
Viggo Elster Tolletaten



Tolldagen 2019
Fjerning av 350-kronersgrensen mm.

Viggo Elster, Tolldirektoratet

13. November 2019



Tollperspektivet

Fordelt på to datoer

System
endring

Toll- &
avgifts-
endring

Prosedyre
-endring
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Hva skjer når

1. januar - Toll & avgiftsendringen:

Toll & avgift fra første krone for:

• Næringsmidler

• Særavgiftsbelagte varer

• Restriksjonsbelagte varer

• Alkohol og tobakk

• Minstegrenser for innkreving fjernes bortsett 
fra for toll (50 kr.)

• Deklarasjonsplikt fra første krone

1. april – Prosedyre- og systemendring (og toll) 

VOEC-ordningen trer i kraft

• Omfatter varer uten toll og særavgifter

• Tollfritak opptil 3000 kroner

• Forhåndsmelding/manifest erstatter TVINN-deklarasjon 

• TVINN-fortolling av VOEC hvis avvik/regelbrudd

• 350-kronersgrensen oppheves for ikke-VOEC

• Normal deklarasjon alle varer over 3000 kroner

• Tolletatens kontrollregime skal ikke endres (manifest og 
forhåndsmelding opprettholdes)
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FAQ - Mer detaljer (men fortsatt noe 

uavklart)

• Næringsmidler → MVA-lovens definisjon, håndteres i TVINN 

➢ ingen endring i tolltariffen

• Samlefortolling består uten endring i vareomfang eller kriterier. (kun 

verdi: 0-3000 kr.) 

• VOEC-nummer må kunne formidles elektronisk der det er mulig eller 

kunne refereres til/ merkes på pakken  der det ikke er mulig. 

➢ Frigjøring ikke mulig uten VOEC

• Refusjoner av VOEC – varer håndteres av VOEC-tilbyder

• Endringer når EU innfører SRD 

➢ Super Reduced Dataset
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Planene fremover i Toll
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Nov-19 Des-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20Okt-19

Pri 1: Ta imot og lagre informasjon for varer med verdi fra 0-3000 kr

Pri 2: Ta imot og lagre informasjon for varer med verdi over 3000 kr

Pri 3: Migrere mottaket samlefortolling

15.11

Siste frist utviklingsstart

15.02

integrasjonstest

01.04

Produksjon

Manifest/TREFF

Tilpasse avgifter, justere minstegrense 

MVA og Toll, skille næringsliv og private

1.1

Avgifts-endring

Ny verdigrense toll - 3000, håndtere VOEC, 

TVINN

Tilpasse avgifter, justere minstegrense 

MVA og Toll
Tollkalkulator

Ny verdigrense toll >3000?

Overføre VOEC manntall fra SkattTollflaten(TOR)

Tollforskrift Vurdere/Endre forskrift f.eks. deklarasjonsreglene for VOEC + øvrige endringer 

Informasjonsarbeid Informere om avgiftsendringer og endring i MVA og tollregimet (deklarasjon/ VOEC)

Info næringsliv

Prosedyre/

kontroll
Endring av autorisasjon samlefortollling, prosedyrer mot post & ekspress, kontrollregime


