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Omberegning av tolldeklarasjon
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Omberegning i dag, Terje Nilsen

Hvordan - effektiv retting, Stian Gustavsen

Omberegning på 30 min…



Brukermål:
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Elektronisk
omberegning

Digital
grensestasjon

Det er nå det skjer !!!



Omberegning – Utviklingen:
2013-2018, Tollregion Oslo og Akershus

• Sterk økning av søknad om omberegning

• Spesielt etter omlegningen hvor mva ikke betales ved innførsel av
registrert firma

• Fortolling på feil kunde
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Ved feil i opprinnelig tolldeklarasjon
må denne endres
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• Bokføringsforskriften § 5-5-2 og tolloven § 4-12
• Gjelder alle endringer for alle kunder !!!!
• Omberegning = Søknad om endring/egenretting
• Først Toll så Skatt

To valg:
1. «Manuell» søknad som sendes til post@toll.no
2. Elektronisk søknad i TVINN

• Ny løsning i løpet av
året for «manuelle»
søknader:



Begrep og prosesser
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Søknad om omberegning

Søknad om refusjon
Søknad om egenretting
Søknad om tilbakebetaling
Søknad om etterberegning
Søknad om statistikk oppretting
Søknad om retting
Søknad om endring
Søknad om egenretting

Skatt har overtatt:

• Refusjonssaker det vil si gjenutførselssaker som
omhandler mva. og særavgift

• Klager som omhandler mva. og særavgift

Eks: Søknad om omberegning- feil
kunde, tollverdi, preferanse…etc



Hva gjør Toll ?

Vi retter opp feil i rub 1-46 på tolldeklarasjonen

Grunnlagsdata:
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Rubrikk 8: Feil
kunde



Deklarasjonsoversikten i Altinn:
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Periodisering av mva:

• Eksp/l.nr angir hvilken
termin den tilhører

• Ved omberegning – se
opprinnelig deklarasjon



Balanse:
innførselsdeklarasjon - mva-melding

Toll mottar opplysninger i Tvinn og godkjenner rub 1-46:

f.eks. beregningsgrunnlaget for mva

Firma beregner og bokfører mva ut i fra beregnet grunnlag
OG innberetter i mva-melding
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Balanse:
innførselsdeklarasjon - mva-melding

• Fra omsetningsoppgave til mva-melding

• Fra 11-19 poster

• Også innførsel av varer der det ikke skal beregnes mva

f. eks midlertidig import (tolloven §§ 6-1 til 6-4, post 11)
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Hvor mange feil fortollinger er det ?
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OT- gebyr: Tolloven § 16-17.

• Skal ikke ilegges ved bagatellovertredelser f.eks. mindre formalfeil.
• MEN det kan ilegges til importører og/eller deklaranter som gjentatte ganger

over tid har stort omfang av slike feildeklareringer.

OBS !!! Søknad om omberegning = andre gang dere ser på fortollingen

https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/utmaling-og-
ileggelse-av-overtredelsesgebyr/utmalingsskjema



Hvordan ta i bruk elektronisk
omberegning?

Søknad til Tolletaten:

• Kontakt egen programvareleverandør for anskaffelse
av godkjent programvare for elektronisk omberegning

• Søknad om tillatelse til elektronisk omberegning sendes
til den tollregionen der dere er hjemmehørende

• Søknaden sendes pr. e-post til post@toll.no

• Oppgi eget organisasjonsnummer, NODI-nummer,
nettverksleverandør, programvareleverandør, kontaktinfo



Hvordan ta i bruk elektronisk
omberegning?

Tollregionen sender svar og tester:

• Tollregionen behandler søknaden, og sender ut et
svar med nærmere informasjon

• Testing for elektronisk omberegning kan iverksettes
etter nærmere avtale

• Dere avsetter nødvendige ressurser for en god og
effektiv testperiode

• Tollregionen gir råd og veiledning der et tilpasset
testmanus med oppgaver ligger til grunn
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Hvordan ta i bruk elektronisk
omberegning?

Testing er fullført med godt resultat:

• Tollregionen utsteder en TVINN-tilleggstillatelse for
elektronisk omberegning

• Lett å gjøre rett!

• Lett å rette!

Verktøyet elektronisk
omberegning er på plass!

En glad toller klar for innsats!
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Status i tollregion Oslo og Akershus

Nøkkeltall:

• 63 deklaranter er godkjent for elektronisk omberegning

• 15 er under testing eller står på vent for å bli testet

• Tollregionens andel av mottatte omberegninger
som er elektroniske er på vei mot hele 85 %
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Verktøyet elektronisk omberegning

Enkel og effektiv omberegning av tolldeklarasjoner:

• Verktøyet gir dere en suveren mulighet til å omberegne
eller endre avgitte opplysninger i en tolldeklarasjon

• En omberegningsdeklarasjon lages og sendes enkelt
over linje til Tolletaten for videre behandling

• Vi løser i sammen både store og små saker med
elektronisk omberegning

Vil du høre en stor historie?
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Verktøyet elektronisk omberegning

Ta i bruk stjerneverktøyet elektronisk omberegning:

Søke om refusjon av toll

Søke om refusjon av forskningsavgift

Egenrette for mye eller for lite fastsatt særavgift

Egenrette for mye eller for lite fastsatt merverdiavgift

Endre tollverdi og beregningsgrunnlag for merverdiavgift

Og endre mange andre statistiske opplysninger av stor
betydning for innførselshandelsstatistikken mv.
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Verktøyet elektronisk omberegning

Ta i bruk stjerneverktøyet elektronisk omberegning:

• Verktøyet er videre nyttig for dere som eksporterer
varer der avgitte opplysninger i en tolldeklarasjon
skal endres

• Søke om refusjon og etterberegning av fisk- og
fiskevareavgift

• Og endre mange andre statistiske opplysninger av
stor betydning for utførselshandelsstatistikken mv.
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Verktøyet elektronisk omberegning

Ta i bruk stjerneverktøyet elektronisk omberegning:

Hvorfor sende inn en
omberegningssøknad
pr. post med alle bilag?

Når man kan sende inn
en elektronisk omberegning
for enkel og effektiv behandling!
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Spørsmål og svar

Takk for oppmerksomheten!

Hilsen Terje Nilsen og Stian Gustavsen

Og skulle det være noen spørsmål om
elektronisk omberegning – så ta kontakt

med Tolletaten!

Tlf. 22 86 03 12
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