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KGH’s markedsundersøkelse om UCC 
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Are you experiencing that the Union Customs Code (UCC) changes have started to affect your company yet? 
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De første endringene i Union Customs Code 

(UCC) ble iverksatt 1. mai 2016. 

 

• Over 60% av de som har svart på KGH’s 

undersøkelse sier at de allerede har blitt 

påvirket av endringene. 

 

• Dette antallet kan være høyere siden alle 

eksisterende tillatelser skal revurderes. 

 

• Nesten 10% svarer at de opplever en sterk 

påvirkning. 

 



KGH’s markedsundersøkelse om UCC 
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Have your company taken any actions concerning UCC? If yes, specify in what areas (several choices possible) 
  

 

 

Som en konsekvens av de første 

endringene har halvparten av foretakene 

iverksatt tiltak.  

 

• Tiltak iverksettes på mange områder  

-  ikke bare innenfor de som berøres 

direkte. 

 

• Tillatelser og rutiner er de vanligste 

områdene, men tiltak er også 

iverksatt innenfor kompetanse, 

software og datakvalitet. 

51% 

49% 

Yes No

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Permits Routines Competences Software Data Quality



UNION CUSTOMS CODE: BAKGRUNN 
 

Forutsigbarhet 

Likhet 

Effektivisering 

Digitalisering 

Harmonisering • Harmonisere EUs tollregelverk og tillempingsforskrifter 

• Større rettssikkerhet og enhetlig regelverk for foretak 

• Øke tydligheten for tolltjenestemenn innen EU  

• Overgå til et fullstendig papirløst elektronisk tollmiljø 

• Forenklede tollprosedyrer for pålitelige økonomiske 
aktører (Authorized Economic Operators) 

Fordeler til 

pålitelige foretak 

• Forenkle tollregler og prosedyrer, samt legge til rette for 
mer effektive tolltransaksjoner i tråd med dagens 
samfunnsutvikling 
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UNION CUSTOMS CODE I KORTFORM 

2016 2017 2018 2019 2020 

Short - term Mid - term Long - term 

   Customs Warehouse 

   Inward Processing 

   Customs Valuation 

   AEO Competency 

   Customs permits and 

guarantees 

1  May  2016 

   Customs  Permits    Customs  Permits    New export modules 

   Centralized  

clearance export 

   New import modules 

   Centralized  

clearance import 

   Self - assessment ? 

Origin  

• Hva næringslivet må gjøre 
• Hva tollmyndighetene må gjøre 
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UNION CUSTOMS CODE OVERSIKT 

Påvirkning, første gjennomføringsfase 

Aktiv 

bearbeiding 

Tollverdi 

AEO kunnskap 

Tollager 

• Nye tillatelser som enten omgjøres eller 
krever nye søknader 

• Økte digitale datakrav  
• Nye krav til IT-system  

• Prosedyren for restitusjon erstattes med 
prosedyren for suspensjon  

• Ny tillatelse kan bli nødvendig 

• Tidligere salg kan ikke lengre benyttes 
• Sjøtransport, endrede “innførselssteder”  

• Nye AEO-C/F “kunnskapskrav” 
• Alle sertifiseringer blir omgjort til 

tillatelser 

Større endringer Påvirkning 

• Søke om nye tillatelser 
• Endrede prosedyrer som krever 

gjennomgang og oppdatering av rutiner 
• Velge IT-systemløsning for tollager  

 • Analysere kravene og endra 
rutiner   

• Sammenligne besparelser og 
eventuell mer administrasjon 
 

• Analysere krav og endre 
rutiner   

• Sammenligne nåværende kunnskap og de 
     nye UCC-kravene 
• Sikre at AEO-kravene oppfylles  

 

Datakvalitet   
• Verifisere kvaliteten på 

varenummer, tollverdi, 
opprinnelseshåndtering for 
både importer og eksporter  

• Økte krav til kildedata for å sikre korrekte 
tolldeklarasjoner  

• Analysere krav og endre 
rutiner   Opprinnelse 

• Endrede regler for ikke-preferensiell 
opprinnelse 

• Nye tidskrav for leverandørerklæringer 
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Norge & UCC 



Norge & UCC 
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Norge står utenfor EU, men blir likevel påvirket av UCC 

 

• Aktiv bearbeiding i EU, tollsuspensjon 

– Råvarer fra Norge bearbeides i EU uten at toll må betales 

 

• Norske foretak med tollager i EU 

– Økte krav til datakvalitet ved deklarering 

– Søke nye tollagertillatelser 

 

• Økte krav til tollkompetanse 

– Norske foretak som inngår i et EU-basert konsern kan få samme krav til dokumentert 

tollkompetanse 

 

• Nye moduler for eksport- og importdeklarering i EU 

– Større krav til dataelementer og datakvalitet for norske eksportører for å tilfredsstile 

kravene til importdeklarering i EU 

 

 



Norske foretak med tollkreditt i Sverige 
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• Norske foretak med svensk momsregistrering og gyldig EORI-nummer kan stå 

som deklarant på svensk importdeklarasjon – ingen krav til fast etablering 

– Tullverket ser i skrivende stund ingen hinder for at denne sedvanen kan fortsette 

 

• «Tillstånd till betalningsanstånd» = svensk tollkreditt 

– Ny UCC vektlegger kravet til fast etablering i EU for å få innvilget nye tillatelser eller 

fornye eksisterende tillatelser 

– «Samlad garanti» vil etter innføringen av UCC kun innvilges foretak med fast 

etablering i EU 

– «Samlad garanti» er et krav for å kunne få innvilget tollkreditt 

– Norske foretak som ikke har fast etablering i et EU-land kan miste sin tollkreditt 

 

 



Konsern – datterselskap i EU 
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• Mange norske foretak har datterselskap i EU 

• For disse blir det viktig å sikre at foretakene har tilstrekkelig kunnskap og støtte 

til å møte ny UCC 

 

• En «to do»-liste vil uansett være nyttig i alle tollsammenhenger: 

 

 

 

 

 

 



UNION CUSTOMS CODE OG ANDRE ENDRINGER 
Hva bør norske foretak gjøre? 

Tillatelser 

Tollrutiner 

System 

Datakvalitet 

Kunnskap 

• Endringer av norsk importmoms fra 1. januar 2017 

• Mulig bortfall av tollkreditt for norske foretak mva-
registrert i Sverige 

• Endringer i GSP-ordningene og innføring av REX-
systemet 

• Ikke lenger behov for erstatningssertifikat ved 
import via EU 

• Verifisere om foretaket berøres av UCC’s 
kunnskapskrav (eks EU-foretak med norsk 
hovedkontor, datterselskap i EU etc) 
 

• Verifisere om foretaket berøres av endringene i 
EU’s import og eksportmoduler fra 2019 

• Verifisere om dagens økonimisystem håndterer 
endringene i norsk importmoms (eks innhenting 
av korrekt momsgrunnlag)  

Tiltak som bør gjennomføres Resultat 

• Lavere kostnader 
• Bedre forretningsmuligheter 

 

• Finner løsninger før man 
rammes av endringene 

• Lavere kostnader/enklere 
administrasjon 

• Bedre forretningsmuligheter 

• Lavere risiko 
• Bedre beslutningsgrunnlag 

• Sikrer korrekte grunnlagsdata 
• Forbedret effektivitet 
• Bedre forberedt på kommende 

endringer 

• Lavere risiko 
• Forbedret effektivitet 
• Lavere kostnad 
• Bedre grunnlagsdata 

• Analysere og kvalitetssikre korrekt 
kildeinformasjon til deklarasjoner  

• Viktig å være klar for konsekvenser og muligheter 
koblet til digitalisering  
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Vær proaktiv i forhold til UCC 
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• Tillatelser 
• Rutiner 
• Kompetanse 
• Software 
• Datakvalitet 



Avslutning 
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Takk for denne gang… 


