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Elektronisk omberegning på 30 min… 

Terje:  

• Omfanget av ordningen 

• Saksbehandlingsprosesser i 2017 

• Utviklingen i 2016 

Stian: 

• Søknadsprosessen 

• Testperioden  

• Godkjenning og oppstart  
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Ved feil i opprinnelig tolldeklarasjon må denne endres 

 

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

• Gjelder alle endringer for alle kunder !!!!  

• Omberegning =  Søknad om endring/egenretting 

 

To valg:  

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

2. Elektronisk søknad i TVINN 
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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 

• Satsningsområde for Toll i 2017 

• «Lett å gjøre rett»  
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Nye begrep og prosesser 

Nye begrep:  

• Omberegning =  Søknad om endring/egenretting 

• Endringsvedtak 

Nye prosesser:  

• Refusjonssaker behandles av Skatt, det vil si gjenutførselssaker 

som omhandler mva. og særavgift 

• Klager som omhandler mva. og 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 mva. til registrert firma 
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Egenretting steg for steg:  

1. Dere får oppdrag fra kunde om endring av tolldeklarasjon. Kan være 

fortollet av en annen speditør 

2. Dere innhenter fortollingen som er feil 

3. Dere sender inn forslag til endringsdeklarasjon (ny riktig fortolling) til 

Toll sin ekspedisjonsenhet som er tildelt dere ved godkjenning  

4. Toll behandler/vurderer forespørsel om egenretting  

5. Toll etterspør eventuelt dokumentasjon i saken via TVINN, som for 

eksempel faktura, fraktdokumenter mv. brukt ved fortolling   

6. Toll innvilger søknad og aksepterer deklarasjonen i TVINN 

7. Dere får svar på samme måte som ved ordinær fortolling  

8. Dere gir tilbakemelding til deres kunde 
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Utviklingen i Tollregion Oslo og Akershus 
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Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum 

2016 964 1108 962 1125 892 1155 668 1092 1156 1909 11031

Antall behandlede søknader 

Elektroniske omberegningssaker
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   Hvordan ta i bruk elektronisk omberegning? 

Søknadsprosessen 

1. Programvaren må være godkjent av Tolldirektoratet for 

elektronisk omberegning 

2. Dere sender en formell «Søknad om tillatelse til elektronisk 

omberegning» til den tollregionen der dere (deklaranten) er 

hjemmehørende 

3. Dere kan sende søknaden pr. e-post til post@toll.no 

4. Søknaden må inneholde standard opplysninger som: 

Organisasjonsnummer (deklarantnummer), NODI-nummer, 

nettverksleverandør, programleverandør og kontaktinformasjon 

5. Tollregionen behandler søknaden og knytter dere  

(deklaranten) til egne ekspedisjonsenheter for testing 

 
Side 9 

mailto:post@toll.no


 
   Hvordan ta i bruk elektronisk omberegning? 

Søknadsprosessen 

6. Dere mottar et eget brev fra tollregionen om at testing kan 

iverksettes etter nærmere avtale 

7. Ansvarlig enhet i tollregionen sender deretter ut diverse 

praktisk informasjon og et utarbeidet testmanus 

8. Vi avtaler i sammen et passende tidspunkt for oppstart av 

testing 

9. Dere avsetter nødvendige ressurser  for en god og effektiv 

testperiode 

10. Testing iverksettes 
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   Hvordan ta i bruk elektronisk omberegning? 

Testperioden 

1. Teste kommunikasjon, kunnskap og evne til å deklarere riktig 

2. Testmanus med ulike oppgaver innen innførsel, utførsel og 

statistisk oppretting. 

3. Testmanuset tilpasses noe til hver enkelt deklarant etter egen 

trafikk 

4. Testdeklarasjoner på innførsel og utførsel må lages og sendes 

til testbasen 

5. Ekspederte testdeklarasjoner benyttes deretter til elektroniske 

omberegninger (RE/EB/SO) i testbasen.  

6. Testperioden varierer i tid 
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   Hvordan ta i bruk elektronisk omberegning? 

Godkjenning og oppstart 

1. Ansvarlig enhet i tollregionen gir sin anmodning om at             

TVINN-tilleggstillatelse gis til deklaranten 

2. Tollregionen knytter deklaranten til ekspedisjonsenhetene for 

produksjon 

3. Tollregionen utsteder TVINN-tilleggstillatelse for elektronisk 

omberegning 

4. Dere er nå klare for elektronisk omberegning! 

Lykke til! 

Vi gleder oss til et godt samarbeid i 2017! 
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