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Velkommen til dere alle!
1. Emma

2. Systema

3. Descartes

4. Proteria

5. KGH

6. Maritech

7. Harald Halvorsen Spedisjon

8. Tyringekonsult

9. Programmerings Service AS

10. The logistic solution

11. Sensor Data

12. Hatteland Technology

13. Toyota Norge
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Formål med møtet

• Gi systemleverandørene en overordnet oversikt over hele utviklingsløpet til Digitoll

• Etablere ressursgruppe med systemleverandørene for bedre samarbeid og informasjonsflyt

• Avklare spørsmål
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Agenda 
I. Hva er Digitoll – kort oppsummering

II. Overordnet plan for Digitoll – viktige milepæler i utviklingsløpet

III. Tidsplan per utviklingsløp

• TVINN

• Digital melde og opplysning

• ICS2

• NCTS

IV. Kontaktpunkt i Toll – hvor tar dere kontakt?

V. Veien videre – diskusjonspunkter

VI. Spørsmål og svar 
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I. Kort oppsummering – hva er Digitoll?
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Tollprosedyrer
Tollprosedyrer 

Vareførselsloven 

kap. 4 og 5

Overgang til 
fri 

disponering
Forpassing Transittering Tollager Frisone

Midlertidig 
innførsel

Innenlands 
bearbeiding av 
industrivarer

Innenlands 
bearbeiding av 
landbruksvarer

Utførsel



Intern

vDigitalisering av næringslivets fire plikter

Forhåndsvarsling Deklarering Melde- og opplysning Fremleggelse

Tolletaten

vurderer behovet for fysisk fremlegging, kontroll, veiledning eller annen oppfølging
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Forhåndsvarsling

Deklarering (transittering)

Melding og opplysning

Fremleggelse

Behandling av informasjon

Digital risikovurdering, etterretning og analyse

Vurdere oppfølgingsbehov

Målrettede virkemidler

Læring

Manuell behandling kun når nødvendig

Minst mulig stopp
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FØR VED ETTER

FØR VED ETTER

Tolletatens tilgang til 

opplysninger om vareførselen

I fremtiden

I dag
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II. Overordnet plan for Digitoll
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Deklarasjonsplikt

(TVINN)
Mulighet for digital innlevering og 
behandling av alle deklarasjoner før/ved 
grensepassering

01.01.23 Tidspunkt til vurdering

Nytt tollregelverk trer i kraft
Unntaksordning: direktekjøring 

tillatt

Direktekjøringsordningen utfaset for alle transportmåter Krav 
til deklarasjon før/ved grensepassering

Vei og ferge

November 2022 Tidlig 2025

Sjø og jernbane

Oktober 2023

Post, ekspressfrakt, flyfrakt Krav til digital innlevering 
for alle transportmåter 

før/ved grensepassering

Sommer 2024

Melde og opplysning

(Digital melde og opplysning)

01.03.23 01.03.24

Digital forhåndsvarsling for all flyfrakt 
fra tredjeland (fase 2)

Digital forhåndsvarsling for sjø, 
vei, jernbane (fase 3)

Forhåndsvarsling fra 

3. land (ICS2)

NCTS-5 tas i bruk for alle nye 
transitteringer

30.11.23

Overgangsperioden er over.
Kun NCTS-5 skal benyttes

31.08.23

Transittering

(NCTS)
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III. Tidsplan per utviklingsplikt
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Tidsplan – TVINN

• Funksjonalitet for å deklarere inntil 5 dager før grensepassering iverksatt 5.1.23

• Klargjort for å deklarere alle tollprosedyrer mot en Digitoll-ekspedisjonsenhet

• Reduksjon av antall ekspedisjonsenheter 

• Tollprosedyrer er ikke sammenfallende med ekspedisjonstype i TVINN 

Januar 2023

Åpnet for deklarere inntil 5 dager før 
grensepassering

Vår 2023

Reduksjon av antall 
ekspedisjonsenheter
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Tidsplan – Digital melde og opplysning

• Løsningen er klar til bruk ved tollstedene på Svinesund og Ørje

• Løsningen vil bli utrullet for alle transportmåter i perioden november 2022 til juli 2024

• Hovedregel om digital levering primo 2025

November 2022 Primo 2025

Sjø og jernbane
klar til utrulling

Oktober 2023

Post, ekspressfrakt, 
flyfrakt

klar til utrulling

Krav til digital innlevering 
for alle transportmåter 

før/ved grensepassering

Sommer 2024

Vei og ferge
i bruk på 

Svinesund og Ørje

Vår 2023

Spesifikasjon API klart
Post/Express/Flyfrakt

Høst  2023

Testing av 
systemleverandørenes 

integrasjon mot etatens API

Medio 2023:  forskriftPrimo 2023: høring 2
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FORHÅNDSVARSEL FRA TREDJELAND (ICS2)
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Tidsplan – Forhåndsvarsling fra tredjeland (ICS2)

• 01.03.2023 Tolletatens og aktørenes system må være ferdig utviklet og testet (krav fra EU)

• Kun Emma som er kartlagt som systemleverandør (Posten har egenutvikling) for fase 2 (flyfrakt)

• For fase 3 (sjø, vei og jernbane) foreligger det kun et utkast til rammedatoer fra EU, her vil vi komme tilbake med mer detaljerte planer for fase 3.

1 mars 2023

ICS2 release 3 skal være 
ferdig utrullet 

1 mars 2024

ICS2 release 3 Go live

31 mars 2025

ICS2 2 Go live

2 oktober 2023

Utrullingsperiode for ICS2 skal være ferdig. 
Alle aktørene må være på løsningen
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Tidsplan – NCTS

• Alle interessenter har mottatt relevante spesifikasjoner.

• EU vil komme med en liten endring, sannsynligvis klar i løpet av februar.

• Oppdaterte spesifikasjoner sendes ut så tidlig som mulig.

1 april 2023 31 mars 2025

ICS2 overtar inngående 
forhåndsvarsling fra 

3.land for bil, bane og båt 
fra NCTS. (Utgående 

forhåndsvarsling til 3.land 
ivaretas fortsatt av NCTS)

30 november 2023

Overgangsperioden er over.
Kun NCTS-5 skal benyttes NCTS-6 tas i bruk

1 mars 2024

Programvareleverandørene kan 
begynne å teste sin løsning for NCTS-5 

mot Tolletaten

31 august 2023

NCTS-5 tas i bruk for alle nye transitteringer
Eksisterende løsning (NCTS-4) skal kun 

benyttes i en overgangsperiode for 
transitteringer som er startet opp før 1/9
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III. Samhandling med 
systemleverandørene
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Kontakt med 
Tolletaten

• Kontaktskjema: Send henvendelse – Tolletaten

• Direkte eposter vil over tid fases ut:

• ICS2: PB_ICS2@toll.no

• NCTS: ncts-f5-support@toll.no

• TVINN: pb_produkteiertvinn@toll.no

• Digitoll: fagligsupport.digitoll@toll.no

https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss/kontaktskjema/
mailto:ncts-f5-support@toll.no
mailto:pb_produkteiertvinn@toll.no
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Mer informasjon

• Nettside toll.no/digitoll

• Abonner gjerne på nyhetsbrev fra oss

• Nye e-læringer om 

tollregelverket/prosedyrekoder

• Vår FAQ - oppdateres løpende!
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Veien videre

• Ressursgruppemøter med systemleverandørene 

• Neste møte: presentere innhold i høring 2

• Referat fra dagens møte legges ut på toll.no/digitoll
– under «samarbeid med næringslivet»

• Oppfordring: 

• Hjelp oss til å få næringslivet på løsningene så fort 
som mulig!



Intern

"
Spørsmål?
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toll.no/digitoll
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Takk for oppmerksomheten!
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