
RISIKO VED RUTINEMANGLER
· Omdømmetap

    · Tapt fortjeneste

    · Svekket konkurransekraft

    · Produktrisiko

    · Forsinkelser

· Straffereaksjon ved feildeklarering

· Hyppigere revisjoner av tolletaten

SEAFRONT CUSTOMS CARE

Seafront Customs Care er et av  Norges 

sterkeste fagmiljøer innen tariffering, 

råd givning og opplæring.  

Vi er spesialister på tariffering av nærings

midler og har noen av Norges største 

næringsmiddelimportører på vår kundeliste.

Toll
Customs

HELSJEKK AV BEDRIFTENS TOLLPROSEDYRER
Det er åpenbare fordeler ved å etablere gode tollprosedyrer for all grense handel. 
På samme måte er det også stor risiko for bedriften å ikke ha faste tollprosedyrer. 
Små feil har potensial til å føre til alvorlige konsekvenser.  

Ta en aktiv rolle også i tollspørsmål!



KREVENDE REGELVERK
Import og eksport av varer er omfattet av en krevende regelverk. Det er  
viktig å kjenne og etterleve regelverket for å sikre bedriftens optimale  
betingelser og god konkurransekraft.
En kombinasjon av intern kompetanse og tett langsiktig samarbeid  
med en dedikert og dyktig fortollingspartner, er derfor viktig.

UNNGÅ TILFELDIGHETER
På tross av at importør/eksportør er ansvarlig for å følge opp  regel  
verket så er det fortsatt mange som overlater tollprosedyrene til 
tilfeldige transportører/speditører. Transportører har ofte  liten 
kjennskap til varens beskaffenhet og kanskje ikke det samme 
 eierskapet og ansvarsfølelsen som et langvarig  
samarbeid opparbeider.  

SEAFRONT DELTAR I ALLE FASER

Gjennom føring av en korrekt tollklarering sikrer korrekt 
 avgiftsnivå. Når varene ankommer varemottak sikrer vår 
 direkte kommunikasjon at alle varer står urørt til de er 
 formelt frigitt av tolletaten.

Seafront er totalpartner innen tollbehandling. Vi kan 
bidra i alle faser fra innkjøp, grensepassering, vare
mottak til arkivering og tollregnskap.

FORDELER VED Å KNYTTE TIL SEG  SEAFRONT 
CUSTOMS CARE PROGRAM 
• Komplett digitalt arkiv hos Seafront

• Større produktkunnskap gir bedre presisjon 
ved tariffering.

• Direkte tilbakemelding til varemottak når 
varene er fortollet.

• Tettere samarbeid gir økt kompetanse hos 
begge parter og reduserer faren for feil.

• Økt kunnskap og forståelse for hva   
vi kan forvente oss av hverandre.

• Oppfølging av midlertidig import 
(tidsfrister etc).

• Assistanse ved destruering av ufor
tollede varer (prosedyre veiledning)

Compliance = samsvar / etterlevelse



Intern kursing/opplæring
Tollopplæring gir økt kompetanse 
og faren for feil reduseres. 
Når relevant tollkunnskap spres 
i organisasjonen, kan dere også 
håndtere de strategisk viktige toll
spørsmålene på en mer proaktiv 
måte. 

Hvis dere for eksempel ønsker å 
satse i nye markeder, er kunnskap 
om internasjonale tollregler en 
 avgjørende ferdighet som kan øke 
din konkurransekraft. 

Våre konsulenter har bakgrunn 
fra tolletaten og kan holde bedrifts
interne kurs rettet mot deres behov.

Import / eksport
•  Vanlige deklarasjoner inn/ut  

 fjernfortolling/direktefortolling.

•  Søknad om bindende klassi

vareprøve/datablad.

•  Dokumentere tolletatens  

•  Innemelding til Mattilsynet.

Helsjekk av bedriftens tollprosedyrer
•  Total gjennomgang av bedriftens håndtering  

av tollprosedyrer
   · Før innkjøp
        ·  Godkjent produkt for import – 

 import restriksjoner?
        ·   Seafront tar 

 prosessen med tolletaten.
   · Grensepasseringsprosedyrer
        ·  Seafront forbereder problemfri 

 grense passering.
   · Mottaksprosedyrer
        ·  Integrert melding til varemottak når   

varene er klar til bruk.
        ·  Express tollbehandling ved hastelevering.
   · Innkjøp 
        ·  Avstemming deklarasjoner  Etablere 

 rutiner for å sikre at all import er deklarert.
        · Arkiv for tollrevisjon.
             ·  Etablere rutiner for å sikre at  tolletaten 

enkelt kan revidere.

Tollager
• Inhouse hos kunde.

•  I havn: Oslo – Larvik – 
Kristiansand  Stavanger.

• I dryport: Kristiansand.

•  Tollager.

•  Tollager regnskap.

Transittering
• Innenlands tollpass.

•  Utenlands transittering 
(t 1)

   · Riktig prising av T 1.



VI TILBYR
• Kompetent fagmiljø
• Diagnostisering av tollrutiner 
• Handlingsplaner
• Opplæring / kurs
•  Komplett oversikt over all  

import/eksport
• Kvalitetssikring
• Trygghet
• MVA rapport

Seafront Logistics AS
Mjåvannsveien 154
4628 Kristiansand

Tlf: 38 12 32 99
customs@seafront.no

Seafront Logistics AS
Revet 2
3263 Larvik

Tlf: 33 13 93 00
larvik.import@seafront.no
larvik.spedition@seafront.no

Vår rolle som deres foretrukne partner 
blir enda viktigere

 f ordeler ved å ha en totalpartner på all 
 deklarering av varer som kommer over 
grensen.  Som deres foretrukne fortollings
speditør  (husspeditør) vil vi fra 2017 kunne 
beregne og sende MVA rapport (beregnings 
grunnlag) på alle forsendelser til deres selskap. 

Forutsetningen for at vi skal kunne lage en 
komplett oversikt er at vi gjør all tolldeklarering 
for dere. Denne rapporten vil være grunnlag 
for skattemeldingen som sendes inn annenhver 
måned.
Denne tjenesten vil være til stor hjelp i 
 bedriftens innsending av periodisk skatte
melding. 

MVA-egenrapportering
Innførselsmerverdi avgift ble underlagt 
prinsippet om egenfastsetting som er 
sentral i skatte forvaltningsloven som 
trådte i kraft 1. januar 2017. 
Dette betyr at den næringsdrivende 
som er registrert merverdiavgifts
pliktig selv er ansvarlig for å 
beregne avgiftsgrunnlag og utregne 
innførselsmerverdi avgiften. 
Innførselsmerverdiavgiften skal også 
rapporteres i Altinn sammen med 
 innberetning av ordinær merverdiavgift. 

Begrepet merverdiavgiftinnberetning 
endret navn til Skattemelding, og 
 behovet for tollkreditt opphørte for de 
merverdiavgiftspliktige importører som 
i dag kun betaler merverdiavgift på inn
fortolling tidspunktet. 


