
Søknad om etterdeklarering

på altinn.no

Tolletaten 



Etterdeklarering
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Dette skjemaet brukes når varemottaker eller dennes representant ønsker å etterdeklarere 

varer som skulle vært deklarert og tollbehandlet/fortollet ved innførsel.

Etterdeklarering

etterdeklarering

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/tolldirektoratet/etterdeklarering/


Om denne tjenesten

Når skal skjemaet brukes? 

Dette skjemaet brukes når varemottaker eller dennes representant ønsker å etterdeklarere varer som skulle vært 

deklarert og tollbehandlet /fortollet ved innførsel.

Skjemaet skal også benyttes når det er sendt inn deklarasjon i TVINN før innførsel, men hvor denne ikke er 

tollbehandlet, f. eks. fordi fører ikke har stoppet ved grensepassering for å melde og fremlegge varene.

Skjemaet gjelder ikke for:

• Søknad om omberegning (korrigering av allerede aksepterte inn- og utførselsdeklarasjoner)

• Varer underlagt transitteringsprosedyre

• Privatpersoner

• Eksport

Dersom deklarasjon er sendt i TVINN før grensepassering er det viktig at Tolletaten får oppgitt 

riktig deklarasjonsid. Dette vil sikre en smidigere og raskere saksbehandling. Avklar om varen er 

forhåndsdeklarert med din speditør.

Dersom du har forhåndsdeklarert må du svare ja på dette i skjemaet og oppgi riktig deklarasjonsid.

Et skjema kan omfatte flere deklarasjonsid, dersom det vedrører samme varemottaker/firma.

Har du ikke forhåndsdeklarert, svarer du nei på dette i skjemaet.

Varemottaker får automatisk et brev via e-Formidling eller til oppgitt e-postadresse. Her bekrefter vi at skjemaet er 

mottatt og hvilket saksnummer saken har fått.

I brevet vil vi gi informasjon om hvordan dere skal etterdeklarere.
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Om denne tjenesten

Hvem skal bruke skjemaet? 

Alle varemottakere/ importører og deres representanter (deklarant/speditør mv.) 

unntatt privatpersoner skal benytte dette skjemaet ved etterdeklarering.

Dersom varemottaker/importør selv benytter skjemaet, og det er benyttet representant 

(speditør) ved deklareringen, vil Tolletaten ved behov innhente informasjon fra representanten.

For å benytte denne tjenesten trenger du Altinn-rollen «Regnskapsmedarbeider» som tildeles deg 

av ansvarlig hos varemottaker/importør.

Les mer om innlogging på Altinn her og veileder på toll.no.

Utenlandske borgere som ikke har norsk fødselsnummer må søke om D-nummer

▪ Søknadsskjema finner du her

Søknadsskjema BR1016 brukes av utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer 

eller d-nummer fra før, men som har behov for d-nummer for å kunne utføre rapporteringsoppgaver 

i Altinn på vegne av allerede registrert rolleinnehaver, som nevnt i folkeregisterforskriften § 2-2-3 

bokstav d.
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Speditør skal ikke stå som 

varemottaker i skjemaet!

https://www.altinn.no/hjelp/innlogging/
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/soknad-om-d-nummer/


Om denne tjenesten

Hva skal jeg legge ved? 

▪ Faktura

▪ Transportdokument

▪ Eventuelle tillatelser

Det vil sikre en smidigere og raskere saksbehandling om alt som er listet 

opp, legges ved.

Mer om skjemaet

Brudd på plikter i tolloven – sanksjoner

Når varer ikke er deklarert ved innførsel innebærer dette brudd på deklarasjonsplikten etter 

tolloven kapittel 4. Tolletaten vurderer (som i alle andre tilfeller hvor varer ikke blir deklarert 

ved innførsel) om det skal ilegges sanksjoner. I henhold til forvaltningsloven gis det et 

særskilt varsel i ettertid dersom dette er aktuelt.

▪ Personvern i Tolletaten

▪ Kontakt Tolletaten

▪ Personvern i Altinn
5

https://www.toll.no/no/om-tolletaten/personvern/
https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss/
https://www.altinn.no/om-altinn/personvern/


Innledning

De neste sidene vil gi deg en kort veiledning i hvordan du skal 

bruke det nye skjemaet Etterdeklarering.

Husk å velge det firmaet du skal representere i listen du ser ved 

innlogging.

Du må ha rollen regnskapsmedarbeider i Altinn for å kunne bruke dette 

skjemaet. 

Les mer om innlogging på Altinn her og veileder på toll.no.
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https://www.altinn.no/hjelp/innlogging/


altinn.no – Etterdeklarering
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Speditør skal ikke stå 

som varemottaker



Fyll inn skjemaet

Noe informasjon kommer inn automatisk

Speditør mv. skal ikke stå som mottaker. Hvis det 

gjør det, er det valgt feil i listen over gyldige aktører.

Trykk på  for å sjekke informasjon som dukker 

opp til høyre i bildet.

Felter markert med * eller      er obligatoriske og må 

fylles ut.

Ved å trykke nederst på Kontroller skjema, skal det 

komme opp feilmeldinger hvis noe er feil eller er 

utelatt. 
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Søker - Mottaker
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E-postadresse / 

telefonnummer til kontaktperson
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Deklarant / representant
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Må ha ny 

skjermdump



Vareinformasjon
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Vareinformasjon
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Grensepasseringsområde og -dato
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Vedlegg som  er nødvendige
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Laste opp vedlegg

Ved å velge fanen Oversikt – skjema og vedlegg kan du laste opp 
vedlegg.

Under Filvedlegg:

Velg Legg ved fil og velg hvilken fil du vil laste opp

Gå tilbake til utfylling av skjemaet ved å velge fanen Hovedskjema.
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Forklar årsak
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Erklæring
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Hak av bekreftelse i boksen ved å klikke i den.



Kontroller skjema

Klikk på Kontroller skjema

Skjemaet må være kontrollert og uten feil for å gå videre. 
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Skjemakontroll

Skjemakontroll 

Du får enten en liste over feil som må rettes før innsending eller

en melding som sier at skjemaet er klart til innsending. 

Klikk på Lukk for å gjøre rettelsene eller gå videre.

Klikk på Videre til innsending
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Her vil du finne utkastet til skjemaet.

Du kan også legge inn andre e-postadresser hvis 

andre skal varsles 

(se til høyre i vinduet)

Trykk Send inn for å gå videre
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Utkast - utskrift



Kvittering
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Denne arkivreferansen gjelder 

foreløpig kun i altinn.no



Nå er søknaden sendt inn og har fått 

Arkivreferanse 
(rød tekst øverst til høyre og nederst til venstre) 

Denne arkivreferansen gjelder kun i 

altinn.no

Når Tolletaten mottar søknaden vil 

dere motta Bekreftelse på mottatt 

skjema om etterdeklarering med 

saksnummer som du må benytte

dersom dere tar kontakt med 

Tolletaten om søknaden.

Dersom saksbehandler trenger 

ytterligere informasjon og/eller 

dokumentasjon, vil vi kontakte dere. 
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Innsendt skjema - utskrift



Innboks

Under arkiv vil du se hvilke 

skjemaer du har sendt inn

Under innboks vil du se 

skjemaer som er under 

arbeid
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Informasjon og hjelp

Altinn

https://www.altinn.no/hjelp/

Kontaktskjema på toll.no

post@toll.no

Tlf: 22 86 03 12
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https://www.altinn.no/hjelp/
https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss/kontaktskjema/
mailto:post@toll.no
http://www.facebook.com/tolletaten
http://www.twitter.com/tolletaten
https://www.linkedin.com/company/customs-region-west-norway
https://www.instagram.com/tolletaten/
https://www.altinn.no/hjelp/
https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss/kontaktskjema/
mailto:post@toll.no
http://www.facebook.com/tolletaten
http://www.twitter.com/tolletaten
https://www.linkedin.com/company/customs-region-west-norway
https://www.instagram.com/tolletaten/

