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Hva skjer 1. januar 2017? 

 

 

 
1.1.2017  
• Ny ordning for innførselsmerverdiavgift innføres. 

• Forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift og 
særavgifter overføres til Skatteetaten. 



Fortsatt samme plikter etter tolloven 
 

• Ingen endringer i pliktene 
ved inn- og utførsel av 
varer. 

• Alle varer skal fortsatt 
legges frem og deklareres 
for tollmyndighetene. 

• Toll deklareres til og 
behandles av 
tollmyndighetene som før. 
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Hva med innførselsavgiftene?  

• Innførselsmva. for mva-registrerte nå i mva-meldingen til 
Skatteetaten. 

• Særavgift, registrerte fortsatt i egen avgiftsmelding til 
Skatteetaten. 

• Merverdiavgift for mva, uregistrerte egenfastsettes på 
tolldeklarasjonen og kontrolleres av Tolletaten. 

• Særavgifter, uregistrerte egenfastsettes på tolldeklarasjonen og 
kontrolleres av Tolletaten. 

• Toll, forskningsavgift og fiskeeksportavgift deklareres for 
tollmyndighetene på tolldeklarasjonen som før. 
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Fra Tolldeklarasjon til skattemelding – hvordan vil det fungere? 

Tolldeklarasjonen  Skattemeldingen  
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Ingen endringer i beregningsreglene! 

 

 



Tollmyndighetenes kjerneoppgaver 
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• kontroll med vareførselen 

• kontroll med overholdelsen av 
lov om toll og vareførsel 
(herunder tollverdi, 
klassifisering, opprinnelse osv.) 

• korrekt fastsetting av toll 



Tolldeklarasjonen 

-  skal fortsatt inngis på samme måte som før 

-  skal fortsatt inneholde fastsettingen av toll, forskningsavgift og 
fiskeeksportavgift  

- skal fortsatt inneholde fastsettingen av mva-ureg og særavgift-
ureg (egenfastsetting av mva og sa iht. skfvl) 

- skal fortsatt være underlagsdokumentasjon for hva som er 
innført eller utført 

• Merk bokføringsforskriften §5-5-2 og tolloven §4-12! 

• Ved feil i opprinnelig tolldeklarasjon må denne endres.  
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Hvordan gjøre endringer? 

• Alle endringer i tolldeklarasjonen må fortsatt meldes fra 
om til tollmyndighetene 

 

• Fortsatt "elektronisk omberegning" – søknad om endring 
av tolldeklarasjonen ved inngivelse av forslag til 
endringsdeklarasjon i TVINN 
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Endringer – forts. 

• Registrert mva eller registrert 
særavgift – to spor: 

• Søke endring av 
tolldeklarasjonen til Tolletaten, 

• og endre (egenrette iht. skfvl) 
avgiftsoppgave til 

Skatteetaten.   

 

• Uregistrert mva eller 
uregistrert særavgift – ett 
spor: 

• Både søknad om endring av 
toll og grunnlagsdata i 
tolldeklarasjonen og 
egenretting av den tilsvarende 
avgiftsendringen rettes til 
Tolletaten i én henvendelse  

 

- visse refusjonssaker behandles 
likevel av Skatteetaten -   
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Forvaltningslovgivningen i 2017 

Forvaltningsloven + tolloven gjelder for 

- vareførsel 

- toll 

Skatteforvaltningsloven gjelder for 

- særavgifter 

- merverdiavgift 
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Begreper i tolloven i forhold til begreper i 
skatteforvaltningsloven 

Tolloven 

 

• Deklarasjonsplikt 

• Søknad om endring 

• Tolldeklarasjon 

• Etterberegning 

Skatteforvaltningsloven 

 

• Egenfastsettelse 

• Egenretting 

• Skattemelding 

• Myndighetsfastsettelse 
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Nytt overtredelsesgebyr 

 Ny § 16-17 i tolloven, planlagt 
ikrafttredelse 1.1.2017 

 Fremlagt for Stortinget i Prop. 1 
LS (2016-2017) 

 Rammer brudd på de fleste 
pliktene i tolloven kapittel 3 og 4, 
manglende medvirkning til 
kontroll og uriktig 
opprinnelsesbevis 

 Utmåling i forskrift – på høring 
nå, frist 06.12.16 
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