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Agenda 
• Hva er Digitoll?

• Bakgrunn for endringene

• Digitalisering av: forhåndsvarsling, deklarering, melde – og opplysning, fremleggelse

• Konkrete endringer for næringslivet – praktisk informasjon

• Utfasing direktekjøringsordningen

• Varer underlagt veterinære- og plantesanitære restriksjoner

• Nytt lovverk fra 01.01.2023 – tilbakemeldinger fra høringene

• Ny høring januar 31.01.2023

• Slik kommer du i gang!

• Spørsmål og svar. Kan enten stilles fra salen eller stream.
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Forhåndsvarsling

Deklarering

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



Hvorfor gjør Tolletaten 
dette?

• Tolletaten har for lite og fragmentert informasjon 
om varer før transportmiddelet kommer til 
grensen

• Tolletaten mottar i mange tilfeller ikke fullstendig 
informasjon om varene før etter grensepassering



FØR VED ETTER

FØR VED ETTER

Tolletatens tilgang til 

opplysninger om vareførselen

I fremtiden

I dag



Fordeler med Digitoll

• Motvirke ulovlig vareførsel og bidra til like 
konkurransevilkår

• Beskytte samfunnet mot trusler knyttet til 
bl.a. helse, miljø og samfunnssikkerhet

• Raskere frigjøring av varer for valgt 
prosedyre = raskere grensepassering

• Bedre datagrunnlag, færre feil

• Gi økt effektivitet i samhandlingen mellom 
Tolletaten og næringslivet

• Digital og døgnkontinuerlig tollbehandling



vDigitalisering av næringslivets fire plikter

Forhåndsvarsling Deklarering Melde- og opplysning Fremleggelse

Tolletaten

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



Plikter ved innførsel 
av varer

• Viktige endringer:

• Digital melde- og opplysningsplikt

• Utfasing av direktekjøringsordningen

• Deklarasjonsplikt for prosedyren 
tollager



1. Forhåndsvarslings-
plikt

• Plikten til varsle om varer som skal innføres 
fra land utenfor EUs tollsikkerhetsområde 
(tredjeland)

• Plikten gjelder ikke varer som kommer 
direkte fra EUs tollområde, Sveits, 
Liechtenstein eller Nord-Irland

• I løpet de kommende årene skal all 
forhåndsvarsling skje gjennom EUs Import 
Control System 2 – ICS2



FORHÅNDSVARSEL FRA TREDJELAND (ICS2)



2. Deklareringsplikt 
• En deklarasjon er en melding om at en vare 

skal underlegges en bestemt tollprosedyre

• Den som leverer en deklarasjon i eget navn 
eller den som deklarasjonen leveres på 
vegne av er deklarasjonspliktig

• Tollrepresentant kan levere deklarasjonen 
på vegne av den deklarasjonspliktige

• Det er ingen endringer i de 
deklarasjonspliktiges eller representantenes 
ansvar overfor tollmyndighetene



Levering av 
deklarasjon
• Deklarasjoner skal fortsatt leveres i TVINN-

systemet (NCTS: Ved transittering og 
forpassing)

• Det vil bli mulig å levere deklarasjonen inntil 
fem dager før ankomst til tollområdet



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



Utfasing av direktekjøringsordningen

• 1. januar 2023

• Ingen endringer. Fortsatt mulig å direktekjøre varer til mottaker med deklarering inntil 10 dager i etterkant

• Tidspunkt under vurdering

• Innføres deklarasjonsplikt for prosedyren tollager = Det må leveres deklarasjon før/senest ved grensepassering 
ved all innførsel

• Direktekjøringsordningen avviklet

OVERGANGSORDNING

01.01.23 Tidspunkt under vurdering

Nytt tollregelverk trer i kraft
Unntak for deklarasjonsplikt 

for prosedyren tollager. 
Fortsatt tillatt å direktekjøre

varer til mottaker

Krav til deklarasjon før/ved grensepassering
Direktekjøringsordningen er avviklet



Deklareringsplikt for prosedyren tollager
• Utgangspunkt: Levering av deklarasjon før eller senest ved grensepassering for alle prosedyrer

• Levering av deklarasjon for prosedyren tollager er en betydelig endring for næringslivet

• Behov for overgangsordning

OVERGANGSORDNING

Mulighet for digital innlevering og 
behandling av alle deklarasjoner 
før/ved grensepassering tilrettelagt

01.01.23 Tidspunkt til vurdering

Nytt tollregelverk trer i kraft
Unntak for deklarasjonsplikt 

for prosedyren tollager. 
Enkelte varer skal likevel 

deklareres

Krav til deklarasjon før/ved grensepassering



Deklareringsplikt tollager 
fra 1. januar 2023
• Varer som er underlagt plikt til å benytte 

EUs felles innførselsdokument om helse 
(Common Health Entry Document, CHED) 
er omfattet av deklareringsplikten for 
prosedyren tollager fra 1. januar 2023.

• Varer som kun er underlagt nasjonale regler
om plantehelse omfattes ikke av 
bestemmelsen.

• Varer som er deklarasjonspliktige ved 
innlegg på tollager etter gjeldende rett, skal 
deklareres på samme måte som tidligere.



3. Melde- og 
opplysningsplikt

• Førers plikt til å melde fra om ankomst til 
tollområdet

• I meldingen skal det gis opplysninger om 
transportmiddelet, fører/besetning og varer 
som bringes med som last

• Tollrepresentant (f. eks. transportselskap 
eller speditør) kan levere opplysninger på 
førers vegne



Digital melde- og opplysningsplikt

• Nyutviklet system for digital levering av opplysninger om:

• Transportmiddelet

• Fører

• Tid

• Sted

• Last



Last

Forsendelse

Tid

Sted

Fører

VarelinjeForsendelse

Transport

Informasjonselementer ved digital melde- og opplysningsplikt

Transportmiddel



Utrullingsplan
• 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 i 2025

November 2022 Tidlig 2025

Sjø og jernbane

Oktober 2023

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

før/ved grensepassering

Sommer 2024

Vei og ferge



4. Fremleggelsesplikt

• Plikt til fysisk å legge frem varer for 
tollmyndighetene for kontroll

• Plikten innebærer også at det skal gis 
relevante opplysninger om varen

• I den registrerte vareførselen vil plikten til å 
gi relevante opplysninger i de fleste tilfeller 
oppfylles sammen med melde- og 
opplysningsplikten



Tidsplan Digitoll

• Klar tilbakemelding: tidsplanen for 

utfasing av direktekjøringsordningen 

er for stram

• Vi gjør en grundig vurdering av 

utfasingsplanen for direktekjøring og 

informerer om dette så raskt vi kan

• Deklarasjonsplikt fra 1. januar 2023 

for CHED-pliktige varer ligger fast



DEKLARASJONSPLIKT

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

MELDE - OG OPPLYSNINGSPLIKT

November 2022 Tidlig 2025

Vei og ferge Sjø og jernbane

Oktober 2023

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

før/ved grensepassering

Sommer 2024

FORHÅNDSVARSEL FRA TREDJELAND (ICS2)

01.03.23 01.03.24

Digital forhåndsvarsling for all 
flyfrakt fra tredjeland (fase 2)

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



Tilbakemeldinger fra høringene
• 34 høringssvar - takk!

• Høringsinstansene har forståelse for, og er positive til,  at etaten digitaliserer og avvikler 
direktekjøringsordningen. Flere høringsinstanser peker på at avviklingen på sikt vil gi positive effekter 
både for myndighetene og næringslivet.

• Den opprinnelig foreslåtte tidsplanen er for stram. Næringslivet trenger mer tid til omstilling.

• Foreslåtte opplysningskrav i deklarasjonen for prosedyren tollager er for omfattende.

• Høringsinstansene peker på behov for detaljering og konkretisering av gjennomføringsplanen.



Ny høring 31.01.2023

• Gjennomføringsbestemmelser om 

deklarasjonsplikt tollager, utfasing 

direktekjøring og digital melde- og 

opplysningsplikt

• Hvilke opplysninger som kreves levert i 

deklarasjonen for prosedyren tollager

• Ny grensepasseringsløsning

• Beskrivelse av praktiske 

problemstillinger, bl.a. bruk av og 

overgang mellom tollprosedyrer





Digitoll er på lufta!

• Kan brukes av alle som transporterer varer 

over Ørje og Svinesund

• Erstattet ekspressfortolling fra 9.11.2022

• Permanent løsning som blir hovedregelen i 

løpet av de neste par årene

Toten Transport  |  Harald Halvorsen Spedisjon  |  Bring

Claesson Transport  |  KGH Customs Services

Nordisk Tollservice og Spedisjon  |  Coop Norge  |  Logent





Slik kommer du i gang med Digitoll

1. Registrer ditt selskap i Enhetsregisteret. Anskaff et digitalt virksomhetssertifikat som utstedes av 
Digitaliseringsdirektoratet. (Buypass og Commfides)

2. Register deg som digital samhandler med Tolletaten (digitalt skjema)

3. Ta i bruk API’et (ta kontakt med din systemleverandør)

4. Tilpasse interne rutiner, slik at du er i stand til å levere informasjonen før transporten ankommer grensen

5. Send inn data!

6. Spørsmål? post@toll.no



Forsendelse
House Consignment Varelinje

Consignment Item

Mottaker

Transport
Master Consignment

Avsender MottakerAvsender Mottaker

Fraktbrev Fraktbrev Fraktbrev

Varebeskrivelse 

og -nummer

Emballasje 

og antall kolli 

Opprinnelses-

land

Passivt 

transportmiddel
Passivt 

transportmiddel

Fraktkostnader

Reise-
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Selger Kjøper

Lastested Lossested

Bruttovekt

Andre AEOer Andre AEOer

Samlet bruttovekt
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transportmiddel
Tollsted/tid

for ankomst
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Fører

Mannskap

Transport-
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Andre AEOerTransportør

Toll-

forsegling

Transport-
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Lastested Lossested

Samlet 
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Brutto- og 
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Oblg.
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Oblg. Oblg.

Oblg. Bet. Oblg. Oblg. Oblg.Bet.

Oblg. Oblg. Oblg. Oblg.

Frivil.Frivil. Frivil. Frivil.Oblg. Frivil.Frivil.
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Tolldeklarasjon
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Personopplysninger 

OPPLYSNINGER OM… IDENTIFISERTE/MULIGE PERSONOPPLYSNINGER

FØRER • Navn, fødselsdato og nasjonalitet

TRANSPORTMIDDEL • Registreringsnummer, nasjonalitet 

FORSENDELSE/VARE
• Avsender og mottaker (navn og kontaktinfo)

• Kjøper og selger (navn og kontaktinfo)

AVGIVER AV 

INFORMASJON 
• Navn og kontaktinformasjon 



Nytt fra 01.01.2023

• 1.1.2023 Nytt tollregelverk

• Plante - og veterinærsantitære varer

• Tollprosedyrer

• Tolletaten behandler data 5 dager før

• 31.01.2023 Ny høring. 3 mnd svarfrist

• 1.3. 2023 ICS2 Flyfrakt



Grensepasserings-
løsning – geogjerder 

• Alternativ: Mobilapp som skal koble 
kjøretøyet opp mot forhåndsendt digital 
melde- og opplysning informasjon. 

• For å fastsette lokasjonen til kjøretøyet vil 
det tas i bruk geogjerder i noe avstand fra 
tollstedet og på selve tollstedet.

• Mer informasjon kommer i høringen.



Mer informasjon

• Dagens møte finnes i opptak på 

toll.no/digitoll

• Abonner gjerne på nyhetsbrev fra oss

• Nye e-læringer om 

tollregelverket/prosedyrekoder

• Vår FAQ - oppdateres løpende!

• www.toll.no/digitoll

http://www.toll.no/digitoll


Oppfordring!

• Brev til underleverandører og 
samarbeidspartnere på engelsk om Digitoll. 

• Finnes på toll.no/digitoll – under «samarbeid 
med næringslivet»

• Oppfordring: 

• Det er ingen grunn til å vente, bli kjent med 
Digitoll-løsningen!



"
Spørsmål?

Epost til: elisabeth.evjen@toll.no



toll.no/digitoll



Takk for oppmerksomheten!




