
 

 

Utkast til forskrift om inn- og utførsel av varer (vareførselsforskriften) 
 

Kapittel 1 Innledende bestemmelser 
 

§ 1-2 Lovens virkeområde 

§ 1-2-1. Lovens anvendelse på utenlandske marinefartøyer, militære luftfartøyer og andre statsskip 

og statsluftfartøyer i tollområdet 

Vareførselsloven kapittel 8 får ikke anvendelse på utenlandske marinefartøyer, militære luftfartøyer 

og andre statsskip og statsluftfartøyer som benyttes til ikke-kommersielle formål. 

 

Kapittel 2 Plikter ved ankomst til tollområdet 
 

§ 2-2 Bestemmelsessted ved ankomst til tollområdet 

§ 2-2-1. Bestemmelsessted ved ankomst med fartøy 

(1) Fører av fartøy skal sørge for at fartøyet går direkte til sted hvor tollmyndighetene er stasjonert. 

Med sted hvor tollmyndighetene er stasjonert menes en kommune hvor tollmyndighetene har 

ekspedisjonssted. 

(2) Fører av norsk marinefartøy skal gå direkte til sjømilitær stasjon eller sted hvor tollmyndighetene 

er stasjonert. 

(3) Fører av fritidsfartøy er unntatt fra plikten til å gå direkte til sted hvor tollmyndighetene er 

stasjonert dersom fartøyet er unntatt fra deklareringsplikt etter § 4-1-9 eller § 4-1-10 annet ledd 

eller innføres midlertidig etter § 4-6-4 annet ledd bokstav a. Det er et vilkår for unntaket at det i 

fartøyet eller av medfølgende passasjerer bare medbringes reisegods som kan innføres uten 

tillatelser fra andre myndigheter og som 

a) er unntatt fra deklareringsplikt etter §§ 4-1-10 til 4-1-13 

b) innføres midlertidig etter § 4-6-4 første ledd bokstav a 

c) er deklarert ved bruk av tollapplikasjon mv. etter § 4-1-6 første ledd. 

(4) Fører av norsk fartøy som har vare fra fiske og fangst om bord er unntatt fra plikten til å gå til 

sted der tollmyndighetene er stasjonert dersom 

a) fartøyet ikke har andre varer om bord som ikke har gått over i fri disponering, og 

b) fartøyet ikke har anløpt havn utenfor tollområdet. 

(5) Fører av fartøy som har petroleumsprodukter og mineraler fra norsk del av kontinentalsokkelen 

om bord er unntatt fra plikten til å gå til sted hvor tollmyndighetene er stasjonert. Vilkårene i fjerde 

ledd gjelder tilsvarende. 

 



 

 

§ 2-2-2. Bestemmelsessted ved ankomst med luftfartøy 

(1) Fører av luftfartøy skal sørge for at luftfartøyet går direkte til lufthavn med internasjonal status. 

(2) Luftfartøy med høyeste tillatte startvekt til og med 5700 kg og som er godkjent for maksimalt ti 

passasjerer, kan bruke de landingsplassene for småfly som nevnt i vedlegg 3. Disse landingsplassene 

kan bare brukes ved private flyginger og taxiflyginger i trafikk mellom Norge og øvrige Schengen-

land. Reiseplan skal legges frem for tollmyndighetene senest fire timer før ankomst. 

(3) I luftfartøy som skal bruke landingsplassene som nevnt i annet ledd, kan det bare medbringes 

reisegods som kan innføres uten tillatelser fra andre myndigheter og som 

a) er unntatt fra deklareringsplikt etter §§ 4-1-10 til 4-1-15 

b) innføres midlertidig etter § 4-6-4 første ledd bokstav a 

c) er deklarert ved bruk av tollapplikasjon mv. etter § 4-1-6 første ledd. 

(4) Personer som ankommer med luftfartøyet, skal ikke forlate dette før ankomsttiden som er 

oppgitt til tollmyndighetene. Medbrakt vare skal heller ikke fjernes fra luftfartøyet før dette 

tidspunktet. 

(5) Luftfartøyet skal ikke forlate landingsplassen tidligere enn det som er oppgitt i reiseplanen uten 

tollmyndighetenes tillatelse. 

 

§ 2-2-3. Bestemmelsessted ved ankomst med motorvogn 

(1) Fører av motorvogn skal ved ankomst til tollområdet følge vei hvor tollmyndighetene er 

stasjonert og sørge for at motorvognen går direkte til nærmeste ekspedisjonssted i tollområdet. 

Fører av motorvogn som er underveis til tollområdet fra Sverige eller Finland skal sørge for at 

motorvognen går til tollsted på henholdsvis svensk eller finsk side av riksgrensen dersom tollstedet 

utfører tolltjeneste for norsk regning. 

(2) Pliktene i første ledd gjelder ikke dersom motorvognen er unntatt fra deklareringsplikt etter § 4-

1-9 eller § 4-1-10 annet ledd eller innføres midlertidig etter § 4-6-4 annet ledd bokstav a, så lenge 

det i motorvognen eller av medfølgende passasjerer bare medbringes reisegods som kan innføres 

uten tillatelser fra andre myndigheter og som 

a) er unntatt deklareringsplikt etter §§ 4-1-10 til 4-1-15 

b) innføres midlertidig etter § 4-6-4 første ledd bokstav a  

c) er deklarert ved bruk av tollapplikasjon mv. etter § 4-1-6 første ledd. 

 

§ 2-2-4. Bestemmelsessted ved ankomst med tog 

Fører av tog skal sørge for at toget går direkte til sted hvor kontroll skal finne sted eller 

tollmyndighetene skal komme om bord. 

 

§ 2-2-5. Uforutsette omstendigheter 



 

 

Fører av transportmiddel, som i nødstilfelle har måttet gå til eller stoppe ved sted hvor 

tollmyndighetene ikke er stasjonert, skal straks underrette tollmyndighetene og sørge for at det ikke 

blir losset eller fjernet varer fra transportmiddelet. 

 

§ 2-2-6. Unntak fra kravet om ankomststed 

(1) Tollmyndighetene kan etter søknad gi transportør generell tillatelse til at transportmiddelet kan 

gå direkte til sted hvor tollmyndighetene ikke er stasjonert eller til lufthavn uten internasjonal 

status. Tollmyndighetene kan begrense tillatelsen til å gjelde 

a) ankomst til enkelte tider og på enkelte steder 

b) transport av enkelte vareslag 

c) varer til enkelte mottakere. 

(2) § 2-4-7 annet til fjerde ledd og § 2-4-8 gjelder tilsvarende. 

 

§ 2-3 Melde- og opplysningsplikt om ankomst til bestemmelsessted i tollområdet 

§ 2-3-1. Meldeplikt ved ankomst med fartøy 

(1) Fører av et fartøy som skal ankomme sted i tollområdet, plikter å melde fra til tollmyndighetene 

om ankomsten minst 24 timer på forhånd, eller 

a) senest når fartøyet forlater forrige havn der reisen varer mindre enn 24 timer, eller 

b) hvis ankomsthavnen eller ankomsttidspunktet er ukjent eller endres under reisen, så snart 

opplysningene er kjent. 

(2) Melding etter første ledd skal gis elektronisk i SafeSeaNet Norway. Melding kan gis av andre på 

førerens vegne. 

(3) Fører av fritidsfartøy er unntatt fra melde- og opplysningsplikt etter vareførselsloven § 2-3 

dersom transportmiddelet er unntatt fra deklareringsplikt etter § 4-1-9 eller§ 4-1-10 annet ledd eller 

innføres midlertidig etter § 4-6-4 annet ledd bokstav b. Det er et vilkår for unntaket at det i fartøyet 

eller av medfølgende passasjerer bare medbringes reisegods som kan innføres uten tillatelser fra 

andre myndigheter og som  

a) er unntatt deklareringsplikt etter §§ 4-1-10 til 4-1-13 

b) innføres midlertidig etter § 4-6-4 første ledd bokstav a 

c) er deklarert ved bruk av tollapplikasjon mv. etter § 4-1-6 første ledd. 

(4) Fører av norsk fartøy som har vare fra fiske og fangst om bord og fører av fartøy som har 

petroleumsprodukter og mineraler fra norsk del av kontinentalsokkelen om bord, er unntatt fra 

melde- og opplysningsplikt etter vareførselsloven § 2-3 dersom 

a) fartøyet ikke har andre varer som ikke er gått over i fri disponering om bord, og 

b) fartøyet ikke har anløpt havn utenfor tollområdet. 

§ 2-3-2. Opplysninger ved melding om ankomst med fartøy 



 

 

(1) Når melding gis etter § 2-3-1 skal det overføres opplysninger til tollmyndighetene i SafeSeaNet 

Norway om: 

a) fartøy 

b) last 

c) varer medbragt av besetningen 

d) proviant. 

(2) Førerens opplysningsplikt etter første ledd bokstav b omfatter ikke varer som fartøyets 

passasjerer har med og som det ikke betales særskilt frakt for. 

(3) Dersom endringer oppstår i opplysninger nevnt i første ledd bokstav a til c etter opprinnelig 

melding, plikter føreren eller den som handler på dennes vegne å oppdatere opplysningene snarest 

mulig, og senest ved passering inn i norsk tollområde. Dersom vesentlige endringer oppstår i 

opplysninger nevnt i første ledd bokstav d etter opprinnelig melding, plikter føreren eller den som 

handler på dennes vegne å oppdatere opplysningene snarest mulig, og senest ved passering inn i 

norsk tollområde. 

(4) Dersom lasten skal losses ved flere steder i tollområdet, skal opplysninger om last være 

spesifisert for hvert lossested. 

(5) Føreren eller den som handler på dennes vegne skal kontrollere at meldingskvittering mottas. På 

forespørsel skal det legges frem meldingskvittering og all tilgjengelig dokumentasjon som kan 

bekrefte at opplysningene nevnt i første ledd er riktige. Føreren eller den som handler på dennes 

vegne skal også legge frem dokumenter som er utstedt eller brukt av avgangslandets 

tollmyndigheter og som inneholder opplysninger om lasten, beholdninger av proviant og lignende. 

Tollmyndighetene kan kreve en bekreftet oversettelse av dokumentene. 

(6) I tillegg til opplysningene som nevnt i første ledd, skal opplysninger om vare i fartøyet som uten 

lossing skal følge transportmiddelet ut igjen av tollområdet overføres i SafeSeaNet Norway dersom 

tollmyndighetene krever det.  

(7) Fører av fartøy som har petroleumsprodukter og mineraler fra norsk del av kontinentalsokkelen 

om bord, er unntatt fra plikten til å overføre opplysninger etter første ledd dersom 

a) fartøyet ikke har proviant om bord som ikke har gått over i fri disponering, og 

b) fartøyet ikke har anløpt havn utenfor tollområdet. 

(8) Fører av turistfartøy (flytende hoteller og lignende) i cruisefart er unntatt fra plikten til å overføre 

opplysninger om besetning og proviant etter første ledd, dersom fartøyet ikke bringer med vare som 

skal losses her i landet. Tollmyndighetene kan kreve å følge fartøyet på rederiets bekostning mens 

det er i tollområdet. 

(9) Fører av passasjerfartøy i fast rutetrafikk er unntatt fra plikten til å overføre opplysninger om 

proviant og besetning etter første ledd. 

(10) Fører av forsyningsfartøy fra norsk del av kontinentalsokkelen er unntatt fra kravet til å overføre 

opplysninger om fartøy, besetning- og proviant, dersom fartøyet ikke bringer med proviant som ikke 

har gått over i fri disponering. 

 



 

 

§ 2-3-3. Meldeplikt ved ankomst med andre transportmidler enn fartøy 

(1) Fører av motorvogn som ankommer sted i tollområdet, plikter å melde fra til tollmyndighetene 

om ankomsten før eller senest ved grensepassering, dersom transportmiddelet bringer varer som 

skal fremlegges etter vareførselsloven § 2-4.  

(2) Fører av tog som ankommer sted i tollområdet, plikter å melde fra til tollmyndighetene om 

ankomsten snarest mulig, dersom transportmiddelet bringer varer som skal fremlegges etter 

vareførselsloven § 2-4.  

(3) Fører av luftfartøy som er gitt tillatelse til å gå til lufthavn uten internasjonal status skal melde fra 

til tollmyndighetene om ankomst på forhånd. 

(4) Fører av luftfartøy som ankommer lufthavn med internasjonal status, plikter å melde fra til 

tollmyndighetene om ankomsten snarest mulig.  

(5) Melding om ankomst kan skje ved en fast ruteplan eller ved melding om den enkelte ankomst på 

forhånd. Dersom et slikt transportmiddel som har gitt melding på forhånd ankommer til annet 

tidspunkt eller til annet sted enn oppgitt i meldingen, skal føreren melde fra til tollmyndighetene om 

dette så snart opplysningene er kjent. 

(6) § 2-3-1 tredje ledd gjelder tilsvarende for motorvogn.  

(7) Fører av luftfartøy som vil bruke en landingsplass for småfly etter § 2-2-2 skal legge frem kopi av 

fullstendig utfylt reiseplan til tollmyndighetene senest fire timer før ankomst. Dersom 

ankomsttidene som er oppgitt i reiseplanen senere ønskes endret, skal tollmyndighetene snarest 

underrettes om endringen. Det samme gjelder kanselleringer. 

(8) Melding om ankomst kan gis av andre på førerens vegne. 

§ 2-3-4. Opplysninger ved melding om ankomst med andre transportmidler enn fartøy og luftfartøy  

(1) Fører av andre transportmidler enn fartøy og luftfartøy som kommer til tollområdet skal legge 

frem opplysninger som viser transportmiddelets last, herunder opplysninger om vare som uten 

lossing skal følge transportmiddelet ut igjen av tollområdet. § 2-3-2 fjerde og femte ledd gjelder 

tilsvarende. 

(2) Førerens opplysningsplikt omfatter ikke varer som transportmiddelets passasjerer har med og 

som det ikke betales særskilt frakt for. 

 

§ 2-4 Fremleggelse av varer for kontroll 

§ 2-4-1. Valg av rødt eller grønt felt ved innførsel 

(1) På innpasseringssteder med rødt og grønt felt, skal rødt felt benyttes og varene legges frem for 

tollmyndighetene for kontroll.  

(2) Den som bare medbringer varer som er unntatt fremleggelsesplikt etter § 2-4-5, kan passere i 

grønt felt. 

(3) Vare kan ikke fremlegges etter valg av grønt felt. 

 



 

 

§ 2-4-2. Plikt til å legge frem betalingsmidler ved innførsel 

(1) Den som bringer kontanter og andre betalingsmidler som er deklareringspliktige etter § 4-1-6 

sjette ledd, skal uoppfordret legge frem disse for tollmyndighetene.   

(2) Foretak med tillatelse nevnt i § 4-1-6 syvende ledd kan gis fritak fra fremleggelsesplikt. 

 

§ 2-4-3. Tilbyders identifikasjonsnummer 

Den som bringer en vare som omfattes av § 4-1-24 til tollområdet, og som har mottatt tilbyders 

identifikasjonsnummer, jf. merverdiavgiftsloven § 14-5, fra avsenderen av varen, skal gi 

tollmyndighetene opplysning om dette i forsendelsesinformasjon. 

 

§ 2-4-4. Fremleggelsesplikt for besetningsmedlemmer på fartøy ved innførsel 

Besetningsmedlemmer på fartøy skal gi opplysninger til fører over hvilke varer som er om bord 

utover begrensningene i merverdiavgiftsforskriften § 7-5-1 på skjema RD 0044. 

 

§ 2-4-5. Unntak fra fremleggelsesplikt 

Følgende varer er unntatt fra fremleggelsesplikt hvis varen kan innføres uten tillatelser fra andre 

myndigheter 

a) vare som deklareres ved bruk av tollapplikasjon mv. etter § 4-1-6 første ledd. Gyldig 

kvittering må kunne fremvises ved grensepasseringen. 

b) vare som etter kapittel 4 er unntatt fra deklareringsplikt ved prosedyren overgang til fri 

disponering, unntatt vare nevnt i §§ 4-1-24 og 4-1-25 

c) vare som innføres midlertidig etter § 4-6-4 første ledd bokstav a og b og annet ledd 

bokstav a til f 

d) elektrisk kraft 

e) gass som innføres via rørledning. 

 

§ 2-4-6. Vareførsel over landegrensene mot Sverige og Finland 

(1) Den som bringer vare omfattet av fremleggelsesplikten til tollområdet over landegrensene mot 

Sverige eller Finland, skal legge frem varen ved norsk tollsted eller ved tollsted beliggende på 

henholdsvis svensk eller finsk side av riksgrensen der svensk eller finsk tollsted utfører tolltjeneste 

for norsk regning. 

(2) Vareførsel som er omfattet av fremleggelsesplikten, er bare tillatt i åpningstiden på veier hvor 

det er norsk, svensk eller finsk tollsted. 

 

§ 2-4-7. Unntak fra kravet til vareførsel på vei med åpent tollsted 



 

 

(1) Tollmyndighetene kan etter søknad gi transportør generell tillatelse til vareførsel på vei hvor det 

ikke er norsk, svensk eller finsk tollsted. Det kan også gis generell tillatelse til vareførsel utenom 

åpningstid på vei hvor det er tollsted. Tollmyndighetene kan begrense tillatelsen til å gjelde 

a) grensepassering til enkelte tider og på enkelte steder 

b) transport av enkelte vareslag 

c) varer til enkelte mottakere. 

(2) Det er vilkår for tillatelse at 

a) søkeren er registrert i Foretaksregisteret. Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller gjøre 

unntak fra dette vilkåret. 

b) søkeren, personer i ledelsen i foretaket, foretakets juridiske representanter og personer i 

foretaket som er ansvarlig for oppgaver relatert til tollbehandling av varer ikke har begått 

alvorlige eller gjentatte overtredelser av vareførsels-, tollavgift-, skatte- og 

avgiftslovgivningen de siste tre år 

c) søkeren har internkontroll som forebygger overtredelser av vareførsels- og 

tollavgiftslovgivningen 

d) søkeren oppbevarer all informasjon som har sammenheng med lettelsene i samsvar med 

§§ 7-5-1 og 7-5-2 

e) aktivitetene som lettelsene angår har et vesentlig omfang. 

(3) Det kan settes som vilkår for tillatelsen at søkeren 

a) er kredittverdig etter skattebetalingsforskriften § 14-20-3 annet ledd 

b) stiller sikkerhet for det ansvar søkeren kan komme i etter tollavgiftsloven kapittel 2 

c) er registrert for merverdiavgift 

d) bruker de elektroniske systemer som tollmyndighetene bestemmer. 

(4) Søknad om tillatelse sendes tollmyndighetene. Tillatelsen gjelder i fem år dersom det i tillatelsen 

ikke er fastsatt noe annet. 

 

§ 2-4-8. Tilbaketrekking og endring av tillatelse 

(1) Tollmyndighetene kan gi formell advarsel eller trekke tilbake hele eller deler av tillatelsen 

permanent eller midlertidig ved brudd på vilkårene for tillatelsen eller bestemmelser i tollavgifts- og 

vareførselslovgivningen. Ved vurderingen av om det skal gis advarsel eller tillatelsen skal trekkes 

tilbake skal det legges vekt på overtredelsens omfang og alvor, tidligere overtredelser og forholdene 

for øvrig. 

(2) Tillatelsen kan endres eller trekkes tilbake med rimelig frist når endringer i regelverket gjør det 

nødvendig. 

(3) Tillatelsen kan trekkes tilbake midlertidig med umiddelbar virkning dersom hensynet til nasjonal 

helse, miljø eller sikkerhet gjør det nødvendig. 



 

 

 

§ 2-5 Tillatelse til videre transport i tollområdet 

§ 2-5-1. Tillatelse til videre transport i tollområdet 

Fører av fartøy med varer som ikke er gått over til fri disponering, skal ved videre transport i 

tollområdet ha tilgjengelig dokumenter som er utstedt av tollmyndighetene. 

 

§ 2-6 Lossing 

§ 2-6-1. Tillatelse til lossing 

(1) Tillatelse til lossing anses som gitt for varer som har gått over i fri disponering og varer som er 

underlagt prosedyren midlertidig innførsel. Tollmyndighetene kan dessuten gi tillatelse til lossing 

a) ved innlegg på tollager 

b) i andre enkelttilfeller. 

(2) Ved innlegg på tollager kan tollagerholderen gis tillatelse til lossing dersom tollagerholder har fått 

fullmakt etter § 4-4-3 annet ledd. 

(3) Dersom lossingen blir avbrutt kan transportmiddelet låses eller forsegles av tollmyndighetene. 

Fører av transportmiddel som er forseglet av tollmyndighetene, skal henvende seg til 

tollmyndighetene for fjerning av forsegling før lossing. 

 

Kapittel 3 Tollbehandling ved innførsel 
 

§ 3-1 Tollbehandling av varer som innføres til tollområdet 

§ 3-1-1. Omkostninger og sikkerhet ved midlertidig lagring av vare 

(1) Tollmyndighetene kan kreve dekket omkostninger ved lagring på losseplassen eller lagring på 

annen måte. Kontroll med vare som blir liggende på losseplassen kan skje ved særskilt tollvakt 

dersom varene er høyt beskattede eller avhengig av tillatelser fra andre myndigheter. 

Tollmyndighetene kan kreve dekket omkostninger knyttet til særskilt tollvakt. 

(2) Det kan kreves sikkerhet for slike omkostninger ved godkjennelse av slik lagring. Dersom det ikke 

stilles depositum, skal sikkerhet stilles i form av selvskyldnerkausjon. Skattebetalingsforskriften § 14-

20-4 gjelder tilsvarende så langt den passer. 

 

§ 3-1-2. Unntak fra kravet til umiddelbar tollbehandling ved innførsel 

(1) Tollmyndighetene kan gi generell tillatelse til lettelser i plikten til umiddelbar tollbehandling ved 

grensepassering. Tollmyndighetene kan begrense tillatelsen til å gjelde 

a) enkelte vareslag og begrenset vareverdi 

b) varer fra enkelte avsendere. 



 

 

(2) § 2-4-7 annet til fjerde ledd og § 2-4-8 gjelder tilsvarende. 

 

§ 3-2 Deklarering av varer 

§ 3-2-1. Leveringsmåte for deklarasjoner ved innførsel 

(1) Levering av deklarasjon skal skje ved elektronisk datautveksling, med mindre deklarering kan skje 

etter §§ 4-1-6 eller 4-6-2. Privatpersoner er fritatt fra kravet om elektronisk deklarering om ikke 

annet er bestemt. 

(2) Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller tillate at deklarasjon leveres på annen måte enn etter 

første ledd. 

(3) Deklarasjonen skal signeres av den deklarasjonspliktige eller den som opptrer på den 

deklarasjonspliktiges vegne. En elektronisk deklarasjon skal alltid være bekreftet med den til enhver 

tid gjeldende elektroniske signatur eller identifikasjonskode.  

(4) Tollmyndighetene kan oppstille vilkår for tilknytning og bruk av system for elektronisk overføring 

av deklarasjon. 

 

§ 3-2-2. Utveksling av elektronisk deklarasjoner og krav til lagring mv. 

(1) Den som leverer deklarasjon skal føre logg over alle meldinger slik de blir sendt og mottatt. 

Loggen skal blant annet vise tidspunktene for sending og mottak. Bestemmelsene i § 7-5-1 fjerde 

ledd, §§ 7-5-2 og 7-5-3 gjelder tilsvarende for oppbevaring av loggen.  

(2) Dersom en deklarasjon er sendt til tollmyndighetene og bruker ikke har fått tilbakemelding innen 

normal behandlingstid, skal meldingen etterlyses. Dersom etterlysning eller tilbakemelding ikke er 

mottatt innen rimelig tid, ansees deklarasjonen som ikke fremlagt. 

(3) Den som leverer deklarasjon har taushetsplikt om de sikkerhetstiltak og systemer som 

vedkommende er gjort kjent med. Den som mottar en melding som ikke er ment for vedkommende, 

har taushetsplikt om opplysningene i meldingen. 

 

§ 3-2-3. Når deklarasjon er levert 

Deklarasjon som leveres ved elektronisk datautveksling, anses å være levert til tollmyndighetene når 

den er mottatt i tollmyndighetenes datasystem. Oppstår det en hindring som tollmyndighetene er 

ansvarlig for, anses deklarasjonen å være levert på det tidspunkt som er registrert i loggen, jf. § 3-2-2 

første ledd.  

 

§ 3-7 Adgang til å gjenutføre eller avstå vare til tollmyndighetene 

§ 3-7-1. Dekning av omkostninger ved avståelse 

Tollmyndighetene kan kreve at den deklarasjonspliktige dekker omkostninger knyttet til avståelse. 

 



 

 

§ 3-7-2. Ødelagt vare 

(1) Vare som ødelegges før varen er frigjort fra tollmyndighetenes befatning kan avstås. Avstått vare 

destrueres på den deklarasjonspliktiges kostnad, under tollmyndighetenes eller annen offentlig 

myndighets kontroll. 

(2) Tollmyndighetene kan gi forhåndstillatelse til destruksjon av ødelagt vare uten at 

tollmyndighetene er til stede. 

 

Kapittel 4 Tollprosedyrer ved innførsel 
 

§ 4-1 Prosedyren overgang til fri disponering 

Bestemmelser om deklarasjonen for prosedyren overgang til fri disponering 

§ 4-1-1. Opplysninger i deklarasjonen mv. ved prosedyren overgang til fri disponering 

(1) Deklarasjonen skal inneholde opplysninger om blant annet 

a) vareslag, samlet mengde og verdi i norske kroner 

b) kollienes merker, numre og antall 

c) preferansetollavgift 

d) leveringsvilkår mv. 

e) den deklarasjonspliktiges organisasjons- eller fødselsnummer. Tollmyndighetene kan i 

særlige tilfeller fravike dette kravet. 

f) kode for avsenderland og opprinnelsesland 

g) varenummer i samsvar med tolltariffen 

h) tollavgiftssats, herunder krav om tollavgiftsnedsettelser  

i) mengde i henhold til tolltariffen 

j) varens tollverdi 

k) beløp som skal betales 

l) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter ved innførsel 

m) andre statistiske opplysninger som kreves for innførselsstatistikken. 

(2) For vare til privat bruk, og hvor privatperson leverer deklarasjon på egne vegne, kan det gjøres 
unntak fra enkelte av opplysningskravene fastsatt i første ledd.  

(3) For vare som gjeninnføres etter bearbeiding, herunder reparasjon eller foredling, skal det gis 
opplysninger om de utførte varenes art, mengde og verdi, samt hvilken bearbeiding varene har 
gjennomgått. 

(4) For delsendinger skal det gis opplysninger om sluttproduktet som delsendingen er en del av, 
avtale- eller kontraktsnummer og eventuelt saksnummer. 



 

 

(5) Dersom det er vanskelig å legge frem fullstendig utfylt deklarasjon kan det legges frem 
deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon) når det er fare for liv eller helse eller det 
har stor samfunnsmessig eller økonomisk betydning at en vare kan disponeres over før den har gått 
over i fri disponering. 

(6) Tollmyndighetene kan gi tillatelse til at den som innfører varer hvor fullstendige opplysninger 
ikke er kjent ved innførsel og disse fastsettes i ettertid, kan legge frem foreløpig deklarasjon. 
Tillatelsen gis på forhånd for en bestemt tidsperiode og for spesifikke varenummer i tolltariffen. 

(7) For å kunne legge frem foreløpig deklarasjon etter femte og sjette ledd må 

a) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter foreligge og 

b) rubrikkene 6, 8, 14, 15a, 30, 31, 35, 44 og 49 i deklarasjonen må være utfylt. Rubrikk 33 

må være utfylt dersom tillatelse er gitt etter femte ledd. Rubrikk 48 må være utfylt dersom 

tollkreditt benyttes. 

(8) Det kan settes som vilkår for tillatelse etter sjette ledd at den deklarasjonspliktige som ikke er 
registrert i Merverdiavgiftsregisteret har tollkreditt. Det samme gjelder den deklarasjonspliktige som 
er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, dersom det ved innførsel av vare skal svares tollavgift eller 
særavgifter. 

(9) Fullstendig utfylt deklarasjon skal legges frem for tollmyndighetene innen ti dager. Det kan søkes 
på forhånd om tillatelse til å legge frem fullstendig utfylt deklarasjon senere enn ti dager etter 
innlevering av foreløpig deklarasjon. 

(10) Reglene om tilbaketrekking og endring av tillatelse i § 2-4-8 gjelder tilsvarende for tillatelse etter 
sjette ledd. 

 

§ 4-1-2. Fremleggelse av dokumenter mv. ved prosedyren overgang til fri disponering 

(1) Ved prosedyren overgang til fri disponering skal alle dokumenter som er utstedt i forbindelse 
med innførsel av varen legges frem, herunder: 

a) faktura som er utstedt i forbindelse med kjøp av varen 

b) konnossement, fraktbrev og lignende fraktdokumenter som er utstedt i forbindelse med 

transport av varen 

c) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter ved innførsel 

d) andre dokumenter som tollmyndighetene finner nødvendig blant annet for å kunne 

bestemme varens opprinnelse, klassifisering, vekt, mengde og verdi. 

(2) Ved ervervsmessig innførsel skal fakturaen påføres opplysninger om varenummer for hver post i 
fakturaen som ligger til grunn for overgang til fri disponering. Dersom det skal svares spesifikk 
tollavgift, skal også vekt og antall varer føres på fakturaen. Det skal også gis de statistiske 
opplysninger og gjøres de henvisninger til eventuelle tollavgiftsnedsettelser som kreves. 
Opplysningene skal ikke påføres fakturaen dersom alle varene hører under samme varenummer. 

(3) Ved elektronisk levering av deklarasjon gjelder ikke plikten til å legge frem 
grunnlagsdokumentasjon med mindre tollmyndighetene ber om det.  

 

§ 4-1-3. Utsatt endelig fastsettelse av tollverdi 



 

 

(1) Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at endelig fastsettelse av tollverdien 

utsettes, eller at en del av tollverdien deklareres i ettertid. 

(2) Dersom det er gitt tillatelse til utsettelse etter første ledd, kan den deklarasjonspliktige få 

utlevert varen dersom den deklarasjonspliktige stiller tilstrekkelig sikkerhet for tollavgift som kan 

påløpe. 

(3) Dersom det ikke stilles depositum, skal sikkerhet for å få utlevert varen før endelig 

verdifastsettelse stilles i form av selvskyldnerkausjon. Skattebetalingsforskriften § 14-20-4 gjelder 

tilsvarende så langt den passer.  

 

§ 4-1-4. Unntak fra kravet til én forsendelse per deklarasjon 

(1) Tollmyndighetene kan gi generell tillatelse til at flere forsendelser kan deklareres på samme 
deklarasjon. Tollmyndighetene kan begrense tillatelsen til å gjelde 

a) enkelte vareslag 

b) varer fra enkelte avsendere 

c) deklarering innenfor enkelte tidsintervaller. 

(2) § 2-4-7 annet til fjerde ledd og § 2-4-8 gjelder tilsvarende. 

 

§ 4-1-5. Unntak fra kravet til én mottaker per deklarasjon 

(1) Tollmyndighetene kan gi tollagerholder generell tillatelse til lettelser i opplysnings- og 
dokumentasjonspliktene i §§ 4-1-1 og 4-1-2 ved at varer til flere mottakere kan deklareres på samme 
deklarasjon. Lettelsene gjelder bare varesendinger med verdi til og med 3000 kr til privatpersoner. 
Tollmyndighetene kan begrense tillatelsen til å gjelde 

a) vare som ikke er avhengig av tillatelser fra andre myndigheter 

b) enkelte vareslag 

c) deklarering innen enkelte tidsintervaller. 

(2) § 2-4-7 annet til fjerde ledd og § 2-4-8 gjelder tilsvarende. 

 

Andre typer deklarering ved prosedyren overgang til fri disponering 

§ 4-1-6. Andre typer deklarering ved innførsel 

(1) Reisegods som oppfyller vilkårene i § 4-1-7, kan deklareres muntlig til tollmyndighetene eller ved 

bruk av tollapplikasjon mv. 

(2) Vare til personlig bruk med verdi til og med 3000 kr kan deklareres ved å bruke 

tollmyndighetenes løsning på internett. Dette gjelder ikke særavgiftspliktige varer og varer som er 

avhengige av tillatelser fra andre myndigheter.  

(3) Flyttegods som oppfyller vilkårene i merverdiavgiftsforskriften § 7-3-2 kan deklareres ved at den 

som krever fritaket leverer særskilt skjema. Flyttegods som oppfyller vilkårene i 



 

 

merverdiavgiftsforskriften § 7-3-3 kan deklareres ved at den som krever fritaket legger frem skriftlig 

søknad om fritak. 

(4) Vare til ambassader og konsulater, diplomatiske og konsulære representanter mv. som kan 

innføres avgiftsfritt etter merverdiavgiftsforskriften § 7-5-5 kan deklareres ved at den som krever 

fritaket legger frem et særskilt skjema underskrevet av Utenriksdepartementet. 

(5) Vare som innføres i forbindelse med militærøvelser der utenlandske NATO-styrker og styrker fra 

land som er med i Partnerskap for fred deltar, kan deklareres ved at styrkene legger frem NATOs 

formular 302. 

(6) Den som bringer norske og utenlandske kontanter og andre likestilte betalingsmidler tilsvarende 

et beløp større enn 25 000 norske kroner, skal deklarere disse ved bruk av skjema RD 0026. Likestilt 

med kontanter er reisesjekker, forhåndsbetalte kort og andre fysiske verdipapirer, som for eksempel 

sjekker, veksler og gjeldsbrev, som enten er i ihendehaverform, utstedt til fiktiv mottaker, utstedt 

uten å navngi mottakeren, endossert videre uten restriksjoner, eller som på annen måte er i en slik 

form at råderetten følger av ihendehavelsen. Ved omregning til norske kroner skal 

tollmyndighetenes kurs etter vareførselsloven § 6-12 anvendes.  

(7) Foretak med rett til å drive verditransport etter vaktvirksomhetsloven kan etter særlig tillatelse 

fra tollmyndighetene deklarere betalingsmidler som nevnt i sjette ledd ved å rapportere direkte til 

valutaregisteret. Tillatelsen kan stille som vilkår at foretaket plikter å følge de krav til rapportering 

som oppstilles i valutaregisterforskriften § 5, § 6, § 8 og § 13. Tollmyndighetene kan suspendere eller 

trekke tilbake tillatelsen dersom vilkårene ikke overholdes eller andre forhold tilsier at dette er 

nødvendig. 

(8) Proviant som medbringes om bord i fartøy etter merverdiavgiftsforskriften § 7-5-1, skal 

deklareres ved bruk av skjema RD 0041. 

(9) (…) 

(10) Elektrisk kraft kan deklareres ved at Statnett SF rapporter all innførsel. 

 

§ 4-1-7. Forenklet ordning for overgang til fri disponering for reisende 

(1) Personer som ankommer tollområdet kan benytte forenklet ordning for overgang til fri 

disponering for alkoholholdige drikkevarer og tobakks- og nikotinvarer, herunder ved bruk av 

tollapplikasjon mv., etter de satser og i de mengder som følger av tabellen nedenfor. 



 

 

 

(2) Personer som ankommer tollområdet kan benytte forenklet ordning for overgang til fri 

disponering for andre varer enn nevnt i første ledd med samlet verdi til og med 20 000 kroner ved 

bruk av tollapplikasjon, etter en sats på 25 prosent av varens verdi. Dette gjelder ikke næringsmidler, 

særavgiftspliktige varer, varer som er avhengige av tillatelser fra andre myndigheter og 

landbruksvarer. Med næringsmidler menes her enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare 

som er bestemt til å konsumeres av mennesker. Med landbruksvarer menes her varer som hører 

under kapittel 1 til 24 og posisjonene 35.01, 35.02, 35.05 og 38.23 i tolltariffen. 

(3) Adgangen til forenklet ordning gjelder ikke for varer som innføres for videresalg eller annet 

ervervsmessig formål. Forenklet prosedyre kan heller ikke brukes ved overgang til fri disponering av 

vare som er kjøpt ved ankomst i tollfritt utsalg (taxfree) på lufthavn. 

(4) Bruk tollapplikasjon mv. for alkohol- og tobakksvarer er betinget av at den reisende er fylt 18 år. 

For varer med alkoholstyrke over 22 volumprosent må den reisende være fylt 20 år. 

 

§ 4-1-8. Forenklede ordninger for flyfrakt 

En operatør av anlegg for flyfrakt kan søke tollmyndighetene om å innføre eller opprettholde 

ordninger som muliggjør hurtig frigjøring av ekspressendinger som innpasserer gjennom søkerens 

luftfraktanlegg. Tollmyndighetene kan kreve at søkeren, som vilkår for at prosedyren skal få 

anvendelse på hans ekspressendinger, bl.a. skal 

a) sørge for egnet infrastruktur og betale tollmyndighetenes kostnader knyttet til behandling 

av ekspressendinger i tilfeller der søkeren oppfyller tollmyndighetenes krav for at behandling 

som nevnt kan skje på eget anlegg 

b) før en ekspressending ankommer, legge fram de opplysninger som er nødvendige for å 

frigjøre sendingen 

c) føre en høy grad av kontroll med ekspressendinger ved hjelp av intern sikkerhet, logistikk 

og sporingsteknologi fra henting til levering 



 

 

d) ha god historikk med hensyn til etterlevelse av tollavgifts- og vareførselsloven og andre 

beslektede lover og forskrifter. 

 

Unntak fra deklareringsplikt for transportmidler og reisegods 

§ 4-1-9. Unntak fra deklareringsplikt for transportmidler 

Transportmidler er unntatt deklareringsplikt dersom transportmiddelet tidligere er gått over i fri 

disponering eller er fremstilt i Norge og gjeninnføres i uforandret stand. Unntaket gjelder ikke 

dersom avgifter er refundert ved utførsel.  

 

§ 4-1-10. Unntak fra deklareringsplikt for reisegods og varer som gjeninnføres etter reparasjon 

(1) Reisegods er unntatt deklareringsplikt dersom varene tidligere er gått over til fri disponering eller 

er fremstilt i Norge og gjeninnføres i uforandret stand. Unntaket gjelder ikke dersom avgifter er 

refundert ved utførsel.  

(2) Reisegods som ikke tidligere er gått over til fri disponering eller som ikke er fremstilt i Norge, er 

unntatt fra deklareringsplikt på de vilkår som følger av §§ 4-1-11 til 4-1-16. Tilsvarende gjelder for 

varer som gjeninnføres etter tjeneste eller reparasjon utenfor tollområdet.  

(3) Kjøp av vare i tollavgiftsfritt utsalg (taxfree) ved ankomst likestilles med innførsel av vare og 

anses som reisegods.  

(4) Unntak fra deklareringsplikt for reisegods gjelder bare når varen benyttes til personlig formål og 

den ikke utnyttes kommersielt.  

 

§ 4-1-11. Unntak fra deklareringsplikt for reisegods – verdigrense 

(1) Unntaket fra deklareringsplikt gjelder bare for varer, herunder reparasjoner og tjenester 

tilknyttet varer, til en verdi av 6000 kroner, som innføres etter opphold utenfor tollområdet i minst 

24 timer. 

(2) Ved opphold utenfor tollområdet i mindre enn 24 timer kan det én gang innenfor et tidsrom av 

24 timer innføres varer, herunder reparasjoner og tjenester tilknyttet varer, til en verdi av 3000 kr, 

uten at varene deklareres for tollmyndighetene. For alkohol- og tobakksvarer gjelder unntaket bare 

varer som er kjøpt i beskattet stand i et EØS-land. 

(3) Unntak fra deklareringsplikt gjelder ikke for vare som utgjør et sammenhengende hele og har 

høyere verdi enn verdigrensene i første og annet ledd, selv om de enkelte delene innføres over flere 

reiser eller av flere personer, og selv om verdien til de enkelte delene ligger innenfor verdigrensene.  

(4) Varens verdi bestemmes ut fra detaljpris i innkjøpslandet. Er det grunn til å tvile på prisen, 

fastsetter tollmyndighetene verdien ut fra kjennskap til varens pris i innkjøpslandet eller detaljpris i 

Norge. 

 

§ 4-1-12. Unntak fra deklareringsplikt for reisegods – varetyper og mengder 



 

 

(1) Innenfor verdigrensene i § 4-1-11 gjelder unntaket fra deklareringsplikt bare for til sammen 10 kg 

kjøttvarer, ost og fôrvarer. Hunde- og kattemat er ikke omfattet av begrensningen på 10 kg. 

(2) I tillegg til varer innenfor verdigrensene i § 4-1-11 kan det innføres følgende mengder alkohol-, 

tobakks- og nikotinvarer uten at det deklareres for tollmyndighetene:  

a) 1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent og 1,5 liter drikk med 

alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent, eller 3 liter drikk med alkoholstyrke over 

2,5 til og med 22 volumprosent 

b) 2 liter øl med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent eller annen drikk med alkoholstyrke 

over 2,5 til og med 4,7 volumprosent 

c) 200 sigaretter, 250 gram andre tobakksvarer, 20 milliliter e-væske med nikotin eller 200 

gram andre nikotinvarer 

d) 200 blad sigarettpapir 

(3) I tillegg til varer innenfor verdigrensene i § 4-1-11 kan det innføres 600 liter drivstoff i 

transportmiddelets normale drivstofftanker uten at det deklareres for tollmyndighetene. Med 

normale drivstofftanker menes tanker produsenten har bygd inn i alle transportmidler av samme 

type, og hvor drivstoffet brukes direkte til transportmiddelets fremdrift, drift av kjølesystem eller 

lignende. For hvert transportmiddel kan det i tillegg innføres 10 liter drivstoff på godkjent 

reservekanne. 

(4) Følgende reisegods er ikke unntatt deklareringsplikt: 

a) motorvogn som omfattes av Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. 

b) hester. 

 

§ 4-1-13. Felles bestemmelser om unntak fra deklareringsplikt for reisegods 

(1) Unntak fra deklareringsplikt for alkohol-, tobakks- og nikotinvarer gjelder kun for personer som er 

fylt 18 år. Unntak fra deklareringsplikt for vare med alkoholstyrke over 22 volumprosent gjelder kun 

for personer som er fylt 20 år. Unntak fra deklareringsplikt for andre matvarer enn sjokolade- og 

sukkervarer gjelder kun for personer som er fylt 12 år.  

(2) Unntaket gjelder kun reisegods som medbringes ved innreisen. Varene må kunne legges frem for 

tollmyndighetene i forbindelse med passering av tollkontrollen. 

(3) Unntaket gjelder ikke for vare som er ment for videresalg eller annet ervervsmessig formål.  

(4) Unntaket for alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer, kjøttvarer, ost og fôrvarer gjelder også 

når varene innføres av flere personer på samme reise dersom hver persons andel ikke overskrider 

mengdegrensene i § 4-1-12.  

(5) Unntaket faller i sin helhet bort ved overtredelser av vareførselsloven som ikke kan avgjøres med 

forenklet forelegg etter vareførselsloven § 12-11. 

 

Unntak fra deklareringsplikt for bestemte personer 



 

 

§ 4-1-14. Reisegods for personer i tjeneste på transportmidler 

Personer som i løpet av reisen til Norge er i tjeneste på transportmiddel i internasjonal trafikk og 

personer på norske marinefartøy kan én gang innenfor en 24-timers periode innføre følgende varer 

uten å deklarere varene for tollmyndighetene: 

a) 40 sigaretter, 100 gram andre tobakksvarer, 4 milliliter e-væske med nikotin eller 40 gram 

andre nikotinvarer, 

b) 100 blad sigarettpapir, og 

c) andre varer enn alkohol til en verdi av 500 kr. 

 

§ 4-1-15. Reisegods for personer i tjeneste om bord på oljeplattformer mv. 

Personer i tjeneste på oljeplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet 

kan én gang innenfor en 24-timers periode innføre varer som nevnt i § 4-1-14 uten å deklarere disse 

varene for tollmyndighetene.  

 

§ 4-1-16. Reisegods til personer med laissez-passer 

Begrensningene i §§ 4-1-11 til 4-1-13 gjelder ikke for reisegods som innføres av personer som har De 

Forente Nasjoners passérbrev (laissez-passer) eller anbefalingsbrev fra norsk diplomatisk stasjon 

(norsk laissez-passer). Unntak fra deklareringsplikt gjelder bare når varen benyttes av berettiget 

bruker og ikke overdras til andre.  

 

Unntak fra deklareringsplikt for proviant og forbruksvare i transportmidler 

§ 4-1-17. Unntak fra deklareringsplikt for vare i luftfartøy 

Deklareringsplikten gjelder ikke for mat-, drikke- og tobakksvare (proviant) og forbruksvare som 

medbringes, forbrukes eller selges om bord i luftfartøy under reise til og fra tollområdet og under 

opphold der.  

 

§ 4-1-18. Unntak fra deklareringsplikt for vare i tog 

(1) Deklareringsplikten gjelder ikke for proviant og forbruksvare som medbringes eller forbrukes om 

bord i tog under reise til og fra tollområdet og under opphold der. 

(2) Unntaket gjelder bare dersom avgifter er betalt i innkjøpslandet. Unntaket omfatter ikke drikk 

med alkoholstyrke over 22 volumprosent.  

 

§ 4-1-19. Unntak fra deklareringsplikt for forbruksvare i andre transportmidler 

Deklareringsplikten gjelder ikke for forbruksvare som medbringes og forbrukes om bord i andre 

transportmidler enn slike som er nevnt i §§ 4-1-17 og 4-1-18.  

  



 

 

§ 4-1-20. Felles bestemmelser for varer i transportmidler etter §§ 4-1-17 til 4-1-19 

(1) Unntak fra deklareringsplikt etter §§ 4-1-17 til 4-1-19 gjelder bare dersom transportmiddelet 

benyttes i ervervsmessig virksomhet, og opphører fra den tid transportmiddelet går over i innenriks 

trafikk eller blir værende i tollområdet over lengre tid. 

(2) Unntakene gjelder bare for den mengde vare som tollmyndighetene finner passende i forhold til 

transportmiddelets art, besetningens størrelse, antall passasjerer, og reisens art og oppholdets 

varighet. 

 

§ 4-1-21. Unntak fra deklareringsplikt for drivstoff som innføres i motorvogn 

(1) Drivstoff i motorvogn til ervervsmessig bruk kan innføres uten at det deklareres for 

tollmyndighetene. Unntaket er begrenset til 600 liter per motorvogn.  

(2) Drivstoffet må befinne seg i motorvognens normale drivstofftanker. Det kan i tillegg medbringes 

10 liter drivstoff på godkjent reservekanne per motorvogn.   

 
 
Unntak fra deklareringsplikt for deler, inventargjenstander mv. i fartøy og luftfartøy 

§ 4-1-22. Unntak fra deklareringsplikt for deler mv. i fartøy og luftfartøy som berges til tollområdet 

(1) Deklareringsplikten gjelder ikke for deler, inventargjenstander og redskaper som innføres dersom 
varene 
 a) er berget hit til landet og har tilhørt forulykket fartøy,  

 b) er berget fra fartøy som er strandet ved den norske kysten, eller  

c) har tilhørt norsk fartøy som er strandet eller lovlig kjent sjøudyktig utenfor tollområdet og 

innføres av fartøyets reder eller assurandør.  

(2) Første ledd gjelder tilsvarende for luftfartøy.  
 
(3) Unntaket gjelder bare for fartøy og luftfartøy i ervervsmessig virksomhet.  
 
  
§ 4-1-23. Unntak fra deklareringsplikt for deler og inventargjenstander til fartøy eller luftfartøy 

Deklareringsplikten gjelder ikke for deler og inventargjenstander til fartøy eller luftfartøy som 

innføres sammen med dette og beholdes til bruk om bord i det samme fartøyet eller luftfartøyet. 

Unntaket gjelder bare for fartøy og luftfartøy i ervervsmessig virksomhet.  

 
Andre unntak fra deklareringsplikten 

§ 4-1-24. Unntak fra deklareringsplikt for vare av mindre verdi 

(1) Deklareringsplikten gjelder ikke for vare der tilbyder beregner og betaler merverdiavgift etter 

forenklet registrerings- og rapporteringsordning, jf. merverdiavgiftsloven § 14-4, når det er gitt 

opplysninger om tilbyders identifikasjonsnummer i samsvar med § 2-4-3. Unntaket gjelder ikke 



 

 

næringsmidler omfattet av merverdiavgiftsloven § 5-2, varer som krever særskilt tillatelse for 

innførsel eller varer som ilegges særavgifter. 

(2) Deklareringsplikten gjelder ikke for vare med verdi under 350 kroner som sendes til mottaker i 

tollområdet. Transport- og forsikringskostnader inngår ved fastsettelse av varens verdi. Unntaket 

gjelder ikke næringsmidler omfattet av merverdiavgiftsloven § 5-2, varer som krever særskilt 

tillatelse for innførsel eller varer som ilegges særavgifter. 

 

§ 4-1-25. Unntak fra deklareringsplikt for gave til personlig bruk 

Deklareringsplikten gjelder ikke for gave til personlig bruk som er fritatt for beregning av 

merverdiavgift ved innførsel, jf. merverdiavgiftsloven § 7-3 første ledd bokstav c. 

 

§ 4-1-26. Unntak fra deklareringsplikt for varer som benyttes til beskyttelse av last 

(1) Deklareringsplikten gjelder ikke for emballasje og lastepall, og utstyr for beskyttelse av last i 

transportmidler, som brukes til inn- og utførsel av varer.  

(2) Unntaket for emballasje omfatter alle gjenstander som brukes som innpakning, herunder 

a) beholdere som brukes som ytre eller indre innpakning for vare 

b) innlegg som vare er blitt eller skal rulles eller foldes i eller er festet til. 

(3) Unntaket omfatter både emballasje som brukes ved innførsel av vare og emballasje som skal 

brukes ved utførsel av vare. Emballasje som innføres til innenlandsk bruk omfattes ikke. 

(4) Unntaket gjelder ikke dersom det er fastsatt i tolltariffen at emballasjen ved tollbehandlingen 

skal medregnes i varens vekt eller verdi. 

(5) Unntaket for lastepaller omfatter både lastepaller som brukes ved innførsel av vare og lastepaller 

som skal brukes ved utførsel av vare. Lastepaller som innføres til innenlandsk bruk omfattes ikke. 

 
 
§ 4-1-27. Unntak fra deklareringsplikt for vare som innføres fra særlige områder 

(1) Deklareringsplikten gjelder ikke for vare fra fiske og fangst, av norske fartøyer på havet utenfor 

tollområdet eller fra ubebodde strekninger i polaregnene, dersom varen innføres direkte fra fiske- 

og fangstfeltene.  

(2) Deklareringsplikten gjelder ikke for petroleumsprodukter som innføres direkte fra norsk del av 

kontinentalsokkelen.  

 

§ 4-1-28. Unntak fra deklareringsplikt for vare til grenseboere 

(1) Jordbruker og skogbruker som bor i norsk grensekommune og som også driver jordbruk eller 

skogbruk i svensk eller finsk grensekommune, kan innføre følgende varer uten å deklarere dem for 

tollmyndighetene: 

a) avlinger, naturgjødsel og skogsvirke samt gårdsprodukter til eget behov 



 

 

b) maskiner og redskaper som er overført til eiendommen i svensk eller finsk 

 grensekommune og som senere tilbakeføres til eiendommen i Norge. Unntaket gjelder også 

 for maskiner og redskaper som overføres fra eiendommen i svensk eller finsk 

 grensekommune og som senere skal tilbakeføres til denne eiendom. 

c) husdyr som er overført til eiendommen i svensk eller finsk grensekommune og som senere 

tilbakeføres til eiendommen i Norge. Unntaket gjelder også for husdyr som overføres fra 

eiendommen i svensk eller finsk grensekommune og som senere skal tilbakeføres til denne 

eiendom. 

(2) Første ledd gjelder tilsvarende for jordbruker og skogbruker som bor i svensk eller finsk 

grensekommune og som også driver jordbruk eller skogbruk i norsk grensekommune. 

(3) Norsk grensebeboer kan gjeninnføre vare for husbehov fra Sverige eller Finland etter bearbeiding 

eller reparasjon uten at varen deklareres til tollmyndighetene. Svensk eller finsk grenseboer kan 

innføre vare til husbehov uten at varen deklareres til tollmyndighetene, dersom varen etter 

bearbeiding eller reparasjon skal gjenutføres til Sverige eller Finland. 

(4) Hvilke kommuner som anses som grensekommuner fremgår av vedlegg 4. 

 

§ 4-2 Prosedyren forpassing 

§ 4-2-1. Prosedyren forpassing 

(1) Den som vil sende vare som ikke er gått over til fri disponering fra et ekspedisjonssted 

(avgangsstedet) til et annet ekspedisjonssted (bestemmelsesstedet) i tollområdet, skal deklarere 

denne til tollmyndighetene. Det kan stilles som vilkår for å benytte prosedyren forpassing at det 

brukes elektroniske meldesystemer. 

(2) Tollmyndighetene kan kreve at det blir stilt sikkerhet for tollavgift av vare som blir forpasset. 

Dersom det ikke stilles depositum, skal sikkerhet stilles i form av selvskyldnerkausjon. 

Skattebetalingsforskriften § 14-20-4 gjelder tilsvarende så langt den passer. 

(3) Forpasset vare skal straks etter ankomst til bestemmelsesstedet underlegges en ny prosedyre. 

(4) Den som overtrer bestemmelsene om prosedyren forpassing, kan for kortere eller lengre tid bli 

nektet å forpasse varer. 

 

§ 4-2-2. Opplysninger i deklarasjon for prosedyren forpassing ved forpassing mellom 

ekspedisjonssteder 

(1) Deklarasjonen skal inneholde opplysninger om blant annet 

a) avsenders navn, adresse og kode for avsenderland 

b) varebeskrivelse 

c) mottakers navn, adresse og land 

d) transportmidlets identitet 

e) mengde, vekt og verdi 



 

 

f) avgangstollsted 

g) bestemmelsestollsted 

(2) Tillatelse til forpassing forutsetter at eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter ved 

innførsel er fremlagt.  

 

§ 4-3 Prosedyren transittering 

§ 4-3-1. Vare som sendes i henhold til transitteringskonvensjonen 

(1) Transitteringskonvensjonen og vedlegg I til IIIa til konvensjonen gjelder som forskrift med de 

reservasjoner som er tatt med hjemmel i konvensjonen. 

(2) Ved søknad om tillatelse til forenklinger etter konvensjonen vedlegg I artikkel 55 (1) gjelder 

vilkårene i § 2-4-7 tilsvarende. Søker som skal godkjennes som autorisert mottaker må ha tillatelse til 

å opprette og drive tollager og fullmakt til generell lossetillatelse, jf. § 4-4-3 annet ledd.   

(3) § 2-4-8 gjelder tilsvarende ved tilbaketrekking, suspensjon og endring av tillatelser etter 

konvensjonen vedlegg I artikkel 55 (1). 

 

§ 4-3-2. Vare som sendes i henhold til TIR-konvensjonen 

TIR-konvensjonen artiklene 1 til 5 og 12 til 64 med tilhørende vedlegg gjelder som forskrift med de 

reservasjoner som er tatt med hjemmel i konvensjonen. 

 

§ 4-3-3. Deklarasjon for prosedyren transittering 

(1) Deklarasjon for prosedyren transittering leveres i henhold til bestemmelser i 

transitteringskonvensjonen med tilhørende vedlegg eller TIR-konvensjonen med tilhørende vedlegg. 

(2) Varer fra tredjeland underlagt veterinære eller plantesanitære restriksjoner som har Norge som 

bestemmelsesland og som ikke sendes via et land i EU, kan ikke leveres direkte til autorisert 

mottaker, og skal underlegges en annen tollprosedyre for innførsel ved grensepassering. 

 

§ 4-4 Prosedyren tollager 

§ 4-4-1. Opplysninger i deklarasjon for prosedyren tollager 

(1) Deklarasjonen skal inneholde opplysninger om blant annet 

a) vareslag, samlet mengde og verdi i norske kroner 

b) kollienes merker, numre og antall 

c) den deklarasjonspliktiges organisasjons- eller fødselsnummer. Tollmyndighetene kan i 

særlige tilfeller fravike dette kravet. 

d) varenummer i samsvar med tolltariffen 



 

 

e) kode for avsenderland og opprinnelsesland 

f) mengde i henhold til tolltariffen 

g) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter ved innførsel 

h) andre statistiske opplysninger som kreves for innførselsstatistikken. 

(2) For vare til privat bruk, og hvor privatperson leverer deklarasjon på egne vegne, kan det gjøres 
unntak fra enkelte av opplysningskravene fastsatt i første ledd. 

 

§ 4-4-2. Unntak fra kravet til én forsendelse per deklarasjon 

§ 4-1-4 gjelder tilsvarende ved deklarering for prosedyren tollager. 

 

§ 4-4-3. Tillatelse til tollager 

(1) Tollmyndighetene kan gi foretak tillatelse til opprettelse og drift av tollager. 

(2) Tillatelsen til tollager kan omfatte generell fullmakt til å gi lossetillatelse, jf. § 2-6-1. For å få 

innvilget generell fullmakt til lossetillatelse for varer som sendes i henhold til 

transitteringskonvensjonen må tollagerholderen være autorisert mottaker, jf. § 4-3-1. Tollagerholder 

som ikke har generell fullmakt må innhente lossetillatelse i det enkelte tilfelle. 

(3) Tollmyndighetene skal godkjenne tollagerholderens system for registrering og regnskap over 

varer før det gis tillatelse til tollager. 

(4) Vilkårene i §§ 2-4-7 og 2-4-8 gjelder tilsvarende for tillatelse til opprettelse og drift av tollager. 

Det er i tillegg et vilkår at tillatelsen er nødvendig for foretaket. 

 

§ 4-4-4. Registreringsplikt for prosedyren tollager 

Ved innlegg på tollager skal tollagerholderen registrere varen i tollagerregnskapet. Dette gjelder ikke 

brevpost uten avgiftspliktig innhold, som kan innføres uten tillatelser fra andre myndigheter. 

 

§ 4-4-5. Innlegg og utlevering av vare fra tollager 

(1) Tollmyndighetene kan pålegge tollagerholder å legge inn vare på tollager. Tollagerholder har i 

slike tilfeller ikke rett til lagerleie fra tollmyndighetene.  

(2) Tollmyndighetene kan kreve vare utlevert eller foreta salg etter § 4-4-6 annet ledd, uten hinder 

av tollagerholders tilbakeholdsrett for lagerleie. 

 

§ 4-4-6. Lagringstid 

(1) Vare på tollager kan lagres uten tidsbegrensning. Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller 

begrense lagringstiden. Tollagerholderen skal straks melde fra til tollmyndighetene om vare som har 

oversittet slik lagringsfrist. 



 

 

(2) Er varen ikke tatt ut fra tollageret innen fristens utløp, kan tollmyndighetene tvangsselge varen 

etter reglene i skattebetalingsloven § 14-10. 

 

§ 4-4-7. Lagerholdet 

(1) Fremvisning, demonstrasjon og salg av vare er ikke tillatt på tollager, unntatt ved tollavgiftsfritt 

utsalg på lufthavn. 

(2) Tollagerholderen har ansvaret for varene overfor eieren.  

(3) Tollmyndighetene skal til enhver tid underrettes om hvem som har det daglige driftsansvaret for 

tollageret. 

(4) Tollagerholder som får kjennskap til overtredelse av vareførselslovgivningen på tollageret skal 

søke å hindre dette. Tollagerholderen skal melde fra om forholdet til tollmyndighetene uten 

ugrunnet opphold. 

(5) Tollageret skal være forsvarlig sikret slik at uvedkommende ikke får tilgang til varene. 

 

§ 4-4-8. Tollagerregnskap 

(1) Tollagerholderen skal føre regnskap over varer på tollageret (tollagerregnskap). 

Tollagerregnskapet skal føres elektronisk. Tollagerregnskapet skal være oversiktlig og til enhver tid 

være oppdatert. Det skal inneholde opplysninger om 

a) alle innlegg og uttak av varer fra tollageret 

b) hvor varene er lagret 

c) midlertidig uttak av varer fra tollageret som nevnt i § 4-4-9 fjerde og femte ledd 

d) når og hvor tollbehandling har funnet sted, med henvisning til deklarasjoner 

e) varens art, vekt og verdi, samt andre opplysninger som er nødvendige for å identifisere 

varen 

f) den behandling eller bearbeiding som varen eventuelt har gjennomgått på tollageret eller 

på sted utenfor tollageret 

g) varemottakerens navn og adresse 

h) avgangstollsted og transitteringsnummer (MRN-nummer) 

i) transportmidlets kjennetegn eller navn 

j) hvorvidt uoverensstemmelser som nevnt i tredje ledd er ført i merknadsjournal. 

(2) Tollagerholderen skal avstemme regnskapet minst én gang i året. 

(3) Dersom det er uoverensstemmelse mellom ankommet vare og fraktdokumentene, skal 

tollagerholderen føre merknadsjournal som del av tollagerregnskapet. Merknadsjournalen skal 

leveres tollmyndighetene innen kl. 12.00 første virkedag etter lossing. 



 

 

(4) Tollagerholder som er autorisert mottaker etter § 4-3-1 og som avgir lossemerknader i 

tollmyndighetenes elektroniske transitteringssystem (NCTS), er unntatt fra kravet til å føre 

merknadsjournal etter tredje ledd. 

(5) Tollagerholderen skal oppbevare tollagerregnskapet med nødvendig dokumentasjon i fem år og 

sørge for at det er betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring. 

 

§ 4-4-9. Alminnelig tollager (tollager A) 

(1) På alminnelig tollager kan det legges inn varer som ikke er gått over til fri disponering.  

(2) Dersom det søkes om fritak eller refusjon for tollavgift eller særavgifter kan det også legges inn 

norske varer eller varer som er gått over til fri disponering. Tilsvarende gjelder varer som er til 

proviantering, jf. §§ 5-9-7 til 5-9-13 eller varer som er til toll- og avgiftsfritt salg (taxfree) på lufthavn, 

jf. § 4-4-11.  

(3) Den deklarasjonspliktige kan tillates å reparere skadet emballasje eller foreta annen behandling 

som er nødvendig for å bevare varene. Ompakking eller annen behandling er ikke tillatt uten at 

tollmyndighetene på forhånd har gitt tillatelse. Tillatelse til ompakking eller annen behandling kan 

gis generelt i tillatelse til tollager etter § 4-4-3 eller i det enkelte tilfelle. 

(4) Tollmyndighetene kan gi tillatelse til at varer som kommer i retur fra norsk del av 

kontinentalsokkelen repareres og vedlikeholdes på alminnelig tollager. Tollmyndighetene kan gi 

tillatelse til at slik behandling foretas på sted utenfor tollageret. 

(5) Tollmyndighetene kan gi tillatelse til at varer undergår tester og utbedringer på alminnelig 

tollager, dersom dette er nødvendig for å oppnå offentlig godkjenning eller lignende. 

Tollmyndighetene kan gi tillatelse til at tester og utbedringer foretas på sted utenfor tollageret.   

 

§ 4-4-10. Sentraltollager (tollager B) 

(1) På sentraltollager kan det lagres egne varer eller varer for ett enkelt foretak dersom varene er 

bestemt for distribusjon i flere land. 

(2) På sentraltollager kan det legges inn varer som ikke er gått over til fri disponering og norske varer 

som skal blandes eller ompakkes med varer som ikke er gått over til fri disponering.  

(3) Tillatelsen til sentrallager kan inneholde en tillatelse til ompakking og deling av vareforsendelser. 

 

§ 4-4-11. Tollavgiftsfritt utsalg på lufthavn (tollager C) 

(1) På tollavgiftsfritt utsalg på lufthavn (taxfree) kan det legges inn følgende varer: 

a) alkoholholdig drikk over 0,7 volumprosent 

b) sigaretter i hele kartonger 

c) andre tobakksvarer i originalpakninger 

d) sjokolade- og sukkervarer 



 

 

e) parfyme, kosmetikk og toalettartikler som hører under tolltariffens kapittel 33 og posisjon 

34.01. 

(2) Salg fra tollavgiftsfritt utsalg på lufthavn skal ikke skje til reisende på vei til eller fra Svalbard, Jan 

Mayen eller installasjoner og innretninger til bruk i petroleumsvirksomhet. 

(3) Det er et vilkår for tillatelse til tollavgiftsfritt utsalg på lufthavn at lufthavnen har internasjonal 

status og at utsalgets lokaler er plassert slik at bare passasjerer som skal til eller kommer fra utlandet 

har adgang. Lokalet må også være tilstrekkelig sikret slik at uvedkommende ikke kan skaffe seg 

adgang. 

(4) Tollagerholderen kan ikke selge større mengde avgiftsfrie varer til hver enkelt passasjer med 

reisemål i Norge, Sverige, Finland og Danmark enn det den reisende kan bringe med avgiftsfritt inn i 

bestemmelseslandet. 

 

§ 4-4-12. Bearbeidingstollager (tollager D) 

(1) På bearbeidingstollager kan det lagres varer for ett eller flere foretak. 

(2) På bearbeidingstollager kan det legges inn varer som ikke er gått over til fri disponering, 

herunder varer fra virksomhet på den norske kontinentalsokkelen. I tillegg kan det legges inn varer 

som det skal søkes fritak eller tilbakebetaling av tollavgift eller særavgifter for. Andre varer kan 

legges inn dersom de skal brukes til blanding eller bearbeiding med varer på tollageret. 

(3) Vare på bearbeidingstollager kan deles, ompakkes eller bearbeides. Dersom hensynet til de 

aktuelle varers beskaffenhet, tollmyndighetenes omkostninger og kontrollbehov tilsier det, kan 

tollmyndighetene gi tillatelse til industriell virksomhet der råvarer bearbeides til ferdige produkter. 

(4) Vare kan tas ut fra bearbeidingstollager til utførsel direkte til mottaker utenfor tollområdet, til 

slik bruk som anført i §§ 5-9-7 til 5-9-12 eller til forpassing til annet tollager. Vare fra 

bearbeidingstollager kan underlegges prosedyren fri disponering, med unntak for bearbeidet vare. 

Tollmyndighetene kan likevel gi tillatelse til at bearbeidet vare underlegges prosedyren fri 

disponering dersom det foreligger særlige grunner. 

 

§ 4-4-13. Unntak fra deklareringsplikt for prosedyren tollager 

Følgende varer er alltid unntatt deklareringsplikt ved innlegg på tollager: 

a) avfall, arbeidsklær o.l. for rengjøring og retur, brevpost uten tollavgiftspliktig innhold som 

kan innføres uten tillatelser fra andre myndigheter, seismiske og geologiske prøver og som 

innføres direkte fra norsk del av kontinentalsokkelen 

b) norske varer og varer som tidligere har gått over i fri disponering som kommer i retur fra 

norsk del av kontinentalsokkelen, dersom importør og eksportør er samme person og 

tollavgift ikke er refundert ved utførselen  

c) vare som tidligere har blitt utført fra tollager til norsk del av kontinentalsokkelen, og 

deretter har blitt returnert til tollageret. Unntaket gjelder vare til bruk på norsk del av 

kontinentalsokkelen og vare til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av 

kontinentalsokkelen. Unntaket gjelder ikke proviant og forbruksvarer.  



 

 

 

§ 4-6 Prosedyren midlertidig innførsel 

§ 4-6-1. Opplysninger i deklarasjonen mv. ved prosedyren midlertidig innførsel 

Deklarasjonen skal inneholde opplysninger om blant annet 

a) vareslag, samlet mengde og verdi i norske kroner 

b) kollienes merker, numre og antall 

c) preferansetollavgift 

d) deklarasjonspliktiges organisasjons- eller fødselsnummer. Tollmyndighetene kan i særlige 

tilfeller fravike dette kravet 

e) kode for avsenderland og opprinnelsesland 

f) varenummer i samsvar med tolltariffen 

g) tollavgiftssats, herunder krav om tollavgiftsnedsettelser 

h) mengde i henhold til tolltariffen 

i) varens tollverdi 

j) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter ved innførsel 

k) andre statistiske opplysninger som kreves for innførselsstatistikken. 

 

§ 4-6-2. Andre typer deklarering ved bruk av prosedyren midlertidig innførsel 

(1) Følgende varer kan deklareres ved at ATA-carnet etter ATA-konvensjonen eller CPD-carnet 

(Taiwan) legges frem: 

a) reservedeler og lignende som oppfyller vilkårene i § 4-6-4 annet ledd bokstav g 

b) vare som oppfyller vilkårene i § 4-6-3 første ledd bokstav a til e, i og j. 

(2) Følgende varer kan deklareres ved at det legges frem en liste over utstyret: 

a) produksjons- og kringkastingsutstyr som oppfyller vilkårene i § 4-6-4 første ledd bokstav c 

b) varer som innføres i forbindelse med større ulykker, naturkatastrofer og 

beredskapsøvelser som oppfyller vilkårene i § 4-6-4 første ledd bokstav d.  

(3) Ved bruk av ATA-carnet gjelder vilkårene i ATA-konvensjonen. Konvensjonen gjelder som forskrift 

med de reservasjoner som er tatt med hjemmel i konvensjonen. 

 

§ 4-6-3. Midlertidig innførsel mot sikkerhetsstillelse 

(1) Følgende varer kan midlertidig innføres mot depositum eller annen sikkerhetsstillelse: 



 

 

a) yrkesutstyr av en samlet verdi utover det som kan innføres i medhold av § 4-6-4 første 

ledd bokstav b. Vilkårene i § 4-6-4 første ledd bokstav b, tredje og fjerde ledd gjelder 

tilsvarende. 

b) vareprøver, modeller, mønstre og lignende som utelukkende innføres for fremvisning eller 

demonstrasjon med sikte på opptak av bestillinger av tilsvarende varer fra utlandet 

c) utstyr for sirkus, tivoli eller lignende virksomhet, som innføres av omreisende artister 

d) utstyr og materiell som innføres til bruk ved teaterforestillinger og internasjonale 

kongresser, offisielle festligheter, idrettsstevner og lignende arrangementer av internasjonal 

karakter 

e) varer som innføres for prøving, kontroll, testing og lignende i forbindelse med godkjenning 

av varer, og varer som innføres for prøving og testing av varer som skal utføres 

f) spesialverktøy, spesialinstrumenter, modeller og mønstre som innføres til bruk ved 

fremstilling av en bestemt vare eller vareparti som skal utføres, forutsatt at varene er stilt til 

disposisjon uten vederlag av vedkommende utenlandske kjøper av varen eller varepartiet 

g) instrumenter, apparater og lignende som innføres til bruk ved vitenskapelige forsøk 

h) dyr for avlsformål 

i) positiv kinematografisk film, filmkopi og tilsvarende medium, som innføres utelukkende for 

fremvisning for sensurmyndighet eller eventuell kjøper eller leier 

j) varer som er bestemt til fremvisning eller demonstrasjon eller som skal brukes ved 

utstillinger, varemesser og lignende. Det kan ikke midlertidig innføres varer som stilles ut i 

butikklokaler og på varemesser som arrangeres i den hensikt å selge innførte varer, eller 

alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer eller brensel. 

k) velferdsmateriell, herunder lesestoff, audiovisuelt materiale, sportsutstyr, hobbymateriell 

og utstyr for religionsutøvelse, som innføres til bruk om bord i skip i internasjonal trafikk, 

eller ved velferdsstasjoner for utenlandske sjøfolk. Adgangen til å innføre velferdsmateriell 

gjelder også velferdsstasjoner drevet av statlige, religiøse eller andre organisasjoner. Det er 

et vilkår at velferdsstasjonen ikke er drevet med sikte på fortjeneste. Besetningen kan ta 

velferdsmateriell midlertidig i land, men må bringe det tilbake til fartøyet før avgang.  

(2) Midlertidig innførsel etter første ledd bokstav a til i er betinget av at varen eies av person bosatt 

eller hjemmehørende utenfor tollområdet.  

 

§ 4-6-4. Midlertidig innførsel uten sikkerhetsstillelse og unntak fra deklarasjon 

(1) Følgende varer kan midlertidig innføres uten sikkerhetsstillelse: 

a) reisegods til personlig bruk, som innføres av personer bosatt utenfor tollområdet som skal 

oppholde seg i tollområdet i inntil ett år og som gjenutføres ved utreisen. Adgangen til 

midlertidig innførsel omfatter den mengde varer som det med rimelighet kan være behov 

for under oppholdet. 

b) yrkesutstyr av mindre verdi, dersom varen eies og innføres av person bosatt eller 

hjemmehørende utenfor tollområdet og utstyret skal brukes til oppdrag i tollområdet av 



 

 

importøren selv eller under dennes ledelse. Med unntak av håndverktøy, kan det ikke 

midlertidig innføres utstyr som skal benyttes i transport i tollområdet, til industriell 

produksjon, emballering av varer, utnyttelse av naturrikdommer, eller til oppføring, 

reparasjon og vedlikehold av bygninger, eller til anleggsarbeid og lignende. 

c) produksjons- og kringkastingsutstyr for radio og fjernsyn, dersom varen eies og innføres av 

person bosatt eller hjemmehørende utenfor tollområdet, og utstyret skal brukes til oppdrag 

i tollområdet av importøren selv eller under dennes ledelse 

d) varer som innføres i forbindelse med større ulykker og naturkatastrofer hvor det er behov 

for øyeblikkelig hjelp. Det samme gjelder varer som innføres til bruk for beredskapsøvelser 

til situasjoner som nevnt i første punktum. Tollmyndighetene kan frafalle kravet om 

gjenutførsel for varer som er forbrukt under bergingsforetaket eller øvelsen.  

(2) Følgende transportmidler og -utstyr kan midlertidig innføres uten sikkerhetsstillelse: 

a) motorvogn, tilhenger, campingvogn, fartøy og luftfartøy, dersom disse ikke er registrert i 

Norge, og kun er til personlig bruk, og som innføres av person som har fast oppholdssted i et 

annet land, eller som for øvrig er gitt anledning til slik innførsel. For fartøy og luftfartøy 

gjelder vilkårene i §§ 4-6-5 til 4-6-8. 

b) motorvogn og tilhenger, der transportmiddelet er registrert i utlandet, dersom det brukes 

til ervervsmessig vare- eller persontransport, fra sted i utlandet til sted i tollområdet, eller 

fra sted i tollområdet til sted i utlandet. Transportmiddel som er registrert i et annet EØS-

land, kan likevel brukes til ervervsmessig vare- eller persontransport i tollområdet, hvis det 

foreligger en tillatelse til dette utstedt av rette myndighet i registreringslandet. 

Transportmiddelet kan ikke eies eller føres av person bosatt i tollområdet. 

c) fartøy og luftfartøy som brukes til transport av varer og personer til og fra tollområdet 

d) jernbanemateriell til transport av varer og personer til eller fra tollområdet, dersom det 

ikke benyttes til annen transport i tollområdet enn den som skjer i forbindelse med 

materiellets inn- og utførsel 

e) containere til transport av varer til eller fra tollområdet, dersom containeren ikke benyttes 

til annen transport i tollområdet enn den som skjer i forbindelse med inn- og utførselen 

f) utstyr som benyttes til sporing av last og andre innretninger som er en del av 

fraktprosessen, dersom utstyret ikke benyttes til annen transport i tollområdet enn den som 

skjer i forbindelse med inn- og utførselen 

g) reservedeler og lignende som er bestemt til reparasjon av transportmiddel og utstyr nevnt 

i bokstav a til e, og som etter avsluttet reparasjon skal gjenutføres sammen med 

transportmiddelet. 

(3) Yrkesutstyr omfatter utstyr som er nødvendig for en persons stilling, virksomhet eller yrke, 

dersom yrkesutøveren midlertidig oppholder seg i Norge for å utføre en nærmere bestemt oppgave. 

Yrkesutstyr omfatter også reservedeler og lignende som innføres for å reparere yrkesutstyret, og 

utstyr til filmopptak dersom utstyret er nødvendig for å lage en eller flere bestemte filmer. 

(4) Håndverktøy omfatter mekanisk, elektrisk eller elektronisk verktøy som lett kan medbringes og 

betjenes med håndkraft.  



 

 

(5) Produksjons- og kringkastingsutstyr omfatter utstyr som er nødvendig for utenlandske radio- og 

fjernsynsselskaper under midlertidig opphold i Norge i forbindelse med reportasjeoppdrag eller for å 

overføre eller ta opp spesielle programmer. Adgangen til midlertidig innførsel omfatter også 

spesialutrustede biler. 

(6) Varer i første ledd bokstav a og b og annet ledd bokstav a til f er unntatt deklareringsplikt.  

 

§ 4-6-5. Fartøy og luftfartøy til personlig bruk 

(1) Fartøy og luftfartøy kan midlertidig innføres til personlig bruk dersom den som innfører 

transportmiddelet har 

a) fast opphold utenfor Norge, jf. § 4-6-6, eller 

b) midlertidig opphold i Norge, jf. § 4-6-7. 

(2) Det er et vilkår at transportmiddelet mens det er i Norge ikke disponeres av personer som har 

fast oppholdssted i Norge. 

 

§ 4-6-6. Fast opphold utenfor Norge 

(1) Fast opphold utenfor Norge foreligger dersom den familiemessige, ervervsmessige eller 

personlige tilknytning er utenfor Norge. 

(2) Familiemessig tilknytning foreligger for den som bor sammen med ektefelle, registrert partner 

eller barn under 18 år utenfor Norge, og som oppsøker disse jevnlig, i utgangspunktet minst én gang 

hver måned. 

(3) Ervervsmessig tilknytning foreligger for den som har fast arbeid, følger undervisning ved 

universitet/skole eller mottar pensjon som kan likestilles med inntekt fra fast arbeid utenfor Norge. 

Vedkommende kan ikke være registrert som bosatt i Norge eller ha familiemessig tilknytning til 

Norge. 

(4) Personlig tilknytning foreligger for den som har regelmessig døgnhvile i bolig utenfor Norge, som 

vedkommende selv eier eller leier med helårs leiekontrakt. Med regelmessig døgnhvile menes at 

vedkommende enten daglig reiser frem og tilbake mellom Norge og det annet land, eller har 

oppholdt seg eller har til hensikt å oppholde seg i det annet land i minst 185 dager i løpet av en 

tolvmåneders periode. Vedkommende kan ikke 

a) være registrert som bosatt i Norge eller som midlertidig fraværende, med unntak for 

norske embets- og tjenestemenn (herunder militært personell) som er beordret til tjeneste i 

utlandet og som ikke kan få meldt flytting fra landet, eller 

b) ha familiemessig tilknytning til Norge. 

 

 § 4-6-7. Midlertidig opphold i Norge 

(1) Midlertidig opphold i Norge foreligger dersom 

a) oppholdet ikke overstiger ett år fra innreisetidspunktet, eller 



 

 

b) tollmyndighetene har forlenget gjenutførselsfristen etter § 4-6-10. 

(2) Midlertidig opphold i Norge foreligger ikke dersom den som innfører transportmiddelet har 

oppholdt seg her eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i mer enn 365 dager i 

løpet av de to siste år før innreisetidspunktet. 

 

§ 4-6-8. Etterlatelse 

(1) Fartøy og luftfartøy skal gjenutføres når den som er berettiget til midlertidig innførsel forlater 

tollområdet. Transportmiddelet kan likevel etterlates i tollområdet i inntil seks uker i løpet av en 

periode på 12 måneder. 

(2) Tollmyndighetene kan tillate at midlertidig innførte fartøy etterlates i forbindelse med privat 

lagring i tollområdet. Tillatelse må være innvilget før den som er berettiget til midlertidig innførsel 

forlater tollområdet. Fartøyet kan ikke etterlates ut over ett år etter innførsel, med mindre det er 

innvilget utsatt frist for gjenutførsel etter § 4-6-10.  

(3) Fartøy og luftfartøy som etterlates i tollområdet i medhold av første og annet ledd kan ikke 

disponeres av andre i denne perioden. 

(4) Søknad om etterlatelse av fartøy skal skje ved bruk av skjema RD 0027. 

 

§ 4-6-9. Sikkerhetsstillelse 

(1) Dersom det ikke stilles depositum, skal sikkerhet i forbindelse med midlertidig innførsel stilles i 

form av selvskyldnerkausjon. Skattebetalingsforskriften § 14-20-4 gjelder tilsvarende så langt den 

passer. 

(2) Tollmyndighetene kan fravike kravet til sikkerhetsstillelse dersom den deklarasjonspliktige har 

tollkreditt og anses kredittverdig etter skattebetalingsforskriften § 14-20-3 annet ledd, og størrelsen 

av et eventuelt avgiftskrav tilsier det. 

(3) Ved midlertidig innførsel etter § 4-6-10 første ledd bokstav a til e, i og j anses ATA-/CPD-carnet 

som tilstrekkelig sikkerhetsstillelse. 

(4) Ved midlertidig innførsel av hest etter § 4-6-3 første ledd bokstav d og h anses garanti fra Det 

norske travselskap, Norsk jockeyklub, Norges rytterforbund og Norsk islandshestforening som 

tilstrekkelig sikkerhetsstillelse. 

 

§ 4-6-10. Forlengelse av gjenutførselsfristen 

Tollmyndighetene kan forlenge gjenutførselsfristen med ett år dersom det søkes om forlengelse 

innen utløpet av den opprinnelige fristen.  

 

§ 4-6-11. Destruksjon 



 

 

Tollmyndighetene kan frafalle vilkår om gjenutførsel dersom varen blir destruert under kontroll av 

eller etter avtale med tollmyndighetene. Den deklarasjonspliktige må bære kostnadene ved 

destruksjonen. 

 

§ 4-7 Prosedyren innenlands bearbeiding av industrivarer 

§ 4-7-1. Opplysninger i deklarasjonen ved prosedyren innenlands bearbeiding av industrivarer 

Deklarasjonen skal inneholde opplysninger om blant annet  

a) vareslag, samlet mengde og verdi i norske kroner 

b) kollienes merker, numre og antall 

c) preferansetollavgift 

d) den deklarasjonspliktiges organisasjons- eller fødselsnummer. Tollmyndighetene kan i 

særlige tilfeller fravike dette kravet. 

e) kode for avsenderland og opprinnelsesland 

f) varenummer i samsvar med tolltariffen 

g) tollavgiftssats, herunder krav om tollavgiftsnedsettelser 

h) mengde i henhold til tolltariffen 

i) varens tollverdi 

j) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter ved innførsel 

k) andre statistiske opplysninger som kreves for innførselsstatistikken. 

 

§ 4-7-2. Gjenutførsel av vare av samme slag 

Ved innførsel av vare til reparasjon kan vilkåret om gjenutførsel av den reparerte varen fravikes 

dersom det 

a) innen ett år fra innførselstidspunktet utføres tilsvarende mengde vare av samme slag som 

den innførte varen, eller 

b) før innførselen er utført tilsvarende mengde vare av samme slag som den innførte varen.  

 

§ 4-7-3. Forlengelse av gjenutførselsfristen 

Tollmyndighetene kan etter begrunnet søknad forlenge gjenutførselsfristen med inntil ett år av 

gangen. Det må foreligge et konkret behov for fristforlengelse. Søknad må fremsettes innen utløpet 

av fristen. 

 

§ 4-7-4. Unntak fra kravet om at eieren av varen må være bosatt eller hjemmehørende i utlandet 



 

 

Vilkåret om at eieren av varen må være bosatt eller hjemmehørende i utlandet kan fravikes dersom 

varen tilhører norsk skip i utenriks fart, eller varen gjenutføres til bruk i forbindelse med utforskning 

og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster i havområder utenfor tollområdet.  

 

§ 4-7-5. Destruksjon 

Tollmyndighetene kan frafalle vilkår om gjenutførsel dersom varen blir destruert under kontroll av 

eller etter avtale med tollmyndighetene. Den deklarasjonspliktige må bære kostnadene ved 

destruksjonen.  

 

§ 4-7-6. Sikkerhetsstillelse 

(1) Dersom det ikke stilles depositum, skal sikkerhet i forbindelse med tollavgiftsfritak for 

industrivare som innføres for reparasjon mv. stilles i form av selvskyldnerkausjon. 

Skattebetalingsforskriften § 14-20-4 gjelder tilsvarende så langt den passer. 

(2) Tollmyndighetene kan fravike kravet til sikkerhetsstillelse dersom den deklarasjonspliktige har 

tollkreditt og anses kredittverdig etter skattebetalingsforskriften § 14-20-3 annet ledd og størrelsen 

av et eventuelt tollavgiftskrav tilsier det. 

(3) Ved midlertidig innførsel av hest for trening eller veterinærbehandling anses garanti fra Det 

norske travselskap, Norsk jockeyklub, Norges rytterforbund og Norsk islandshestforening som 

tilstrekkelig sikkerhetsstillelse. 

 

§ 4-8 Prosedyren innenlands bearbeiding av landbruksvarer 

§ 4-8-1. Landbruksvare som innføres for bearbeiding og deretter gjenutføres  

(1) Innenlandsk bearbeiding av landbruksvare kan utøves av foretak som har tillatelse fra 

Landbruksdirektoratet, jf. forskrift 23. juni 2020 nr. 1349 om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av 

landbruksvarer.  

(2) Dersom det ikke stilles depositum, skal sikkerhet stilles i form av selvskyldnerkausjon. 

Skattebetalingsforskriften § 14-20-4 gjelder tilsvarende så langt den passer. 

 

§ 4-8-2. Opplysninger i deklarasjonen ved prosedyren innenlands bearbeiding av landbruksvarer 

Deklarasjonen skal inneholde opplysninger om blant annet 

a) vareslag, samlet mengde og verdi i norske kroner 

b) kollienes merker, numre og antall 

c) preferansetollavgift 

d) den deklarasjonspliktiges organisasjons- eller fødselsnummer. Tollmyndighetene kan i 

særlige tilfeller fravike dette kravet. 

e) kode for avsenderland og opprinnelsesland 



 

 

f) varenummer i samsvar med tolltariffen 

g) tollavgiftssats, herunder krav om tollavgiftsnedsettelser 

h) mengde i henhold til tolltariffen 

i) varens tollverdi 

j) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter ved innførsel 

k) andre statistiske opplysninger som kreves for innførselsstatistikken. 

 

§ 4-8-3. Gjenutførselsfrist  

Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller forlenge gjenutførselsfristen med inntil seks måneder. Det er 

et vilkår for fristforlengelse at det søkes om forlengelse innen utløpet av den opprinnelige fristen.  

 

§ 4-8-4. Deklarering av restprodukter  

Restprodukter som fremkommer under bearbeidingen av landbruksvaren, skal deklareres for 

prosedyren overgang til fri disponering dersom produktene skal omsettes eller forbrukes i 

tollområdet. Ved deklarering av restprodukter gjelder tidfestingsbestemmelsen i tollavgiftsloven § 2-

2 fjerde ledd siste punktum.  

 

§ 4-8-5. Destruksjon 

Tollmyndighetene kan frafalle vilkår om gjenutførsel dersom varen blir destruert under kontroll av 

eller etter avtale med tollmyndighetene. Deklarasjonspliktig må bære kostnadene ved 

destruksjonen. 

 

Kapittel 5 Plikter ved utførsel og utstedelse av opprinnelsesbevis 
 

§ 5-1 Forhåndsvarsel om varer 

§ 5-1-1. Forhåndsvarsel ved utførsel 

(1) Forhåndsvarsel ved utførsel skal gis ved elektronisk melding til tollmyndighetene. 

(2) Tollmyndighetene kan bestemme at det i tilfeller hvor tollmyndighetenes elektroniske system for 

levering av utgående forhåndsvarsel eller det elektroniske systemet hos den som skal gi 

forhåndsvarsel er ute av drift, kan gis et forhåndsvarsel på papir. 

(3) Dersom det for varer under transittering er inngitt nødvendige sikkerhetsdata til 

tollmyndighetene i en transitteringsdeklarasjon, dataene er gitt innenfor fristene for forhåndsvarsel, 

og bestemmelsessted og utpasseringstollsted er det samme, anses dette som tilstrekkelig 

forhåndsvarsling. 

 



 

 

§ 5-1-2. Unntak fra plikten til forhåndsvarsel ved utførsel 

Plikten til forhåndsvarsel ved utførsel gjelder ikke 

a) elektrisk kraft 

b) vare som utføres via rørledning 

c) brev, postkort, brev i punktskrift og trykksaker som ikke er avgiftspliktige ved eksport 

d) vare som sendes i henhold til Verdenspostkonvensjonen 

e) vare etter EØS-avtalen protokoll 10 om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse 

med godstransport vedlegg 1 artikkel 19 bokstav e 

f) reisegods til personlig bruk som bringes med i forbindelse med reise fra tollområdet 

g) vare som er dekket av ATA- eller CPD-carnet 

h) vare fra ambassader, konsulater mv. i henhold til Wien-konvensjonene om diplomatiske 

og konsulære forhold og FN-konvensjonen om spesielle oppdrag 

i) våpen og militært utstyr som bringes ut av tollområdet av forsvarsmyndighetene og 

utelukkende er til bruk for disse 

j) følgende vare som utføres fra tollområdet direkte til offshoreinstallasjoner som drives av 

et foretak som er etablert i Norge, Den europeiske union, Sveits eller Liechtenstein: 

1. vare som inngår i slike offshoreinstallasjoner som en del av deres konstruksjon, 

reparasjon, vedlikehold eller ombygging, og 

2. vare som blir brukt til å montere på eller utruste de nevnte 

offshoreinstallasjonene og andre forsyninger som benyttes eller konsumeres på de 

nevnte offshoreinstallasjonene. 

k) innbo og løsøre, forutsatt at transporten ikke utføres under en transportavtale 

l) vare fra NATO etter formular 302 

m) vare som transporteres gjennom tollområdet med fartøy eller luftfartøy uten å stoppe 

innenfor tollområdet 

n) gavesending til privatperson 

o) dyr på beite 

p) midlertidig utførsel av produksjons- og kringkastingsutstyr for radio og fjernsyn 

q) midlertidig utførsel av medisinsk utstyr til bruk på pasienter som venter på en 

transplantasjon 

r) velferdsmateriell som nevnt i § 4-6-3 første ledd bokstav k 

s) vare til Ceuta og Melilla, Helgoland, Republikken San Marino, Vatikanstaten, kommunen 

Livigno og de sveitsiske tollenklavene Samnaun og Sampuoir 



 

 

t) varer som leveres for innarbeiding som deler eller tilbehør til fartøy eller luftfartøy, til drift 

av motorer, maskiner eller annet utstyr i fartøy eller luftfartøy, og matvarer og andre varer 

som skal konsumeres eller selges om bord på fartøy eller luftfartøy 

u) vare som blir om bord på fartøy eller luftfartøy under transport mellom Norge og Den 

europeiske union Sveits eller Liechtenstein, når transportmiddelet har et midlertidig stopp 

utenfor disses tollområder 

v) vare som blir om bord på fartøy eller luftfartøy som ankommer og forlater tollområdet 

uten at varene blir losset 

w) vare som blir om bord på fartøy eller luftfartøy som ankommer havn eller lufthavn fra et 

annet sted i tollområdet, før transportmiddelet forlater tollområdet 

x) vare som utføres til annet tollområde, avvises av tollmyndighetene i dette tollområdet og 

umiddelbart returnerer til norsk tollområde 

y) vare om bord i fartøy eller luftfartøy som transporteres mellom tollområdene til Norge, 

Den europeiske union, Sveits eller Liechtenstein uten mellomanløp utenfor disses 

tollområder 

z) vare som innføres til tollområdet og som forblir på tollager, frisone eller frihavn under 

tollmyndighetenes kontroll til varen utføres, dersom 

1. utførselen skjer i løpet av 14 dager etter innførselen. Tollmyndighetene kan etter 

søknad forlenge fristen, 

2. informasjon om varen er gjort tilgjengelig for tollmyndighetene, og 

3. varens bestemmelsessted eller varemottaker, etter transportørens kunnskap, er 

uendret. 

 

§ 5-1-3. Ansvar for forhåndsvarsel ved utførsel 

(1) Transportøren er ansvarlig for at forhåndsvarsel gis. Dersom motorvogn som inneholder varer 

transporteres om bord på et fartøy, er føreren av motorvognen ansvarlig. 

(2) Dersom vare fraktes med fartøy eller luftfartøy som deles av flere transportører, er den som har 

utstedt fraktdokument ansvarlig. 

 

§ 5-1-4. Frister for forhåndsvarsel ved utførsel 

(1) Ved utførsel av varer med fartøy skal forhåndsvarsel gis innen følgende frister: 

a) for varer i container som transporteres til Grønland, Færøyene og Island, samt havner i 

Østersjøen, Nordsjøen, Svartehavet, Middelhavet, Marokko, Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irland, med unntak av havner i Nord-Irland, og havner på Kanaløyene 

og Man – minst 2 timer før avgang fra siste havn i tollområdet. 

b) for andre varer i container – minst 24 timer før lasting i avgangshavn. 



 

 

c) for transport som ikke omfatter containerlast – minst 2 timer før avgang fra siste havn i 

tollområdet. 

(2) Ved utførsel av varer med luftfartøy skal forhåndsvarsel gis minst 30 minutter før avgang. 

(3) Ved utførsel med kjøretøy skal forhåndsvarsel gis minst 1 time før grensepassering. 

(4) Dersom varene utføres på et transportmiddel som transporteres om bord på et annet 

transportmiddel gjelder fristen for det aktive transportmiddelet. Dersom varene flyttes over til et 

annet transportmiddel ved grensepassering, gjelder fristen for det transportmiddelet som ble brukt 

til å transportere varene til grensen. 

(5) Fristene i første til fjerde ledd gjelder ikke ved force majeure. 

 

§ 5-1-5. Opplysninger i forhåndsvarsel ved utførsel 

Forhåndsvarselet skal inneholde de opplysninger som er fastsatt i vedlegg 1. 

 

§ 5-1-6. Endring av forhåndsvarsel ved utførsel 

Opplysningene i et forhåndsvarsel etter § 5-1-4 kan endres med mindre tollmyndighetene 

a) har varslet at varene skal kontrolleres 

b) har avdekket at det er feil i forhåndsvarselet 

c) har gitt tillatelse til videre transport i tollområdet. 

 

§ 5-2 Lasting 

§ 5-2-1. Plassering av vare 

Ved lasting av vare som ikke er gått over i fri disponering og vare som det søkes om fritak for eller 

refusjon av tollavgift for, kan tollmyndighetene stille krav til varens plassering i fartøyet, sikring, 

avlåsing, plombering mv. 

 

§ 5-3 Meldeplikt ved avreise fra tollområdet 

§ 5-3-1. Meldeplikt ved avreise fra tollområdet 

(1) Fører av luftfartøy og tog som skal forlate tollområdet skal i åpningstiden gi melding til 

tollmyndighetene i god tid før avreisen. Fører av fartøy skal i god tid før avreisen gi slik melding 

elektronisk til tollmyndighetene i SafeSeaNet Norway. 

(2) Fører eller den som handler på dennes vegne kan melde fra om avreisen til tollmyndighetene ved 

en forhåndsmelding. For annet transportmiddel enn fartøy kan forhåndsmelding gis som en fast 

ruteplan. Dersom avreise skjer til annet tidspunkt eller fra annet sted enn oppgitt i forhåndsmelding 

eller ruteplan skal det meldes fra om dette. 



 

 

(3) Fører av fritidsfartøy er unntatt fra kravet om melding før avreise. Det er et vilkår for unntaket at 

det i fartøyet bare medbringes varer som er unntatt fra deklareringsplikt etter § 5-9-5. 

(4) Fører av marinefartøy er unntatt fra kravet om melding til tollmyndighetene før avgang. 

(5) Fører av norsk fiskefartøy og fører av fartøy som skal til norsk del av kontinentalsokkelen, er 

unntatt fra meldeplikt etter vareførselsloven § 5-3 dersom 

a) fartøyet kun medbringer varer som har gått over i fri disponering, og 

b) fartøyet ikke skal anløpe havn utenfor tollområdet. 

(6) Fører av småfly (luftfartøy med høyeste tillatte startvekt til og med 5700 kg og som er godkjent 

for maksimalt ti passasjerer), skal gi melding til tollmyndighetene om avreise senest fire timer før 

avgang. § 2-3-3 syvende ledd om levering og endring av reiseplan gjelder tilsvarende. 

 

§ 5-3-2. Dokumenter ved avreise med fartøy 

(1) Fører av fartøy, eller den som handler på dennes vegne, og som har tatt om bord last skal når 

melding gis etter § 5-3-1 overføre følgende dokumenter til tollmyndighetene i SafeSeaNet Norway: 

a) fartøysdeklarasjon, og 

b) lastedeklarasjon eller manifest. 

(2) § 2-3-2 annet og femte ledd om førers opplysningsplikt gjelder tilsvarende for utførsel av vare 

med fartøy. 

(3) Fører av fartøy til norsk del av kontinentalsokkelen er unntatt fra kravet om å overføre 

dokumenter som nevnt i første ledd.  

 

§ 5-4 Fremleggelse av varer for kontroll 

§ 5-4-1. Plikt til å legge frem betalingsmidler ved utførsel 

§ 2-4-2 gjelder tilsvarende for betalingsmidler som bringes fra tollområdet. 

 

§ 5-4-2. Unntak fra fremleggelsesplikt ved utførsel av vare 

Følgende varer er unntatt fra fremleggelsesplikt hvis varen kan utføres uten tillatelser fra andre 

myndigheter 

a) vare som ved utførsel er unntatt deklareringsplikt etter § 5-9-5 

b) gass som utføres via rørledning 

c) elektrisk kraft 

 

§ 5-4-3. Vareførsel over landegrensene mot Sverige og Finland 

§ 2-4-6 gjelder tilsvarende for vare som bringes fra tollområdet.  



 

 

 

§ 5-4-4. Unntak fra kravet til vareførsel på vei med åpent tollsted 

§ 2-4-7 gjelder tilsvarende. 

 

§ 5-4-5. Tilbaketrekking og endring av tillatelse 

§ 2-4-8 gjelder tilsvarende. 

 

§ 5-5 Tollbehandling av varer som utføres fra tollområdet 

§ 5-5-1. Unntak fra kravet til tollbehandling før utførsel 

(1) Tollmyndighetene kan gi generell tillatelse til at vare kan utføres før den er tollbehandlet. 

Tollmyndighetene kan begrense tillatelsen til å gjelde 

a) enkelte vareslag 

b) varer til enkelte mottakere. 

(2) § 2-4-7 annet til fjerde ledd og § 2-4-8 gjelder tilsvarende. 

 

§ 5-6 Deklarering av varer 

§ 5-6-1. Leveringsmåte for deklarasjoner ved utførsel 

(1) Levering av deklarasjon skal skje ved elektronisk datautveksling etter §§ 3-2-2 og § 3-2-3 med 

mindre deklarering kan skje etter §§ 5-9-4 eller 4-6-2. Privatpersoner er fritatt fra kravet om 

elektronisk deklarering om ikke annet er bestemt. 

(2) Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller tillate at deklarasjon leveres på annen måte enn etter 

første ledd. 

(3) Deklarasjonen skal signeres av deklarasjonspliktig eller den som opptrer på deklarasjonspliktiges 

vegne. En elektronisk deklarasjon skal alltid være bekreftet med den til enhver tid gjeldende 

elektroniske signatur eller identifikasjonskode. 

(4) Tollmyndighetene kan oppstille vilkår for tilknytning og bruk av system for elektronisk overføring 

av deklarasjon. 

 

§ 5-9 Prosedyren utførsel 

§ 5-9-1. Opplysninger i deklarasjon mv. ved prosedyren utførsel 

(1) Deklarasjonen skal inneholde opplysninger om blant annet 

a) vareslag, samlet mengde og verdi i norske kroner 

b) varenummer i samsvar med tolltariffen 



 

 

c) opprinnelsesbevis etter § 5-11-3 første ledd bokstav a og b eller § 5-11-8 

d) kollienes merker, numre og antall 

e) leveringsvilkår mv. 

f) deklarasjonspliktiges organisasjons- eller fødselsnummer. Tollmyndighetene kan i særlige 

tilfeller fravike dette kravet. 

(2) For delsendinger skal det gis opplysninger om sluttproduktet som delsendingen er en del av, 

avtale- eller kontraktsnummer og eventuelt saksnummer. 

(3) Dersom det er vanskelig å legge frem fullstendig utfylt deklarasjon kan det legges frem 

deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon) når det er fare for liv eller helse eller det 

har stor samfunnsmessig eller økonomisk betydning. 

(4) Tollmyndighetene kan gi tillatelse til at den som utfører varer hvor fullstendige opplysninger ikke 

er kjent ved utførsel og disse fastsettes i ettertid kan legge frem foreløpig deklarasjon. Tillatelsen gis 

på forhånd for en bestemt tidsperiode og for spesifikke varenummer i tolltariffen. 

(5) For å kunne legge frem foreløpig deklarasjon etter tredje og fjerde ledd må 

a) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter foreligge, og 

b) rubrikkene 2, 6, 14, 17a, 29, 31, 44 og 48 i deklarasjonen være utfylt. Rubrikk 48 må være 

utfylt dersom tollkreditt benyttes. Rubrikk 33 må være utfylt dersom tillatelse er gitt etter 

tredje ledd. 

(6) Det kan settes som vilkår i tillatelse etter fjerde ledd at deklarasjonspliktig har tollkreditt. 

(7) Fullstendig utfylt deklarasjon skal leveres innen ti dager. Det kan søkes på forhånd om tillatelse til 

å legge frem fullstendig utfylt deklarasjon senere enn ti dager etter innlevering av foreløpig 

deklarasjon. 

(8) Reglene om tilbaketrekking og endring av tillatelse i § 2-4-8 gjelder tilsvarende for tillatelse etter 

fjerde ledd. 

 

§ 5-9-2. Fremleggelse av dokumenter mv. ved utførsel 

(1) Ved prosedyren utførsel skal alle dokumenter som er utstedt i forbindelse med utførselen av 

varen legges frem, herunder 

a) faktura som er utstedt i forbindelse med salg av varen 

b) konnossement, fraktbrev og lignende fraktdokumenter som er utstedt i forbindelse med 

transport av varen 

c) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter ved utførsel 

d) andre dokumenter som tollmyndighetene finner nødvendig blant annet for å kunne 

bestemme varenes opprinnelse, klassifisering, vekt, mengde og verdi. 

(2) Ved elektronisk levering av deklarasjon gjelder ikke plikten til å legge frem 

grunnlagsdokumentasjon med mindre tollmyndighetene ber om det. 



 

 

(3) Deklarasjonspliktig skal skaffe attest for utførsel fra transportøren. 

(4) I følgende tilfeller skal det skaffes attest for utførsel fra tollmyndighetene: 

a) dersom deklarasjonspliktig selv foretar transporten av varen til grensen 

b) dersom utførselen foregår med en transportør som ikke er registrert i Norge 

c) ved utførsel av landbruksvare der det skal søkes om refusjon etter tollavgiftsloven § 7-1. 

  

§ 5-9-3. Unntak fra kravet til én forsendelse per deklarasjon 

§ 4-1-4 gjelder tilsvarende ved deklarering for prosedyren utførsel. 

 

§ 5-9-4. Andre typer deklarering ved utførsel 

§ 4-1-6 femte til tiende ledd og § 4-6-2 annet ledd gjelder tilsvarende ved deklarering ved utførsel.  

 

§ 5-9-5. Unntak fra deklareringsplikt ved utførsel 

(1) Følgende varer er unntatt fra deklareringsplikt ved utførsel 

a) reisegods til personlig bruk 

b) forbruksvare som leveres til bruk eller salg om bord i transportmidler, unntatt vare som 

utføres fra tollager 

c) containere, emballasje og lastepaller som brukes til transport av varer til og fra 

tollområdet, jf. § 4-1-26 

d) vare til grensebefolkningen, jf. § 4-1-28 

e) vare som nevnt i § 4-6-4 første ledd bokstav a og b og annet ledd bokstav a til f som 

utføres midlertidig eller gjenutføres etter midlertidig innførsel  

f) vare som utføres til bruk for forskning og meteorologi i havområder utenfor tollområdet 

og i forbindelse med utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster på 

norsk del av kontinentalsokkelen 

g) andre varer med verdi til og med kr 5 000 per sending. 

h) vare som tidligere har blitt utført fra tollager til norsk del av kontinentalsokkelen, og 

deretter har blitt returnert til tollageret. Unntaket gjelder vare til bruk på norsk del av 

kontinentalsokkelen og vare til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk 

del av kontinentalsokkelen. Unntaket gjelder ikke proviant og forbruksvarer.  

(2) Varen kan likevel deklareres dersom dette er nødvendig av hensyn til refusjon, fritak for eller 

avskrivning av innførselsavgifter eller for senere avgiftsfri gjeninnførsel av varen. Det skal alltid 

legges frem deklarasjon for 

a) vare som er avhengig av tillatelser fra andre myndigheter 

b) vare som utføres fra tollager og som ikke er gått over til fri disponering.  

 

§ 5-9-6. Plikt til å sørge for at varene blir brakt ut av landet 



 

 

Deklarasjonspliktig skal straks melde fra til tollmyndighetene dersom varen ikke blir ført ut av 

tollområdet. Tilsvarende gjelder for den som har mottatt vare til forsendelse. Varen kan ikke 

utleveres til deklarasjonspliktig før melding er gitt.  

 

§ 5-9-7. Felles vilkår for levering av varer som ikke har gått over i fri disponering til transportmidler 

mv. (proviantering) 

(1) Det kan søkes om tillatelse til levering av varer som ikke har gått over i fri disponering til bruk og 

salg om bord i fartøy og luftfartøy som forlater tollområdet (proviantering). Tilsvarende gjelder varer 

til installasjoner og innretninger tilknyttet petroleumsvirksomheten utenfor tollområdet. Tillatelsen 

gis når varen frigjøres for utførsel. Tollmyndighetene kan kreve at varemengden avklares før 

deklarasjon legges frem. 

(2) Det er et vilkår for tillatelse til proviantering at transportmiddelet og varene i det enkelte tilfelle 

blir brukt i næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste. 

(3) Tollmyndighetene kan begrense mengden av varer som tillates proviantert. Ved fastsetting av 

mengde skal det blant annet tas hensyn til varebeholdning om bord, antall besetningsmedlemmer 

og passasjerer, oppdragets lengde, transportmiddelets størrelse, passasjerkapasitet, trafikkområde, 

forseglingsmuligheter om bord, eventuell restproviant mv., om fartøyet går i kort rute, jf. § 5-9-10 

fjerde ledd, og overenskomster med andre stater. Mat-, drikke- og tobakksvarer (proviant) til 

forpleining eller salg til besetning skal i alminnelighet begrenses til de mengder som antas å ville gå 

med til bruk om bord på den enkelte tur, eventuelt også retur. 

(4) Salg av varer som tillates proviantert til fartøy kan bare finne sted etter at fartøyet har forlatt 

siste havn i tollområdet. Bruk og salg av varer som tillates proviantert til luftfartøy kan bare finne 

sted etter at luftfartøyet har forlatt siste landingsplass i tollområdet. 

(5) Ved disponering over provianterte varer i strid med bestemmelsene, kan tollmyndighetene ved 

senere søknader innskrenke adgangen til eller nekte tillatelse til proviantering. 

(6) Leverandør av varer til proviantering skal forsikre seg om at leveransen oppfyller vilkårene. 

 

§ 5-9-8. Forbruk i tollområdet av levert proviant om bord i fartøy 

(1) Mat-, drikke- og tobakksvarer (proviant) kan forbrukes tollavgiftsfritt om bord i fartøy av 

besetning og passasjerer. 

(2) Det er følgende begrensninger for bruk av alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer om bord 

innenfor tollområdet: 

a) for fartøyets fører: 

1. 400 sigaretter eller 400 gram andre tobakksvarer og 200 blad sigarettpapir, og 

2. 2 liter brennevin av høyst 60 volumprosent alkohol eller vin. 

b) for hvert besetningsmedlem for øvrig: 

1. 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer og 200 blad sigarettpapir, og 

2. 1 liter brennevin av høyst 60 volumprosent alkohol og 1 liter vin. 



 

 

c) for hver passasjer som følger med fartøyet ut av tollområdet: 

1. 20 sigaretter eller 20 gram andre tobakksvarer og 20 blad sigarettpapir per dag 

dersom passasjeren har fylt 18 år, og 

2. ¼ liter brennevin av høyst 60 volumprosent alkohol eller ¼ liter vin per dag 

dersom passasjeren har fylt 20 år. 

Begrensningene gjelder ikke bruk på turistfartøyer i cruisefart. 

(3) Tollavgiftsfritaket opphører fra den tid fartøyet går over i innenriks trafikk eller blir værende i 

tollområdet over lengre tid. Det kan tillates at fartøyet kan gå i kombinert innen- og utenriks fart 

uten at tollavgiftsfritaket opphører. Fritaket forutsetter at tollavgifts- og avgiftspliktig omsetning av 

provianterte varer til innenlandsreisende ikke overstiger 5 % av fartøyets totale omsetning av slike 

varer i løpet av et regnskapsår. Ved servering om bord plikter rederiet å ha kassesystemer som skiller 

mellom omsetning til innenlands- og utenlandsreisende. Omsetning til innenlandsreisende skal 

tollavgifts- og avgiftsberegnes i sin helhet. Tollmyndighetene fastsetter nærmere retningslinjer om 

avgiftsberegningen. 

 

§ 5-9-9. Fartøy mv. – tilleggsvilkår for tillatelse til proviantering 

(1) Tillatelse til proviantering til fartøy, installasjoner og innretninger gis dersom fartøyet mv. enten 

a) går til utenlandsk havn, Svalbard eller Jan Mayen, 

b) har oppdrag som medfører et sammenhengende opphold utenfor tollområdet på minst 

14 dager, 

c) er fast installasjon eller er flyttbar innretning tilknyttet petroleumsvirksomheten til havs 

som opererer utenfor tollområdet, eller 

d) er fartøy tilknyttet petroleumsvirksomheten til havs som opererer utenfor tollområdet. 

Dersom sammenhengende opphold utenfor tollområdet under bokstav b blir kortere enn 14 dager, 

og dette skyldes force majeure eller lignende uforutsette hendelser, medfører dette ikke bortfall av 

gitt tillatelse til proviantering. 

(2) For alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer som skal brukes av eller selges til besetning 

gjelder følgende begrensninger: 

a) 1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent per person per uke 

b) 2 liter drikk med alkoholstyrke over 4,7 til og med 22 volumprosent per person per uke 

c) 25 gram tobakksvarer per person per døgn. 

Det gis ikke tillatelse til proviantering av alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer for fartøy, 

installasjoner og innretninger som faller inn under første ledd bokstav c og d. Slik tillatelse kan 

likevel gis dersom disse også faller inn under første ledd bokstav a eller b. 

 

§ 5-9-10. Fartøy i rutetrafikk – særlige bestemmelser for tillatelse til proviantering 



 

 

(1) For fartøy i regelmessig rutetrafikk mellom havner i Danmark, Sverige, Finland og Norge gis 

tillatelse til proviantering med de begrensninger som fremgår av annet til fjerde ledd. 

Begrensningene gjelder ikke trafikk til Færøyene, Grønland, Svalbard og Jan Mayen. 

(2) For servering om bord kan det bare gis tillatelse til proviantering av mat- og drikkevarer. 

(3) For salg om bord kan det bare gis tillatelse til proviantering av alkoholholdig drikk, tobakksvarer, 

sjokolade- og sukkervarer, parfyme, kosmetikk og toalettartikler. 

(4) For salg om bord på korte ruter kan det bare gis tillatelse til proviantering av tobakksvarer, 

sjokolade- og sukkervarer. Med korte ruter menes fartøysruter mellom norske havner fra og med 

Risør i vest til svenskegrensen i øst, og svenske havner fra og med norskegrensen i nord til og med 

Lysekil i sør. Tollmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til at korte ruter likevel kan proviantere 

varer som nevnt i tredje ledd. Dette gjelder bare fartøy som går i rute mellom norsk havn fra og med 

Risør i vest til og med Sandefjord i øst og svensk havn fra og med Strømstad i nord til og med Lysekil i 

sør. Det er videre et vilkår for slik tillatelse at fartøyet går i helårs rutetrafikk etter en fast, 

regelmessig rutetabell, har kapasitet til å transportere gods og motorvogner i betydelig omfang og at 

det er lagt til rette for tilfredsstillende tollkontroll. 

(5) Det stilles følgende vilkår for tillatelse til proviantering til fartøy i rutetrafikk: 

a) at salg etter tredje og fjerde ledd bare skjer fra kiosk eller lignende utsalgssted, og bare til 

passasjerer med gyldig billett 

b) at selger merker billettene slik at passasjerene ikke får kjøpt mer enn den mengde som 

kan innføres tollavgiftsfritt etter gjeldende bestemmelser for reisende i de land ruten 

omfatter 

c) at passasjerene ved oppslag om bord bli gjort oppmerksom på gjeldende bestemmelser 

for reisende for de land ruten omfatter 

d) at det føres separate regnskap for varer som selges til passasjerer fra kiosk eller lignende 

utsalgssted, og varer som serveres om bord. 

 

§ 5-9-11. Marinefartøy på tokt – særlige bestemmelser for tillatelse til proviantering 

Til marinefartøy som skal ut av tollområdet, gis tillatelse til proviantering av mat-, drikke- og 

tobakksvarer, og toalettartikler til besetningens personlige bruk om bord under toktet. For 

alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer gjelder følgende begrensinger: 

a) drikk med alkoholstyrke over 4,7 volumprosent: en halv liter per uke per person unntatt 

personell inne til førstegangstjeneste 

b) tobakksvarer: 25 gram per person per døgn 

c) alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer til representasjon i utenlandsk havn: en kvart 

liter drikk med alkoholstyrke over 4,7 volumprosent og 25 gram tobakksvarer per person 

som ifølge program skal delta i den enkelte mottakelse. 

 

§ 5-9-12. Norske fiske- og fangstfartøy – særlige bestemmelser for tillatelse til proviantering 



 

 

Til norske fiske- og fangstfartøy som har oppdrag som medfører et sammenhengende opphold 

utenfor tollområdet på minst 14 dager, gis tillatelse til proviantering av mat-, drikke- og tobakksvarer 

til besetningens personlige bruk om bord. Det gis ikke tillatelse til proviantering av alkoholholdige 

drikkevarer. Tillatelse til proviantering av tobakksvarer er begrenset til 25 gram per person per døgn. 

Dersom sammenhengende opphold utenfor tollområdet blir kortere enn 14 dager, og dette skyldes 

force majeure eller lignende uforutsette hendelser, medfører dette ikke bortfall av gitt tillatelse til 

proviantering. 

 

§ 5-9-13. Luftfartøy – tilleggsvilkår for tillatelse til proviantering 

(1) Til luftfartøy kan det tillates proviantering til bruk og salg til passasjerer. Det er et vilkår at 

luftfartøyet er godkjent med faste seter for befordring av minst sju passasjerer, og at det går fra 

lufthavn med internasjonal status. 

(2) Dersom luftfartøyet går til utlandet kan det tillates proviantering av følgende varer til bruk om 

bord eller salg: 

a) alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer 

b) parfyme, kosmetikk og toalettartikler 

c) småartikler til personlig bruk. 

I tillegg kan det leveres matvarer og andre drikkevarer til bruk om bord av passasjerer og besetning. 

(3) Dersom luftfartøyet går til Svalbard eller Jan Mayen kan det tillates proviantering av mat- og 

drikkevarer til bruk om bord. Det kan også tillates proviantering av sjokolade- og sukkervarer, 

parfyme, kosmetikk og toalettartikler til salg om bord. 

(4) Det er et vilkår for tillatelse til proviantering av varer til salg om bord i luftfartøy bestemt til 

Danmark, Finland eller Sverige, at salget begrenses til de mengder som den enkelte passasjer kan 

bringe med tollavgiftsfritt til det aktuelle landet.  

 

§ 5-9-14. Utførsel av vare kjøpt på tollavgiftsfritt utsalg på lufthavn 

Personer som skal reise til utlandet kan kjøpe varer som ikke har gått over i fri disponering på 

tollavgiftsfritt utsalg på lufthavn (taxfree). Det er et vilkår at varen utføres. 

 

§ 5-11 Preferensiell opprinnelse 

§ 5-11-1. Opprinnelsesprodukter – frihandelsavtale  

(1) Vilkårene i følgende frihandelsavtaler for at produkter skal anses som opprinnelsesprodukter, 

gjelder som forskrift: 

1. avtalen om opprettelse av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) 

protokoll 4 



 

 

2. konvensjonen om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) artikkel 8, jf. 

konvensjonen om felles preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved 

Middelhavet tillegg I 

3. avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF) artikkel 8, jf. 

konvensjonen om felles preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved 

Middelhavet tillegg I 

4. frihandelsavtalen EFTA–Albania protokoll B 

5. frihandelsavtalen EFTA–Bosnia-Hercegovina artikkel 8, jf. konvensjonen om felles 

preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet tillegg I 

6. frihandelsavtalen EFTA–Canada vedlegg C 

7. frihandelsavtalen EFTA–Chile vedlegg I 

8. frihandelsavtalen EFTA–Colombia vedlegg V 

9. frihandelsavtalen EFTA–Costa Rica og Panama vedlegg I 

10. frihandelsavtalen EFTA–Ecuador vedlegg I 

11. frihandelsavtalen EFTA–Egypt protokoll B 

12. frihandelsavtalen EFTA-Filippinene vedlegg I 

13. frihandelsavtalen EFTA-Georgia vedlegg II, jf. konvensjonen om felles 

preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet tillegg I 

14. frihandelsavtalen EFTA–GCC (Gulf Co-operation Council) vedlegg IV 

15. avtale mellom Norge og Danmark om handelen mellom Norge og Grønland artikkel 1, jf. 

konvensjonen om felles preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved 

Middelhavet tillegg I 

16. frihandelsavtalen EFTA–Hongkong vedlegg IV 

17. frihandelsavtalen EFTA–Indonesia 

18. frihandelsavtalen EFTA–Israel protokoll B 

19. frihandelsavtalen EFTA–Jordan protokoll B 

20. frihandelsavtalen EFTA–Libanon protokoll B 

21. frihandelsavtalen EFTA–Makedonia protokoll B 

22. frihandelsavtalen EFTA–Marokko protokoll B 

23. frihandelsavtalen EFTA–Mexico vedlegg I 

24. frihandelsavtalen EFTA–Montenegro artikkel 8, jf. konvensjonen om felles 

preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet tillegg I 

25. frihandelsavtalen EFTA–Peru vedlegg V 



 

 

26. interim frihandelsavtale EFTA–PLO på vegne av Den palestinske selvstyremyndighet 

protokoll B 

27. frihandelsavtalen EFTA–Den sørafrikanske tollunion SACU vedlegg V 

28. frihandelsavtalen EFTA-Serbia protokoll B 

29. frihandelsavtalen EFTA–Singapore vedlegg I 

30. frihandelsavtalen Norge–Storbritannia artikkel 2.15 og vedlegg I 

31. frihandelsavtalen EFTA–Sør-Korea vedlegg I 

32. frihandelsavtalen EFTA–Tunisia protokoll B 

33. frihandelsavtalen EFTA-Tyrkia protokoll B, jf. konvensjonen om felles 

preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet tillegg I 

34. frihandelsavtalen EFTA–Ukraina protokoll om opprinnelsesregler 

35. frihandelsavtalen Norge–Færøyene vedlegg 3. 

(2) Bilaterale landbruksavtaler som er inngått i henhold til frihandelsavtalene, kan inneholde 

avvikende regler. Disse vil i tilfelle gjelde foran bestemmelsene i første ledd. Vilkårene i henhold til 

første ledd gjelder også for bilaterale avtaler om landbruksvarer, i den utstrekning disse ikke 

inneholder egne vilkår. 

 

§ 5-11-2. Krav til fysisk eller bokføringsmessig atskillelse – frihandelsavtale 

(1) Tollmyndighetene kan gi en eksportør lettelser fra krav som frihandelsavtalene stiller til at 

materialer og opprinnelsesprodukter med ulik opprinnelsesstatus skal holdes fysisk adskilt, i den 

utstrekning den aktuelle avtalen åpner for dette. Tillatelsen gis for hver enkelt produksjonsenhet. 

(2) Tillatelse til bokføringsmessig atskillelse innebærer at eksportøren kan utstede opprinnelsesbevis 

for fremstilte produkter tilsvarende den mengden materialer med opprinnelsesstatus etter § 5-11-1 

som produksjonsenheten til enhver tid har tilgjengelig. 

(3) Det er vilkår for å få tillatelse til bokføringsmessig atskillelse at 

a) produksjonsenheten foretar bearbeiding eller foredling av materialer i større grad enn det 

som er nevnt i frihandelsavtalenes bestemmelser om utilstrekkelig bearbeiding eller 

foredling, 

b) atskilt lagring vil medføre store kostnader eller betydelige ulemper ut fra 

produksjonsforholdene, varespekter mv. ved produksjonsenheten, og 

c) det foreligger et logistikksystem og et regnskapssystem som sikrer tollmyndighetenes 

muligheter for kontroll. 

(4) Materialer med ulik opprinnelsesstatus må atskilles regnskapsmessig (bokføringsmessig 

atskillelse). Regnskapet skal enten føres slik at beholdningen av fremstilte produkter regnskapsføres 

ved ferdigstillelsen av produktet eller ved at beholdningen av fremstilte produkter regnskapsføres 

ved utstedelse av opprinnelsesbeviset tilknyttet produktet. 



 

 

(5) Søknad om tillatelse til bokføringsmessig atskillelse må i tillegg til opplysninger om vilkårene i 

tredje ledd inneholde opplysninger om 

a) eksportøren ønsker å regnskapsføre fremstilte produkter med opprinnelse i forbindelse 

med produksjon eller salg, jf. fjerde ledd 

b) produksjonsenheten ønsker å benytte frihandelsavtalenes toleranseregel. 

(6) Underliggende dokumentasjon av opplysningene i regnskapet for bokføringsmessig atskillelse 

skal oppbevares som fastsatt i §§ 7-5-1 til 7-5-2. 

(7) For tilbaketrekking og endring av tillatelsen gjelder § 2-4-8 tilsvarende. 

 

§ 5-11-3. Opprinnelsesbevis ved utførsel – frihandelsavtale 

(1) Ved utførsel kan eksportøren, i samsvar med bestemmelsene i den aktuelle frihandelsavtalen, 

utstede følgende dokumentasjon for produktets opprinnelse: 

a) varesertifikat (EUR.1 eller EUR-MED), jf. annet til femte ledd 

b) opprinnelseserklæring (herunder opprinnelseserklæring EUR-MED), jf. sjette ledd 

c) leverandørerklæring der ikke-opprinnelsesmaterialer fra eksportøren kan benyttes 

materialer i en videre produksjon i importlandet på linje med materialer fra importlandet 

(full kumulasjon) 

d) opprinnelseserklæring på tolldeklarasjon CN22 eller CN23 for småsendinger som utføres 

pr. post, jf. tollavgiftsforskriften § 4-1-4 bokstav a. 

(2) Varesertifikat EUR.1 eller EUR-MED utstedes av eksportøren, og attesteres av tollmyndighetene 

før utførsel. Tollmyndighetenes attestering kan skje elektronisk.  

(3) Varesertifikat kan utstedes etter at produktet er utført dersom 

a) sertifikatet ikke ble utstedt på utførselstidspunktet på grunn av feil, utilsiktede 

forsømmelser eller på grunn av spesielle forhold, eller 

b) et utstedt varesertifikat ikke ble akseptert ved innførselen av tekniske årsaker. 

(4) Tollmyndighetene kan etter søknad, og i den utstrekning det fremgår av den aktuelle 

frihandelsavtalen, utstede et duplikat ved tyveri, tap eller ødeleggelse av et varesertifikat. Duplikatet 

skal påføres datoen for utstedelse av det originale varesertifikatet og skal ha gyldighet fra samme 

dato. 

(5) Dersom opprinnelsesprodukter er under tollmyndighetenes kontroll, kan det originale 

varesertifikatet erstattes med ett eller flere varesertifikater dersom alle eller noen av disse 

produktene skal sendes et annet sted i Norge eller til et land som er part i den aktuelle 

frihandelsavtalen. Varesertifikatet må attesteres av tollmyndighetene. 

(6) Opprinnelseserklæring påføres fakturaen eller et annet handelsdokument som identifiserer 

eksportøren og produktet. Opprinnelseserklæringen skal underskrives av eksportøren eller en 

person med fullmakt fra eksportøren, med mindre eksportøren er autorisert i henhold til § 5-11-4 til 

å avgi opprinnelseserklæringer uten underskrift. En opprinnelseserklæring kan utstedes etter 

utførselen, under forutsetning av at den blir fremlagt for importlandet senest tre år etter 



 

 

importtidspunktet for produktene som den refereres til, med mindre frihandelsavtalen fastsetter en 

annen frist. 

  

§ 5-11-4. Godkjent eksportør – frihandelsavtale 

(1) Tollmyndighetene kan gi en eksportør generell autorisasjon til å utstede opprinnelseserklæring, 

jf. § 5-11-3 første ledd bokstav b, på de vilkår som fremgår av den aktuelle tollpreferanseordningen 

(godkjent eksportør). Autorisasjonen kan inneholde unntak fra kravet til underskrift, jf. § 5-11-3 

sjette ledd. Opprinnelseserklæringer som avgis i henhold til autorisasjonen, skal inneholde 

tollmyndighetenes autorisasjonsnummer. 

(2) Autorisasjonen kan gis på følgende vilkår: 

a) søknaden må være fremsatt på skjema RD 0003 

b) eventuelle vilkår i den aktuelle preferanseordningen må være oppfylt 

c) søkeren må dokumentere kunnskap om relevante opprinnelsesregler 

d) vilkårene i § 2-4-7 annet ledd må være oppfylt. 

(3) For tilbaketrekking og endring av autorisasjonen gjelder § 2-4-8 tilsvarende. 

 

§ 5-11-5. Nasjonal leverandørerklæring – frihandelsavtale 

(1) En leverandør av produkter eller materialer til en eksportør som skal utstede opprinnelsesbevis, 

kan utstede nasjonal leverandørerklæring om opprinnelsesstatus for den enkelte vareleveransen. 

Erklæringen skal være påført eller vedlagt en faktura eller et annet handelsdokument. 

Leverandørerklæringen skal ha følgende ordlyd: 

«Leverandøren av produktene/materialene omfattet av dette dokumentet, erklærer at disse 

produktene/materialene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har norsk preferanseopprinnelse», 

alternativt «... EØS-preferanseopprinnelse». 

Alternativet EØS-preferanseopprinnelse skal brukes dersom produktet har opprinnelse i henhold til 

EØS-avtalen. Ved leveranse av produkt med opprinnelse i andre avtaleland, skal det respektive land 

angis som opprinnelsesland. 

(2) Hvis bearbeidingen eller foredlingen ikke er tilstrekkelig til å oppnå opprinnelsesstatus, kan 

leverandøren utstede en nasjonal erklæring som viser den bearbeidingen eller foredlingen som har 

vært foretatt, eller eventuell verdi som er tilført under bearbeidingen eller foredlingen. 

(3) For produkter eller materialer nevnt i første eller annet ledd kan leverandøren utstede en 

leverandørerklæring som dekker flere sendinger av samme type varer, dersom leverandøren 

regelmessig leverer varer undergitt samme bearbeiding til en bestemt kunde. 

(4) En norsk leverandør av materialer uten opprinnelse kan, i den utstrekning det følger av en 

frihandelsavtale, utstede en leverandørerklæring til en utenlandsk mottaker. Erklæringen skal vise 

den bearbeidingen eller foredlingen av varen som har vært foretatt hos leverandøren, og eventuelt 

verdi som er tilført ved bearbeidingen eller foredlingen. Tilsvarende gjelder utenlandske 

leverandører i land som Norge har frihandelsavtale med. For vare som skal utføres innenfor EØS-



 

 

området, kan det utstedes en leverandørerklæring som dekker flere sendinger av samme type varer, 

dersom leverandøren regelmessig selger varer undergitt samme bearbeiding til en bestemt kunde. 

(5) Erklæringer etter første til fjerde ledd skal være underskrevet av leverandøren eller en person 

som har fullmakt fra leverandøren. Tollmyndighetene kan etter søknad fravike kravet til underskrift, 

på tilsvarende vilkår som for godkjente eksportører, jf. § 5-11-4 annet ledd bokstav b til d. 

Tollmyndighetene kan kreve at en norsk leverandør legger frem nærmere dokumentasjon for 

opprinnelsen, jf. § 5-11-1, eller for den bearbeidingen eller foredlingen som er foretatt. 

 

§ 5-11-6. Oppbevaring av dokumentasjon for opprinnelse – frihandelsavtale 

Oppbevaringsplikten i §§ 7-5-1 til 7-5-2 gjelder tilsvarende for 

a) eksportør som utsteder varesertifikat EUR.1 eller EUR-MED, opprinnelseserklæring eller 

leverandørerklæring etter § 5-11-3 

b) leverandør som utsteder leverandørerklæring etter § 5-11-5. 

 

§ 5-11-7. Opprinnelsesbevis ved videresending av produkt med GSP-opprinnelse 

(1) En videresender av varer som har GSP-opprinnelse, kan utstede en 

erstatningsopprinnelseserklæring dersom 

a) videresenderen er registrert i det elektroniske systemet for eksportørers egensertifisering 

av opprinnelse, REX-systemet, uten hensyn til verdien av opprinnelsesproduktene i den 

originale forsendelsen, 

b) opprinnelsen er dokumentert med opprinnelsesdokumentasjon som nevnt i 

tollavgiftsforskriften § 4-1-18 annet ledd bokstav a eller b, og 

c) produktet i Norge ikke er endret, omdannet på noen måte eller gjort til gjenstand for 

andre behandlinger enn de som er tillatt etter tollavgiftsforskriften § 4-1-15 første til tredje 

ledd. 

(2) Videresenderen skal angi følgende på hver erstatningsopprinnelseserklæring: 

a) alle opplysninger om de videresendte produktene som finnes i den originale 

opprinnelseserklæringen 

b) datoen da den originale opprinnelseserklæringen ble utferdiget 

c) opplysninger om den originale opprinnelseserklæringen, herunder eventuell informasjon 

om kumulasjon som anvendes på varer omfattet av opprinnelseserklæringen 

d) navn, adresse og sitt registrerte eksportørnummer 

e) mottakerens navn og adresse i Den europeiske union eller Sveits 

f) dato og sted for utferdigelse av opprinnelseserklæringen. 

(3) Hver erstatningsopprinnelseserklæring skal merkes med «Replacement statement» eller 

«Attestation de remplacement». 



 

 

(4) En erstatningsopprinnelseserklæring er gyldig i tolv måneder fra datoen da den ble utferdiget. 

(5) Erstatningsopprinnelseserklæringer skal utarbeides på engelsk eller fransk. 

(6) Videresenderen skal angi følgende på den originale opprinnelseserklæringen: 

a) dato for utferdigelse av erstatningsopprinnelseserklæringen samt mengden varer som 

omfattes 

b) videresenderens navn og adresse 

c) mottakerens eller mottakernes navn og adresse i Den europeiske union eller Sveits.  

7) Videresenderen skal oppbevare de originale opprinnelseserklæringene og kopier av 

erstatningsopprinnelseserklæringene i minst tre år fra slutten av kalenderåret da 

erstatningsopprinnelseserklæringene ble utstedt. 

 

§ 5-11-8. Opprinnelsesbevis ved utførsel av produkt med norsk opprinnelse til GSP-land 

(1) Ved utførsel av produkt med norsk opprinnelse til et GSP-land med sikte på bearbeiding eller 

foredling kan det utstedes opprinnelseserklæring for eventuell senere innførsel av det fremstilte 

produktet til Norge, Den europeiske union eller Sveits. Opprinnelsen bestemmes etter de reglene 

som følger av tollavgiftsforskriften §§ 4-1-7 til 4-1-14. Dersom det fremstilte produktet sendes fra 

GSP-landet til Den europeiske union eller Sveits, gjelder dette ikke for utførsel av produkter omfattet 

av tolltariffen kapittel 1 til og med 24. 

(2) Opprinnelseserklæring kan utstedes dersom 

a) eksportøren er registrert i REX, jf. § 5-11-7 første ledd bokstav a, eller 

b) verdien av opprinnelsesproduktene i sendingen ikke overstiger 6 000 euro. 

(3) Tollmyndighetene kan kreve at eksportøren dokumenterer at produktet som det er utstedt 

opprinnelsesbevis for, er et opprinnelsesprodukt, jf. tollavgiftsforskriften §§ 4-1-7 til 4-1-14. 

 

§ 5-12 Ikke-preferensiell opprinnelse 

§ 5-12-1. Opprinnelsesprodukter – definisjon 

(1) Følgende produkter anses å ha ikke-preferensiell opprinnelse 

a) produkter med opprinnelse i Norge, jf. § 5-12-2 

b) produkter med opprinnelse i et annet land, jf. § 5-12-3. 

(2) Med produkt menes det produktet som blir fremstilt, selv om det er bestemt for senere bruk i en 

annen produksjonsprosess. 

 

§ 5-12-2. Produkter med opprinnelse i Norge 

(1) Følgende produkter anses å ha opprinnelse i Norge: 



 

 

a) produkter som er fremstilt i sin helhet i Norge, jf. § 5-12-4 

b) produkter som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet i Norge, jf. §§ 5-12-5 og 5-12-6, 

inneholdende materialer som ikke har blitt fremstilt i sin helhet her. 

(2) Med fremstilling menes all slags bearbeiding eller foredling, herunder sammensetting og 

montering eller spesielle prosesser. 

(3) Med materialer menes enhver bestanddel, råmateriale, komponent eller del og lignende som er 

brukt i fremstillingen av produktet. 

 

§ 5-12-3. Produkter med opprinnelse i et annet land 

(1) Følgende produkter anses å ha opprinnelse i et annet land: 

a) produkter som er fremstilt i sin helhet i landet. § 5-12-4 gjelder tilsvarende 

b) produkter som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet i landet, inneholdende materialer 

som ikke har blitt fremstilt i sin helhet der. §§ 5-12-5 og 5-12-6 gjelder tilsvarende. 

(2) Dersom flere land har deltatt i produksjonen av et produkt, skal opprinnelseslandet være det 

landet der den siste vesentlige og økonomisk begrunnede bearbeidingen eller foredlingen finner 

sted, og som resulterer i fremstillingen av et nytt produkt, eller som representerer et vesentlig trinn i 

fremstillingen av et produkt. 

 

§ 5-12-4. Produkter fremstilt i sin helhet 

Følgende produkter anses som fremstilt i sin helhet i Norge: 

a) mineralske produkter som er utvunnet i Norge 

b) vegetabilske produkter som er høstet i Norge 

c) levende dyr født og alet i Norge 

d) produkter av levende dyr som er alet i Norge og produkter fra jakt, fiske og fangst i Norge 

e) produkter fra fiske og fangst og andre produkter som tas opp fra havet utenfor Norges 

sjøterritorium, av fartøy som er registrert i Norge eller i norsk skipsregister og som seiler 

under norsk flagg 

f) produkter som er fremstilt ombord i fabrikkskip av produkter som er nevnt i bokstav e, og 

som har sin opprinnelse i Norge, forutsatt at disse fabrikkskipene er registrert i Norge eller i 

norsk skipsregister og seiler under norsk flagg 

g) produkter hentet fra havbunnen eller havundergrunnen utenfor sjøterritoriet, forutsatt at 

Norge har enerett på utnyttelsen av den aktuelle havbunnen eller havundergrunnen 

h) avfall og skrap fremkommet etter produksjonsprosesser i Norge, og brukte gjenstander 

dersom de er samlet inn i Norge og bare kan brukes til gjenvinning av råmaterialer, inkludert 

brukte dekk bare egnet til regummiering eller til bruk som avfall 



 

 

i) produkter som er fremstilt i Norge utelukkende av materialer nevnt i bokstav a til h, eller 

av biprodukter fra disse på ethvert trinn i produksjonen. 

 

§ 5-12-5. Tilstrekkelig bearbeiding eller foredling 

(1) For levende dyr omhandlet i tolltariffen kapittel 1, er opprinnelseslandet det landet hvor dyret er 

født. Et produkt som hører under tolltariffens kapittel 2-97 anses tilstrekkelig bearbeidet eller 

foredlet når 

a) verdien av materialene ikke overstiger 50 prosent av det ferdige produktets pris fra 

fabrikk, 

b) fremstilling hvor alle brukte materialer skifter underposisjon i Det harmoniserte system, 

eller 

c) produktet kun er tilført programvare for å gjøre det operativt, og verdien av materialene 

ikke overstiger 30 prosent av det ferdige produktets pris fra fabrikk. 

(2) Ikke-opprinnelsesmaterialer som ikke skifter underposisjon i tolltariffen, kan likevel benyttes 

forutsatt at deres totale verdi ikke overstiger 30 prosent av pris fra fabrikk på produktet. 

(3) Dersom et opprinnelsesprodukt brukes som materiale i fremstillingen av et nytt produkt, skal det 

ikke tas hensyn til ikke-opprinnelsesmaterialer som er brukt ved fremstillingen av det førstnevnte 

produktet. 

(4) Med verdien av materialene menes tollverdien på innførselstidspunktet av benyttede ikke-

opprinnelsesmaterialer, eller dersom denne ikke er kjent eller ikke kan påvises, den første påviselige 

pris som er betalt for materialene i Norge. 

(5) Med pris fra fabrikk menes prisen som skal betales for produktet fritt fabrikk til produsenten i det 

foretaket der den siste bearbeidingen eller foredlingen er utført, forutsatt at prisen innbefatter 

verdien av alle benyttede materialer, fratrukket eventuelle norske avgifter som er eller kan bli 

tilbakebetalt når det fremstilte produktet eksporteres. 

 

§ 5-12-6. Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling 

(1) Følgende skal anses som utilstrekkelig bearbeiding eller foredling i Norge selv om vilkårene i § 5-

12-5 er oppfylt: 

a) behandling som har til hensikt å holde produktet i sin opprinnelige tilstand under 

transport eller lagring 

b) deling eller sammenstilling av kolli 

c) vasking, rensing, fjerning av støv, oksidering, olje, maling eller andre belegg 

d) stryking eller pressing av tekstiler 

e) enkel maling og polering 

f) avskalling, hel eller delvis bleking, polering og glasering av korn og ris 



 

 

g) sikting, utskilling, sammenstilling, sortering, klassifisering, gradering, tilpassing 

(innbefattet sammenstilling av varer til sortiment eller sett) 

h) enkel fylling i flasker, bokser, flakonger, sekker, etuier, esker, festing til plater eller 

planker, og all annen enkel emballering 

i) anbringelse eller trykking av merker, etiketter, logoer eller andre lignende kjennemerker 

på produkter eller deres emballasje 

j) enkel blanding av produkter, også av forskjellige slag 

k) enkel montering av deler av artikler til en komplett artikkel eller demontering av 

produktet til deler 

l) kombinasjon av to eller flere av de behandlingene som er angitt i bokstav a til k. 

(2) Med enkel i første ledd menes behandling som hverken fordrer spesiell kunnskap, maskiner, 

apparater eller utstyr som er spesielt produsert eller installert for å kunne utføre behandlingen. 

(3) Når det skal avgjøres om den bearbeidingen eller foredlingen som produktet har gjennomgått 

skal anses som utilstrekkelig etter første ledd, skal alle behandlingene som er utført på produktet 

vurderes samlet. 

(4) Første til tredje ledd gjelder ikke for produkter som omfattes av § 5-12-5 første ledd bokstav c. 

 

§ 5-12-7. Den kvalifiserende enhet 

(1) Ved bruk av bestemmelsene i §§ 5-12-1 til 5-12-15 skal den kvalifiserende enhet være det 

bestemte produktet som gir produktet dets karakter ved bestemmelse av klassifisering i henhold til 

Det harmoniserte system. Det følger at 

a) når et produkt som består av en gruppe eller samling av artikler, er klassifisert i henhold til 

Det harmoniserte system i én posisjon, utgjør alt den kvalifiserende enhet, og 

b) når en sending består av et antall like produkter som klassifiseres under samme posisjon i 

Det harmoniserte system, må hvert enkelt produkt vurderes hver for seg ved bruk av 

bestemmelsene i denne forskriften. 

(2) Når emballasje er inkludert sammen med produktet i klassifiseringsøyemed i henhold til 

alminnelig fortolkningsregel 5 i Det harmoniserte system, skal den også tas med ved bestemmelse av 

opprinnelse. 

 

§ 5-12-8. Tilbehør, reservedeler og verktøy 

Tilbehør, reservedeler og verktøy som er sendt sammen med en utrustning, en maskin, et apparat 

eller et kjøretøy, som er standardutstyr og innbefattet i prisen eller som ikke er særskilt fakturert, 

skal anses som en enhet sammen med den aktuelle utrustningen, maskinen, apparatet eller 

kjøretøyet. 

 

§ 5-12-9. Nøytrale elementer 



 

 

(1) For å bestemme om et produkt er et opprinnelsesprodukt, er det ikke nødvendig å fastslå 

opprinnelsen på følgende som eventuelt måtte bli brukt ved fremstillingen av produktet: 

a) energi og drivstoff 

b) anlegg og utstyr 

c) maskiner og verktøy 

d) varer som verken inngår og som ikke er forutsatt å inngå i det endelige produktet eller i 

den endelige sammensetningen av produktet. 

(2) Med vare menes enhver ting som behandles som vare etter tolltariffen. 

 

§ 5-12-10. Bearbeiding eller foredling av produkter i utlandet før utførsel fra Norge 

(1) Produkt med opprinnelse i Norge som er bearbeidet eller foredlet i utlandet opprettholder sin 

opprinnelse dersom 

a) bearbeidingen eller foredlingen i utlandet ikke har tilført produktet en total merverdi over 

50 prosent av produktets pris fra fabrikk, 

b) produktet under bearbeidingen eller foredlingen ikke er tilført materialer uten 

opprinnelse som overstiger prosentsatsen fastsatt i § 5-12-5, og 

c) det kan dokumenteres at produktet som gjeninnføres tidligere er utført fra Norge. 

(2) Produkt som ikke oppnår norsk opprinnelse, vil beholde sin opprinnelse i et annet land. 

 

§ 5-12-11. Utstedelse av nasjonalt opprinnelsesbevis (Certificate of Origin) ved utførsel 

(1) Nasjonalt opprinnelsesbevis fylles ut og underskrives av eksportøren eller bemyndiget person. 

Krav til underskrift kan frafalles der det gis tillatelse til elektronisk utfylling og innsending av skjema. 

(2) Nasjonalt opprinnelsesbevis skal som utgangspunkt fylles ut på norsk eller engelsk. 

(3) Opprinnelsesbeviset attesteres av tollmyndighetene eller handelskammeret. Attesterende organ 

kan kreve oversettelse hvis opprinnelsesbeviset eller bakgrunnsdokumenter som blir fremlagt, er 

utstedt på et annet språk enn norsk eller engelsk. Eksportøren betaler selv for oversettelse. 

Tollmyndighetene og handelskammeret kan etter søknad attestere et duplikat. 

(4) Nasjonalt opprinnelsesbevis gir ikke grunnlag for preferansetollbehandling. 

 

§ 5-12-12. Taushetsplikt 

Taushetsplikten i vareførselsloven § 7-10 gjelder tilsvarende for enhver som har eller har hatt verv, 

stilling eller oppdrag knyttet til attestering av opprinnelsesbevis. 

 

 



 

 

§ 5-12-13. Leverandørerklæring 

(1) En norsk leverandør av opprinnelsesprodukter eller -materialer kan utstede til eksportøren en 

leverandørerklæring om opprinnelsesstatus. 

(2) Hvis bearbeidingen eller foredlingen ikke er tilstrekkelig til å oppnå opprinnelsesstatus, kan 

leverandøren utstede en erklæring som viser den bearbeidingen eller foredlingen som har vært 

foretatt, eller eventuelt verdi som er tilført under bearbeidingen eller foredlingen. 

(3) Erklæringer etter første og annet ledd skal være underskrevet av leverandøren eller en person 

som har fullmakt fra leverandøren. Tollmyndighetene kan etter søknad fravike kravet til underskrift, 

på tilsvarende vilkår som for godkjente eksportører, jf. § 5-12-4 annet ledd bokstav b til d. 

Tollmyndighetene kan kreve at en norsk leverandør legger frem nærmere dokumentasjon for 

opprinnelsen, jf. § 5-12-1, eller for den bearbeidingen eller foredlingen som er foretatt, jf. annet 

ledd. 

 

§ 5-12-14. Verifisering av opprinnelsesbevis 

Handelskamrene kan i forbindelse med attesteringen kontrollere at opprinnelsesbeviset er korrekt 

og i samsvar med søknadsskjemaet og tilhørende underlagsdokumenter. 

 

Kapittel 6 Klassifisering og tollverdi 

 

§ 6-3 Varens transaksjonsverdi 

§ 6-3-1. Transaksjonsverdien ved avhengighet 

(1) Transaksjonsverdien kan godtas som grunnlag for beregning av tollverdien selv om det foreligger 

avhengighet mellom kjøper og selger dersom avhengigheten ikke har påvirket prisen.  

(2) Transaksjonsverdien skal godtas som grunnlag for beregning av tollverdien dersom importøren 

kan dokumentere at en slik verdi er tilnærmet lik en av de følgende verdier som finnes på samme 

eller omtrent samme tid:  

a) transaksjonsverdien ved salg til uavhengige kjøpere av identiske eller lignende varer for 

eksport til Norge 

b) tollverdien av identiske eller lignende varer fastsatt etter vareførselsloven § 6-7 

c) tollverdien av identiske eller lignende varer fastsatt etter vareførselsloven § 6-8.  

(3) Dersom importøren velger å bruke sammenligninger etter annet ledd, skal det tas hensyn til 

forskjeller på grunn av omsetningsledd, mengder, kostnader og verdier etter vareførselsloven § 6-10. 

Det skal også tas hensyn til kostnadene som selgeren svarer for ved et salg hvor selgeren og 

kjøperen er uavhengige av hverandre og som selgeren ikke svarer for ved salg hvor selgeren og 

kjøperen er avhengige av hverandre. 

 

§ 6-4 Transaksjonsverdien av identisk vare 



 

 

§ 6-4-1. Transaksjonsverdien av identisk vare 

(1) Dersom det ikke er mulig å finne et salg av identisk vare solgt i samme omsetningsledd og i 

vesentlig samme mengde, skal transaksjonsverdien av identisk vare solgt i et annet omsetningsledd 

eller i andre mengder brukes. Det må da foretas en justering med hensyn til forskjeller som har 

forbindelse med omsetningsledd eller mengder. Justeringer kan bare foretas på grunnlag av 

oppgaver som sannsynliggjør rimeligheten og nøyaktigheten av justeringen.  

(2) Transaksjonsverdien skal justeres dersom kostnadene og utgiftene etter vareførselsloven § 6-10 

er tatt med i transaksjonsverdien og det oppstår betydelige forskjeller mellom den innførte varen og 

omhandlede identiske vare på grunn av forskjell i transportlengde og transportmåte.  

(3) Dersom det fremkommer mer enn én transaksjonsverdi for identiske varer, skal den laveste av 

disse transaksjonsverdiene brukes for å fastsette tollverdien av den innførte varen. 

 

§ 6-5 Transaksjonsverdien av lignende vare 

§ 6-5-1. Adgangen til å fravike vilkårene om samme omsetningsledd og samme mengde 

(1) Dersom det ikke er mulig å finne et salg av lignende varer solgt i samme omsetningsledd og i 

vesentlig samme mengde, skal transaksjonsverdien av lignende varer solgt i et annet omsetningsledd 

eller i andre mengder brukes. Bestemmelsene om justering i § 6-4-1 gjelder tilsvarende.  

(2) Dersom det fremkommer mer enn én transaksjonsverdi for lignende varer, skal den laveste av 

disse transaksjonsverdiene brukes for å fastsette tollverdien av den innførte varen. 

 

§ 6-7 Tollverdi fastsatt med utgangspunkt i salgspris i Norge 

§ 6-7-1. Fortjeneste og alminnelige kostnader 

Dersom tollverdien fastsettes med utgangspunkt i salgspris skal prisen reduseres med fortjeneste og 

alminnelige kostnader, som skal betraktes under ett. Reduksjonsbeløpet fastsettes på grunnlag av 

oppgaver som er gitt av importøren. Dersom importørens oppgaver avviker fra det som vanligvis 

oppnås ved salg i Norge av innførte varer av samme kategori eller slag, skal den pris som vanligvis 

oppnås ved salg i Norge legges til grunn. 

 

§ 6-7-2. Innførte, identiske eller lignende varer som er solgt senere 

(1) Dersom verken den innførte varen eller identiske eller lignende varer er solgt omtrent samtidig 

som innførselen av de varer som skal verdifastsettes, kan tollverdien fastsettes på grunnlag av prisen 

som den innførte varen eller identiske eller lignende innførte varer blir solgt for i Norge innen 90 

dager etter innførselen.  

(2) Dersom de solgte varene er bearbeidet i perioden mellom innførselen og salget, skal det foretas 

en justering for den verdi som er tilført varen ved bearbeidingen. 

 

§ 6-8 Utregnet tollverdi 



 

 

§ 6-8-1. Utregnet tollverdi 

(1) Kostnaden eller verdien av materialer, produksjon eller annen bearbeiding skal fastsettes på 

grunnlag av opplysninger som er gitt av eller på vegne av produsenten. Opplysningene skal være 

basert på produsentens forretningsregnskaper som må være i samsvar med de alminnelige godtatte 

regnskapsprinsipper i produksjonslandet.  

(2) Kostnaden eller verdien skal omfatte kostnader for emballasje i den utstrekning emballasjen 

tollmessig anses som en del av varen og innpakningskostnader. Den skal også omfatte verdien av 

enhver faktor som er spesifisert i vareførselsloven § 6-10 første ledd bokstav b, som kjøperen har 

levert direkte eller indirekte til bruk i forbindelse med produksjonen av den innførte varen. Verdien 

av de faktorer som er spesifisert i vareførselsloven § 6-10 første ledd bokstav b nr. 4 og som er utført 

i Norge, skal bare tas med i den utstrekning slike faktorer blir belastet produsenten.  

(3) Fortjeneste og alminnelige kostnader skal fastsettes på grunnlag av opplysninger gitt av eller på 

vegne av produsenten. Det er et vilkår at beløpet er i samsvar med det varer av samme kategori eller 

type fremstilt av produsenter i eksportlandet for eksport til Norge, vanligvis selges for.  

(4) Ved utregning av tollverdi, må vare av samme kategori eller slag være fra samme land som den 

varen som skal verdifastsettes.   

 

§ 6-10 Poster som inngår i tollverdien fastsatt etter § 6-3 

§ 6-10-1. Innkjøpsprovisjon 

Innkjøpsprovisjon skal ikke inngå i tollverdien fastsatt etter tolloven § 6-3. Med innkjøpsprovisjon 

menes et hvert vederlag som importøren betaler til sin agent for tjenestene agenten utfører som 

representant for importøren ved kjøp av varen som skal verdifastsettes.  

 

§ 6-10-2. Konstruksjons- og utviklingsarbeid 

(1) For konstruksjonsarbeid, utviklingsarbeid, arbeid utført av kunstnere, formgivning, tegninger og 

skisser som kjøperen har levert, skal innkjøps- eller leiekostnaden legges til prisen. Det skal ikke 

gjøres tillegg for konstruksjons- og utviklingsarbeid mv. dersom det er fritt tilgjengelig, med unntak 

av kostnadene til kopiering.  

(2) I de tilfeller hvor en rekke land over en viss tid har bidratt til produksjon av konstruksjons- og 

utviklingsarbeid mv., skal justeringen begrenses til den verdiøkning som faktisk er tilført varen 

utenfor Norge. 

 

§ 6-10-3. Vederlag for immaterielle rettigheter 

(1) Som vederlag for immaterielle rettigheter anses blant annet betaling for bruk av rettigheter i 

forbindelse med  

a) fremstillingen av den innførte varen 

b) salg for eksport av den innførte varen 

c) bruk og videresalg av den innførte varen.  



 

 

(2) Vederlag for immaterielle rettigheter skal bare legges til prisen for varen dersom  

a) vederlaget knytter seg til vare som blir videresolgt i samme stand eller som bare har vært 

underlagt mindre bearbeiding,  

b) varen er markedsført under varemerket, enten før eller etter innførselstidspunktet og det 

er betalt vederlag for varemerket, og  

c) kjøperen ikke har anledning til å skaffe seg slik vare fra andre leverandører som ikke har et 

forhold til selgeren.  

(3) Dersom beregningsmetoden for vederlaget er basert på prisen på den innførte varen, skal det 

legges til grunn at vederlaget er tilknyttet varen.  

(4) Dersom kjøperen betaler vederlag for immaterielle rettigheter til en annen enn selger, skal 

avhengighetsvilkåret i vareførselsloven § 6-10 første ledd bokstav c uansett anses oppfylt dersom 

den som mottar vederlaget har lisensiert produksjon av varer tilknyttet særskilte varemerker til 

selgeren. Det er uten betydning om vederlaget betales til norsk eller utenlandsk rettighetshaver.  

(5) Vederlag som betales for retten til å reprodusere den innførte varen i Norge, skal ikke legges til 

den pris som faktisk er eller skal betales for den innførte varen. 

 

§ 6-10-4. Fordeling og beregning av transportkostnader 

(1) Som innførselssted anses det første sted hvor varen kunne ha vært losset.  

(2) Dersom transportkostnadene før og etter innførsel er fakturert felles, skal kostnadene fordeles ut 

fra avstanden før og etter innførselsstedet, dersom ikke en annen fordeling sannsynliggjøres.  

(3) Dersom kjøperen selv står for transporten, skal fraktkostnadene beregnes ut fra hva som er 

vanlige fraktkostnader for tilsvarende transportmåte. 

 

§ 6-12 Omregningskurs 

§ 6-12-1. Omregningskurs 

(1) Tollmyndighetene fastsetter hver onsdag omregningskurser for ulike valutaer basert på Norges 

Banks indikative markedskurser. Kursene publiseres på www.toll.no og er gyldige fra og med 

påfølgende mandag.  

(2) Ved omregning av valuta skal tidspunktet for fastsettelse av tollavgiftssats i tollavgiftsloven § 2-2 

anvendes. 

 

Kapittel 7 Særlige forvaltningsregler 
 

§ 7-2 Den deklarasjonspliktiges endring av opplysninger i deklarasjonen 

§ 7-2-1. Leveringsmåte for endringsmelding 

(1) Endringsmelding skal leveres elektronisk til tollmyndighetenes ekspedisjonssystem. 



 

 

(2) Den som ikke er regnskapspliktig etter regnskapsloven kan levere endringsmelding i elektronisk 

skjema i Altinn (www.altinn.no). Tilsvarende gjelder for privatpersoner. 

(3) Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller tillate at endringsmelding leveres på annen måte enn 

etter første og annet ledd. 

 

§ 7-5 Oppbevaring av meldinger, deklarasjoner, dokumenter mv. 

§ 7-5-1. Oppbevaringsplikt 

(1) Oppbevaringsplikten omfatter også grunnlagsdokumenter mv. som er knyttet til deklarasjon eller 

melding. Med grunnlagsdokumenter menes dokumenter tilknyttet deklarasjoner og meldinger nevnt 

i § 7-5-2, herunder faktura, konnossement, fraktbrev og lignende fraktdokumenter, tillatelser og 

opprinnelsesbevis. 

(2) Oppbevaringsplikten gjelder ikke den som deklarer vare på vegne av en annen. 

(3) Oppbevaringsplikten gjelder ikke for privatpersoner. Den som avgir deklarasjon eller melding på 

vegne av privatpersoner, skal oppbevare kopi av dokumentene. 

(4) Oppbevaringspliktig materiale skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot 

ødeleggelse, tap og endring. Materialet skal kunne legges frem for tollmyndighetene i en form som 

muliggjør kontroll i hele oppbevaringstiden. 

 

§ 7-5-2. Oppbevaringstid 

(1) For deklarasjoner som leveres for prosedyrene i vareførselsloven §§ 4-1, 4-6, 4-7, 4-8 og 5-5 er 

oppbevaringstiden fem år. 

(2) For deklarasjon som leveres for prosedyren i vareførselsloven § 4-2 er oppbevaringstiden ett år. 

(3) For deklarasjon som leveres for prosedyren i vareførselsloven § 4-3 er oppbevaringstiden ett år 

dersom transitteringen er startet opp og avsluttet elektronisk. Dersom transitteringen er startet opp 

eller avsluttet med papirdokument er oppbevaringstiden tre år. 

(4) Meldinger som pliktes fremlagt av fører av transportmiddel etter vareførselsloven kapittel 2 og 5 

skal oppbevares fra melding er avgitt til transportmiddelet har forlatt tollområdet. 

(5) Oppbevaringstidene etter denne paragrafen regnes fra utgangen av det året deklarasjonen ble 

mottatt av tollmyndighetene. 

 

§ 7-5-3. Pålegg om forlenget oppbevaringstid 

(1) Tollmyndighetene kan i forbindelse med kontroll pålegge den som har avgitt deklarasjon etter 

vareførselsloven §§ 4-1, 4-6, 4-7, 4-8 og 5-5 å oppbevare deklarasjonen og grunnlagsdokumenter i 

mer enn fem år fra utgangen av det året deklarasjonen ble mottatt av tollmyndighetene.   

(2) Pålegget kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI med den begrunnelse 

at det ikke foreligger plikt eller lovlig adgang til å etterkomme pålegget. Tollmyndighetene skal 

opplyse om klageadgangen i forbindelse med pålegget. Klage har ikke oppsettende virkning. 



 

 

 

§ 7-6 Bindende forhåndsuttalelser 

§ 7-6-1. Søknad om bindende klassifiseringsuttalelse 

(1) Tollmyndighetene kan etter søknad avgi bindende forhåndsuttalelse om klassifisering i 

tolltariffen av en vare til 

a) importør av varer til Norge 

b) eksportør av varer til eller fra Norge 

c) produsent av varer i Norge der klassifisering av varene har betydning for andre nasjonale 

bestemmelser 

d) annen person som har rettmessig grunn til å søke. 

(2) Det er et vilkår for å motta en bindende klassifiseringsuttalelse at søknaden er fremsatt gjennom 

Altinn (skjema RD 0009). Det skal fremsettes separat søknad for hver enkelt vare det søkes om 

klassifiseringsuttalelse for. Om nødvendig skal det legges frem prøve av den aktuelle varen og 

eventuelt innholdsfortegnelse, tegninger, bilder, brosjyrer eller annen dokumentasjon. 

Tollmyndighetene kan avvise søknader dersom de ikke gjelder en potensielt aktuell innførsel, 

utførsel eller produksjon hos søkeren, eller dersom opplysningene i søknaden er utilstrekkelige til å 

kunne avgi en korrekt uttalelse. 

 

§ 7-6-2. Klassifiseringsuttalelsen 

(1) En klassifiseringsuttalelse er bare gyldig for den som uttalelsen er avgitt til (identifisert ved 

organisasjons- eller fødselsnummer), i forbindelse med vare vedkommende selv innfører, utfører 

eller produserer. Tollmyndighetene kan fravike kravet om tilknytning til organisasjons- eller 

fødselsnummer dersom søkeren har behov for det. Varen må være identisk med den varen som er 

beskrevet i klassifiseringsuttalelsen.  

(2) En klassifiseringsuttalelse er bindende i tre år fra uttalelsen er avgitt. Uttalelsen er bare bindende 

for en vare som blir tollbehandlet eller produsert etter at klassifiseringsuttalelsen er avgitt. 

 

§ 7-6-3. Ugyldighet og tilbaketrekking av klassifiseringsuttalelse 

(1) En klassifiseringsuttalelse er ikke lenger gyldig dersom tolltariffen endres med virkning for det 

varenummeret som er omfattet av uttalelsen. 

(2) Tollmyndighetene kan trekke tilbake en klassifiseringsuttalelse dersom 

a) det foretas andre endringer av betydning for klassifiseringen i tolltariffen, HS-

nomenklaturen (nomenklaturen til Internasjonal konvensjon om harmonisert 

varebeskrivelse og kodesystem) eller de forklarende kommentarene til disse, 

b) det blir fattet klassifiseringsavgjørelser i HS-komiteen i Verdens Tollorganisasjon (WCO) 

om tilsvarende vare som klassifiseringsuttalelsen gjelder,  

c) det er avgitt flere klassifiseringsuttalelser for like varer til en søker, eller 



 

 

d) klassifiseringsuttalelsen er i strid med gjeldende rett. 

(3) Klassifiseringsuttalelsen anses trukket tilbake fra det tidspunkt den som uttalelsen er avgitt til, 

har mottatt melding om dette. Den som klassifiseringsuttalelsen er avgitt til, kan likevel bruke 

uttalelsen i ytterligere seks måneder dersom det kan dokumenteres at varene er avtalt kjøpt eller 

solgt før klassifiseringsuttalelsen ble tilbakekalt. 

(4) Ved tilbaketrekking av en klassifiseringsuttalelse skal tollmyndighetene avgi en ny uttalelse 

dersom det foreligger tilstrekkelige opplysninger for dette. 

 

§ 7-6-4. Søknad om bindende opprinnelsesuttalelse 

(1) Tollmyndighetene kan etter søknad avgi bindende forhåndsuttalelse om en vares opprinnelse til 

a) importør av varer til Norge 

b) eksportør av varer til eller fra Norge 

c) produsent av varer som skal utføres fra eller innføres til Norge 

d) annen person som har rettmessig grunn til å søke. 

(2) Det er et vilkår for å motta en bindende opprinnelsesuttalelse at søknaden er fremsatt skriftlig. 

Det skal fremsettes separat søknad for hver enkelt vare det søkes om opprinnelsesuttalelse for. Om 

nødvendig skal søkeren legge frem prøve av den aktuelle varen og eventuelt innholdsfortegnelse, 

tegninger, bilder, brosjyrer, kalkyler eller annen dokumentasjon. Tollmyndighetene kan avvise 

søknader dersom de ikke gjelder en potensielt aktuell innførsel, utførsel eller produksjon hos 

søkeren, eller dersom opplysningene i søknaden er utilstrekkelige til å fatte korrekt vedtak. 

 

§ 7-6-5. Opprinnelsesuttalelsen 

(1) En opprinnelsesuttalelse er bare gyldig for den uttalelsen er avgitt til (identifisert ved 

organisasjons- eller fødselsnummer), i forbindelse med vare vedkommende selv innfører, utfører 

eller produserer. Tollmyndighetene kan fravike kravet om tilknytning til organisasjons- eller 

fødselsnummer dersom søkeren har behov for det. Varen må være identisk med den varen som er 

beskrevet i opprinnelsesuttalelsen. 

(2) En opprinnelsesuttalelse er bindende i tre år fra uttalelsen er avgitt. Uttalelsen er bare bindende 

for en vare som blir tollbehandlet i Norge etter at uttalelsen er avgitt. 

 

§ 7-6-6. Tilbaketrekking av opprinnelsesuttalelse 

(1) Tollmyndighetene kan trekke tilbake en opprinnelsesuttalelse dersom 

a) det foretas endringer av betydning for uttalelsen i opprinnelsesregler, tolltariffen, HS-

nomenklaturen eller de forklarende kommentarene til disse, 

b) det blir fattet klassifiseringsavgjørelser i HS-komiteen i Verdens tollorganisasjon (WCO) 

om tilsvarende vare som opprinnelsesuttalelsen gjelder,  

c) det er avgitt opprinnelsesuttalelser for like varer til en søker, eller 



 

 

d) opprinnelsesuttalelsen er i strid med gjeldende rett. 

(2) Opprinnelsesuttalelsen anses trukket tilbake fra det tidspunkt den som uttalelsen er avgitt til, har 

mottatt melding om dette. Den som uttalelsen er avgitt til, kan likevel bruke den i ytterligere seks 

måneder dersom det kan dokumenteres at varene er avtalt kjøpt eller solgt før 

opprinnelsesuttalelsen ble tilbakekalt. 

(3) Ved tilbaketrekking av en opprinnelsesuttalelse skal tollmyndighetene avgi en ny uttalelse 

dersom det foreligger tilstrekkelige opplysninger for dette. 

 

§ 7-6-7. Søknad om bindende forhåndsuttalelse om tollavgift eller gebyrer 

(1) Tollmyndighetene kan etter søknad avgi bindende forhåndsuttalelse om tollavgift eller gebyrer 

som vil påløpe ved innførsel eller utførsel av en vare. Uttalelse kan avgis til 

a) importør av varer til Norge 

b) eksportør av varer til eller fra Norge 

c) produsent av varer som skal utføres fra eller innføres til Norge 

d) annen person som har rettmessig grunn til å søke. 

(2) Søknaden kan bare gjelde spørsmål om 

a) anvendte og generelt fastsatte tollavgiftssatser, inkludert metoden som skal benyttes for 

å beregne tollavgiftsbeløpet 

b) beregningsmåten som skal benyttes for å bestemme tollverdien i henhold til spesifiserte 

fakta 

c) vilkårene for å benytte fastsatte fritak eller lettelser for tollavgift 

d) gebyrer som vil bli anvendt eller, når det er mest hensiktsmessig, informasjon om hvordan 

slike gebyrer blir beregnet. 

(3) Det er et vilkår for å motta en bindende uttalelse at søknaden er fremsatt skriftlig. Om nødvendig 

skal søkeren legge frem prøve av den aktuelle varen og eventuelt innholdsfortegnelse, tegninger, 

bilder, brosjyrer eller annen dokumentasjon. Tollmyndighetene kan avvise søknaden dersom den 

ikke gjelder en potensielt aktuell innførsel eller utførsel hos søkeren eller dersom opplysningene i 

søknaden er utilstrekkelige til å fatte korrekt vedtak. 

 

§ 7-6-8. Uttalelsen om tollavgift eller gebyrer 

(1) En uttalelse er bare gyldig for den som uttalelsen er avgitt til (identifisert ved organisasjons- eller 

fødselsnummer) i forbindelse med vare vedkommende selv innfører, utfører eller produserer. 

Tollmyndighetene kan fravike kravet om tilknytning til organisasjons- eller fødselsnummer dersom 

søkeren har behov for det. 

(2) En uttalelse er bindende i tre år fra uttalelsen er avgitt, dersom ikke noe annet er bestemt i 

uttalelsen. Uttalelsen er bare bindende for en vare som blir tollbehandlet etter at uttalelsen er 

avgitt. 



 

 

 

§ 7-6-9. Ugyldighet og tilbaketrekking av uttalelse om tollavgift eller gebyrer 

(1) En forhåndsuttalelse om tollavgift eller gebyrer er ikke lenger gyldig dersom den aktuelle 

tollavgifts- eller gebyrsatsen endres. 

(2) Tollmyndighetene kan trekke tilbake en uttalelse avgitt med hjemmel i § 7-6-7 dersom 

a) det foretas andre endringer av betydning for uttalelsen i de anvendte reglene, tolltariffen, 

HS-nomenklaturen eller de forklarende kommentarene til disse, 

b) det blir fattet avgjørelser i HS-komiteen eller tollverdikomiteen i Verdens tollorganisasjon 

(WCO) eller andre internasjonale organer om tilsvarende spørsmål som uttalelsen gjelder, 

c) det er avgitt flere uttalelser for like spørsmål til en søker,  

d) det er bestemt i uttalelsen at den kan trekkes tilbake på andre grunnlag, eller 

e) uttalelsen er i strid med gjeldende rett. 

(3) Uttalelsen anses trukket tilbake fra det tidspunkt den som uttalelsen er avgitt til, har mottatt 

melding om dette. Den som uttalelsen er avgitt til, kan likevel bruke den i ytterligere seks måneder 

dersom det kan dokumenteres at varene er avtalt kjøpt eller solgt før uttalelsen ble tilbakekalt. 

Tollmyndighetene kan i uttalelsen sette en kortere frist enn seks måneder. 

(4) Ved tilbaketrekking av en uttalelse skal tollmyndighetene avgi en ny uttalelse dersom det 

foreligger tilstrekkelige opplysninger for dette. 

 

§ 7-6-10. Rettsvirkning 

Avgitt forhåndsuttalelse etter §§ 7-6-1 til 7-6-9 skal legges til grunn som bindende både for den som 

uttalelsen er gitt til og for tollmyndighetene.   

 

§ 7-7 Autorisering av foretak 

§ 7-7-1. Autorisasjon 

(1) Tollmyndighetene kan etter søknad autorisere norske foretak registrert i Foretaksregisteret og 

som oppfyller vilkårene etter §§ 7-7-2 til 7-7-5. Med norske foretak menes ethvert foretak med 

hovedkontor i Norge. 

(2) En autorisasjon gjelder i fem år. 

(3) Foretak som er tilsvarende autorisert i Den europeiske union, Sveits eller Liechtenstein anses 

også som autorisert i Norge. 

 

§ 7-7-2. Vilkår om etterlevelse 

(1) Vilkår for å bli autorisert er at foretaket kan vise til tidligere tilfredsstillende oppfyllelse av krav 

fra tollmyndighetene. 



 

 

(2) Tidligere oppfyllelse av krav fra tollmyndighetene skal regnes som tilfredsstillende dersom 

følgende personer de siste tre årene før søknaden framsettes i forbindelse med sin økonomiske 

virksomhet ikke har begått alvorlige eller gjentatte brudd på vareførsels-, skatte- og 

avgiftslovgivningen eller har vært innblandet i alvorlige straffbare forhold: 

a) foretaket 

b) personer som er ansvarlige for foretaket eller utøver kontroll over dets ledelse 

c) personer i foretaket som er ansvarlig for tollsaker. 

(3) Tidligere oppfyllelse av krav fra tollmyndighetene regnes som tilfredsstillende dersom 

tollmyndighetene anser eventuelle brudd for å være ubetydelige sett i forhold til antallet eller 

omfanget av de relaterte aktivitetene, og ikke er i tvil om at foretaket har handlet i god tro. 

(4) Dersom personer som utøver kontroll over foretaket er etablert eller bosatt utenfor Norge, Den 

europeiske union, Sveits eller Liechtenstein, skal tollmyndighetene vurdere vilkåret omhandlet i 

første ledd på grunnlag av de opplysninger tollmyndighetene har til rådighet. 

(5) Dersom foretaket har vært etablert i mindre enn tre år, skal tollmyndighetene vurdere deres 

oppfyllelse av krav fra tollmyndighetene på grunnlag av de data og opplysninger tollmyndighetene 

har til rådighet. 

 

§ 7-7-3. Vilkår om tilfredsstillende system for forvaltning av regnskaper og transportopplysninger 

(1) Vilkår for å bli autorisert er at foretaket har et tilfredsstillende system for forvaltning av 

regnskaper og transportopplysninger. 

(2) For at tollmyndighetene skal kunne påse at foretaket har et tilfredsstillende system til forvaltning 

av regnskaper og, om nødvendig, transportdokumenter, må foretaket innfri følgende vilkår: 

a) bruke et regnskapssystem som er i samsvar med generelt aksepterte regnskapsprinsipper 

som gjelder der regnskapene føres, som vil lette revisjonsbasert tollkontroll og som fører et 

register over data som sørger for et revisjonsspor fra det øyeblikk data registreres 

b) tillate tollmyndighetene fysisk eller elektronisk tilgang til sine regnskapssystemer, samt 

toll- og, om nødvendig, transportdokumenter 

c) ha en administrativ organisasjon som er i samsvar med foretakets type og størrelse, og 

som er egnet for forvaltningen av varestrømmen, og ha interne kontroller som er i stand til å 

forebygge, oppdage og korrigere feil, samt forebygge og oppdage ulovlige eller irregulære 

transaksjoner 

d) der det er relevant, ha tilfredsstillende prosedyrer for håndtering av lisenser og tillatelser 

gitt i samsvar med handelspolitiske tiltak eller knyttet til handel med landbruksprodukter 

e) ha tilfredsstillende prosedyrer for arkivering av foretakets regnskaper og opplysninger, og 

for beskyttelse mot tap av opplysninger 

f) sikre at de ansatte gjøres klar over behovet for å informere tollmyndighetene dersom det 

er problemer med å overholde kravene, og utarbeide prosedyrer for å informere 

tollmyndighetene om slike forhold, 



 

 

g) ha de nødvendige IT-sikkerhetstiltak for å beskytte foretakets datasystem mot uautorisert 

tilgang og sikre foretakets dokumentasjon 

h) der det er relevant, ha tilfredsstillende prosedyrer for håndtering av import- og 

eksportlisenser knyttet til forbud og restriksjoner, herunder tiltak for å skille varer som 

omfattes av forbud eller restriksjoner fra andre varer, og tiltak for å sikre at disse forbudene 

eller restriksjonene overholdes. 

 

§ 7-7-4. Vilkår om solvens 

(1) Vilkår for å bli autorisert er at foretaket kan dokumentere økonomisk solvens. 

(2) Vilkåret om solvens skal anses å være oppfylt hvor 

a) foretaket ikke er under konkursbehandling, 

b) foretaket de tre siste årene før søknaden inngis har innfridd sine økonomiske forpliktelser 

knyttet til betaling av tollavgift, avgifter og gebyrer som betales ved eller i forbindelse med 

import eller eksport av varer, og 

c) foretaket viser på grunnlag av tilgjengelige opplysninger fra de tre siste årene før 

søknaden inngis at foretaket har tilstrekkelig økonomisk evne til å innfri sine forpliktelser, 

under rimelig hensyn til størrelsen av og andre særlige kjennetegn ved den aktuelle 

forretningsaktiviteten, herunder ingen negative nettoaktiva, med mindre de kan dekkes. 

(3) Dersom foretaket har vært etablert i mindre enn tre år, skal solvensen vurderes på grunnlag av 

de opplysninger tollmyndighetene har til rådighet. 

 

§ 7-7-5. Vilkår om sikkerhets- og trygghetsstandarder 

(1) Vilkår for å bli autorisert er at foretaket overholder tilstrekkelige sikkerhets- og 

trygghetsstandarder. 

(2) Foretaket skal anses for å ha tilstrekkelig sikkerhet og trygghet dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) bygningene som skal brukes i forbindelse med vareførselen sertifikatet skal omfatte, er 

bygd av materialer som motstår uvedkommendes forsøk på å skaffe seg adgang og beskytter 

mot ulovlig inntrenging 

b) det er tilstrekkelig adgangskontroll for å hindre uautorisert adgang til kontorer, 

utskipnings-, laste- og godsområder og andre relevante steder 

c) tiltakene for håndtering av varer omfatter beskyttelse mot at det innføres, byttes eller 

mistes varer, eller at det manipuleres med lasteenheter 

d) foretaket har truffet tiltak for å sikre tydelig identifikasjon av sine forretningspartnere og 

for å sikre, ved egnede kontraktsregulerte ordninger eller andre egnede tiltak i samsvar med 

søkerens forretningsmodell, at disse forretningspartnerne sørger for sikkerhet i sin del av 

den internasjonale vareførselen 

e) foretaket gjennomfører, i den utstrekning loven tillater det, sikkerhetskontroller av 

potensielle ansatte som er tiltenkt sikkerhetsfølsomme stillinger og gjennomfører 



 

 

bakgrunnskontroller av nåværende ansatte i slike stillinger periodisk og dersom 

omstendighetene tilsier det 

f) foretaket har tilfredsstillende sikkerhetsprosedyrer for eventuelle eksterne 

tjenesteleverandører som benyttes 

g) foretaket sikrer at deres berørte personale regelmessig deltar i programmer for å øke 

bevisstheten angående sikkerhet 

h) foretaket har utpekt en kontaktperson med ansvar for sikkerhets- og trygghetsrelaterte 

spørsmål. 

(3) Dersom et foretak som er etablert i en av avtalepartene er innehaver av et internasjonalt 

anerkjent sikkerhets- eller trygghetssertifikat utstedt på grunnlag av internasjonale konvensjoner, 

eller et europeisk sikkerhets- eller trygghetssertifikat utstedt på grunnlag av en internasjonal 

konvensjon, en internasjonal standard fra Den internasjonale standardiseringsorganisasjon eller en 

europeisk standard fra Den europeiske standardiseringsorganisasjon, skal det tas hensyn til disse 

sertifikatene i vurderingen av om vilkåret i første ledd er oppfylt i den utstrekning vilkårene for å 

utstede disse sertifikatene er identiske med, eller samsvarer med, vilkårene i annet ledd. 

(4) Dersom søkeren er en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller en kjent avsender på området for 

sivil luftfartssikkerhet, skal kriteriene fastsatt i annet ledd anses for å være oppfylt i forbindelse med 

stedene og virksomheten som søkeren har fått status som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller 

kjent avsender for, i den utstrekning kriteriene for utstedelse av status som sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør eller kjent avsender er identiske med eller tilsvarende de som er fastsatt i annet 

ledd. 

 

§ 7-7-6. Behandling som gis autoriserte foretak 

(1) Dersom et autorisert foretak på vegne av seg selv eller et annet autorisert foretak avgir en 

deklarasjon ved utførsel, plikter foretaket ikke å avgi forhåndsvarsel etter § 5-1-1. 

(2) Et autorisert foretak skal være underlagt færre fysiske og dokumentbaserte sikkerhetskontroller 

enn andre foretak. 

(3) Dersom tollmyndighetene etter en risikoanalyse likevel velger ut en forsendelse omfattet av 

forhåndsvarsel ved innførsel eller utførsel eller deklarasjon avgitt av et autorisert foretak til fysisk 

kontroll, skal tollmyndighetene underrette foretaket om dette. Denne underretningen skal finne 

sted før varene ankommer avtalepartenes tollområder, og skal gjøres tilgjengelig også for 

transportøren dersom vedkommende er en annen enn den som har avgitt forhåndsvarselet, 

transportøren selv har status som autorisert foretak og transportøren har adgang til det elektroniske 

systemet for forhåndsvarsel. Tollmyndighetene kan fravike slik underretning dersom det kan være til 

skade for kontrollen som gjennomføres eller resultatene av den. 

(4) Eventuelle kontroller skal utføres som en prioritert oppgave. Etter anmodning fra det autoriserte 

foretaket og med tollmyndighetenes godkjenning kan disse kontrollene gjennomføres på et annet 

sted enn der varene skal fremlegges for tollmyndighetene. 

(5) Det kan gjøres unntak fra behandlingen i andre til fjerde ledd for å ta hensyn til forhøyede 

trusselnivåer eller kontrollforpliktelser fastsatt i annet regelverk. Tollmyndighetene skal imidlertid 



 

 

prioritere å gjennomføre de nødvendige formalitetene og kontrollene ved forsendelser 

forhåndsvarslet av et autorisert foretak. 

 

§ 7-7-7. Suspensjon av autorisasjon 

(1) Status som autorisert foretak skal suspenderes av tollmyndighetene i følgende tilfeller: 

a) dersom tollmyndighetene vurderer at det kan være tilstrekkelig grunn til å oppheve eller 

tilbakekalle autorisasjonen, men ikke ennå har all nødvendig informasjon for å treffe slik 

beslutning 

b) dersom tollmyndighetene anser at vilkårene for status ikke er oppfylt, eller at foretaket 

ikke oppfyller forpliktelsene gitt i autorisasjonen, og det er hensiktsmessig å gi foretaket tid 

til å treffe tiltak for å sikre at vilkårene eller forpliktene oppfylles 

c) på anmodning fra det autoriserte foretaket, når dette midlertidig er ute av stand til å 

oppfylle vilkårene for å gi slik status. 

(2) I tilfeller som er omhandlet i første ledd bokstav b og c skal det autoriserte foretaket underrette 

tollmyndighetene om hvilke tiltak foretaket vil treffe for å sikre at vilkårene eller forpliktelsene 

oppfylles, samt hvor lang tid som trengs for å treffe slike tiltak. 

(3) Når foretaket har truffet de nødvendige tiltak for å innfri vilkårene skal tollmyndighetene trekke 

tilbake suspensjonen. 

(4) Suspensjonen berører ikke eventuelle tollprosedyrer som allerede var innledet før 

suspensjonsdatoen og fortsatt ikke er avsluttet. 

 

§ 7-7-8. Oppheving av autorisasjon 

(1) Status som autorisert foretak skal oppheves av tollmyndighetene dersom 

a) beslutningen om tildeling av slik status ble truffet på grunnlag av feil eller ufullstendige 

opplysninger, 

b) innehaveren av statusen visste eller burde med rimelighet ha visst at opplysningene var 

feil eller ufullstendige, og 

c) det ville ha blitt truffet en annen beslutning dersom opplysningene hadde vært korrekte 

og fullstendige. 

(2) Opphevingen skal skje med virkning fra den dagen autorisasjonen trådte i kraft, med mindre noe 

annet er angitt i beslutningen om status som autorisert foretak. 

 

§ 7-7-9. Tilbakekalling av autorisasjon 

(1) Status som autorisert foretak skal trekkes tilbake av tollmyndighetene i følgende tilfeller: 

a) dersom et eller flere av vilkårene for autorisasjon ikke var oppfylt på tidspunktet 

autorisasjonen ble gitt eller ikke lenger er oppfylt 



 

 

b) dersom det autoriserte foretaket ikke treffer nødvendige tiltak etter § 7-7-7 første ledd 

bokstav b og c 

c) på anmodning fra det autoriserte foretaket. 

(2) Tilbakekallingen skal skje med virkning fra dagen etter at det er gitt melding om den. 

(3) Foretaket skal underrettes om tilbakekallingen. 

 

§ 7-8 Regelmessige konsultasjoner 

§ 7-8-1. Konsultasjoner mellom grensemyndigheter og næringslivet 

(1) Tollmyndighetene skal sørge for regelmessige konsultasjoner mellom myndigheter med ansvar og 

oppgaver ved inn- og utførsel av varer, og næringslivet mv. 

(2) Konsultasjonene skal ha som formål å minimere både antallet formaliteter ved innførsel, utførsel 

og transittering og formalitetenes kompleksitet, og å innskrenke og forenkle krav med hensyn til 

dokumentasjon ved innførsel, utførsel og transittering. 

 

§ 7-9 Åpningstid og vederlag for tolltjenester utenfor åpningstid mv. 

§ 7-9-1. Åpningstid og vederlag 

(1) Ekspedisjonsstedenes åpningstid og beliggenhet fastsettes av Tolletaten. Åpningstiden og 

beliggenheten skal ta hensyn til trafikkmengden og næringslivets behov.   

(2) Ved endringer i åpningstid eller beliggenhet skal det tas hensyn til brukernes behov. Nye 

åpningstider trer i kraft tidligst tre måneder etter varsel om endring.   

(3) Tolltjenester utført ved ekspedisjonsstedet fra kl. 08.00 til 15.30 fra mandag til fredag unntatt 

hellig- og høytidsdager, og fra kl. 08.00 til 12.00 på onsdag før skjærtorsdag, samt jul- og 

nyttårsaften er gebyrfrie.  

(4) Utenfor tidspunktene angitt i tredje ledd, skal det betales gebyr for all tollbehandling unntatt 

elektronisk tollbehandling.  

(5) Det skal betales gebyr for tollbehandling som utføres utenfor ekspedisjonssted. Dette gjelder ikke 

for  

a) tollbehandling av vare medbrakt av privatpersoner fra rutegående transportmiddel 

b) lossing i nødstilfeller. 

(6) Med ekspedisjonssted menes sted hvor tollmyndighetene har faste åpningstider for betjening av 

sine brukere. 

 

§ 7-9-2. Gebyrsatser og betalingsmidler 

(1) Gebyr beregnes på grunnlag av de timesatser som er fastsatt av Tolletaten.  

(2) Gebyr skal betales på den måte som er fastsatt i skattebetalingsloven § 9-1.  



 

 

(3) Den som anmoder tollmyndighetene om å utføre tolltjenester er ansvarlig for gebyr og andre 

påløpte omkostninger.  

(4) For tolltjenester som foretas utenfor tidspunktene angitt i § 7-9-1 tredje ledd beregnes gebyret 

ut fra den tid som brukes på den aktuelle tjenesten. Ellers beregnes gebyret for hver påbegynte 

halve time. Minstegebyret er satsen for en halv time.  

(5) For tolltjenester som foretas utenfor ekspedisjonssted beregnes gebyret ut fra den tid som 

brukes på den aktuelle tjenesten. Gebyret beregnes for hver påbegynt time. Minstegebyret er satsen 

for to timer. 

 

§ 7-11 Utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter 

§ 7-11-1. Utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter 

(1) Ved vurderingen av om kravet til forholdsmessighet i vareførselsloven § 7-11 annet ledd er 

oppfylt, skal det legges vekt på om mottakerorganet vil settes i stand til å treffe en riktig avgjørelse, 

eller utføre en mer effektiv og hensiktsmessig tjeneste enn om det ikke hadde mottatt 

opplysningene. Det skal også legges vekt på formålet med behandlingen av opplysninger hos 

mottakeren, om mottakeren er underlagt taushetsplikt, hvilke opplysninger som skal utleveres og 

antallet personer som får tilgang til opplysningene. 

(2) Opplysninger kan uansett utleveres 

a) til offentlig myndighet som kan ha bruk for dem i sitt arbeid med tollavgift, skatt, avgifter, 

trygder, tilskudd eller bidrag av offentlige midler 

b) til offentlig myndighet for bruk i forbindelse med håndheving av lovgivningen om inn- og 

utførsel av varer, regnskapsplikt og regnskapsførere, revisjonsvesen, valutaregulering eller 

aksjeselskaper, eller som reviderer offentlig virksomhet, samt til Tilsynsrådet for 

advokatvirksomhet til bruk for tilsynsformål. 

c) til offentlig myndighet for bruk til statistikkformål 

d) til offentlig myndighet når det er nødvendig for at tollmyndighetene skal kunne innhente 

ytterligere opplysninger 

e) til offentlig oppnevnt granskningskommisjon 

f) til politi, påtalemyndighet eller skattemyndighet i forbindelse med samarbeid med sikte på 

å bekjempe, hindre og undersøke overtredelser av lovgivningen om inn- og utførsel av varer 

og tollavgift. Utenfor tollmyndighetenes forvaltningsområde kan opplysninger gis dersom 

det er grunn til å undersøke om noen forbereder, begår eller har begått en handling som kan 

medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder. På samme vilkår som i annet punktum 

kan opplysninger også gis til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

g) til Økokrim etter anmodning grunnet i en melding om en mistenkelig transaksjon gitt i 

medhold av hvitvaskingsloven 

h) til offentlige myndigheter ifølge lovbestemmelser som fastsetter eller klart forutsetter at 

taushetsplikten ikke skal være til hinder for å gi opplysningene 



 

 

i) i forbindelse med utveksling av informasjon (samordning) som forutsatt i lov 6. juni 1997 

nr. 35 om Oppgaveregisteret 

j) til offentlig myndighet til bruk for medarbeidere som deltar i tverretatlig samarbeid ved 

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter for å forebygge, avdekke, forhindre 

eller sanksjonere arbeidslivskriminalitet 

k) til offentlig myndighet til bruk for medarbeidere som deltar i tverretatlig samarbeid ved a-

krimsenter for å forebygge, avdekke, forhindre eller sanksjonere arbeidslivskriminalitet. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at saksopplysninger overleveres til deltakende etater for 

videre oppfølging.  

l) til offentlig myndighet som kan ha bruk for dem i sitt arbeid med tilsyn etter 

arbeidsmiljølovgivningen 

m) til landbruksmyndighetene til bruk for arbeid med markedsovervåking av handelen med 

landbruksvarer. 

 

Kapittel 8 Kontroll 

 

§ 8-1 Gjennomføring av kontroll med vareførselen 

§ 8-1-1. Diplomatiske og konsulære representanter mv. 

(1) Personer tilhørende følgende grupper kan ikke kontrolleres eller holdes tilbake i forbindelse med 

kontroll av vareførselen:  

a) diplomatiske og konsulære representanter ved fremmede staters utenriksstasjoner i 

Norge 

b) Den Europeiske Kommisjonens delegasjonsmedlemmer 

c) utenlandsk personale ved NATOs hovedkvarter, samt personer som på annen måte 

representerer NATO i Norge 

d) personer som har De Forente Nasjoners passérbrev (Laissez-passer) 

e) personer som har anbefalingsbrev fra norsk diplomatisk stasjon (norsk laissez-passer) 

etter utenriksinstruksen 

f) tjenestemenn ved Atomenergibyrået (IAEA) 

g) representanter for Western European Armaments Organisation, jf. bestemmelser i 

forskrift 14. februar 1997 nr. 131 

h) representanter for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), jf. 

bestemmelser i forskrift 7. januar 2000 nr. 14 

i) representanter for inspeksjonsgruppen som er opprettet etter konvensjon om forbud mot 

utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen 13. januar 1993 

(kjemivåpenkonvensjonen). 



 

 

(2) Utenlandske statsborgere som er i familie med og tilhører samme husstand som personer i første 

ledd, kan heller ikke kontrolleres eller holdes tilbake i forbindelse med kontroll av vareførselen. 

(3) Personlig bagasje som tilhører personer som nevnt i første og annet ledd kan ikke kontrolleres 

med mindre det foreligger skjellig grunn til mistanke om at bagasjen inneholder gjenstander som 

personen ikke fritt kan medbringe til Norge i henhold til merverdiavgiftsforskriften § 7-5-5, eller 

gjenstander som er avhengig av tillatelser fra andre myndigheter. Dersom det foretas kontroll, har 

bagasjens eier rett til å være til stede. 

 

§ 8-1-2. Tiltak som er nødvendig for å gjennomføre kontroll 

Kontrolltiltak kan blant annet omfatte 

a) demontering av kontrollobjekter 

b) gjennomlysing av transportmidler og bagasje 

c) midlertidig tilegnelse av nøkler til transportmidler som skal kontrolleres 

d) flytting av kontrollobjekter til egnet kontrollfasilitet 

e) anvisning av trafikk ved bruk av lys, håndholdte skilt, håndsignaler og liknende  

f) å beordre flytting av transportmiddel 

g) sperring av områder der kontroll foregår, ved å sette opp sperrebånd og/eller å bortvise 

uvedkommende fra området 

 

§ 8-1-3. Vareprøver 

(1) Tollmyndighetene kan ta vareprøver ved undersøkelse etter vareførselsloven §§ 8-2 til 8-4 og kan 

kreve vareprøver ved kontroll hos den opplysningspliktige etter vareførselsloven § 8-13. 

(2) Vareprøver kan tas for å fastslå om en vare er ulovlig å inn- eller utføre, om varen er underlagt 

restriksjoner i annet lovverk, eller for å fastslå varens klassifisering etter lovens kapittel 6. Det skal 

ikke tas større prøver enn nødvendig for å oppnå formålet med prøvetakingen. 

(3) Vareprøver kan undersøkes på laboratorium. 

(4) Vareprøver skal leveres tilbake uendret, med mindre vareprøven blir ødelagt eller redusert på 

grunn av formålet med undersøkelsen av prøven.  

 

§ 8-1-4. Kontroll av brev, pakker og annen korrespondanse  

(1) Brev, pakker og annen korrespondanse kan ikke åpnes dersom tilstrekkelig undersøkelse av 

innholdet kan gjennomføres med mindre inngripende tiltak. Brev, pakker og annen korrespondanse 

kan ikke undersøkes i større grad enn det som er nødvendig for å gjennomføre kontrollen med 

vareførselen. 



 

 

(2) Kurerpost til fremmede staters utenriksstasjoner i Norge, FN og FNs særorganisasjoner kan bare 

kontrolleres dersom Utenriksdepartementet har gitt samtykke til det. Nødvendig kurerlegitimasjon 

må fremvises for å unngå kontroll etter denne bestemmelsen. 

(3) Offisielle dokumenter under offisielt segl som innføres eller utføres av utenlandske NATO-styrker, 

samt av styrker fra andre land som deltar i Partnerskap for fred, kan ikke kontrolleres. Personer som 

medbringer slike dokumenter, må kunne forevise individuell reiseordre som bekrefter at 

forsendelsen kun inneholder offisielle dokumenter. 

 

§ 8-1-5. Søk med hund 

(1) Tollmyndighetene kan bruke hund for å søke etter duftstoffer på vare, person, transportmiddel, 

bagasje mv. 

(2) Søk med hund skal så langt som mulig skje uten at søksobjektet, hunden, tjenestepersonen eller 

andre utsettes for fare. 

 

§ 8-1-6. Hjelpemidler ved kontroll 

(1) Hjelpemidler kan blant annet omfatte skannere, deteksjonsverktøy og annet inspeksjonsverktøy, 

som kameraer montert på luftfartøy som ikke har fører om bord og på fjernstyrte 

undervannsfarkoster. 

(2) Ved kontroll skal hjelpemidler brukes så skånsomt og hensynsfullt som mulig. 

 

§ 8-1-7. Tollvakt 

(1) Dersom tollmyndighetene finner at betryggende kontroll med et transportmiddel bare kan skje 

ved hjelp av tollvakt, skal den ansvarlige for transportmiddelet dekke ekstrautgiftene til dette. Den 

som har opplysningsplikt etter vareførselsloven kapittel 2, 3, 4 og 5 har samme plikt når tollvakt er 

nødvendig for kontroll med varer som blir liggende på losse- eller lasteplass eller i lagerskur. 

(2) Tollmyndighetene kan kreve at det stilles sikkerhet for betaling av utgiftene. I tilfelle som nevnt i 

første ledd første punktum, kan transportmiddelet tilbakeholdes inntil sikkerhetsstillelse eller 

betaling skjer. 

(3) Når tollmyndighetene krever det, skal den ansvarlige sørge for at tollvakten skaffes passende 

oppholdssted, og i fartøy også køyeplass. 

 

§ 8-1-8. Tilstedeværelse ved gjennomføring av kontroll 

(1) Mottakeren av varen eller den som frakter varen på dennes vegne, skal gis anledning til å være til 

stede ved kontrollen. 

(2) Første ledd gjelder ikke for 

a) åpning og undersøkelser av brev, pakker og annen korrespondanse og kontroll av varer i 

den forbindelse etter vareførselsloven § 8-1 annet ledd bokstav b 



 

 

b) undersøkelser der det for øvrig vil føre til uforholdsmessige forsinkelser eller 

vanskeligheter med å gjennomføre kontrollen. 

 

§ 8-4 Gjennomføring av undersøkelser av personer 

§ 8-4-1. Gjennomføring av undersøkelse på person 

(1) Med visitasjon menes besiktigelse og undersøkelse av en person utenpå kroppen, av personens 

klær, veske og liknende i den hensikt å finne gjenstander. Visitasjon omfatter at den undersøkte kan 

bli bedt om å ta av seg ytterjakke, hansker sko, hodeplagg, genser o.l., men det er ikke anledning til 

avkledning av plagg som gjør at ordinær truse eller bh blir synlig. Adgangen til undersøkelse omfatter 

også undersøkelse av hode med hår og hulrom. Om nødvendig er det adgang til å klappe den 

undersøkte på kroppen, for å undersøke om varer er festet eller skjult i klær eller på kroppen. 

(2) Inngripende undersøkelse kan omfatte fullstendig avkledning og besiktigelse av kroppen. 

Inngripende undersøkelse kan ikke omfatte fysisk kontroll av kroppens hulrom andre steder enn i 

hodet. Tollmyndighetene kan kreve at den som undersøkes beveger seg, slik at det kan undersøkes 

om fremmedlegemer er festet til kroppen. Inngripende undersøkelse skal foretas på avskjermet sted 

av tollpersonale av samme kjønn som den undersøkte. 

(3) Dersom den undersøkte ønsker å benytte toalett under kontrollen, kan tollmyndighetene kreve 

at særskilt toalett benyttes dersom vilkårene for å benytte inngripende undersøkelse er oppfylt. 

(4) Ved mistanke om at den undersøkte skjuler vare i kroppen kan tollmyndighetene anmode den 

undersøkte om å avgi urinprøve eller avføring på særskilt toalett.  

 

§ 8-4-2. Saksbehandling ved krav om begrunnelse for inngripende undersøkelse 

Krav om begrunnelse for grunnlaget for å foreta inngripende undersøkelse kan fremsettes på stedet, 

eller innen en uke etter at undersøkelsen fant sted. Tollmyndighetene må innen en uke deretter gi 

en skriftlig begrunnelse for denne undersøkelsen. I begrunnelsen skal de faktiske forhold som ligger 

til grunn for mistanken nevnes. I tillegg bør de hovedhensyn som har vært avgjørende for 

beslutningen om inngripende undersøkelse nevnes. Tollmyndighetene plikter ikke å opplyse om 

kilder eller metoder som er omfattet av taushetsplikt etter vareførselsloven § 7-12. Fremsatt krav 

om begrunnelse har ikke oppsettende virkning på undersøkelsen. 

 

§ 8-8 Opplysninger fra transportselskap om passasjerer og besetning 

§ 8-8-1. Plikt til å utlevere opplysninger om passasjerer og besetning 

For fartøy med meldeplikt etter vareførselsloven § 2-3 skal overføring av passasjer- og 

besetningslister i SafeSeaNet Norway skje dersom tollmyndighetene krever det.  

 

§ 8-9 Innhenting av opplysninger ved bruk av skiltgjenkjenningssystem 

§ 8-9-1. Utlevering av opplysninger fra skiltgjenkjenningssystemet til offentlige myndigheter  



 

 

Opplysninger fra skiltgjenkjenningssystemet skal som hovedregel ikke utleveres til andre offentlige 

myndigheter. Opplysningene kan utleveres  

a) til offentlig myndighet som kan ha bruk for dem i sitt arbeid med tollavgift, skatt, avgifter, 

trygder, tilskudd eller bidrag av offentlige midler 

b) til offentlig myndighet for bruk i forbindelse med håndheving av lovgivningen om inn- og 

utførsel av varer, regnskapsplikt og regnskapsførere, revisjonsvesen, valutaregulering eller 

aksjeselskaper, eller som reviderer offentlig virksomhet, samt til Tilsynsrådet for 

advokatvirksomhet til bruk for tilsynsformål. 

c) til offentlig myndighet for bruk til statistikkformål 

d) til offentlig myndighet når det er nødvendig for at tollmyndighetene skal kunne innhente 

ytterligere opplysninger 

e) til offentlig oppnevnt granskningskommisjon 

f) til politi, påtalemyndighet eller skattemyndighet i forbindelse med samarbeid med sikte på 

å bekjempe, hindre og undersøke overtredelser av lovgivningen om inn- og utførsel av varer 

og tollavgift. Utenfor tollmyndighetenes forvaltningsområde kan opplysninger gis dersom 

det er grunn til å undersøke om noen forbereder, begår eller har begått en handling som kan 

medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder. På samme vilkår som i annet punktum 

kan opplysninger også gis til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.. 

g) til Økokrim etter anmodning grunnet i en melding om en mistenkelig transaksjon gitt i 

medhold av hvitvaskingsloven 

h) til offentlige myndigheter ifølge lovbestemmelser som fastsetter eller klart forutsetter at 

taushetsplikten ikke skal være til hinder for å gi opplysningene 

i) i forbindelse med utveksling av informasjon (samordning) som forutsatt i lov 6. juni 1997 

nr. 35 om Oppgaveregisteret 

j) til offentlig myndighet til bruk for medarbeidere som deltar i tverretatlig samarbeid ved 

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter for å forebygge, avdekke, forhindre 

eller sanksjonere arbeidslivskriminalitet 

k) til offentlig myndighet til bruk for medarbeidere som deltar i tverretatlig samarbeid ved a-

krimsenter for å forebygge, avdekke, forhindre eller sanksjonere arbeidslivskriminalitet. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at saksopplysninger overleveres til deltakende etater for 

videre oppfølging. 

l) til offentlig myndighet som kan ha bruk for dem i sitt arbeid med tilsyn etter 

arbeidsmiljølovgivningen. 

 

§ 8-13 Kontroll hos den opplysningspliktige 

§ 8-13-1. Kontroll av dokumentasjon 

(1) Tollmyndighetene bestemmer i det enkelte tilfelle om det skal foretas kontroll av informasjon i 

dokumenter, filer, systemer, programvare mv., og i hvilken utstrekning og på hvilken måte dette 

eventuelt skal gjøres. 



 

 

(2) Dersom tollmyndighetene i forbindelse med kontrollen kommer i besittelse av overskudds-

informasjon, skal slik informasjon så snart som mulig slettes eller tilbakeleveres. Med overskudds-

informasjon menes opplysninger om forhold som ikke har betydning for tollmyndighetenes kontroll. 

 

§ 8-13-2. Legitimasjon 

Ved kontroll hos den opplysningspliktige skal de som deltar i kontrollen vise legitimasjon overfor den 

opplysningspliktige. 

 

§ 8-13-3. Informasjon om plikter og rettigheter 

Den opplysningspliktige skal orienteres om sin opplysningsplikt, sin plikt til å medvirke til kontroll, 

samt sin rett til å påklage pålegg om å medvirke ved undersøkelsen. 

 

§ 8-13-4. Kopiering av elektronisk informasjon 

(1) Når tollmyndighetene tar kopier av elektronisk lagret informasjon skal det benyttes teknikker og 

programvare som sikrer dataenes konfidensialitet og integritet. 

(2) Kopiering av elektronisk informasjon skal fortrinnsvis skje hos den opplysningspliktige, men kan 

skje i lokaler som tollmyndighetene disponerer dersom den opplysningspliktige samtykker. 

(3) Deler den opplysningspliktige elektroniske systemer eller digital lagring med andre, og systemet 

eller filene er innrettet slik at tollmyndighetene ikke umiddelbart kan skille mellom hvilke 

opplysninger som gjelder den opplysningspliktige (sammenblandet informasjon), kan hele den 

sammenblandede elektroniske informasjonen kopieres. 

(4) Dersom den opplysningspliktige samtykker, kan utstyr som inneholder elektronisk informasjon 

tas bort fra den opplysningspliktiges lokaler i forbindelse med kopieringen. Det skal nedtegnes 

hvilket utstyr som tas med og når og hvordan tilbakelevering skal skje. Den opplysningspliktige og 

tollmyndighetene skal undertegne dokumentet. 

 

§ 8-13-5. Tilgang til elektronisk informasjon 

(1) Tilgangen til kopier som tollmyndighetene har tatt av elektronisk informasjon etter § 8-13-4 skal 

lukkes senest når endelig rapport om kontroll er ferdigstilt. Når tilgangen er lukket, skal 

tollmyndighetene ikke kjøre søk eller foreta annen gjennomgang av den elektroniske informasjonen. 

(2) Tilgangen til elektronisk informasjon kan åpnes igjen for å bekrefte eller avkrefte opplysninger fra 

den opplysningspliktige, for å verifisere tidligere uttrukne data eller hvis saksbehandlingen viser at 

det er behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon. Ved gjenåpning skal den 

opplysningspliktige underrettes. 

 

§ 8-13-6. Klage over pålegg 



 

 

(1) Påklages pålegg om gjennomsyn av den opplysningspliktiges informasjon i dokumenter, filer, 

systemer, programvare mv., skal pålegget etterkommes selv om klagen ikke er avgjort. 

(2) Påklages pålegg om utlevering av papirdokumenter, elektronisk lagrede opplysninger, 

programmer eller programsystemer skal papirdokumentene, lagringsmediet, enheten det sitter i 

eller en kopi av den elektroniske informasjonen forsegles. 

(3) Det er tollmyndighetene som beslutter om det er papirdokumentene, lagringsmediet, enheten 

det sitter i eller en kopi av den elektroniske informasjonen som skal forsegles. Denne beslutningen 

kan ikke påklages. 

(4) Forseglet materiale skal deponeres hos tollmyndighetene til klagen er avgjort. 

(5) Gis klageren medhold, skal det forseglede materialet overleveres klageren dersom det tilhører 

klageren. Dersom forseglet materiale er lagret på lagringsmedium som tilhører tollmyndighetene, 

skal opplysningspliktiges data slettes som beskrevet i § 8-13-9. Dersom det ikke vil føre til 

nevneverdig forsinkelse, skal den opplysningspliktige gis anledning til å være til stede når 

forseglingen brytes. 

(6) Gis klageren ikke medhold, skal klageren underrettes. 

 

§ 8-13-7. Rapport 

(1) Den som leder kontrollen har ansvaret for at det blir utarbeidet en rapport. Ved kontroll hos den 

opplysningspliktige skal rapporten inneholde 

a) opplysninger om når kontrollen fant sted, formålet og lovhjemmel for kontrollen 

b) opplysninger om varsel til den opplysningspliktige 

c) hvem som var til stede ved kontrollen og hvem som var den opplysningspliktiges 

kontaktperson 

d) oversikt over dokumenter, filer, systemer, programvare mv. som ble utlevert til 

myndighetene ved kontrollen 

e) oversikt over de faktiske forhold av betydning for kontrollen, med oppdeling på 

henholdsvis faktiske opplysninger som gjelder den opplysningspliktige som kontrollen ble 

avholdt hos og opplysninger som gjelder andre opplysningspliktige 

f) opplysninger om andre særlige forhold. 

(2) Ved andre kontrollundersøkelser tilpasses kravet til dokumentasjon den kontrollen som er 

foretatt. 

(3) Rapport etter første ledd skal sendes den opplysningspliktige, med unntak av eventuelle 

opplysninger som gjelder andre opplysningspliktige. 

 

§ 8-13-8. Tilbakelevering 



 

 

(1) Papirdokumenter skal tilbakeleveres så snart som mulig, eventuelt etter at det er tatt kopier av 

dokumenter som antas å få betydning for kontrollen. Dersom det er behov for å beholde original-

dokumenter utover rimelig tid, kan den opplysningspliktige kreve å få en kopi av dokumentene. 

(2) Utlånte elektroniske lagringsmedier skal tilbakeleveres så snart det ikke lenger er behov for dem 

av hensyn til kontrollen. 

 

§ 8-13-9. Sletting av elektronisk kopiert informasjon 

(1) Sletting av elektronisk kopiert informasjon skal skje på en slik måte at en rekonstruksjon av 

dataene ikke er praktisk mulig. Den opplysningspliktige kan kreve å være til stede ved slettingen. 

(2) Kopier av elektronisk informasjon skal senest slettes når saken er endelig avgjort. Saken ansees 

som endelig avgjort når frist for endring og søksmålsfristen er utløpt, eller når det foreligger 

rettskraftig dom, og kravet er betalt. 

(3) Ved kopiering av elektronisk informasjon hvor systemet eller filene er innrettet slik at 

tollmyndighetene ikke umiddelbart kan skille hvilke opplysninger som gjelder hvilke 

opplysningspliktige (sammenblandet informasjon), skal hele den sammenblandede elektroniske 

informasjonen senest slettes når sakene er endelig avgjort. 

 

§ 8-13-10. Vareprøver 

Tollmyndighetene kan kreve vareprøver ved kontroll hos den opplysningspliktige etter 

vareførselsloven § 8-13. Bestemmelsene om vareprøver i § 8-1-3 annet til fjerde ledd gjelder 

tilsvarende for vareprøver etter vareførselsloven § 8-13. 

 

Kapittel 9 Samarbeid med annen stat 
 

§ 9-1 Håndheving av annen stats bestemmelser om vareførsel i særskilt kontrollområde 

§ 9-1-1. Håndhevelse av svenske og finske tollbestemmelser på norsk område 

(1) Kontrollområdene ved riksgrensen mellom Norge og henholdsvis Sverige og Finland består av de 

områdene og strekningene som er nevnt i §§ 9-2-1 og 9-2-2.  

(2) I kontrollområdene kan både norske og henholdsvis svenske og finske tollmyndigheter behandle 

deklarasjoner og utøve kontroll i samsvar med både norske og henholdsvis svenske og finske 

tollbestemmelser. Med svenske og finske tollbestemmelser menes både nasjonale bestemmelser 

som tollmyndighetene er satt til å håndheve og tilsvarende EU-bestemmelser. 

 

§ 9-2 Særskilt kontrollområde 

§ 9-2-1. Kontrollområde ved grensen mellom Norge og Sverige 



 

 

(1) Kontrollsonens grense trekkes 15 kilometer innenfor riksgrensen og parallelt med denne fra 

Treriksrøysa i nord til riksgrensens brytningspunkt i sør omkring 1 nautisk mil sørøst for 

Bjørneskjær og 2,5 nautiske mil sørvest for Sponvika.  

(2) Følgende jernbanelinjer med stasjonsområder tilhører kontrollområdet:   

a) Oslo S og linjen Oslo–Riksgrensen på strekningen Oslo–Gøteborg   

b) Oslo S og linjen Oslo–Riksgrensen på strekningen Oslo–Laxå   

c) Trondheim S og linjen Trondheim–Riksgrensen på strekningen Trondheim–Ånge   

d) Narvik stasjon og linjen Narvik–Riksgrensen på strekningen Narvik–Kiruna   

(3) Følgende veistrekninger tilhører kontrollområdet:   

a) Riksgrensen–Flisa   

b) Riksgrensen–Østby  

(4) Bestemmelsene for kontrollområdet gjelder også på annet norsk område dersom en mistenkt 

forfølges over grensen for kontrollområdet i umiddelbar sammenheng med en antatt overtredelse. 

 

§ 9-2-2. Kontrollområde ved grensen mellom Norge og Finland 

Kontrollområdet rekker sju kilometer i luftlinje fra riksgrensen mellom Norge og Finland. I vest går 

kontrollområdet til Treriksrøysa mellom Norge, Finland og Sverige. I øst går kontrollområdet til 

grenserøysa på Krokfjellet. 

 

§ 9-3 Håndheving av norske bestemmelser om vareførsel på annen stats territorium 

§ 9-3-1. Håndhevelse av norske bestemmelser om vareførsel på svensk territorium 

(1) Behandling av deklarasjon og kontroll i kontrollområdet på svensk territorium skal foretas etter 

både norske bestemmelser om vareførsel og svenske tollbestemmelser, Overenskomst 28. oktober 

1959 nr. 1 mellom Norge og Sverige om grensetollsamarbeid og Avtale om tollsamarbeid mellom Det 

europeiske fellesskap og Kongeriket Norge.  

(2) Behandling av deklarasjon og kontroll kan foretas av norske eller svenske tollmyndigheter. 

 

§ 9-3-2. Håndhevelse av norske bestemmelser om vareførsel på finsk territorium 

(1) Behandling av deklarasjon og kontroll i kontrollområdet på finsk territorium skal foretas etter 

både norske bestemmelser om vareførsel og finske tollbestemmelser, Overenskomst 10. desember 

1968 nr. 1 mellom Norge og Finland om grensetollsamarbeid og Avtale 10. april 1997 nr. 1 om 

tollsamarbeid mellom Det europeiske fellesskap og Norge.  

(2) Behandling av deklarasjon og kontroll kan foretas av norske eller finske tollmyndigheter. Kontroll 

bør i alminnelighet bare finne sted på mellomriksveier mellom de to land. 

 



 

 

§ 9-8 Utveksling av opplysninger med annen stat 

§ 9-8-1. Behandling av konfidensielle opplysninger 

(1) Tollmyndighetene kan avslå helt eller delvis anmodning fra annen stat om å fremskaffe 

opplysninger dersom oversendelse av opplysningene vil være i strid med norske interesser eller 

lovgivning. Tollmyndighetene kan stille vilkår for bruken av opplysningene.   

(2) Opplysninger som tollmyndighetene mottar fra myndigheter i utlandet under forutsetning om 

konfidensialitet, skal gis minst den samme beskyttelsen som opplysningene har i henhold til 

avgiverens lovgivning.   

 

§ 9-8-2. Utveksling av opplysninger uten avtale 

Tollmyndighetene kan, under forbehold om gjensidighet, utveksle opplysninger med annen stat uten 

at formell avtale med vedkommende stat er inngått. Utveksling kan skje for å sikre overholdelse av 

bestemmelser om vareførsel og hindre og forfølge overtredelser av nevnte bestemmelser. Før 

opplysninger utveksles skal tollmyndighetene vurdere om det er fare for at opplysninger kan komme 

på avveie eller misbrukes.   

 

Kapittel 10 Tilbakehold av varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter 

 

§ 10-1 Søknad om bistand fra tollmyndighetene 

§ 10-1-1. Søknad om bistand  

(1) Søknad om bistand fra tollmyndighetene etter vareførselsloven § 10-1 skal leveres elektronisk til 

tollmyndighetene på fastsatt måte.  

(2) I tillegg til opplysningene nevnt i vareførselsloven § 10-1 annet ledd, skal søknaden inneholde 

opplysninger om følgende forhold i den utstrekning de er kjent for søkeren: 

a) inngrepenes karakter og typiske trekk ved varer som utgjør inngrep 

b) tekniske data om de autentiske varene, for eksempel bilder og merking 

c) de autentiske varenes verdi eksklusive avgifter 

d) stedet hvor varer som utgjør inngrep befinner seg eller varenes bestemmelsessted 

e) forventet ankomst- eller avsendelsesdato for varer som utgjør inngrep 

f) transportmiddel som benyttes 

g) identiteten til avsenderen, mottakeren eller transportøren 

h) produksjonsland og de benyttede transportveier 

i) de tekniske forskjeller mellom autentiske varer og varer som utgjør inngrep 

j) autoriserte distributører for autentiske varer. 

 



 

 

§ 10-2 Vedtak om bistand, forlengelse 

§ 10-2-2. Søknad om endring eller forlengelse  

(1) I tillegg til opplysningene nevnt i vareførselsloven § 10-2 tredje ledd, skal søknad om tilføyelse av 

nye immaterialrettigheter i vedtaket om bistand inneholde opplysningene nevnt i forskriften § 10-1-

1 annet ledd for nye rettigheter i den utstrekning dette er relevant og opplysningene er kjent for 

søkeren.  

(2) Søknad om forlengelse av vedtak om bistand etter vareførselsloven § 10-2 fjerde ledd skal 

opplyse om eventuelle endringer eller suppleringer av opplysningene nevnt i vareførselsloven § 10-1 

annet ledd og forskriften § 10-1-1 annet ledd. 

(3) § 10-1-1 første ledd gjelder tilsvarende. 

 

§ 10-5 Varsel og tilbakehold av varer før vedtak eller midlertidig forføyning 

§ 10-5-1. Forenklet søknad om bistand 

(1) Forenklet søknad om bistand etter vareførselsloven § 10-5 fjerde ledd skal i tillegg til 

opplysningene nevnt i vareførselsloven § 10-5 fjerde ledd inneholde opplysningene nevnt i 

forskriften § 10-1-1 annet ledd bokstav a og i, i den utstrekning opplysningene er kjent for søkeren. 

(2) § 10-1-1 første ledd gjelder tilsvarende. 

 

§ 10-7 Forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer 

§ 10-7-1. Forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer 

(1) Varsel fra tollmyndighetene til mottakeren etter vareførselsloven § 10-4 annet ledd eller § 10-5 

tredje ledd skal inneholde informasjon om at varen er tilbakeholdt, årsaken til dette og at varen kan 

ødelegges.   

(2) Mottakeren kan innen ti virkedager etter at varsel er sendt uttale seg i saken. Har 

tollmyndighetene oppgitt en elektronisk adresse for mottak av tilbakemeldinger, er tilsvaret rettidig 

fremsatt dersom det er kommet frem til denne adressen innen fristens utløp. Sendes tilsvaret med 

postoperatør, er det nok at tilsvaret før utløpet av fristen er avgitt til postoperatøren som skal sørge 

for å få svaret frem til tollmyndighetene. 

(3) Hvis mottakeren ikke uttaler seg innen fristen nevnt i annet ledd, kan varen ødelegges.  

(4) Hvis mottakeren uttaler seg i saken innen fristen nevnt i annet ledd og motsetter seg ødeleggelse 

av varene, skal tollmyndighetene varsle rettighetshaveren om at vilkårene for ødeleggelse ikke er 

oppfylt og om at rettighetshaveren må reise rettssak innen ti virkedager for å unngå at varene frigis, 

eventuelt tre virkedager hvis det gjelder lett bedervelige varer. Mottakeren skal også underrettes 

om dette. 

 

§ 10-8 Småforsendelser 

§ 10-8-1. Småforsendelser 



 

 

(1) Som småforsendelse etter tolloven § 10-8 fjerde ledd regnes post- eller kurérforsendelse som 

inneholder fem eller færre enheter eller har en bruttovekt på mindre enn tre kilo.  

(2) § 10-7-1 gjelder tilsvarende for småforsendelser. 

 

Kapittel 11 Tilbakehold og beslag av varer mv. 
 

§ 11-1 Tilbakehold av betalingsmidler 

§ 11-1-1. Tilbakehold av betalingsmidler  

(1) Ved tilbakehold av betalingsmidler, skal det primært tilbakeholdes kontanter.  

(2) Ved manglende deklarering av andre betalingsmidler enn kontanter, kan det tilbakeholdes 

betalingsmidler tilsvarende mer enn gebyrets størrelse dersom betalingsmidlene ikke kan deles eller 

det knytter seg usikkerhet til betalingsmidlenes verdi. 

 

§ 11-2 Tilbakehold av varer ved brudd på regler om tollbehandling mv. 

§ 11-2-1. Lagring og omkostninger  

(1) Tilbakeholdt eller innhentet vare kan lagres hos tollmyndighetene eller hos private 

tollagerholdere.  

(2) Tollmyndighetene kan kreve at den deklarasjonspliktige dekker omkostninger knyttet til 

tilbakehold, innhenting og lagerhold.  

(3) Tollmyndighetene kan kreve sikkerhet for lagerleien dersom spesielle forhold tilsier det. Dersom 

det ikke stilles depositum, skal sikkerhet stilles i form av selvskyldnerkausjon. 

Skattebetalingsforskriften § 14-20-4 gjelder tilsvarende, så langt den passer. 

 

§ 11-3 Tilbakehold av varer som inn- eller utføres uten nødvendig tillatelse 

§ 11-3-1. Lagring og omkostninger  

(1) Tilbakeholdt eller innhentet vare kan lagres hos tollmyndighetene eller hos private 

tollagerholdere.  

(2) Tollmyndighetene kan kreve at den deklarasjonspliktige dekker omkostninger knyttet til 

tilbakehold, innhenting og lagerhold.  

(3) Tollmyndighetene kan kreve sikkerhet for lagerleien dersom spesielle forhold tilsier det. Dersom 

det ikke stilles depositum, skal sikkerhet stilles i form av selvskyldnerkausjon. 

Skattebetalingsforskriften § 14-20-4 gjelder tilsvarende, så langt den passer. 

 

§ 11-5 Behandling av beslaglagte varer og transportmidler mv. 

§ 11-5-1. Behandling av beslag  



 

 

(1) Andre beslaglagte varer enn varer som er utsatt for hurtig bedervelse og levende dyr kan 

utleveres til eieren mot at varen underlegges prosedyren overgang til fri disponering. Det er et vilkår 

for utlevering at det stilles sikkerhet som svarer til varens verdi. Der det ikke stilles depositum, skal 

sikkerhet stilles i form av selvskyldnerkausjon. Skattebetalingsforskriften § 14-20-4 gjelder 

tilsvarende så langt den passer. Utlevering kan ikke skje etter at forholdet er anmeldt til 

påtalemyndigheten.  

(2) Beslag kan unnlates dersom det er grunn til å gå ut fra at tollmyndighetene når som helst kan få 

rådighet over varen eller dens verdi. Verdien skal være fastsatt av tollmyndighetene og godtatt av 

eieren.  

(3) Ved krav om sikkerhet kan tollmyndighetene sette beløpet lavere enn varens verdi.   

 

§ 11-7 Destruksjon av varer 

§ 11-7-1. Destruksjon av varer 

Ved destruksjon etter § 11-7 første ledd skal den deklarasjonspliktige dersom det er mulig på 

forhånd varsles om at varen vil bli destruert.   

 

Kapittel 12 Administrative reaksjoner og straff 
 

§ 12-2 Overtredelsesgebyr 

§ 12-2-1. Utmåling av overtredelsesgebyr  

(1) Utmåling av overtredelsesgebyr skal skje innenfor følgende rammer:  

a) overtredelse av vareførselsloven §§ 2-1, 2-4, 5-1 og 5-4 med inntil 75 rettsgebyr  

b) overtredelse av vareførselsloven §§ 2-2, 2-3, 2-5, 2-6, 5-2 og 5-3 med inntil 25 rettsgebyr  

c) overtredelse av vareførselsloven §§ 3-1 til 3-3, 3-6 og 5-6 med inntil 75 rettsgebyr  

d) overtredelse av vareførselsloven § 7-5 med inntil 50 rettsgebyr  

e) overtredelse av vareførselsloven §§ 4-1 til 4-3, 4-6 til 4-8 og 5-5 med inntil 75 rettsgebyr  

f) overtredelse av vareførselsloven § 4-4 inntil 25 med rettsgebyr  

g) overtredelse av vareførselsloven § 12-2 første ledd bokstav e med inntil 75 rettsgebyr.  

(2) Ved særlig grove overtredelser kan det ilegges overtredelsesgebyr med inntil det dobbelte av 

beløpsgrensene i første ledd. Ved utmålingen skal det da blant annet legges vekt på  

a) overtredelsens art og omfang 

b) gjentakelse 

c) om forholdet er avdekket ved tollmyndighetenes kontroll 

d) sanksjonens preventive virkning 



 

 

 

§ 12-3 Overtredelsesgebyr ved manglende deklarering av betalingsmidler 

§ 12-3-1. Ileggelse og utmåling av overtredelsesgebyr 

(1) Ved brudd på deklareringsplikten for kontanter og andre betalingsmidler etter § 4-1-6 sjette og 

syvende ledd og § 5-9-4 fastsettes et gebyr på 20 prosent av betalingsmiddelets pålydende.  

(2) Beregningsgrunnlaget for gebyret er hele det medbrakte beløpet.  

(3) Dersom særlige forhold tilsier det, kan gebyret settes lavere enn satsen etter første ledd, eller 

falle helt bort. Med særlige forhold menes forhold som er utenfor den deklarasjonspliktiges kontroll, 

herunder uforutsette valutasvingninger eller andre særegne omstendigheter som ikke kan lastes den 

deklarasjonspliktige.  

(4) Gebyr skal fastsettes i norske kroner. 

 

§ 12-11 Forenklet forelegg  

§ 12-11-1. Forenklet forelegg – varer og bøtebeløp 

(1) Forenklet forelegg kan ilegges ved ulovlig innførsel av følgende varer, og med følgende 

bøtebeløp:  

a) inntil 10 liter drikk med alkoholinnhold over 22 til og med 60 volumprosent:  

Antall liter   Beløp   

til og med 1   400 kr   

derover til og med 2  800 kr   

derover til og med 3  1 600 kr   

derover til og med 4  2 500 kr   

derover til og med 5  3 400 kr   

derover til og med 6  4 500 kr   

derover til og med 8  7 000 kr    

derover til og med 10  9 500 kr   

b) inntil 20 liter drikk med alkoholinnhold over 7,0 til og med 22 volumprosent:  

Antall liter   Beløp   

til og med 2   400 kr   

derover til og med 4  800 kr   

derover til og med 6  1 600 kr   

derover til og med 8  2 500 kr   

derover til og med 10  3 400 kr   



 

 

derover til og med 12  4 500 kr   

derover til og med 16  7 000 kr   

derover til og med 20  9 500 kr   

c) inntil 100 liter drikk med alkoholinnhold over 2,5 til og med 7,0 volumprosent:  

Antall liter   Beløp   

til og med 10   400 kr   

derover til og med 20  800 kr   

derover til og med 30  1 600 kr   

derover til og med 40  2 500 kr   

derover til og med 50  3 400 kr   

derover til og med 60  4 500 kr   

derover til og med 80  7 000 kr   

derover til og med 100  9 500 kr   

d) inntil 2 000 sigaretter, sigarer eller sigarillos:  

Antall    Beløp   

til og med 400   400 kr   

derover til og med 600  800 kr   

derover til og med 800  1 600 kr   

derover til og med 1 000 2 500 kr   

derover til og med 1 200 3 600 kr   

derover til og med 1 600 6 100 kr   

derover til og med 2 000 8 600 kr   

e) inntil 2 000 gram snus, skråtobakk og røyketobakk:  

Antall gram   Beløp   

til og med 500   400 kr   

derover til og med 750  800 kr   

derover til og med 1000 1 600 kr   

derover til og med 1250 2 500 kr   

derover til og med 1500 3 600 kr   

derover til og med 2000 6 100 kr   

f) inntil 80 kg kjøttvarer:  



 

 

Antall kg   Beløp   

til og med 10   400 kr   

derover til og med 20  800 kr   

derover til og med 30  1 600 kr   

derover til og med 40  2 500 kr   

derover til og med 60  4 500 kr   

derover til og med 80  6 500 kr   

g) drivstoff:  

Antall liter   Beløp   

til og med 100   400 kr   

derover til og med 200  800 kr   

derover til og med 400  1 600 kr   

derover til og med 500  2 500 kr   

derover til og med 600  3 400 kr   

h) andre varer til en verdi av inntil 20 000 kr:  

Verdi i norske kroner  Beløp   

til og med 2 800  400 kr   

derover til og med 5 000 800 kr   

derover til og med 7 500 1 600 kr   

derover til og med 10 000 2 500 kr   

derover til og med 15 000 4 500 kr   

derover til og med 20 000 6 500 kr   

(2) Det kan ikke utstedes forenklet forelegg for vare som det kreves særskilt tillatelse til å innføre, 

herunder narkotika, legemidler, våpen, levende dyr og kjøtt fra land hvor det foreligger fare for 

smitte av husdyrsykdommer. 

(3) Omfatter én og samme overtredelse flere varetyper som nevnt i første ledd, legges bøtebeløpene 

sammen til en felles bot. Forenklet forelegg kan ikke utferdiges dersom bøtebeløpene til sammen 

overstiger 20 000 kroner. 

 

§ 12-11-2. Inndragning 

(1) Forelegget skal omfatte inndragning av de varer som er innført eller forsøkt innført ulovlig.  

(2) Er det rimelig av hensyn til siktede, kan det istedenfor varen inndras et beløp som svarer til 

varens verdi. Det samme gjelder dersom det er upraktisk for tollmyndighetene å ta hånd om varen. 



 

 

Varer som den reisende får beholde etter denne bestemmelsen skal underlegges tollprosedyren 

overgang til fri disponering. 

 

§ 12-11-3. Subsidiær fengselsstraff 

Forelegget skal omfatte subsidiær fengselsstraff. Den subsidiære fengselsstraffen fastsettes på 

følgende måte:  

a) ved bot til og med 400 kr: 1 dags fengsel  

b) ved bot til og med 1 500 kr: 2 dager fengsel  

c) ved bot til og med 3 000 kr: 3 dager fengsel  

d) ved bot til og med 8 000 kr: 4 dager fengsel  

e) ved bot til og med 14 000 kr: 6 dager fengsel  

f) ved bot til og med 20 000 kr: 9 dager fengsel.  

 

§ 12-11-4. Utferdigelse av forelegg 

(1) Forenklet forelegg skal som hovedregel utferdiges i umiddelbar tilknytning til overtredelsen og i 

siktedes nærvær. Forelegg som er skrevet ut på stedet, faller bort dersom det ikke straks vedtas. Er 

siktede under 18 år, kan det gis en kort frist for vedtakelsen av forelegget.  

(2) Forelegget kan likevel utferdiges i ettertid på bakgrunn av rapporter fra finske eller svenske 

tollmyndigheter. Forelegget skal da inneholde en oppfordring til siktede om å vedta forelegget innen 

en fastsatt frist. Fristen fastsettes slik at den siktede får en betenkningstid som i alminnelighet bør 

være fra tre til ti dager. Forelegget faller bort dersom det ikke vedtas innen fristen. 

 

§ 12-11-5. Innholdskrav 

Forelegget skal dateres og underskrives av representant for tollmyndighetene og inneholde  

a) siktedes navn, adresse og fødselsnummer  

b) stikkordsmessig angivelse av hvilket straffebud som er anvendt og hvilket forhold 

forelegget gjelder 

c) fastsetting av den bot og i tilfelle den inndragning som kreves, og den fengselsstraff som 

inntrer om boten ikke blir betalt. 

 

§ 12-11-6. Annullering 

Inneholder forelegget skrivefeil, regnefeil eller andre åpenbare uriktigheter eller utelatelser som 

oppdages i umiddelbar tilknytning til vedtakelsen, kan forelegget annulleres og nytt utferdiges. 

 



 

 

Kapittel 14 Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre forskrifter 
 

§ 14-1-1. Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter 

Forskriften trer i kraft fra xx.xx.xxxx. Fra samme tid oppheves Forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 

til lov om toll og vareførsel. 

 

§ 14-2 Overgangsbestemmelser 

§ 14-2-1. Levering av endringsmelding 

Den som før forskriftens ikrafttredelse ikke innehar tilgang til elektronisk levering av deklarasjon 

med mulighet for elektronisk levering av endringsmelding, kan i en overgangsperiode levere 

endringsmelding etter bestemmelsen i § 7-2-1 annet ledd. Overgangsperioden er tolv måneder fra 

forskriftens ikrafttredelse. 

 

Vedlegg 
 

Vedlegg 1. Opplysninger som skal gis ved forhåndsvarsel (sendes på høring senere) 

Vedlegg 2. Opplysninger som skal gis i minimumsdatasett (sendes på høring senere) 

Vedlegg 3. Landingsplasser for luftfartøy 

Vedlegg 4. Grensekommuner 

 


