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Gode resultater i 2013

Narkotikabeslag
Tollvesenets grensekontroll førte i 2013 til 3 905 narkotikabeslag. Det er nesten 1 000
flere narkotikabeslag enn i 2012. En god del av økningen skyldes nye syntetiske
narkotiske stoffer.
Mengden narkotika i hvert enkelt beslag blir stadig mindre. Når det gjelder beslaglagt
mengde, er det en dobling for amfetamin, og en betydelig økning av kokain og khat.
Mengden beslaglagt heroin er stabil, mens mengden cannabis har gått ned.

Store tall
Tollvesenets bidrag til statskassen økte i 2013 til 212 milliarder kroner.
Hovedårsaken til denne økningen er et større importvolum.
Inntektene fra engangsavgift på motorvogner gikk ned for første gang på mange år.
Det skyldes økt salg av elektriske biler som er fritatt for engangsavgift.

Økonomiske kontroller
Et betydelig bidrag til Tollvesenets resultater er de økonomiske kontrollene.
I 2013 avdekket Tollvesenet unndragelser og feil for nær 1,2 milliarder kroner.
185 saker ble vurdert som grovt uaktsomme, og 28 saker ble anmeldt til politiet.

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse
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Dette er Tollvesenet

 Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet.

 Toll- og avgiftsdirektoratet er Tollvesenets overordnede administrative organ, og har 290 ansatte.
Direktoratet utvikler regelverk, styrer og tilbyr støttefunksjoner til tollregionene og er klageinstans for næringsliv
og publikum.

 Tollvesenets lokalforvaltning er organisert i seks tollregioner.

 Tollvesenet utfører en rekke kontrolloppgaver ved import og eksport av varer. Tollvesenet forvalter eget
regelverk, men også andre etaters regelverk på grensen. Etaten fastsetter og innkrever toll og merverdiavgift
ved innførsel av varer, og har også ansvar for fastsetting og innkreving av særavgifter.

 Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse leder etaten. Ved årsskiftet 2013/2014 hadde Tollvesenet 1 974 ansatte.

Tollvesenets sentrale samfunnsoppgaver :

 hindre ulovlig inn- og utførsel av varer

 sikre rett deklarering, fastsetting og rettidig innbetaling av toll og avgifter
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Ledelsen i Tollvesenet per 1. januar 2014

Toll- og avgiftsdirektør

Bjørn Røse

Toll- og avgiftsdirektoratet

Administrasjonsavdelingen

Lars Atle Holm

Kontrollavdelingen

Eivind Kloster-Jensen

Innkrevings- og regnskapsavdelingen

Esben Wølner

IT-avdelingen

Alice Jakobsen

Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel

Pål Hellesylt

Særavgiftsavdelingen

Toril Hagen

Tollregionene

Tollregion Øst-Norge

Øystein Haraldsen

Tollregion Oslo og Akershus

Odd Arne Kristiansen

Tollregion Sør-Norge

Thorleif Andreassen

Tollregion Vest-Norge

Ivar Sletten

Tollregion Midt-Norge

Anne Katarina Cartfjord

Tollregion Nord-Norge

Atle Joakimsen

Kommunikasjonsstaben

Robert Haast
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Noen høydepunkter i 2013

Januar
Tollvesenet inngikk avtale om opplæring av utrykningssjåfører i Tollregion Øst-Norge. I prøveordningen, som skal
vare frem til 2016, skal det vurderes om utrykningsmulighet for Tollvesenets kjøretøy og personell kan bli et
permanent virkemiddel. Ordningen skal bidra til sikrere og mer effektive kontroller langs landeveien.

Februar
Ny narkotikaforskrift ble fastsatt. Forskriften gir Tollvesenet bedre mulighet til å stoppe import av blant annet
syntetisk narkotika. En viktig endring er at den nye forskriften listefører grupper av stoffer. Det betyr at ulike stoffer
som likner hverandre enkelt kan klassifiseres som narkotika, og bli stoppet som ulovlig vare.

Mars
3 560 804 krav om årsavgift på totalt 9 156 901 889 kroner forfalt til betaling denne måneden. Over 90 prosent
betalte innen fristen.

April
En flypassasjer hadde med seg hele 226 kartonger med totalt 45 200 sigaretter da han ble stoppet på Oslo
lufthavn. Det er det største tollbeslaget av sigaretter noensinne på Gardermoen. Avgiftsunndragelsen utgjorde
137 578 kroner.
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Noen høydepunkter i 2013

Mai
Fra 1. mai 2013 ble det innført nye regler for innførsel av hund til Norge. Hunder måtte fra dette tidspunktet være
behandlet med ormekur mot revens dvergbendelorm hos veterinær før innreise. Revens dvergbendelorm kan
smitte fra dyr til mennesker, og kan i verste fall være dødelig.

Juni
I løpet av en uke fant tollerne på Alnabru og Gardermoen en rekke postsendinger som inneholdt ulovlige
narkotiske og psykoaktive legemidler. Norge var et av 99 land som deltok i Operasjon Pangea, en omfattende
aksjon mot internettsalg av ulovlige eller falske legemidler.

Juli
1. juli fikk Tollvesenet utvidet myndighet til å stoppe piratvarer. Forlenget tilbakeholdelsesfrist for slike varer, samt
økt straffe- og erstatningsnivå, gir rettighetshavere bedre mulighet til å følge opp saker som Tollvesenet avdekker.

August
I august ble tollkrysseren Svinør døpt i Kristiansand. Med T/K Svinør blir grensekontrollen til sjøs ytterligere
styrket. Tollvesenet har fire operative fartøy som driver ordinært tolloppsyn, spaning og kontroll. I tillegg har
Tollvesenet et utstrakt samarbeid med Kystvakten.
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Noen høydepunkter i 2013

September
I september ble en latvisk registrert begravelsesbil stoppet for tollkontroll på Svinesund. Sjåføren kunne vise fram
både dødsattest og dokumentasjon på transporten. Tollerne ville likevel sjekke bilen litt nærmere og fant totalt
473 liter brennevin og 20 000 sigaretter i aluminiumskisten som var bak i bilen.

Oktober
Resultatene fra innbyggerundersøkelsen som blir gjennomført av Difi, viser at Tollvesenets brukere er godt
fornøyd med servicenivået, og at etaten nyter stor grad av tillit i befolkningen.

November
Tollvesenet på Gardermoen tok i bruk en kroppsskanner som kan avsløre om reisende skjuler narkotika i kroppen.
Lavdose røntgenapparater har vært i bruk i andre land i flere år, og har gitt gode resultater. Kroppsskanneren skal
kun brukes hvis det er mistanke om såkalt innvendig smugling. Denne kontrollmetoden sparer både reisende og
tollerne for tid og ressurser.

Desember
Tidlig om morgenen 27. desember ønsket tollerne på Svinesund å stoppe en svenskregistrert varebil. Den stanset
ikke, og bilen ble senere funnet forlatt. Totalt ble det beslaglagt 524 kg khat, som var ny rekord. Sjåføren ble

pågrepet noe senere.
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Nøkkeltall

Alle tall i millioner kroner

Toll og avgifter 2013 2012 2011

Tollinntekter 2 882 2 877 2 537

Merverdiavgift ved innførsel 121 900 120 071 115 374

Motorvognavgifter 32 309 33 213 31 912

Særavgifter 55 114 53 916 54 433

Sum* 212 205 210 077 204 256

Innkreving og restanser 2013 2012 2011

Fastsatt beløp 213 258 211 312 205 524

Nye restanser 284 299 201

Akkumulerte restanser 461 485 397
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Nøkkeltall

Fastsettelse 2013 2012 2011

Antall innførselsdeklarasjoner 5 536 271 5 300 134 5 028 580

Antall utførselsdeklarasjoner 1 269 026 1 250 930 1 249 633

Sum 6 805 297 6 551 064 6 278 213

Økonomiske kontroller 2013 2012 2011

Antall virksomhetskontroller 1400 1 445 1 561

Etterberegnet beløp
(i mill. kroner)

443 745 467

Herav toll og særavgifter
(i mill. kroner)

168 325 221

Antall alvorlige overtredelser 185 183 192
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Tollvesenets økonomiske resultater

Alle tall i millioner kroner.

Tollvesenet avdekket avgiftsunndragelser for nesten 1,2 milliarder kroner i 2013. Det svindles blant annet med
landbruksvarer, bobiler, leketøy, gullvarer og alkohol. Varekontrollene avdekket falske merkevarer for 18 millioner
kroner.

Kontroll av 2013 2012 2011

Deklarasjoner 568 515 433

Regnskapskontroller 443 745 467

Særavgiftsoppgaver 3 11 3

Valuta 51 46 56

Piratvarer 18 18 50

Kontroll av lavverdisendinger 10 - -

Kontroll av høyt beskattede
varer

90 - -

Sum 1 183 1 338 1 009



Beslagsstatistikk for 2013

Det ble gjort 35 729 beslag i grensekontrollen i 2013
mot 35 879 i 2012 og 35 319 i 2011.

Dette bekrefter at smuglingspresset mot Norges
grenser fortsatt er høyt. Det har også vært en
betydelig økning i antall narkotikabeslag, og slike
beslag fører alltid til politianmeldelse.

www.toll.no Side 11

30000

31000

32000

33000

34000

35000

36000

2013 2012 2011

Antall beslag

145 kilo kokain ble funnet i et
parti med banankasser i Oslo
i desember 2013.



Beslagsstatistikk for 2013
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Narkotika
2013

Antall beslag Mengde
2012

Antall beslag Mengde

Amfetamin 322 234 951 g 135 110 324 g

Cannabis (hasj/marihuana) 1 463 866 291 g 1 221 1 253 034 g

Heroin 40 35 225 g 28 35 840 g

Kokain 111 147 751 g 77 20 713 g

Khat 339 13 574 kg 283 8 172 kg

Farmasøytiske preparater
2013

Antall beslag Mengde
2012

Antall beslag Mengde

Doping (enheter) 715 104 465 714 205 842



Beslagsstatistikk for 2013

Det er gjort 3 905 beslag av narkotika, en
økning på 32 prosent fra 2012 der resultatet
var 2 959 beslag. Beslagene er fordelt på
alle typer narkotika. Syntetiske narkotiske
stoffer, som i stor grad kjøpes på nettet,
utgjorde 437 av beslagene, en økning på
118 prosent fra 2012.

I desember ble historiens nest største
kokainbeslag gjort i Oslo. Hele 145 kilo
kokain ble funnet i et parti bananer som kom
fra Equador.
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Beslagsstatistikk for 2013

Antall beslag av alkoholholdige drikkevarer er relativt stabilt. Mengden øl, vin og brennevin som beslaglegges er på
samme nivå, mens beslag av brennevin over 60 % (ulovlig vare) går ned.

Antall beslaglagte sigaretter gikk ned fra drøyt 10 millioner sigaretter i 2012 til i underkant av 9 millioner i 2013.

www.toll.no

Alkoholholdige drikkevarer
2013 2012

Antall beslag Mengde Antall beslag Mengde

Brennevin 7 380 49 756 7 446 50 027

Brennevin over 60 % 54 205 45 5 869

Øl 5 093 395 589 5 258 401 288

Vin 4 695 49 519 5 246 49 435

Side 14

Tobakksvarer
2013 2012

Antall beslag Mengde Antall beslag Mengde

Sigaretter 7 006 8 902 887 7 435 10 149 568

Tobakksvarer, andre (kg) 1 546 1 495 1 820 2 005


