
Aud Dellrud Tolletaten



Ny tollov - Hva betyr det for deg? 

Aud Børset Dellrud, Tolletaten

Oslo, 13. november 2019 - Tolldagen 2019 



Agenda

• Introduksjon
• Nye lover

• Mål med lovarbeidet 

• Status

• Introduksjon av lovene

• Tollprosedyrer

• Egenretting

• Kontroll

• Sanksjoner

• Landbruk

• Diverse 
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Nytt regelverk

• Lov om inn- og utførsel av varer 

• vareførselsloven

• Lov om tollavgift 

• tollavgiftsloven

• Merverdiavgiftsloven

• Erstatter tolloven 2007

4



Overordnet mål med lovarbeidet

• Etablere et oppdatert lovverk som er tilpasset Tolletatens 
ansvarsområder

• digitalisering

• Synliggjøre etatens oppgaver etter eget regelverk

• Forankre i loven at etaten også utfører oppgaver for andre 
myndigheter

• Klargjøre oppgavefordelingen og ansvarsområdene for både 
Tolletaten og Skatteetaten

• Behov for materielle endringer av kontroll- og 
sanksjonsreglene, som ikke var gjenstand for grundige 
vurderinger ved forrige lovrevisjon
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Status

• Høring mai – september 2019

• Arbeid med tilbakemeldinger 

og prop.tekst

• Forskriftsarbeid

• Ikrafttredelse

6



Vareførselsloven

• Kapittel 1: Innledende bestemmelser

• Kapittel 2: Plikter ved ankomst til tollområdet

• Kapittel 3: Tollbehandling

• Kapittel 4: Tollprosedyrer ved innførsel mv.

• Kapittel 5: Plikter ved avreise fra tollområdet 

og prosedyren utførsel

• Kapittel 6: Klassifisering og tollverdi

• Kapittel 7: Særlige forvaltningsregler
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Vareførselsloven forts.

• Kapittel 8: Kontroll

• Kapittel 9: Samarbeid med annen stat

• Kapittel 10: Kontroll med varer som gjør inngrep 

i immaterialrettigheter

• Kapittel 11: Tilbakehold og beslag av varer mv.

• Kapittel 12: Administrative reaksjoner og straff

• Kapittel 13: Handelstiltak

• Kapittel 14: Ikrafttredelse og endringer i andre lover
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Tollavgiftsloven

• Kapittel 1: Innledende bestemmelser

• Kapittel 2: Plikt til å svare tollavgift

• Kapittel 3: Satser og beregningsgrunnlag for tollavgift

• Kapittel 4: Preferansetoll

• Kapittel 5: Nedsettelse av tollavgift på landbruksvarer

• Kapittel 6: Tollavgiftsfritak

• Kapittel 7: Refusjon av tollavgift ved gjenutførsel
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Tollavgiftsloven forts.

• Kapittel 8: Særlige forvaltningsregler

• Kapittel 9: Opplysningsplikt, fastsetting og beregning 

av tollavgift

• Kapittel 10: Kontroll

• Kapittel 11: Endring uten klage og endringsfrister

• Kapittel 12: Administrative reaksjoner, straff og søksmål

• Kapittel 13: Ikrafttredelse
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Struktur og overordnet

• Vareførselsreglene og regler knyttet 
til tollavgiftskravet skilles i to lover

• Enkelte fritak flyttes til 
merverdiavgiftsloven

• Synliggjøring av at varer ikke skal 
inn- eller utføres i strid med forbud, 
restriksjoner mv. etter andre lover

• Innføres tollprosedyrer knyttet til 
plikter ved inn- og utførsel av varer 
etter mønster fra EUs tollkodeks 
(UCC)
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Nye begrep/endring av begrep

• Deklarasjon

• Fra «søknad» til «melding»

• Deklarant

• «den som leverer en deklarasjon i eget navn, eller den som 
deklarasjonen leveres på vegne av»

• Definisjonen vil ikke lenger omfatte deklarert mottaker

• Melding for tollavgift

• Rubrikken på deklarasjonen med tollbeløpet

• Endring av begrep fra toll til tollavgift 

• Endring av begrep fra tollskyldner til tollavgiftspliktig
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Levering av deklarasjon

• Enhver kan levere deklarasjon

• Deklaranten må også kunne legge frem eller få varene fremlagt for 
tollmyndighetene

• Adgang til å levere deklarasjon før varene er fremlagt
• 30 dager fra deklarasjon leveres til varene skal være meldt og fremlagt
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Egenfastsetting og deklarantens adgang 

til endring

• Tollkravet skal egenfastsettes

• Deklaranten kan endre deklarasjonen ved å levere 

endringsmelding innen tre år etter at deklarasjonen ble 

levert (vareførselsloven)

• Deklaranten kan endre melding for tollavgift innen tre år 

etter at melding er levert (tollavgiftsloven)
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Tollmyndighetenes adgang til endring

• Tollmyndighetene kan endre opplysningene i 
deklarasjonen hvis de er uriktige 
(vareførselsloven)

• Tollmyndighetene kan endre enhver 
tollavgiftsfastsetting når fastsettingen er 
uriktig (tollavgiftsloven)

• Ordinær frist for endring økes fra tre til fem 
år

• Frist løper fra utgangen av det kalenderåret 
da den ordinære fristen for å gjennomføre 
fastsettingen utløp 
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Tydeliggjøring av kontrollhjemler

• Lovfesting av ulovfestet praksis om et forholdsmessighetsprinsipp for 
målrettede kontroller

• Tollmyndighetenes kontroll av varer i mindre grad stedbunden, men 
knyttet til pågående vareførsel

• Krav om mistanke for undersøkelse av person som ikke er på vei til 
eller fra grensen

• Lovregulering av inngripende undersøkelse av person

• Inngripende undersøkelse av barn under 15 år kan bare 
gjennomføres med samtykke fra den som har foreldreansvaret

• Lovregulering av innhenting av kontrollopplysninger fra 
transportselskaper 

• Veimyndighetene skal gi opplysninger om motorvogn og førerkort til 
tollmyndighetene uten hinder av taushetsplikt
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Administrative reaksjoner og straff

• Straffebestemmelsene får lik struktur som i straffeloven

• Ikke lenger særskilt regulering i særlovgivning

• Blant annet følger regler om forsett, medvirkning og heleri av 
straffeloven

• Strafferammen for ulovlig vareførsel øker fra seks måneder til to år 

• Tilleggsavgift (ev. skjerpet tilleggsavgift) beregnes med 20, 40 eller 
60 %

• Overtredelsesgebyr videreføres

• Ikke lenger straff for brudd på lås og segl ved uaktsom overtredelse

• Ikke lenger straff for unnlatt medvirkning til kontroll ved uaktsom 
overtredelse
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Landbruk

• Hjemmel til å gi tollnedsettelse utover budsjettåret

• Ikke lenger krav om mengdebegrensning i individuelle 
nedsettelser

• Den som er innvilget individuell tollnedsettelse på vilkår om 
sluttbruk vil bli tollavgiftspliktig ved deklarering eller dersom 
vilkår om bruk ikke overholdes

• Tollmyndighetene kan kontrollere om vedkommende har oppfylt 
vilkåret om sluttbruk

• Tilleggsavgift dersom brudd på vilkår

• Kontroll av om vare er solgt videre - kjøper blir ansvarlig for 
tollavgift ved brudd på vilkår
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Diverse

• Enklere å utveksle opplysninger med andre offentlige etater

• Tollmyndighetenes overførte taushetsplikt videreføres med 
noen endringer 

• Frister for oppbevaring av dokumenter harmoniseres med 
bokføringsloven og skatteforvaltningsloven

• Hovedregel 5 år, men unntak

• Ikke lenger hjemmel til å gi bindende forhåndsuttalelser om toll

• Tollmyndighetene kan holde tilbake varer som inn- eller utføres 
uten nødvendig tillatelse fastsatt i annen lov

• Tollmyndighetene kan på nærmere vilkår destruere slike varer

• Klagefrist på vedtak økes fra tre til seks uker
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Tolldagen 2019

Takk for oppmerksomheten! 

aud.borset.dellrud@toll.no
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