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Horingssvar utfasing av direktekjøringsordningen og innføring av digital 
melde- og opplysningsplikt 

Viser til høringsnotat med forslag om utfasing av direktekjøringsordningen og innføring av digital melde- og 
opplysningsplikt. Statistisk sentralbyrå (SSB) har følgende merknader: 

SSB bruker opplysninger fra deklarerte vareforsendelser til statistikkformål. I henhold til ny lovgiving som 
trer i kraft fra 1. januar 2023 skal varer underlegges en tollprosedyre og deklareres før/ved grensepassering. 
Dette vil kunne gi SSB bedre muligheter til a folge FNs anbefalinger (IMTS 2010) om føring av 
utenrikshandelsstatistikk etter «generalhandelsprinsippet», som innebærer at handelen skal måles i det varer 
ankommer eller forlater et lands økonomisk territorium. 

Midlertidig unntak fra deklareringsplikt for prosedyren tollager 
I høringsnotatet foreslår Tolletaten at eksisterende direktekjøringsordning videreføres i en tidsbegrenset 
periode fra januar 2023 til mars 2024. 

I den sammenheng foreslås et midlertidig unntak i deklarasjonsplikten for prosedyren tollager før/ved 
grensepassering i perioden frajanuar 2023 til september/oktober 2023 og endring i vareførselsforskriften 
$4-4-13. For noen varer vil det likevel være deklarasjonsplikt, dette gjelder en videreføring av 
deklarasjonsplikten for varer regulert i toll forskriften $$4-30-10 til 4-30-14.I tillegg er det lagt til nytt krav 
om deklarasjonsplikt for veterinære og plantesanitære varer. 

Tolletaten foreslår at unntaket oppheves fra september/oktober 2023 og at det innføres generell 
deklarasjonsplikt for varer underlagt prosedyren tollager før/ved grensepassering. 

Krav til informasjon ved deklarering for prosedyren tollager. 
Hvilke opplysninger som skal oppgis ved deklarering under prosedyrekoden tollager er gitt i 
vareførselsforskriften $4-4-1 forste ledd. I høringen vises det til at denne vil bli endret. SSB ber om at 
bestemmelsene i bokstav h) «deklarasjonen skal inneholde statistiske opplysninger som kreves for 
innforselsstatistikk» viderefores. 

Tolletaten foreslår reduserte krav til opplysninger på tolldeklarasjoner ved prosedyren tollager. I kapittel 6.2 
står det at opplysningskravet vil være de samme for alle varer som deklareres for prosedyren tollager. 
For å kunne utarbeide handelsstatistikk for innførsel og utførsel på tollager trenger SSB flere opplysninger 
enn forslaget i høringen. 

På tollager C o g  D e r  det i dag deklarasjonsplikt ved innlegg av varer fra utlandet, som ikke har gått over til 
fri disponering, og ved uttak av varer for utførsel. Disse transaksjonene inngår som import og eksport i 
utenrikshandelsstatistikken og føres i tråd med generalhandelsprinsippet. Deklarasjonsplikten for denne type 
transaksjoner er videreført i nytt forslag til vareførselsforskrift §4-4-13. Hvis det for disse transaksjonene 
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åpnes for reduserte krav til opplysninger på tolldeklarasjonen vil ikke SSB kunne opprettholde 
informasjonen og kvalitet som i dag gis i handelsstatistikken for tollager C o g  D. 

På tollager A og B er det i dag ikke deklarasjonsplikt ved innlegg av varer fra utlandet, som ikke har gått 
over til fri disponering. I handelsstatistikken måles import når varene deklareres til fri disponering og 
eksport når norske varer eller varer tidligere stilt til fri disponering utføres. Nytt regelverk åpner for 
deklarasjonsplikt ved innlegg av varene på tollager A og B, handelsstatistikken kan dermed forbedres og 
føres mer i tråd med generalhandelsprinsippet. Men, også her vil SSB trenge flere opplysninger enn 
forslaget i høringen. 

I tillegg til nevnte variabel i rubrikker på enhetsdokumentet trenger SSB informasjon om (rubrikknummer 
på deklarasjonen står i parentes): 

Ekspedisjon, løpenummer og linjenummer. 
Leveringsvilkår (20) 
Transportnasjon (21) 
Transaksjonstype (24) 
Transportkode (25) 
Prosedyrekode (37) 
Nettovekt (38) 
Statistisk verdi ( 46) 
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