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Re vi sjon

Toll- og av gifts re vi sjon:

Hva re vi sor bør være 
opp merk som på

Spe si al re vi sor
Su san Smerkerud
Toll og av gifts di rek to ra tet, sek sjon 
for øko no misk kon troll

Se ni or råd gi ver
Tar jei Skarsæterhagen
Toll og av gifts di rek to ra tet, sek sjon 
for øko no misk kon troll

Artikkelen er forfattet av:

Feil som av dek kes i for bin
del se med Toll og av gifts
eta tens toll og av gifts
re vi sjon, får kon se kven
ser for den toll og/el ler 
særavgiftspliktige. Når toll 
og/el ler sær av gif ter ut gjør 
ve sent li ge pos ter, må  
re vi sor påse at ru ti ner for 
kon troll av de kla re rin ger  
er etab lert.

Feil kan både gå til virk som he te nes gunst 
el ler ugunst (eks emp ler på sær av gif ter er 
av gift på elek trisk kraft, drikkevareav gifter, 
avgift på mi ne rals ke pro duk ter, av gift på 
ut slipp av NOx og av gift på to bakks va rer).

For å unn gå sto re et ter be reg nin ger med 
ad mi nist ra ti ve til legg el ler for å påse at det 
ikke be tales for mye toll og av gif ter, er det 
hen sikts mes sig at virk som he ten selv fore tar 
ru ti ne mes sig kon troll av de kla re rin ger.

Te ma et om hand ler toll- og av gifts re vi sjon; 
hvil ke ty per virk som he ter som er gjen-
stand for kon troll, hvor dan toll re vi so re ne 
ut fø rer kon trol le ne, hvem som an ses som 
tollskyldner/av gifts plik tig og hvil ke kon se-
kven ser det kan få når det i toll- og av gifts-
re vi sjo nen av dek kes feil. Av slut nings vis 
sies det litt om re vi sors an svar, og mu lig het 
til å av dek ke feil på toll- og av gifts om rå-
det.

Toll re vi so re ne fin ner til dels sto re feil gjen-
nom sine toll- og av gifts re vi sjo ner. Det er 
ikke uvan lig at det etterberegnes fle re mil-
lio ner kro ner, og i de fles te til fel le ne ileg-
ges det også ad mi nist ra ti ve til leggs av gif ter. 
Kun ne noen av dis se et ter be reg nin ge ne 
vært unn gått der som re vi sor had de mer 
kunn skap om toll- og særavgiftsområdet?

Det er ikke nød ven dig vis slik at de kla ra-
sjo ner som er hånd tert av spe di tør, er kor-
rek te, og på en kelte de kla ra sjo ner kan det 
like gjer ne være slik at det er be talt for 
mye i toll- og av gif ter. Toll- og av gifts eta-
tens toll- og av gifts re vi sjo ner vi ser at vare-
mot ta ker ikke i til strek ke lig grad av dek ker 
feil i for bin del se med in tern kon troll.

Hva er toll- og av gifts re vi sjon?
Si den 1993 har all de kla re ring ved inn før-
sel og ut før sel fore gått gjen nom toll- og 
av gifts eta tens elek tro nis ke deklareringssys-
tem, TVINN (Toll ve se nets in for ma sjons-
sy stem med næ rings li vet). Sys te met gjør at 

mas ker (filt re) stop per inter es san te de kla-
ra sjo ner for nær me re kon troll.

TVINN-de kla re ring byg ger på selvdekla-
reringsprinsippet, som inne bæ rer at dekla-
ranten selv har an svar for at toll og av gif ter 
de kla re res kor rekt. Ord nin gen er med 
and re ord ba sert på til lit mel lom toll myn-
dig he te ne og deklaranten.

De særavgiftspliktige har un der vis se for ut-
set nin ger mu lig het til å bli re gi strert og 
inn be ret te ut tak av særavgiftspliktige va rer 
fra god kjent lo ka le ved å de kla re re av gifts-
opp ga ve (elek tro nisk el ler pa pir ba sert).  
De re gist rer te av gifts plik ti ge har an svar for 
at av gifts opp ga ve ne de kla re res kor rekt.

Over gan gen til elek tro nisk de kla re ring, 
eks pe de ring og ar ki ve ring av do ku men ta-
sjon in ne bar også end rin ger av kon troll-
virk som he ten. En stør re del av et ter kon-
trol len skjer nå gjen nom opp sø ken de virk-
som het – etter at toll og av gif ter er fast satt.

DE KLA RE RIN GER: For å unn gå sto re et ter be reg nin ger el ler at det be tales for mye toll og 
av gif ter, bør virk som he ten selv fore ta ru ti ne mes sig kon troll av de kla re rin ger.
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Be gre pet toll- og av gifts re vi sjon an ven des 
om den ne opp sø ken de virk som he ten og 
de fi ne res slik:

«Toll- og av gifts re vi sjon er kon troll med 
av git te opp lys nin ger og et ter le vel se av 
re gel ver ket. Kon trol len skjer etter at toll  
og av gif ter er el ler skul le vært de kla rert.»

Re vi sjo ne ne om fat ter med and re ord både 
kon troll av om samt li ge toll- og særavgifts-
pliktige va rer er de kla rert og om de kla re-
rin gen er kor rekt. Det må her nev nes at 
en kelte av sær av gif te ne ikke gjel der «va rer» 
i tra di sjo nell for stand. Eks emp ler på det te 
er av gift på elek trisk kraft og av gift på 
ut slipp av NOx (Nit ro gen ok sid).

Hjem ler for kon troll
Ad gan gen til kon troll er hjem let i tolloven 
§ 13–4, mer ver di av gifts lo ven § 15–11, 
særavgiftsfor skriften § 5–9, forskrift om 
en gangs av gift på mo tor vog ner § 8–2, 
vektårsavgiftsforskriften § 15 og omregis-
treringsavgiftsforskriften § 7. Kon troll-
hjem le ne gir toll- og av gifts eta ten ad gang 
til å fore ta un der sø kel se i be drifts lo ka le ne 
til den opplysningspliktige og til å på leg ge 
den opplysningspliktige å leg ge frem regn-
skaps ma te ria le og regn skaps opp lys nin ger 
som bi lag, kon trak ter, kor re spon dan se, 
sty re- og for hand lings pro to kol ler, og and re 
do ku men ter av be tyd ning for kon trol len, 
samt va re prø ver.

Toll- og av gifts eta ten kan kon trol le re virk-
som he ter som im por te rer og eks por te rer 
va rer og/el ler som pro du se rer særavgifts-
pliktige va rer i Nor ge. I til legg kan eta ten 
føre kon troll med pri vat per so ners inn- og 
ut før sel av va rer.

Gjen nom fø ring av kon troll
I toll- og av gifts re vi sjo nen til nær mer man 
seg kon troll ob jek tet på uli ke må ter av hen-
gig av type virk som het og av hen gig av om 
det skal fore tas en av gren set el ler en hel-
het lig kon troll – el ler kun en mind re 
bi lags kon troll. Ved av gren set kon troll 
be gren ses kon trol len til vis se ri si ko om rå-
der. Ved hel het li ge regn skaps kon trol ler 
tes tes virk som he tens ru ti ner og det fore tas 
av stem min ger av regn skaps tall mot de kla-
rer te be løp. Re sul ta tet av ut før te kon troll-
hand lin ger er av gjø ren de for hvil ke om rå-
der toll re vi sor vel ger ut for nær me re kon-
troll. Kon trol len vil ofte ta ut gangs punkt  
i virk som he tens regn skap, men kan også 
om fat te and re kon troll til tak som for 
ek sem pel fy sisk kon troll og gjen nom gang 
av do ku men ta sjon som er av gjø ren de for 
rik tig klas si fi se ring av va re ne etter toll ta rif-

fen, om inn røm met av gifts fri tak er be ret ti-
get, og om øv rige de kla rer te opp lys nin ger 
er kor rek te.

Frem gangs må ten kan også va rie re noe 
av hen gig av hvil ken sær av gift som kon trol-
le res, el ler om det er toll el ler mer verdi-
avgift som kon trol le res. Som kon troll hjel-
pe mid del er det ut ar bei det in ter ne revi-
sjonsprogrammer for nes ten alle sær av gif-
te ne, for et ter prø ving av in tern kon troll, 
samt på en kelte and re om rå der. Revisjons-
programmene inne hol der for slag til kon-
troll hand lin ger og be skri ver hvor dan 
hand lin ge ne kan ut fø res.

Un der kontrollgjennomføringen kan toll-
re vi sor bi dra med in for ma sjon om re gel-
ver ket og gi vei led ning om hvor dan virk-
som he ten bør leg ge opp til gode ru ti ner 
for de kla re ring og ar ki ve ring av toll de kla-
ra sjo ner/sær av gifts-inn be ret nin ger med 
til hø ren de do ku men ta sjon. Vi de re kan 
toll re vi sor gi an be fa lin ger om hvor dan 
virk som he ten bør inn ret te særavgiftsregn-
skapet. En toll- og av gifts re vi sjon må 
imid ler tid ikke opp fat tes som god kjen ning 
av ver ken de kla re ring el ler regn skap.

Hvem er an svar lig for toll og 
av gif ter?
An svar for toll og av gif ter ved inn før sel
Stor tin gets ved tak om toll § 1 hjem ler 
plik ten til å sva re toll ved inn før sel av 
va rer. An svars reg lene for toll er sam let  
i tollovens ka pit tel 2 om toll skyld, og byg-
ger på til sva rende reg ler i EUs toll ko deks.  
I hen hold til tolloven § 2–1 før s te ledd er 
toll skyld en for plik tel se til å sva re toll, og 
sta tue rer hvem som er toll plik tig (toll skyl-
dig). Mer ver di av gifts lo ven § 11–2 de fi ne-
rer at det ved inn før sel av va rer er den som 
er tollskyldner etter tolloven, som er 
an svar lig for å be reg ne og be ta le innfør-
selsmerverdiavgift. Hvem som er an svar lig 
tollskyldner etter tolloven, av hen ger av om 
va ren er for tol let (§ 2–2) el ler ufor tol let  
(§ 2–3), der sist nevn te be stem mel se ut vi-
der kret sen noe.

For vare som for tol les, er den de kla rer te 
mot ta ke ren av va ren tollskyldner, jf. rub-
rikk 8 på toll de kla ra sjo nen. Her må mot-
ta ke ren fø res opp med or ga ni sa sjons num-
mer el ler fød sels num mer. Tollskyldner må 
være et eget retts sub jekt, det vil si en fy sisk 
el ler ju ri disk per son. Når det gjel der NUF, 
vil det kun ne fø res opp som de kla rert 
mot ta ker på de kla ra sjo nen, men i rea li te-
ten vil det uten land ske hovedforetaket 
være tollskyldner. Det te for di et NUF ikke 
er et selv sten dig retts sub jekt, men en del 

av hovedforetaket. Det kan være fle re toll-
skyldnere i for bin del se med en va re inn før-
sel. Det frem går av tolloven § 2–2 an net 
ledd at der den de kla rer te mot ta ke ren 
re pre sen te rer en an nen ju ri disk el ler fy sisk 
per son, er også den som er re pre sen tert, 
tollskyldner. Det te kan for ek sem pel være 
en spe di tør el ler trans por tør.

I til legg til mot ta ke ren, er den som har gitt 
feil opp lys nin ger i for bin del se med de kla-
re rin gen, tollskyldner, for ut satt at ved-
kom men de viss te el ler bur de ha visst at 
opp lys nin ge ne var feil ak ti ge, jf. tolloven  
§ 2–2 tred je ledd. Sist nevn tes tollskyldner-
ansvar opp står med and re ord først når 
den feil ak ti ge el ler man gel fulle de kla ra sjo-
nen er ak sep tert av toll myn dig he te ne. Det 
frem går vi de re av tolloven § 2–4 før s te 
ledd at der som fle re tollskyldnere har 
sam me toll skyld, hef ter de so li da risk over-
for toll myn dig he te ne.

Som nevnt om hand ler tolloven § 2–3 
tollskyldneransvaret ved ufor tol let vare. 
Ufor tol le de va rer er inn før te va rer som 
ikke er for tol let. Det te om fat ter blant 
an net tollekspederte (men ufor tol le de) 
va rer, f.eks. va rer på tollager og smug le de 
va rer. Av tolloven § 2–3 tred je ledd frem-
går det at den som har med vir ket til 
mang lende over hol del se av for plik tel se ne 
el ler vil kå rene i tolloven § 2–3 også er 
tollskyldner, der som med vir ke ren viss te 
el ler bur de ha kjent til den mang lende 
over hol del sen. Det te kan ek sem pel vis være 
en mva-re pre sen tant2 for næ rings dri ven de 
som ikke har for ret nings sted el ler hjem-
sted i Nor ge. Det be mer kes for øv rig at 
re pre sen tan ten uan sett er so li da risk an svar-
lig for av gifts kra vet etter tolloven § 2–4 og 
mer ver di av gifts lo ven § 11–1 tred je ledd. 
Vi de re frem går det av tolloven § 2–3 
fjer de ledd at tollskyldner også er den som 
har er ver vet el ler opp be vart va ren, der som 
ved kom men de på tids punk tet for mot tak 
av va ren viss te el ler bur de ha visst at for-
plik tel se ne el ler vil kå rene ikke var over-
holdt.

An svar for sær av gif ter ved in nen lands 
om set ning
Særavgiftsforskriften §§ 5–1 og 5–2 an fø-
rer at be stem te særavgiftspliktige virk som-
he ter har ad gang el ler plikt til å re gi stre re 
seg hos toll- og av gifts eta ten. For de len ved 
regi stre ring er at virk som he ten ikke skal 
inn be ret te sær av gift på innførselstidspunk-

2 EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har nylig påpekt at 
Norge bryter med EØS-reglene ved å kreve at utenland-
ske næringsdrivende som ikke har forretningssted eller 
hjemsted i Norge, må oppnevne en særskilt representant 
for merverdiavgiften.
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tet, men skal inn be ret te av gift ter min vis 
for ut tak fra sitt god kjen te lo ka le. Im por-
tør av en særavgiftspliktig vare har slik 
ad gang til å re gi stre re seg hos toll- og 
av gifts eta ten.

Pro du sen ter av særavgiftspliktige va rer har 
plikt til å re gi stre re seg hos toll- og av gifts-
eta ten og skal inn be ret te av gift ter min vis 
for ut tak fra sitt god kjen te lo ka le.

Også and re særavgiftspliktige virk som he ter 
er gitt plikt el ler ad gang til regi stre ring, 
ek sem pel vis fore lig ger det re gist re rings-
plikt for «virk som he ter som trans por te rer 
elek trisk kraft til for bru ker».

De re gist rer te av gifts plik ti ge har an svar for 
at sær av gif ten(e) blir ter min vis inn be ret tet 
til toll- og av gifts eta ten. De har også 
an svar for at av gifts fri tak ikke gis til bru ker 
før på krevd do ku men ta sjon er inn hen tet/
av gitt, jf. særavgiftsforskriften § 2–8. 
Ek sem pel vis skal et kraftnettselskap mot ta 
do ku men ta sjon fra en in du stri kun de før 
det inn røm mes re du sert av gifts sats.

Kon se kven ser ved man gel full/
mang lende de kla re ring
Det til lits ba ser te selvdeklareringssystemet 
ford rer en ef fek tiv kon troll av at opp lys-
nings plik ten over hol des. I den for bin del se 
kan det nev nes at de toll- og av gifts plik-
ti ge, etter for slag fra Skatteunndragelses
utvalget3, fikk en ut tryk ke lig plikt til å 
opp tre akt somt og lo jalt når de gir opp lys-
nin ger til myn dig he te ne, og til å gjø re 
opp merk som på feil som er opp stått, jf. 
tolloven § 12–1a, mo tor kjø re tøy- og båt-
av gifts lo ven § 5 og særavgiftsforskriften  
§ 5–15. Nevn te be stem mel ser inne hol der 
med and re ord en ge ne rell plikt til å gi 
re le van te opp lys nin ger til toll myn dig he-
te ne uten at det te er sær skilt krevd fra 
myn dig he te nes side.

Skatteunndragelsesutvalget men te det var 
be hov for en til sva rende be stem mel se om 
al min ne lig opp lys nings plikt som i lig-
nings lo ven § 4–1 også i lo ver på toll- og 
av gifts om rå det. Det ble blant an net ut talt 
at en lov fes ting av aktsomhets- og lo ja li-
tets plik ten vil leg ge kla re fø rin ger for 
skatt yters hand le må te, selv om vur de rin-
gen av om skatt yter har opp trådt lo jalt og 
akt somt må av gjø res kon kret i det en kelte 
til fel let.

Om be reg ning
Der som en de kla ra sjon er ak sep tert og det 
opp da ges feil i opp lys nin ge ne som er gitt, 

3 NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser.

kan toll- og av gifts eta ten fore ta en om be-
reg ning av de kla ra sjo nen. Om be reg ning er 
en fel les be teg nel se som kan om fat te et ter-
be reg ning, re fu sjon, sta tis tisk opp ret ting 
og til leggs be reg ning. Den kan fore tas etter 
hen ven del se fra kun den, deklaranten el ler 
ved at toll- og av gifts eta ten opp da ger feil  
i for bin del se med et ter kon troll. Det la ges 
da en ny de kla ra sjon med knytning til den 
opp rin ne li ge de kla ra sjo nen som er lag ret  
i TVINN.

Et ter be reg ning av toll og av gif ter og 
ileg gel se av til leggs av gif ter/ren ter
I til fel ler der det ikke er be reg net og be talt 
til strek ke lig toll og av gif ter, for di mel de- 
og fremleggelsesplikten etter tolloven  
§ 3–1 (smug ling) ikke er over holdt el ler 
det er av gitt ufull sten di ge/feil opp lys nin-
ger ved de kla re ring av va rer etter § 4–10  
i tolloven, kan det fore tas et ter be reg ning.

Å ileg ge ad mi ni stra tivt til legg til toll og/
el ler and re av gif ter er toll- og av gifts eta tens 
pri mæ re sank sjons me to de i for valt nings-
spo ret. Det te er en øko no misk re ak sjon på 
over tre del ser av toll- og av gifts lov giv nin-
gen. For må let med sank sjo nen er at den 
skal ha pre ven tiv ef fekt på over tre de ren og 
øv rige toll- og av gifts plik ti ge, og at den 
skal opp le ves som en straff for ved kom-
men de. Vi de re skal til leg get sti mu le re til at 
toll- og av gifts be stem mel se ne blir fulgt og 
hind re at over tre de ren opp når øko no mis ke 
for de ler ved å begå re gel brudd. Ad mi ni-
stra tivt til legg er å anse som straff, og et 
retts sub jekt kan ikke både ileg ges til legg 
og an mel des for sam me straff ba re for hold 
da det te vil stri de mot for bu det mot dob-
belt straff, jf. den euro peis ke men nes ke ret-
tig hets-kon ven sjon pro to koll 7 ar tik kel 4 
nr. 1.

Iføl ge tolloven § 16–10 kan til leggs toll 
ileg ges med inn til 60 pro sent og kan 
vi de re ileg ges inn til tre år reg net fra det 
tids punk tet toll myn dig he te ne opp da get 
fei len, men ikke se ne re enn ti år fra inn-
førselstidspunktet. Til leggs toll ut må les 
etter en kon kret hel hets vur de ring hvor det 
tas hen syn til gra den av skyld, unn dra gel-
sens stør rel se og for hol de ne for øv rig,  
jf. toll for skrif ten § 16–10–1. Tolloven  
§ 16–10 om til leggs toll ble end ret 22. juni 
2012. Ut tryk ket «tollskyldner» er nå 
er stat tet med «den som». An net ledd i 
be stem mel sen er fjer net for di inn hol det nå 
er om fat tet av ord ly den i før s te ledd. Til-
leg get vil som ho ved re gel ret tes mot par ten 
som er an svar lig for de or di næ re av gif te ne. 
Det vil i prak sis si den som har kjøpt va ren 
fra ut lan det (vare mot ta ker). Tolloven  

§ 16–10 åp ner mu lig he ten for å ileg ge 
til leggs toll til and re par ter som kan ha 
bi dratt til over tre del sen, for ek sem pel  
spe di tø rer og tollagerholdere. Reg lene  
i § 16–10 gjel der til sva rende for til legg til 
mer verdi avgift ved inn før sel, jf. mer ver di-
av gifts lo ven § 13–3 an net ledd. Ved unn-
dra gel se av sær av gif ter kan det også ileg ges 
til leggs av gift, jf. særavgiftsloven § 3. Vil kå-
rene er at det fore lig ger for sett el ler uakt-
som het. Det vi ses også til til sva rende 
be stem mel ser i mo tor kjø re tøy- og båt av-
gifts lo ven § 3.

Til leggs toll og -av gif ter kan ileg ges når 
føl gen de ku mu la ti ve ho ved vil kår er opp-
fylt:

den toll- og av gifts plik ti ge har over- –
trådt toll- og av gifts lov giv nin gen
over tre del sen er gjort for sett lig el ler  –
uakt somt, og
over tre del sen har ført til at toll og/el ler  –
and re av gif ter er el ler kun ne ha vært 
unn dratt fra stats kas sen.

Akt som hets kra vet på toll- og av gifts om rå-
det er strengt.4 Mang lende kjenn skap til 
re gel ver ket vil som ho ved re gel an ses som 
uakt somt i seg selv, da det for ven tes at 
man selv tar ini tia tiv til å set te seg inn i det 
re gel ver ket som gjel der på om rå det. For 
fore tak vil det ofte være uakt somt at ikke 
even tuelle feil ved toll eks pe di sjo nen blir 
av dek ket av in ter ne kon troll ru ti ner in nen 
kort tid.

Ileg gel se av etterberegningsrenter om fat tes 
ikke av sank sjons be gre pet og så le des kan 
den toll- og av gifts plik ti ge ileg ges både 
til leggs toll og -av gif ter samt ren ter.  
I ut gangs punk tet skal ikke ren ter ha 
be tyd ning ved ut må ling av til leg get, men 
kan være et kor ri ge ren de mo ment i for bin-
del se med sanksjoneringen. Det vi ses  
for øv rig til skattebetalingsforskriften  
§ 11–7–4 som hjem ler toll- og av gifts-
etatens myn dig het til å set te ned el ler fra-
fal le ren ter etter skat te be ta lings lo ven  
§§ 11–1 og 11–2 av mer verdi avgift  
i korrigeringstilfeller, når sta ten ikke er 
på ført tap og det av sær li ge grun ner vil 
vir ke uri me lig å fast hol de ren te kra vet.

An mel del se
I re la sjon til av gifts- og toll unn dra gel ser 
av dek ket ved øko no misk kon troll, vil den 
som har hand let på en måte som om fat tes 
av tolloven §§ 16–2, 16–5 el ler 16–7, 
mer ver di av gifts lo ven § 21–4, særavgifts-
loven § 2 el ler mo tor kjø re tøy- og båt av-
gifts lo ven § 2, som ho ved re gel an mel des 

4 Rt. 1976, side 787.
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når de av gifts- el ler toll mes si ge for de le ne 
ut gjør et be ty de lig be løp. I til legg må 
hand lin gen som ut gangs punkt være ut ført 
med for sett el ler grov uakt som het. Selv om 
unn dra gel sen ikke ut gjør et be ty de lig 
be løp, vil an mel del se kun ne inn gis etter en 
sam let vur de ring av lov brud det. Mo men-
ter som vekt leg ges vil ek sem pel vis være:

om unn dra gel sen er søkt gjen nom ført  –
på en plan mes sig måte
om unn dra gel sen er søkt gjen nom ført  –
ved hand ling som i sær lig grad har 
van ske lig gjort opp da gel sen
om ved kom men de tid li ge re er sank sjo- –
nert for lig nen de over tre del ser

Over tre del se av regn skaps lov giv nin gen vil 
være et selv sten dig an mel del ses grunn lag når 
den regn skaps plik ti ge helt el ler del vis har 
unn latt å føre regn skap el ler i et ter tid ulov-
lig har fjer net regn ska pet el ler de ler av det.

Fi nans de par te men tet har sendt for slag til 
nye straf fe be stem mel ser i skat te-, av gifts- 
og tollov giv nin gen på hø ring. Det er blant 
an net fo re slått å inn ta be stem mel ser om 
skat te svik i straffe loven til er stat ning for 
straf fe be stem mel se ne om de al vor lig ste 
for me ne for skat te- og av gifts svik i spe si al-
lov giv nin gen.

Til ba ke trek king av tollagerbevilling
I hen hold til tolloven § 4–30 før s te ledd 
kan toll- og av gifts eta ten gi til la tel se til 
opp ret telse og drift av tollager. Det te inne-
bæ rer blant an net at tollagerholder må føre 
regn skap over va rer på tollage ret (tollager-
regnskap) og for sik re seg om at va ren er 
toll eks pe dert før ut le ve ring. Ma jo ri te ten av 
de godsregistrerte for sen del se ne blir di rek-
te kjørt til mot ta ke ren. Det be tyr at va re ne 
los ses di rek te hos vare mot ta ker. Va re ne 
kan ikke tas i bruk før de er for tol let, og 
for tol ling må skje in nen ti da ger etter at 
va re ne er godsregistrert. Brudd på direkte-
kjøringsordningen er en over tre del se som 
dess ver re fore kom mer ofte i til knyt ning til 
tollager-be vil lin ge ne, og til sva rende av dek-
kes det ved kon troll av tollagerregnskapet 
at va rer ut le ve res fra tollager uten at de er 
for tol let.

Toll for skrif ten § 3–1–19 hjem ler toll- og 
av gifts eta tens mu lig het til å sank sjo ne re 
mang lende over hol del se av til la tel se i form 
av:

for mell ad var sel –
sus pen sjon (tids be gren set tilbake- –
trekk), og
va rig tilbaketrekk –

I vur de rin gen av hvil ken sank sjon som er 
hen sikts mes sig, leg ges det vekt på over tre-
del sens om fang og al vor, even tuelle tid li-
ge re over tre del ser og and re om sten dig he ter 
i sa ken. En sank sjon i den for bin del se, er 
et al min ne lig for valt nings retts lig en kelt-
ved tak som det er ad gang til å på kla ge 
etter for valt nings lo vens kla ge reg ler.

Mang lende/man gel fullt 
særavgiftsregnskap
Sær av gif te ne ut gjør en be ty de lig del av 
sta tens inn tek ter, og kon troll med sær av-
gif te ne har der for høy pri ori tet in nen for 
toll- og av gifts re vi sjo nen. I til legg til kon-
troll med sel ve de kla re rin gen skal toll re vi-
sor påse at virk som he te ne inn ret ter sine 
regn ska per og ru ti ner i tråd med gjel den de 
re gel verk. Kon troll er fa rin gen vi ser at 
man ge særavgiftspliktige virk som he ter 
ikke har et be tryg gen de særavgiftsregnskap 
el ler at re gist re rin gen er man gel full.

Særavgiftsregnskap
Det er krav om at det skal fø res la ger regn-
skap over særavgiftspliktige va rer, jf. særav-
giftsforskriften § 5–8. Det te kan være 
im por ter te va rer, egen pro du ser te va rer 
el ler va rer kjøpt in nen lands fra and re fir-
ma er som er re gi strert for sam me sær av gift 
(av gifts fri over fø ring). Si den av gif ten først 
på lø per ved ut tak fra la ge ret, øns ker toll- 

og av gifts eta ten å ha god kon troll med 
va re ne som lag res på sli ke av gifts frie lag re. 
De re gist rer te fir ma ene skal der for føre et 
spe si fi sert la ger regn skap over særavgifts-
pliktige va rer som lag res, og som er lett 
kon trol ler bart for toll- og av gifts eta ten.

For re gist rer te virk som he ter som pro du se-
rer særavgiftspliktige va rer in nen lands, skal 
det fø res regn skap over for bruk te rå va rer. 
Regn ska pet skal vise inn gå en de be hold-
ning, kjøp, for bruk og ut gå en de be hold-
ning på artikkelnummernivå (rå va re ty pe).

Lagerregnskapet skal in ne hol de inn gå en de 
og ut gå en de be hold ning på artikkelnum-
mernivå, samt alle trans ak sjo ner inn og ut 
fra la ge ret pr. peri ode (må ned). Regn ska-
pet fø res i an tall en he ter el ler li ter.

I særavgiftsforskriften § 5–6 re gu le res 
til fel ler der toll re gio nen kan nek te el ler 
til ba ke kal le re gist re rin gen. Det te kan blant 
an net skje der som virk som he ten har uopp-
gjor te re stan ser med hen syn til skat ter, 
av gif ter el ler toll el ler har over trådt re gel-
ver ket om sær av gif ter, toll el ler mer verdi-
avgift, jf. § 5–6 før s te ledd bok stav b.

Svikt i ru ti ner
Hen sik ten med å vur de re en virk som hets 
deklareringsrutiner og in tern kon troll, er  
å fast slå hvor vidt kva li te ten på ru ti ne ne er 
av en slik ka rak ter at de iva re tar kor rekt 
be reg ning og inn be ta ling av toll- og sær av-
gif ter. Svikt i ru ti ner kan med fø re be ty de-
li ge feil i toll- og av gifts be ta lin gen.

Ek sem pel fra inn før sel
I en stør re im port virk som het av dek ket 
toll re vi so rer at samt li ge va re kal ky ler var 
feil. Virk som he ten for mid ler alle va rer til 
de nor dis ke land via et sen tral la ger i ut lan-
det. Fak tu re rin gen skjer fra mor sel ska pet  
i det opp rin ne li ge av sen der lan det. Ved en 
feil ble de inn før te va re ne over en leng re 
peri ode fak tu rert i feil va lu ta, slik at dis se 
var blitt de kla rert med for lav toll ver di, 
noe som med før te at det ble inn be talt for 
lite toll og av gif ter. I til legg til å få en et ter-
be reg ning fra toll- og av gifts eta ten på fle re 
mil lio ner kro ner, ble fei len vi de re ført i 
va re kal ky le ne ved vi de re salg til de nor ske 
kun de ne.

I det te til fel let had de virk som he ten re du-
sert be man nin gen som iva re tok dis se opp-
ga ve ne. Virk som he ten var TVINN-de kla-
rant, og noe ble de kla rert av spe di tør.  
Eks em pe let vi ser hvor vik tig det er at  
virk som he ten ret ter et stør re sø ke lys mot 
den ne opp ga ven.

HO VED RE GEL: An mel del se er ho ved re ge
len når det av dek kes ube ret ti ge de av gifts 
el ler toll mes si ge for de ler for be ty de li ge be løp.
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Re vi sjon

I spe di sjons bran sjen er det ofte stort tids-
press og det te i seg selv med fø rer økt ri si ko 
for feildeklareringer. Virk som he ter som 
kjø per sli ke tje nes ter, tar det ofte for gitt at 
spe di tø re ne de kla re rer rik tig. Vårt inn-
trykk er at man ge virk som he ter ikke har 
etab lert ru ti ner som iva re tar kva li tets sik-
ring av de kla re rin gen som spe di tør har 
fore tatt. Det sam me gjel der kva li tets kon-
troll av de kla ra sjo ner som virk som he ten 
selv har fore stått. Det kan være mye å 
spa re på å fore ta en ru ti ne mes sig et ter-
prøving av de kla re rin gen. I en kelte sa ker 
kan toll re vi so re ne fore ta et ter be reg ning på 
fle re mil lio ner kro ner bare på én av gift, og 
even tuelle til leggs av gif ter og ren ter vil også 
ut gjø re sto re be løp. En li ten, men gjen ta-
ken de feil, som i eks em pe let oven for, kan 
med fø re sto re kon se kven ser for virk som -
heten.

Ek sem pel fra in nen lands sær av gif ter
Virk som he te ne som trans por te rer elek trisk 
kraft til for bru ker (kraftnettselskapene) er 
den stør ste grup pen re gist rer te av gifts plik-
ti ge for av gift på elek trisk kraft. Kraft-
nettselskapene har en plikt til å re gi stre re 
seg og inn be ret te av gift for le ve ring av 
elek trisk kraft. I ut gangs punk tet skal det 
inn be ret tes med en or di nær av gifts sats. 
Re gel ver ket åp ner imid ler tid for at 
be stem te for bru ke re kan opp nå en re du-
sert av gifts sats el ler et fri tak, hvis de først 
av gir nær me re be stemt do ku men ta sjon til 
kraft nett sel ska pet.

Toll- og av gifts eta tens kon troll virk som het 
av dek ker at man ge kraftnettselskaper ikke 
kre ver til strek ke lig do ku men ta sjon før de 
le ve rer kraft med re du sert av gifts sats el ler 
fri tak. Mang lende do ku men ta sjon kan 
føre til at kraft nett sel ska pet blir et ter be reg-
net for dif fe ran sen mel lom full og re du sert 
sats. Hvis fei len har ved vart i fle re år og 
for bru ket har vært høyt, kan et ter be reg-
nin gen ut gjø re sto re be løp.

Toll- og av gifts eta tens er fa ring er at 
en kelte virk som he ter, som er sto re i toll- 
og av gifts sam men heng og som frem står 
som se ri øse ak tø rer, fort set ter å gjø re de 
sam me fei le ne som er på pekt i tid li ge re 
kon troll rap por ter og ved tak. Det te er feil 
som bur de vært unn gått ved en vel funge-
ren de in tern kon troll. I den grad det hand-
ler om ve sent li ge feil, bør re vi sor føre kon-
troll med at virk som he ten i et ter tid iverk-
set ter nød ven di ge til tak.

Re sul tat sta tis tik ke ne vi ser at toll- og 
av gifts eta tens de kla ra sjons kon troll av dek-
ker at det kor ri ge res ve sent li ge be løp  

i fa vør av virk som he te ne. Med tan ke på at 
det kun er en del av de kla ra sjo ne ne som 
blir fan get opp og som så le des kan bli tatt 
ut til kon troll og even tu elt kor ri gert, kan 
det sy nes som om det også fore kom mer 
feildeklareringer som med fø rer for høy 
toll- og av gifts be ta ling.

Re vi sors rol le
Skat te- og toll om rå det har til fel les at 
grunn la get for fast set tel se er de bi tors egne 
inn be ret nin ger som kun spo ra disk kon-
trol le res av de ak tuelle kon troll myn dig he-
te ne. Det te inne bæ rer i seg selv en ibo en de 
ri si ko for feil. Re vi sor har in gen lov på lagt 
plikt til å føl ge opp toll- og særavgiftsom-
rådet spe sielt, slik til fel let er på skat te- og 
av gifts om rå det, jf. SA 3801 «Re vi sors kon-
troll av og rap por te ring om grunn lag for 
skat ter og av gif ter».

Ved å un der skri ve på næringsoppgaven har 
re vi sor be kref tet at han har tatt stil ling til 
skatt yters skjønns mes si ge vur de rin ger, 
vur dert lov lig he ten av og sett etter at det  
er etab lert kon troll ru ti ner på skat te- og 
av gifts om rå det. Ve sent lig hets gren sen er 
be ty de lig la ve re ved re vi sjon av opp lys nin-
ger i næringsoppgaven enn for regn ska pet 
ge ne relt.

Mang lende un der skrift fra re vi sor vil være 
ett av fle re mo men ter som toll re vi sor vur-
de rer i sin inn le den de kart leg ging av 
mu li ge ri si ko om rå der. Det sam me gjel der 
num me rer te brev, som blant an net om fat-
ter lov brudd hos klien ten, uan sett ve sent-
lig het. Bokføringsloven § 13 nr. 4, jf. re vi-

sor lo ven § 5–5, an gir at num me rer te brev 
fra re vi sor an ses som oppbevaringspliktig 
regn skaps ma te ria le.

På toll- og av gifts om rå det må re vi sor føl ge 
sin ge ne rel le akt som hets plikt. Ved kom-
men de må gjø re seg kjent med fore ta ket, 
her un der set te seg inn i ak tuelle lo ver og 
for skrif ter og å iden ti fi se re og for stå trans-
aksjonsklasser. I til fel ler der toll/sær av gift 
ut gjør ve sent li ge transaksjonsstrømmer, 
gjel der ISA 315 «Iden ti fi se ring og vur de-
ring av ri si ko ene for ve sent lig feil in for ma-
sjon gjen nom for stå el se av en he ten og 
dens om gi vel ser», samt ISA 330 «Re vi sors 
hånd te ring av an slåt te ri si ko er».

Hva som an ses som ve sent lig på toll- og 
av gifts om rå det, frem går av god re vi sjons-
skikk. God regn skaps skikk an gir at for hold 
som kan føre til feil i års regn ska pet, an ses 
som ve sent li ge. Hos virk som he ter som 
im por te rer el ler pro du se rer særavgiftsplik-
tige va rer, vil av gifts be lø pe ne kun ne 
ut gjø re en be ty de lig del av virk som he tens 
ut gifts pos ter.

Der som en slik virk som het ba se rer sine 
be slut nin ger på feil grunn lag (for ek sem pel 
feil av gifts sat ser/-grunn lag), kan kon se-
kven se ne bli sto re. Re la tivt små be løps-
mes si ge feil kan sam let ha en ve sent lig 
be tyd ning for regn ska pet. Gjen tat te feil 
kan som nevnt med fø re høye re til leggs av-
gif ter og ren ter. Re vi sor skal også ta hen-
syn til sli ke mu li ge øko no mis ke kon se-
kven ser for virk som he ten.

Vi de re bør re vi sor påse at særavgiftsregn-
skap er ført og at det er inn ret tet på en 
be tryg gen de måte, jf. særavgiftsforskriften 
§ 5–8.

I hen hold til ISA 240 «Re vi sors opp ga ver 
med og plik ter til å vur de re mis lig he ter 
ved re vi sjon av regn ska per», er re vi sor 
an svar lig for å skaf fe be tryg gen de sik ker het 
for at regn ska pet ikke inne hol der ve sent lig 
feil in for ma sjon. Mang lende opp føl ging 
kan med fø re er stat nings an svar. Li ke så kan 
mang lende kon troll og opp føl ging av grovt 
kri tikk ver di ge for hold i kun dens regn ska-
per med fø re inn rap por te ring av re vi sor til 
Finanstilsynet. Finanstilsynet kan til ba ke-
kal le god kjen ning som re gi strert el ler stats-
au to ri sert re vi sor el ler som re vi sjons sel-
skap, jf. re vi sor lo ven § 9–1.

Ved av dek king av ve sent li ge mis lig he ter  
i toll- og av gifts re vi sjo nen har vi de re toll-
re vi sor hjem mel til å gi opp lys nin ger om 
re vi sor til Finanstilsynet.

MULIG RISIKOOMRÅDE: Manglende 
underskrift fra revisor vil være ett av flere 
momenter som tollrevisor vurderer i sin 
innledende kartlegging av mulige risikoområder.


