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Litt om Søknad om omberegning

Når skal skjemaet brukes? 

Dette skjema benyttes ved korrigering av inn- og utførselsdeklarasjoner dersom man ikke har 

tillatelse til elektronisk omberegning i TVINN. 
For mer informasjon vedrørende elektronisk omberegning, 

høyreklikk her: https://www.toll.no/no/bedrift/tvinn/elektronisk-omberegning-i-tvinn/

Ett skjema kan omfatte flere deklarasjoner dersom det vedrører samme firma og samme årsak. 

Skjema gjelder ikke for:

• Refusjon av særavgifter ifm. gjenutførsel

• Refusjon av særavgifter ifm avgiftsfri bruk

• Refusjon av merverdiavgift ifm. gjenutførsel til firmaer som ikke er registrert for merverdiavgift. 

• Ved ønske om refusjon av ovennevnte tilfeller må henvendelsen rettes til Skatteetaten som 
rette forvaltningsmyndighet. 

Hvem skal bruke skjemaet? 

Alle eksportører, importører og deres representanter (transportører/speditører mv.) unntatt 
privatpersoner kan benytte skjemaet. 

Hva skal jeg legge ved? 

Ønskede vedlegg opplyses i skjema. 
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https://www.toll.no/no/bedrift/tvinn/elektronisk-omberegning-i-tvinn/


Innledning

De neste sidene vil gi deg en kort veiledning i hvordan du skal 

bruke det nye Søknad om omberegning.

Du må ha rollen regnskapsmedarbeider i Altinn for å kunne 

bruke dette skjemaet. 

Se side 6-7 om alternativ innlogging i Altinn

Les mer om tilganger på de neste sidene 4-7

https://www.altinn.no/hjelp/skjema/alle-altinn-roller/

https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/gi-roller-eller-rettighet-via-

sokefunksjon/
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https://www.altinn.no/hjelp/skjema/alle-altinn-roller/
https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/gi-roller-eller-rettighet-via-sokefunksjon/


Tilganger

Hvis firmaet/eksportør ikke har lyst til å gi tilgang som regnskapsmedarbeider, kan 
det gis tilgang til dette ene skjemaet

Se her
https://www.altinn.no/hjelp/profil/

roller-og-rettigheter/

https://www.altinn.no/hjelp/profil/

roller-og-rettigheter/

gi-roller-eller-rettighet-via-sokefunksjon/

Har du aldri brukt Altinn-løsninger

før og trenger hjelp,

anbefaler vi at du leser litt her 

https://www.altinn.no/hjelp/

https://www.altinn.no/hjelp/skjema/faq/

Lykke til!
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Se også 

alternativ 

innlogging 

på side 7

https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/
https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/
https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/gi-roller-eller-rettighet-via-sokefunksjon/
https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/gi-roller-eller-rettighet-via-sokefunksjon/
https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/gi-roller-eller-rettighet-via-sokefunksjon/
https://www.altinn.no/hjelp/
https://www.altinn.no/hjelp/skjema/faq/


Finne skjemaet

Her finner du våre skjemaer

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/?category=provider

Søk etter Omberegning

eller velg Etater

søk etter Tolldirektoratet
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https://www.altinn.no/skjemaoversikt/?category=provider


Lenke:

skjema for 

omberegning 

i Altinn
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https://www.altinn.no/skjemaoversikt/tolldirektoratet/omberegning/
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Innlogging

Velg skjemaet og start tjeneste.

Før du får tilgang til skjemaet må du 

logge deg inn her



Alternativ inn-

logging i Altinn 
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• https://www.altinn.no/hjelp/profil/

• https://www.altinn.no/hjelp/profil/klientdelegering/

• https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

• https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-

rettigheter/hvordan-gi-rettigheter-til-andre/

• https://www.altinn.no/hjelp/innlogging/alternativ-

innlogging-i-altinn/virksomhetssertifikat/

• https://www.altinn.no/contentassets/f396aa35428149

1bbfe5174144fe294d/veiviser-eksport-

virksomhetssertifikat.pdf

https://www.altinn.no/hjelp/profil/
https://www.altinn.no/hjelp/profil/klientdelegering/
https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/
https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/hvordan-gi-rettigheter-til-andre/
https://www.altinn.no/hjelp/innlogging/alternativ-innlogging-i-altinn/virksomhetssertifikat/
https://www.altinn.no/contentassets/f396aa354281491bbfe5174144fe294d/veiviser-eksport-virksomhetssertifikat.pdf


altinn.no – Søknad om omberegning

9



Fyll inn skjemaet

Noe informasjon kommer inn 

automatisk

Trykk på for å sjekke hva slags 

informasjon som dukker opp til høyre 

i bildet.

Felter markert med * eller      er 

obligatoriske og må fylles ut.

Ved å trykke nederst på Kontroller 

skjema, skal det komme opp 

feilmeldinger hvis noe er feil eller er 

utelatt. 
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Søker - firmaopplysninger
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Firmaopplysninger om firma som søker, dersom det ikke søkes på vegne av 

et annet firma hentes inn automatisk fra Brønnøysundregistrene

• Er det feil her må du kontakte Brønnøysundregistrene.

Kontaktperson er den som logget seg på



Alternativ e-postadresse

12

For raskere saksbehandling ønsker vi e-postadressen direkte til deg som fyller ut 

dette skjemaet. 

Det er på denne e-posten Tolletaten vil ta videre kontakt.



Søker på vegne av et annet firma
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Hukes av hvis du søker på vegne av avsender/mottaker (vareeier)

Husk å skrive inn aktuelt organisasjonsnummer.

Firmanavn, Postnummer og sted hentes da automatisk



Årsak
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Velg årsak fra listen

Dersom korrigering vedrører flere årsaker velges den mest omfattende.



Vedlegg som  er nødvendige
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Listen med vedlegg vil variere med valgt 

årsak.

Vedleggene er ikke obligatoriske, men 

saksbehandlingen går raskere om alt som er 

listet opp legges ved.

Vedlegg lastes opp under fanen - Oversikt -

skjema og vedlegg - oppe til venstre på 

denne siden



Laste opp vedlegg

Ved å velge fanen Oversikt – skjema og vedlegg kan du laste opp 

vedlegg.

Under Filvedlegg/Vedleggstype:

Velg Legg ved fil og velg hvilken fil du vil laste opp

Gå tilbake til utfylling av skjemaet ved å velge fanen Hovedskjema.
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Kort forklaring til årsaken
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Her ønskes det en kort og presis forklaring til årsaken. 

Dersom det skulle være behov kan ev. utdypende forklaring legges i eget 

vedlegg.



Oppgi beløp
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Beløpet må være heltall, ikke bruk komma eller punktum. 

Dersom søknaden vedrører flere deklarasjoner påføres summen som ønskes 

tilbakebetalt for hver avgiftstype (toll, mva, avgifter). 

Tolletaten kan ikke tilbakebetale ev. fortollingsgebyr som er oppkrevd av 

spedisjonsfirmaer da dette ikke er en statlig avgift. 

Forespørsel om ev. tilbakebetaling av fortollingsgebyr må rettes til speditøren 

som har ilagt gebyret.



Ønsket utbetalingsmetode og

kontonummer
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• Dagsoppgjør: ev. kreditering vil bli gitt til speditørens konto. 

• Månedskreditt: ev. kreditering vil bli gitt til varemottakers månedskreditt. 

• Ved valg av månedskreditt er det en forutsetning at vareeier har en 

månedskredittkonto. 

• Kontant: utbetaling vil bli gitt til oppgitt kontonummer. 



Erklæring
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Hak av bekreftelse i boksen ved å klikke i den.



Kontroller skjema

Klikk på Kontroller skjema

Skjemaet må være kontrollert og uten feil for å gå videre. 
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Skjemakontroll

Skjemakontroll 

Du får enten en liste over feil som må rettes før innsending eller

en melding som sier at skjemaet er klart til innsending. 

Klikk på Lukk for å gjøre rettelsene eller gå videre.

Klikk på Videre til innsending
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Her vil du finne utkastet til søknaden.

Du kan også legge inn andre e-postadresser hvis 

andre skal varsles 

(se til høyre i vinduet)

Trykk Send inn for å gå videre
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Søknad - utskrift



Kvittering
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Nå er søknaden sendt inn og har fått 

Arkivreferanse 
(rød tekst øverst til høyre og nederst til venstre) 

Denne arkivreferansen gjelder kun i 

altinn.no

Når Tolletaten mottar søknaden vil du 

motta Bekreftelse på mottatt søknad 

om omberegning med saksnummer 

som du må benytte dersom dere tar 

kontakt med Tolletaten om søknaden.

Dersom saksbehandler trenger 

ytterligere informasjon og/eller 

dokumentasjon, vil vi kontakte dere. 
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Utskrift



Innboks

Under arkiv vil du se hvilke 

skjemaer du har sendt inn

Under innboks vil du se 

skjemaer som er under 

arbeid
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Informasjon og hjelp

Altinn

https://www.altinn.no/hjelp/

https://tt02.altinn.no/om-altinn/personvern/

www.toll.no

Kontakt-oss/kontaktskjema
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Følg Tolletaten på Facebook, Twitter og LinkedIn!

https://www.altinn.no/hjelp/
https://www.altinn.no/hjelp/
https://tt02.altinn.no/om-altinn/personvern/
https://tt02.altinn.no/om-altinn/personvern/
http://www.toll.no/
https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss/kontaktskjema/
https://www.altinn.no/hjelp/
https://tt02.altinn.no/om-altinn/personvern/
http://www.toll.no/
https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss/kontaktskjema/
https://www.facebook.com/tolletaten/
https://twitter.com/nyttfratoll
https://www.linkedin.com/company/538426

