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Nye prosesser i 2017:
(hva skjedde ?)

• Beløpet i rub 47 ble borte

• Refusjonssaker behandles av Skatteetaten (Skatt),
det vil si gjenutførselssaker for uregistrerte kunder
som omhandler merverdiavgift og/ eller særavgift

• Klager på Toll sin fastsetting som omhandler
merverdiavgift og/ eller særavgift behandles av Skatt

• Overgangsordning på ett år for «feil kunde» og
«dobbelt fortolling» hvor feil oppstår i 2016. Det vil si
at det gis refusjon av merverdiavgift til registrert firma
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Nye begrep

Nye begrep:

• Omberegning = Søknad om endring/egenretting

• Varsel om myndighetsvedtak

• Myndighetsvedtak

• Grunnlagsdata eller

• Oppretting av grunnlagsdata
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Oppretting av grunnlagsdata

Rubrikk 1- 46 på deklarasjonen «eies» av Toll = grunnlagsdata

• Toll retter alle rubrikker, ofte brukt:

• rub 46: tollverdi, statistikk verdi

• rub 37: prosedyre (beskriver hvordan varen skal fortolles)

• rub 8: mottaker

• rub: 33 klassifisering

Skatt sier:
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Spørsmål fra ………………………

Uten salgsdokumentasjon:

Samme juridiske enhet – proformafaktura:

ikke salg (tolloven §§ 7-11 til 7-16)

Reklamasjoner/reparasjoner/omlevering/byttevarer:

Bruk av riktig beregningsgrunnlag (tolloven § 5-4 e, eller § 7-4)

Subjektangivelse:

spørsmål om uriktig/upresis subjektangivelse fra
avsender/speditør.

Feil kunde (tolloven § 2-2)

Tallmessige avvik

Avvik mellom endelig fakturering og grunnlaget i TVINN

Periodisk/ permanent eller tilfeldig (tolloven § 7-20)
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Spørsmål fra

Når skal det foretas omberegning ?
Oppretting av grunnlagsdata

Ved feil i opprinnelig tolldeklarasjon må denne endres

• Bokføringsforskriften §5-5-2 og tolloven §4-12

• Gjelder alle endringer for alle kunder !!!!

1. «Manuell» søknad som sendes til post@toll.no

2. Elektronisk søknad i TVINN

NB korrigere til Tolletaten først !!!!.........så Skatteetaten
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Utviklingen i Tollregion Oslo og Akershus
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Kort om elektronisk omberegning:

• 133 tillatelser til elektronisk omberegning er gitt

• Enkelte firma i flere regioner

• Utgjør nå 75 % av den totale andel av omberegninger

• Fra TOA:

Over 86 % av sakene er elektronisk omberegning

1-2 dagers saksbehandlingstid

70 % økning i forhold 2016
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Fordeler med elektronisk omberegning

• Kort saksbehandlingstid

• Papirløst, «Online-saksbehandling» i TVINN

• Alle versjoner i TVINN vil bli lagret og kan revideres i ettertid

• Kan bruke eksisterende systemer (TVINN) når man sender inn
forslag til endring

• Firma får ingen etterslep i sine regnskap

• Først Toll (TVINN) :

• Så Skatt (endringsmelding i Altinn):

• «Lett å gjøre rett»
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Veien videre ….

• Vi vil ha med alle…..

• Legger til rette for nytt søknadsskjema på manuelle saker

• Tett samarbeid med Skatt

• OT-gebyr……
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