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Endringer som gjelder tollkredittordningen 

Fra 1. mars 2018 ble det gjort endringer i innkrevingsløsningen for toll og avgifter ved inn- 
og utførsel. 

Nytt kontonummer 
Fra 1.april 2018 tar vi i bruk nytt kontonummer for tollkreditt. Dette vil være påført 
kontoutskriften.  Nytt kontonummer er: 7694 05 18314. 

Endring som gjelder tolldeklarasjoner som ble sendt før 1. mars 2018, må fortsatt betales 
til gammelt kontonummer. Dette vil være påført den enkelte faktura. 

Det er viktig at betalingen skjer til riktig kontonummer, hvis ikke kan betalingen bli avvist 
på grunn av feil KID.  Dette gjelder både når dere skal betale tollkreditt og endringskrav. 

Kontoutskrift 
Kontoutskrift blir gjort tilgjengelig i Altinn innen den 3. hver måned, første gang 4. april 
2018 på grunn av påske. 

Det legges fortsatt ut et PDF-dokument og en E2B fil i Altinn. Det er tatt i bruk et nytt felt i 
fakturatotal i E2B filen tilknyttet omleggingen. Dette feltet viser sum av innbetalt à konto-
beløp og/eller kreditnota som er utlignet mot kravet. 

Fakturarutiner for endringskrav 
Hvis tolldeklarasjonen endres etter forfallsdato for førstegangsdeklarasjon, mottar du: 

 En separat faktura, inkl. avsavnsrenter, hvis endringen medfører en avgiftsøkning 

 En separat utbetaling, inkl. avsavnsrenter og kreditnota, dersom endringen 

medfører en avgiftsreduksjon 

Avsavnsrenter vil ikke lenger vises på tolldeklarasjonen. 

Endringskravet vil bli sendt som EHF-faktura for de som støtter dette. For de som ikke 
støtter EHF-faktura vil kravet bli lagt i Altinn. 

Næringsdrivende bør registrere seg i ELMA 
ELMA er et nasjonalt register der virksomheter kan registrere seg for å motta elektronisk 
faktura i EHF-format. ELMA forutsetter et regnskapssystem som tar imot EHF-faktura. Du 
finner mer informasjon om ELMA ved å gå inn på Difi sine nettsider – www.difi.no 

 

http://www.difi.no/


 

 

 

Endring i regioninndeling  
Skatteetaten har gjort endringer i regioninndelingen for avgiftspliktige som skal betale toll 
og avgifter ved inn- og utførsel. Avgiftspliktige i Møre og Romsdal er overført fra Skatt vest 
til Skatt Midt-Norge, mens avgiftspliktige i Nordland er overført fra Skatt Midt-Norge til 
Skatt nord. Dette tilsvarer regioninndelingen som gjelder for merverdiavgiftsregistrerte. 

Har dere spørsmål?  
Ta kontakt med Skatteopplysningen på telefon 800 80 000. 
  
Mer informasjon om tollkreditt finner du her:  
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/utlandet/tollkreditt/ 
 
Mer informasjon om roller og tilganger i Altinn: 
www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg/ 

 

Med hilsen  

 
Skatteetaten  
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