
VEDLEGG 1

Prosessoversikt for samlefortollinger og periodisk deklarering.

Sted Aktivitet
Tollager  Registrering slik at varen kan følges til den er utlevert kunde. 

 Vareverdi i NOK registreres. Toll og mva regnes ut på bakgrunn av 
dette.(Se under på deklarant –samledeklarasjon)

 Varen merkes med etikett el. hvor det fremgår at det dreier seg om 
ufortollet vare som skal fremsendes til utleveringssted.

Utleveringssted Før sendingen utleveres skal foretakets kunde få følgende valg: 
1. Betale utregnet toll og mva-beløp til innehaveren av tillatelsen

-utlevering under i henhold til ordningen. 
2. Fortolle selv

- lagring hos innehaveren av tillatelsen under dennes tollagerbevilling 
inntil kunden selv har fortollet varen. 
NB! Direktekjøring (10-dager lager) kan ikke benyttes.

3. Returnere sendingen til utlandet
- innehaver av tillatelsen er ansvarlig for at retur skjer gjennom 
Tollvesenet. Dette må kunne spores i lagerholders registreringssystem.
Se Vedlegg 2 om refusjon

4. Avstå sendingen til Tollvesenet.
- innehaver av tillatelsen er ansvarlig for at varen bringes til 
Tollvesenet. Dette må kunne spores i lagerholders registreringssystem.

Deklarant
- samle
deklarasjon

Det lages 1 stk samledeklarasjon (Lagerholder skal kunne dokumentere 
liste ol. med sendingsinformasjon for alle sendingene i sine system) for de 
sendinger som er registrert og utlevert foregående periode.
 Antall forsendelser skal føres i tekstfelt med annen relevant informasjon
 I avsenderfeltet settes ’Diverse avsendere’ og som mottaker settes 

innehaveren av tillatelsen
 MA-deklarasjon med prosedyre 40 og eget forenklet varenummer. 

(00.00.0044).
 Avsender- og opprinnelsesland oppgis med koden AA. 
 Fakturabeløp oppgis i NOK.
 Toll og avgift skal beregnes på utleveringstidspunktet.
 Det deklareres 2 stk varelinjer. En for varene som er belagt med toll og 

en for de varene som kun er belagt med mva.
 Det skal beregnes gjennomsnittstoll etter fastsatt sats (for tiden satt til 

10%) for varer som hører hjemme under tolltariffens kapittel 
Kap 61: Posisjon 61.01 – 61.06, 61.09 – 61.17
kap 62: Posisjon 62.01 – 62.06, 62.09 – 62.17
kap 63: Posisjon 63.01 - 63.03 og varer som er sendt fra land utenfor 
EU/EØS-området eller GSP-land. I tillegg skal det beregnes 
merverdiavgift etter fastsatt sats. 

 Innehaver av tillatelsen betaler så toll og mva. for disse sendingene 
gjennom sin dagskreditt hos Tollvesenet.

-


