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Høring av rapporten "prosesskartlegging av bedriftsetablering" 

 

Viser til melding om høring av rapport ”prosesskartlegging av bedriftsetablering” datert 

16. juni 2010. 

 

Under punkt 4.5 i rapporten er TVINN systemet beskrevet. Etter vår oppfatning er 

beskrivelsen noe upresis. Det er korrekt at TVINN frigir varene raskt, men systemet er 

ikke ”raskere” enn noe annet system da det ikke finnes noe alternativt system for 

fortolling av varer. Varer må altså fortolles gjennom TVINN systemet, men det er 

imidlertid valgfritt hvem som deklarerer varene. Man kan deklarere varene selv eller 

benytte en deklarant. Det er en forutsetning for å sende elektronisk fortolling gjennom 

TVINN systemet at vedkommende som deklarerer varene er godkjent. 

 

Når det gjelder uttalelsen om at TVINN medfører enklere kontroll er også den noe upresis 

da kontrollene i seg selv blir utført på samme måte. Utvelgelse av kontrollobjekter f.eks 

gjennom maskekontroll er mer systematisert gjennom TVINN, og man kan således si at 

TVINN systemet medfører mer målrettet kontroll. 

 

Det bør kanskje nevnes i rapporten at tollvesenet har lokale informasjonsenheter i hver 

region hvor man kan henvende seg for å få informasjon. Enhetene gjennomfører også en 

del kursvirksomhet. 

 

Det står under punkt 6.4 at skyldig toll må betales før varene frigis. Ved tollkreditt 

frigjøres imidlertid varene før toll og avgift blir betalt. Det går frem av teksten at toll må 

betales, men det bør stå toll og avgifter da det er mer avgifter enn toll på varer. 

 

Direktoratet har utover dette ingen kommentarer til rapporten. 

 

Med hilsen 

 

 

Louise Holtoug Amundsen 

Underdirektør Jeanette Dahlen 

 rådgiver 


