DET KONGELIGE
FINANSDEPARTEMENT

Toll-og avgiftsdirektoratet
Postboks8122Dep
0032 OSLO

Deres ref

Vår ref

11/4483 SLVA/KR

Statsbudsjettet 2012

Dato

p2Z.12.2011

- Toll- og avgiftsetaten - tildelingsbrev

INNHOLD

Innledning
Formål,utfordringerog risiko
Hovedmålog styringsparametremv.
Elektroniskforvaltning.
Administrativeog andre forhold
Budsjettildelingog fullmakter
Vedlegg1: Styringskalender2012
Vedlegg2: Fullmakter
Vedlegg3: Kravtil rapporteringom budsjettstatus
Vedlegg4: Rapporteringpå fastsettelses-og innkrevingsområdet

2
2
4
13
15
23

1. INNLEDNING
I dette tildelingsbrevetmeddelesFinansdepartementetsstyringssignalerog Stortingets
budsjettvedtakfor Toll-og avgiftsetateni 2012.Prop. 1 IS (2011-2012)Skatter,avgifter
og toll 2012ble behandletav Stortinget18.november2011på grunnlag av Innst. 3 S
(2011-2012).Prop. 1 S (2011-2012)for Finansdepartementetble behandletav
Stortinget 15.desember2011på grunnlagav Innst. 5 S (2011-2012).
StyringsdialogenmellomFinansdepartementetog Toll-og avgiftsdirektoratetbestår av
faste møter og følgendehoveddokumenter:
Departementetsårligebudsjettproposisjon
Departementetsårligetildelingsbrev
Direktoratetshalvårsrapport
Direktoratetsårsrapport
I tilleggkommer departementetsreferater fra rapportmøterog kontaktmøter.
Et hovedprinsippi styringsdialogener at det skal tilstrebesgjennomgående
sammenhengog konsistensmellomde ulike hoveddokumentene.Konkretbetyr det at
dokumenteneskal inneholdesammehovedelementer.
Styringsdialogenskarakter forutsetter at departementetsstyringi hovedsakskal være
stabil over tid,justert for nødvendigeårligevariasjoner. Departementets
styringssignalerer rettet til Toll-og avgiftsdirektoratet,men gjelderfor hele Toll-og
avgiftsetaten.
Allestyringssignaleri tildelingsbrevetskal omhandlesi årsrapporten.I tilleggskal
enkelte signalerogså omhandlesi halvårsrapporteneller i særskilt rapport når det går
fram av brevet.
2. FORMÅL,UTFORDRINGEROG RISIKO

Formål

Toll-og avgiftsetatensoverordnedemål er å hindre ulovliginn- og utførsel av varer, og å
sikre riktig fastsettelseog rettidiginnbetalingav toll og avgifter.Dette skal både gi et
viktigfinansieltbidragtil offentligvirksomhetog sikre lojaletterlevelseav regelverket
for inn- og utførsel.Etaten skal yte god service.
Toll-og avgiftsetatenforvalteret omfattendeog komplekstregelverk.
Finansdepartementetforutsetter at Toll-og avgiftsdirektoratetaktivtarbeidermed å
foreslå regelendringer.Toll-og avgiftsdirektoratetmå være forberedt på å bistå
departementeti den løpenderegelverksutviklingen,også i saker som ikke er varslet i
dette tildelingsbrevet.
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Utviklingstrekk
Utviklingen i etatens rammebetingelser preges i betydelig grad av raske endringer i et
stadig mer internasjonalt, komplekst og elektronisk basert samfunn. Kravene til
oppgaveløsningen i offentlig sektor øker, samtidig som brukerne er mer bevisste og
krever mer individuell behandling. Disse utviklingstrekkene stiller Toll- og
avgiftsetaten overfor flere utfordringer, deriblant:
Efektiv arbeidsfordeling, organisering og oppgaveløsning
Sikker og effektiv forvaltning av store menger informasjon
Økende krav til intern og ekstern informasjonsvirksomhet
Økende krav til samarbeid og samordning mellom offentlige virksomheter
Økte krav til kvalitet på tjenester og produkter
Internasjonale tollstrategier i EU og WCO med hovedmålsetting å finne den
riktige balansen mellom handelslettelser og samfunnsbeskyttelse
Tilpasninger til EUs regelverk og nye avtaler om internasjonal handel kan stille
krav til etatens regelverksutvikling, IT-systemer, informasjonsvirksomhet og
prosedyrer
Bruk av ny teknologi for å bedre og effektivisere løsningen av oppgavene
Bedre ressursutnyttelse ved effektiv organisering og større vektlegging av
økonomi- og resultatstyring
Økte kompetanse- og ledelseskrav
Toll- og avgiftsetaten må møte disse utfordringene offensivt og hensiktsmessig.

Risikovurderinger
Toll- og avgiftsetaten skal gjennomføre risikovurderinger som ledd i sin interne styring,
jf. økonomiregelverket. Arbeid med strategiplaner og større utviklingstiltak i etaten skal
alltid bygge på risikovurderinger.
Omtale av risikovurderinger i dette tildelingsbrevet er tredelt, jf. også pkt. 5.6:
Årlige risikovurderinger, jf. nedenfor.
Departementets behandling av etatens risikovurdering, jf. pkt. 3.
Etatens resultatrapportering relatert til risikovurderinger, jf. pkt. 5.2.
Årlige risikovurderinger skal integreres i styringsdialogen etter følgende retningslinjer:
Vurderinger av risiko for ikke å nå etatens hovedmål skal sendes departementet
sammen med halvårsrapporten.
Der hvor risiko vurderes som høy, skal årsaker til risikoen identifiseres og
risikoreduserende tiltak beskrives.
Endring i risikovurderinger skal være fast tema i styringsdialogen.
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Departementetber direktorateti tilknytningtil risikovurderingeni 2012opplyseom
eventuellevesentligeendringeri risiko for misligheter,jf. økonomiregelverkets
bestemmelserkap. 2.4.
3. HOVEDMÅLOG STYRINGSPARAMETRE
MV.
Følgendehovedmålgjelderfor 2012,jf. Prop. 1 S (2011-2012)for Finansdepartementet:
Hindreulovliginn-og ut-førselav varer
Riktigfastsettelseav avgifterog toll
Rettidiginnbetalingav avgifterog toll
Ytebrukerne god service
Etaten har et selvstendigansvarfor å iverksettenødvendigetiltakfor å nå fastsattemål
innenforfastsatterammer (tildelingsbrev,lover,regler mv.).
Målstrukturenfor drift og utviklingavToll-og avgiftsetatenskal være samletog
gjennomgående,og det må være en fornuftigkoplingmellommålnivåene.Til hvert av
hovedmåleneer det tilordnetstyringsparametresamt omtale av spesielletiltak.
Spesielletiltakkan sorteres under flere hovedmål,men er i tildelingsbrevetstrukturert
under hovedmåletmed sterkest tilknytning.I tillegger flere spesielletiltak samlet
under pkt. 4, Elektroniskforvaltning.Hovedmålog styringsparametrefor 2012er i all
hovedsaktilsvarendede som ble benyttetfor 2011.
Toll-og avgiftsetatenmå i 2012fortsette arbeidetmed å videreutviklegode
styringsparametre.Dette gjelder spesieltutviklingav kvalitetsparametre(jf.pkt. 5.6).
Det bør også identifiseresrelevantestyringsparametrefor målingav
kostnadseffektivitet.
Toll-og avgiftsetatenhar ansvarfor å fastsette et konkret resultatmålper
styringsparameterog for at styringsparameternesuppleres med hensiktsmessige
forklaringsvariable.Departementetviser her til direktoratetsoversendelseav 2.
desember,vedlagtforslagtil resultatmål (resultatmatrise)for 2012,og departementets
brev av 20. desember 2011.Genereltforventerdepartementetat resultatenefor 2012
skal være like gode som eller bedre enn oppnådderesultater i 2010,jf. Prop. 1 S (2011—
2012)for Finansdepartementet.Departementetforutsetter at de resultateneetaten
oppnår det nærmeste året, ikke skjer på bekostningav løpende fornyingav etatens ITinfrastruktur.Det villei så fall svekke resultatenepå lengre sikt.
Departementetviser til etatens risikovurderingerfor 2011.Etaten anser risikoensom
høy (kritisk)for to risikofaktorerknyttet til hhv. hovedmål1 og hovedmål2. Det vises
til nærmere kommentarerunder gjennomgangenav målområdenenedenfor.
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3.1 Hindre ulovlig inn- og utførsel av varer

Toll-og avgiftsetatenskal utføreeffektivgrensekontrollav gods, reisende og
transportmidler.I tilleggutførerToll-og avgiftsetatenoppgaverpå vegne av mer enn 20
andre offentligeetater. Etatengir også viktigebidrag i form av kunnskapog
informasjontil flere statligeetater, herunder justismyndighetene.
3.1.1Styringsparametre
Antallgodskontroller
Treffprosentfor godskontroller
Antallkontroller av reisende
Treffprosentfor kontrollerav reisende
Antallkontrollerav transpoitinidler
Treffprosentfor kontrollerav transportmidler
Antallavdekkedealvorligeovertredelser
3.1.2Spesielletiltak
Videreutviklingav kontrollmetoder

Departementetforutsetter at Toll-og avgiftsetatenkontinuerligarbeider med å utvikle
kontrollmetoderfor å møte den stadigeendringen i kriminalitets-og trafikkbildet.
Direktoratetskal arbeidevideremed å vurdere bruken av elektronisktilstedeværelse
på grensen mot Sverige.Et prøveprosjektfor elektronisktilstedeværelseblir avsluttet
høsten 2011,og evalueringsrapportskal oversendesdepartementet.
Det skal også vurderes et prøveprosjektmed bruk av lavdoserøntgenapparatfor
avdekkingav innvendigsmugling.Et sliktprøveprosjektforutsetterimidlertidat
nødvendigeregelverksendringerer på plass. Etaten deltar også i en arbeidsgruppe,
oppnevntav Samferdselsdepartementet,som skal utrede mulig "one stop security"ved
flyplasskontroller.
Ved behandlingen26. mai 2011av Dokument8:88S (2010-2011)"omtettere samarbeid
og bedre metoder for toll-og politietateni arbeidet med ulovliginnvandringog annen
kriminalitet"henstilte Stortingetsjustiskomitétil regjeringen"å foreta en vurderingav
behovetfor forskriftsendringervedrørendetollvesenetsbehovfor å benytte sine
kjøretøysom utrykningskjøretøyi noen særlige tilfeller."Toll-og avgiftsetatenbes om å
prioriterebistand til departementeti dette arbeidet.
Valutakontroll

Valutasmuglinger et betydeliginternasjonaltproblem,og det er grunn til å anta at
beslagstallenei Norge er lave sammenliknetmed reell ulovliginn-og utførselav valuta
og andre betalingsmidler.Det forutsettes at tverretatligsamarbeidog
informasjonsutvekslingmed politiog skattemyndigheterpå dette områdetfortsetter.
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Det understrekes at tilsyn,kvalitetssikringog kontrollav de beløpsom faktisk
deklareres,også er en viktigdel av dette arbeidet.Departementetber om at det
rapporteres om innsatsenpå dette områdetogså i halvårsrapportenfor 2012.
Vurderingav det rettsligegrunnlagetfor behandlingav personopplysningeri PUS, VIRK
og Labmaster

Toll-og avgiftsdirektoratetarbeider etter anmodningfra departementetmed
vurderinger av det rettslige grunnlagetfor behandlingavpersonopplysningeri etatens
kontrollvirksomhet.Departementetber om at dette arbeidetprioriteres.
Innføring av grenseboerbevis

Norge og Russlandundertegnet 2. november2010en avtaleom grenseboerbevis.
Avtaleninnebærer at beboerne i grenseområdet(innenfor30km fra grensen), som har
vært lovligbosatt der i minst tre forutgåendeår, kan få utstedt et grenseboerbevissom
er gyldigi inntiltre år. Innehavereav grenseboerbeviskan krysse grensen og ved hvert
besøk oppholdeseg i opptil15etterfølgendedager i grenseområdeti den andre staten
uten visum.Justis-og politidepartementethar satt ned en arbeidsgruppesom skal se på
kortsiktigetiltak som skal bidra til at ordningenfungerer etter hensikten.Toll-og
avgiftsetatenforutsetteså delta aktivti dette arbeidet.
3.1.3Risikofaktorer
I etatens risikovurderingerfra 2011vurderes risikoensom høy for 61 faktor.
Det må iverksettestiltakfor å bringe risikoenned til et akseptabeltnivå.Direktoratet
skal angi status for, og virkningav, tiltaksom reduserer risikoeni etatens
årsrapportering,jf. pkt. 5.2.
3.2 Riktig fastsettelse av avgifter og toll
Toll-og avgiftsetatenhåndhever et omfattenderegelverk.Forenklingog modernisering
av gjeldendebestemmelservilkunne gi bedre grunnlagfor en effektivog riktig
håndhevelseog etterlevelseav bestemmelsene.Det er også viktigat bestemmelsene
gjøres lett tilgjengeligfor brukerne. Finansdepartementetforventerat Toll-og
avgiftsdirektorateter pådriveri arbeidetmed forenklingog moderniseringav det
regelverketaten håndhever.
3.2.1Styringsparametre
Antalldokumentkontrollerved innførsel
Antalldokumentkontrollerved utførsel
Antallfysiskekontrollerved innførsel
Antallfysiskekontrollerved utførsel
Korrigertbeløpi deklarasjonskontrolleni favørav staten
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Antallkontrollertesæravgiftsoppgaver
- Antallvirksomhetskontroller
Etterberegnetbeløpi virksomhetskontrollen
- Antallavdekkedealvorligeovertredelser
3.2.2Spesielletiltak
Hovedmål2 er omfattendeog komplekst.Spesielletiltakfor hovedmåleter gruppert
under overskriftene"Bekjempelseav skatte—
og avgiftskriminalitet",
"Områdermed
behov for særskiltinnsats","Regelverksutvikling"
og "Internasjonalinnsats".
Bekjempelse av skatte- og avgiftskriminalitet
Regjeringenshandlingsplan mot økonomiskkriminalitet

Handlingsplanensom ble lagt frem av regjeringeni mars 2011,har et eget kapittelom
skatte-og avgiftskriminalitet.
Handlingsplanenhar en virkeperiodepå tre år. Toll-og
avgiftsdirektoratethar ansvarfor å følgeopp de tiltak som involvererToll-og
avgiftsetaten.
Toll-og avgiftsdirektoratetskal utarbeideårfigestatusoversikterover arbeidetmed
tiltakene,og oversikteneskal også presenteresi matriseform.Første statusoversikt,for
perioden mars 2011til mars 2012,skal oversendesdepartementetinnen utløpetav mars
2012.
Samarbeid mot skatte- og avgiftskriminalitet

Toll-og avgiftstatenskal i arbeidetmot økonomiskkriminalitetvektleggesamarbeid
med andre kontrolletaterog bransjeorganisasjonerfor å bedre etterlevelsenav
regelverket.
Fiskeri-og kystdepartementethar i samarbeidmed andre departementer,herunder
Finansdepartementet,opprettetfiskeriforvaltningens
analysenettverk(FFA)som
arbeider mot ulovlig,urapportert og uregulertfiske.Toll-og avgiftsetatener en viktig
deltaker i dette arbeidet.Etatenforutsetteså delta aktivtfor å bidra til å bekjempe
skatte-og avgiftsunndragelserpå dette området.
Styrke etatens arbeid med risikovurderingerog analyse

Toll-og avgiftsetatenmå, på grunn av kompleksiteteni den økonomiskekriminaliteten
og veksten i strømmenav varer over grensene,basere sin kontrollvirksomhetpå risikovurderinger,etterretning og analyse.Det er viktigat kontrollenesom gjennomføres,i
størst muliggrad rettes mot aktører som ikke er lojalemot regelverketetaten forvalter.
Internasjonaletollstrategier,fastsatt av EU og WCO,legger også økt vekt på bruk av
risikovurderingerav vareforsendelserog aktører. I løpet av 2011er det opprettet
etterretnings-og analyseenheteri alle tollregionene.
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Innsats mot piratkopierte varer - IPR

Handelmed piratkopierutgjør en voksendeform for kriminalitetsom skader
rettighetshaverneskonkurransevilkårog medføreren trussel mot helse, miljøog
sikkerhet.Produksjonog handel med piratvarergir usikkerhet for forbrukerenår det
gjelderprodukteneskvalitetog innholdog kan også innebære skatte-og
avgiftsunndragelser.Departementetber om at det rapporteres om innsatsenpå dette
områdetogså i halvårsrapportenfor 2012.
Områder med behov for særskilt innsats
Sanksjoner

Toll-og avgiftsetatenhåndterer i dag toll-og avgiftsovertredelsermed ulikeformer for
sanksjoner.Hvilkensanksjonsformsom kan benyttes, er avhengigav overtredelsens
karakter og hvilkentype aktør som står bak overtredelsen.Finansdepartementet
vurderer om gjeldendesanksjonerer hensiktsmessigutformetog om de i tilstrekkelig
grad sikrer at det regelverkToll-og avgiftsetatener satt til å forvalte,etterleves.Toll-og
avgiftsdirektoratethar i 2011utredet behovetfor endringer i eksisterenderegler.
Departementetvil kommetilbaketil hvordandette arbeidet bør følgesopp.
Grønneskatter

Økt oppmerksomhetom miljøspørsmålbidrar til større interesse for særavgiftersom et
virkemiddeli miljøpolitikken.På generelt grunnlagbes direktoratetderfor om å bygge
opp og sikre kompetansenpå dette området,blant annet ved å følgeden internasjonale
utviklingen.
Økt etterlevelseav regelverketi transportnæringen

I Innst. 2 S (2011-2012)kap. 8.9har Stortingetsfinanskomitéen merknad der den
oppfordrerregjeringentil å styrke arbeidetmed å sikre bedre etterlevelseav
regelverketfor transportnæringen.Departementetber direktoratetfølge opp dette
innenforsine fagområder,herunder samordnearbeidetmed andre etater.
Regelverksutvikling

Departementetarbeiderkontinuerligmed utviklingav toll-og avgiftsregelverket.
Toll-og avgiftsdirektoratetmå være forberedtpå å bistå departementetpå kort varsel,
også i saker som ikke er varslet i dette brevet.Nedenforfølger omtaleav enkelte saker
hvor direktoratetkan bli bedt om bistandi 2012.Toll-og avgiftsdirektoratetmå også
være forberedtpå å foreta beregningerav økonomiskeog administrativekonsekvenser
av eventuelleregelverksendringer,jf. pkt. 6.6.
Endringer i tolltariffen

Departementetviser til praksisomleggingeni Prop. 1 S (2009-2010)
Skatte-,avgifts-og
tollvedtak,hvor det legges til grunn at det ikke lenger er behovfor detaljerte
redegjørelseri budsjettdokumenteneom tariffendringer.Redegjørelserer etter dette
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forbeholdtendringer som har provenymessige,næringsmessigeeller handelspolitiske
konsekvenser.
Direktoratetskal i samrådmed Statenslandbruksforvaltningløpendevurdere behovet
for endringeri tariffoppdelinger.Endringsforslagskal forberedes i samsvarmed de
regler som følgerav Utredningsinstruksen,og forslagetskal sendes på alminnelig
høring til berørte organisasjonerog instanser.Endringeri tariffoppdelingersom har
provenymessige,næringsmessigeeller handelspolitiskekonsekvensermå oversendes
Finansdepartementettidsnoktil at de kan bli vurdert i god tid før framleggelseav Prop.
1 LSfor det aktuellebudsjettår.Departementetunderstreker for øvrigat vanligekrav
om forberedelsetil og gjennomføringav endringer,jf. forvaltningslovenog regelverksinstruksen,også gjelderfor slike endringer, sammenmed bestemmelseri tollovenom
kunngjøring.
Klargjøringav avgiftspliktenfor mineralolje og spillolje

Toll-og avgiftsdirektoratethar i brev 15.mai 2009foreslåttå klargjøreavgiftspliktens
omfang.Det foreslåsat avgiftspliktenknyttes til kokepunktpå mineraloljen.Dette er en
vanligmåte å klassifisereulikemineralskeprodukterpå. På den måten blir
avgiftspliktenklarere definertsamtidigsom en sikrer en avgiftsmessiglikebehandling
av ulike mineralskeprodukter.Alloljemed det fastsattekokepunkt,som ikke er
eksplisittfritatt,vil bli avgiftspliktig,herunder også spillolje.En endring som foreslått,
må sendes på høring, og direktoratetmå påregne å bistå i forbindelsemed en eventuell
høring om dette.
Fleksibelårsavgift

Dagens ordningmed full årsavgifttar ikke hensyn til eventuellavskilting.Det gir
uheldigeutslag. Departementetser behovfor å vurdere en ordningder det betales
avgiftfor tiden det er kjennemerkerpå kjøretøyet.Dette er en problemstillingsom
tidligerehar blitt vurdert av direktoratet.Departementetber direktoratetutarbeide
utkast til høringsdokumenterog forestå en eventuellhøring etter at et utkast er klarert
med departementet.De økonomiskeog administrativekonsekvenseravforslagetmå
fremgå av høringsdokumentene.Direktoratetmå også utrede de IT-messige
forutsetningenefor en eventuelliverksettelseav en fleksibelårsavgiftfra 2013.
Årlig informasjonom drivstoffutviklingog utvikling av kjøretøyteknologier

I Prop. 1 LS (2011-2012),Skatter,avgifterog toll 2012,kap. 4.5.1,er det vist til at
Regjeringenønsker å bidra til større forutsigbarhetom framtidigeavgifter,med sikte på
at alle drivstofffra 2020skal omfattesav en generellveibruksavgiftpå drivstoff.
Gjeldendeunntak fra veibruksavgiftenskal vurderes i 2015.I denne vurderingenskal
statens inntekter,klima-og miljøhensynog næringsliveti distriktenevektlegges.Det er
også vist til at særregler under flere avgifterbidrar til å fremme bestemte
kjøretøyteknologierframforandre. Regjeringenvilvurdere rammebetingelsenefor elbiler i årene framoverpå bakgrunnav utvildingeni salget av slike kjøretøy.
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Departementetvil derforha behovfor en årlig,oppdatertog samletinformasjon,dels
om drivstoffsom benyttesi Norge,med vekt på de elementer som skal inngåi
evalueringen,og dels om utviklingenav salg av kjøretøysom er omfatterav særregler
under motorvognavgiftene
med formålå fremmebestemtekjøretøyteknologier.Det er
også ønskeligat informasjonenskal inneholdeen sammenlikningmed andre land og en
løpendeoppdateringav avgiftshåndteringeni andre land. Direktoratetbes om å bistå i å
framskaffeslikinformasjonved en årlig rapportfor departementet,første gang innen
februar 2013.Departementetser det som hensiktsmessigat direktoratetoppretter
formellkontaktmed berørte etater og organisasjonerfor å hente inn informasjonsom
skal inngå i rapporten.
Avgiftsfradragfor brukte kjøretøysom innføresellerstatusendres

Departementetvil igangsetteen vurderingav bruksfradrageneved første gangs
registreringav brukte kjøretøyog statusendring,herunder vurdere om fradragenebør
samordnes.Det vises i den forbindelsetil direktoratetsbrev 26. mars 2010,samt til at
ESAhar tatt oppproblemstillingeni brev 4. mars 2011.Direktoratetvilbli bedt om å
bistå i arbeidet.
Generellsukkeravgift

Arbeidetmed å vurdere en generellsæravgiftpå sukker i mat-og drikkevarerfortsetter
i 2012,jf. omtalei Prop. 1 LS (2011-2012)Skatter,avgifterog toll 2012,kap. 4.19.
Direktoratetvilbli bedt om å bistå i arbeidet.
Internasjonal innsats
Internasjonalt samarbeid mot skatte- og avgiftskriminalitet

Arbeidetmot skatte-,toll-og avgiftsunndragelserer en prioritert oppgaveinternasjonalt.
I OECDer det opprettet arbeidsgrupperder medlemmeneutvekslererfaringerog
diskuterermuligetiltak på fagliggrunnlag.Tilsvarendetas det initiativfra
Europakommisjonen,samtidigsom det skjer en løpendeutviklingved at prinsipielle
saker blir behandleti EU-domstolenog i nasjonaledomstoleri medlemslandene.
Departementetber direktoratetsette av tilstrekkeligefagressurser til å følge det
internasjonalearbeidet,med sikte på at norske myndigheterskal kunne bidra aktivti
disse prosessene og at kunnskap og erfaringerblir spredd i etaten.
Oppfølgingav internasjonaltsamarbeidpå globalt nivå

Departementetber direktoratetom å følge arbeideti forbindelsemed Norges
deltakelsei WorldTrade Organization(WTO)samt andre løpendeinternasjonale
prosesser som har betydningfor Toll-og avgiftsetatensansvarsområder.Direktoratet
skal spesieltprioritere arbeideti WorldCustomsOrganization(WC0).Videreskal
direktoratetholde seg løpende orientert om arbeidetmed handelsfasiliteringi OECD
og andre organisasjoner.Internasjonaleprosesser som gjelder samfunnssikkerhetog
beredskap,blant annet GlobalShieldunder WCOog ProliferationSecurityInitiative
(PSI),skal også følges.
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Oppfølgingav internasjonaltsamarbeidpå regionaltnivå

Departementetber direktoratetbidra i det løpendearbeidetmed Norges deltakelsei
toll-og handelspolitiskeforhandlingsprosesser.Direktoratetbes særlig følge
forhandlingsprosessersom gjelderRussland.Direktoratetbes også bidra med
oversettelser,utarbeidelseav stortingsproposisjonerog tollmessigiverksettelseav
frihandelsavtaler.Arbeidetmed handelsfasiliteringi Committeeon Trade Facilitation
under EFTAskal prioriteres.Finansdepartementetdeltar i arbeideti komiteeni samråd
med Utenriksdepartementetog andre departementer.Departementetber direktoratet
lede den norske deltakelseni Committeeof Originand CustomsExperts (COCE)
under EFTA,og i de tilsvarendeutvalgunder EØS.
3.2.3Risikofaktorer
I etatens risikovurderingerfra 2011vurderes risikoensom høy for énfaktor.
Det må her iverksettestiltakfor å bringe risikoenned til et akseptabeltnivå.
Direktoratetskal angi status for, og virkningav,tiltaksom reduserer risikoeni
forbindelsemed etatens årsrapportering,jf. pkt. 5.2.
3.3 Retticlig hinbetaling av avgifter og toll

Toll-og avgiftsetatenskal på en effektivmåte bidra til at innbetaltbeløp som andelav
fastsattbeløp er så høy som mulig.Etaten skal ha en tett oppfølgingav innkrevingenav
merverdiavgiftved innførselog de ulike særavgiftene.Departementetforutsetterat
direktoratetaktivtfølgerkonjunkturutviklingen.
3.3.1Styringsparametre
-

Akkumulerterestanser (eksklusivekontrollkrav)
Årets restanser (eksklusivekontrollkrav)
Restansenivåetpå kontrolIkrav
Saldopå interimskonti(ekskl.gjennomgangskonti,å konto TVINNog depositum)

3.3.2Spesielletiltak
Ingen spesielletiltak under dette hovedmåletfor 2012.
3.3.3Risikovurdering
I etatens risikovurderingfra 2011har dette målområdetingen høyrisikofaktor.
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3.4 Yte brukerne god service

Toll-og avgiftsetatenskal framståsom en moderne,effektivog servicepreget
virksomhet.Det er viktig at næringslivog publikumer kjent med de ulike
bestemmelsenesom håndheves avToll-og avgiftsetaten.Etatenmå derforprioritere
veiledningog informasjontil brukerne.
3.4.1Styringsparametre
Brukertilfredshet
Andelnyregistrertesæravgiftspliktigesom gis særskiltveiledning
Andelsøknaderom tollkredittbehandletinnen 14 dager
Andelsøknaderom avgiftsmessigstatusendringfor kjøretøybehandletinnen 14
dager
Andelsøknaderom klassifiseringavvarer i henhold til tolltariffenbehandletinnen
90 dager
Andelklager på særavgifterbehandletav direktoratetinnen 180dager
Andelklagerpå særavgifterbehandletav tollregioneneinnen 90 dager
Andelbesvartetelefonhenvendelserved informasjonssentreneinnen ett minutt
Brukertilgjengeligheti IT-systemene
3.4.2Spesielletiltak
Kvalitetsmåling av saksbehandlingen

Det er vesentligat etatens brukere oppleverlik behandlingi tollregionene.
Saksbehandlingeni etaten skal ha god kvalitetog skal utføres innen de angittefrister.
Direktoratetbes fortsette arbeidetmed kvalitetsmålingerav saksbehandlingeni etaten.
Arbeidetskal danne grunnlagfor en vurderingav kvaliteteni regionene.Departementet
ber om at en redegjørelsefor muligeforbedringstiltakoversendesdepartementet
sammenmed halvårsrapporten.For øvrigvises til pkt. 5.6.
Nettveiviser rettet mot arbeidsinnvandringog tjenesteimport

Departementetviser til etatens tidligerearbeid og oppfølgingav St.meld.nr. 18
(2007-2008)Arbeidsinnvandring,herunder oppfølgingav forslagetom etableringav en
nettveiviserrettet mot arbeidsinnvandringog tjenesteimport.Arbeidsdepartementethar
besluttet at det skal etableres et prosjektknyttet til etableringav en nettveiviseri andre
halvår 2012.Prosjektetvil ha en intensivfase de første seks til ni månedeneog en antatt
varighetpå tre år. Uviklingskostnaderfor felleskomponenterviltas innenforArbeidsog velferdsetatensramme. Det er foreslåttat nettveiviserenskal ha et moderat
ambisjonsnivåog at lenkelister etablerespå nettsidenetil et avgrensetutvalgav
instanser. Nettveiviserenskal etableresinnenforrammen av instansenesegne
eksisterendetekniskeløsninger.Løsningenskal kunne tilpassesden enkelteinstans
sine egne behovog ambisjonsnivå.Det skal også etableres en referansegruppe.
Departementetber Toll-og avgiftsetatenom å prioritere dette arbeidetog bistå med
ressurser i en slikreferansegruppe.
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3.4.3Risikofaktorer
I etatens risikovurderingfra 2011har dette målområdetingenhøyrisikofaktor.
4. ELEKTRONISKFORVALTNING
Toll-og avgiftsetatenskal i tjenesteutviklingenvurdere hvordanIKTkan anvendesfor å
gjøre brukernes møte med det offentligeenklere og frigjøreressurser både for
brukerne og etaten.
Toll-og avgiftsetatenforvalterflere store produksjonssystemersom behandler
betydeligeinformasjonsmengder.Informasjonssystemenes
tilgjengelighet,
konfldensialitetog integriteter helt avgjørendefor etatens måloppnåelse.Etatenbes
om å sikre at arbeidetmed informasjonssikkerheter godt ivaretatti egen virksomhet,
og i tråd med de nasjonaleretningslinjene.Direktoratetbes i årsrapportengi en
vurderingav risikoknyttettil informasjonssikkerhet.
Det vises for øvrigtil Fornyings-,administrasjons-og kirkedepartementetsrundskriv
P11/2011av 25. oktober2011om samordningog styringav IKT-relaterteinvesteringer
i staten. Føringenei dette rundskrivetforutsetteslagt til grunn.
Oppgraderingav IT-infrastruktur

Årligfastsettes og innkrevesom lag 200mrd. kroner i Toll-og avgiftsetatensITsystemer. Etatens produksjoner avhengigav velfungerendeIT-systemer,og de store
avgiftskjøringenestifiersærligekrav til kvalitetog ytelse. En robust og moderne
infrastrukturer derforavgjørendefor å nå etatens mål.Finansdepartementetlegger til
grunn at direktoratetprioritererslik at IT-infrastrukturentil enhver tid holder
tilfredsstillendekvalitet.
Toll-og avgiftsetatenskal i 2012modernisereog skifteut flere utstyrskomponenteri
den sentrale IT-infrastrukturen.Oppgraderingengjøresfor å redusere risikoenfor
feilsituasjonerog for å legge til rette for videreutviklingav etatens IT-løsninger.
Arbeidetvil også øke driftssikkerhetenog gi bedre ytelse og fleksibilitet.I budsjettet
for 2012er det avsatt23,6mill,kroner til dette tiltaket.
Departementetber om at status rapporteres også i halvårsrapportenfor 2012.
Nye inn- og Worselsprosedyrerog utvikling av dagens TVINN-system

Finansdepartementetga i brev 5. oktober 2011føringerfor teknisk moderniseringav
TVINN.Departementetforutsetter at direktoratetgir arbeidettilstrekkeligprioritet,slik
at prosjektet sluttføresi 2012.Gjenståendearbeider gjennomføresi linjeninnenfor
gjeldendebudsjettrammer.
Arbeidetmed kartleggingav nye inn-og utførselsprosedyrerskal ferdigstillesi løpet av
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2012.
Departementetber om at det rapporteres om NyeTVINNogså i halvårsrapportenfor
2012.
Fornyelseav TVIST-systemene

Direktoratethar gjennomførten forstudietil fornyelseavTVIST-systemene.
Kvalitetssikringav konseptvalget(KS1)ble igangsatthøsten 2011.Denneprosessen
forventessluttførti løpet avvåren 2012.Departementetvil følgeopp saken i egne møter
med direktoratet.
Toll- og avgiftsetatenstilpasningertil nytt Autosys

NyttAutosyser et prosjekti regi av Vegdirektoratet,jf. omtalei Prop. 1 S (2011-2012)
for Samferdselsdepartementet.
DagensAutosyser kilderegisterfor motorvognavgiftene,og det er avgjørendefor riktigfastsettelseav avgifteneat data fra registeret
er korrekte. Framtidigutformingav motorvognavgifteneer også avhengigav at
registeret inneholdertilstrekkeligeopplysningerom kjøretøyog eier, og at registeret
bygges oppmed nødvendiggrad av fleksibilitet.Toll-og avgiftsetatenstilpasningerav
egne IT-systemertil nytt Autosysmå skje på bakgrunnav framdrifteni relevantedeler
avAutosys-prosjektet.
Direktoratetmå gi oppfølgingenav nytt Autosysprioritet.Departementetber om at det
rapporteresom saken også i halvårsrapportenfor 2012.
Elektronisk saksbehandlingog arkiv

Regjeringenhar i St. meld. 17 (2006-2007)
Eit informasjonssamfunnfor alle gitt føringer
om overgangtil elektroniskarkivog elektronisksaksbehandlingi offentlige
virksomheter.Dette innebærer at det elektroniskearkivetblir virksomhetensoffisielle
lovpålagtearkivfor dokumentasjonav egen virksomhet,jf. arkivforskriften§ 2-13.For å
høste gevinsterav en slik overgangmå dette ses i sammenhengmed elektronisk
saksbehandlingog utbredelsenav elektroniskearbeidsformer.En overgangtil
elektronisksaksbehandlingskaper en mer strukturert og samordnettilnærmingtil
dokumenthåndtering.Arkiveringav alle arkivverdigedokumenterpå ett sted vil styrke
mulighetenfor komplettesaksmapperog danne et viktiggrunnlagfor korrekte og
effektivebeslutninger.Et elektroniskarkiver også mer fleksibelt,da dokumenterkan
være tilgjengeligegjennomfiernaksessløsninger,uavhengigav tid og sted.
Finansdepartementetforventerat etaten innførerelektroniskarkivsnarest muligi løpet
av 2012,og at det videre arbeidetmed elektronisksaksbehandlingprioriteres.Status
for innføringav elektroniskarkivog elektronisksaksbehandlingi etaten skal også
omtalesi halvårsrapportenfor 2012.
Viderebrukav offentligdata

Toll-og avgiftsetatenskal gjøre egnede og eksisterenderådata tilgjengeligei
maskinlesbareformater.Dette gjelder informasjonsom har samfunnsmessigverdi, som
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kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagt og der kostnaden ved tilgjengeliggjøring
antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som kostnad).
Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med Referansekatalogen og
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets føringer på nettstedet
data.norge.no. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelig, skal publiseres på
virksomhetenes nettside. Dette bør ses i sammenheng med registrering av datasett på
nettstedet data.norge.no.
Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester
med utgangspunkt i rådata, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i
maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av
rådata. Før Toll- og avgiftsetaten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert
på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å gjøre rådata tilgjengelig i
maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester. Det skal
framkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom
publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes
i årsrapporten.

5. ADMINISTRATIVE OG ANDRE FORHOLD
5.1 Budsjettfullmakter

og administrative fullmakter

I vedlegg 2 omtales to typer budsjettfullmakter De første er fullmakter som må
delegeres for hvert budsjettår, jf. pkt. A. Dernest følger fullmakter som er delegert
Finansdepartementet og som Toll- og avgiftsdirektoratet må søke departementet om
samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle, jf. pkt. B. I tillegg omtales
administrative fullmakter som er delegert til direktoratet ved egne brev, jf. pkt. C.

5.2 Budsjett- og resultatrapportering

Årsrapport
Toll- og avgiftsdirektoratet skal utarbeide en årsrapport for virksomheten i 2012, som
sendes Finansdepartementet senest 20. februar 2013. Rapporten skal gi en strukturert
oversikt over viktige sider av virksomheten i 2012, med vekt på angivelse og vurdering
av oppnådde resultater i forhold til de fastsatte hovedmål og styringsparametre.
Rapporten bør ha samme inndeling som dette tildelingsbrevet. Resultatrapporteringen
skal suppleres og underbygges med kommentarer til resultatene samt analyser som
blant annet ser på sammenhenger og utviklingstrekk på tvers av fastsatte
styringsparametre og relevante forklaringsvariable. I den forbindelse skal det også gis
en redegjørelse for forhold mellom ressursbruk og resultater
(produktivitetsutviklingen) i etaten.
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Det skal videre redegjøres for i hvilken grad det har inntruffet vesentlige uforutsette
hendelser, eller at hendelser har blitt vesentlig mer alvorlig enn ventet, og hvordan
dette er håndtert. Direktoratet skal, som ledd i resultatvurderingen, angi status for og
virkning av risikoreduserende tiltak knyttet til faktorer med høy risiko innenfor det
enkelte hovedmålområde, jf. pkt. 3.1.3 og 3.2.3.
Årsrapporten skal ha en egen omtale hvor bevilgning og regnskap på postnivå
presenteres og budsjettavvik kort kommenteres. Det bes også om analyse av
kostnadsutvikling for IT-drift (inkl. systemforvaltning) og husleie.
Direktoratet skal ellers i årsrapporten rapportere særskilt om eventuelle vesentlige
avvik fra økonomiregelverket og hvilke tiltak som er iverksatt, jf. pkt. 5.6.
Statistikk og nøkkeltall skal presenteres i vedlegg til årsrapporten. Det skal blant annet
presenteres oversikt over etatens årsverk og antall ansatte på både organisasjonsnivå
(direktorat og per region) og på funksjonsområder.
Internrevisjonens årsrapport skal oversendes departementet, jf. pkt. 5.7.

Halvårsrapport
Toll- og avgiftsetaten skal utarbeide en halvårsrapport per 30. juni 2012, som
oversendes departementet senest 27. august 2012. Halvårsrapporten skal i hovedsak
bestå av generell resultatstatus på hvert hovedmålsområde med vekt på eventuelle
avvik fra forventet utvikling, herunder prognose for oppnåelse av resultatmål per 31.
desember 2012 (resultatmatrise med prognose skal vedlegges rapporten).
Resultatrapporteringen skal suppleres og underbygges med kommentarer til
resultatene samt analyser av utviklingstrekk. Rapporten skal også inneholde
regnskapsstatus og budsjettvurdering for hele året. I tillegg skal det rapporteres på
områder som er spesielt omtalt i dette brevet.
Vedlagt halvårsrapporten skal følge etatens årlige risikovurderinger, jf. pkt. 2.

Rapportering om budsjettstatus
Toll- og avgiftsdirektoratet bes rapportere om budsjettsituasjonen per 31. mars, 30. juni,
30. september og 31. desember. Budsjettstatus per 30. juni skal rapporteres i
halvårsrapporten, mens rapportering om budsjettstatus per 31. desember skal gis i
årsrapporten. Frist for innsendelse av statusrapport per 31. mars er 30. april. Rapporten
per 30. september skal sendes departementet sammen med etatens eventuelle forslag
til bevilgningsendringer og omprioriteringer i statsbudsjettet i høstsesjonen
(nysaldering). Frist for innspill til nysalderingen i 2012 vil bli meddelt i eget brev fra
departementet. Dersom frist for hinspill blir slik at etaten ikke kan rapportere per 30.
september, skal etaten benytte så oppdaterte opplysninger som mulig. For ytterligere
krav til rapportering om budsjettstatus, se vedlegg 3.
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Budsjettstatusskalfor øvrigvære fast punkt i kontaktmøtenei 2012.
Annen rapportering

Dersom det skulleoppståen alvorlig,uforutsett situasjoni løpet av 2012,må etaten
straks ta kontakt med Finansdepartementetuavhengigavfastsatte
rapporteringstidspunkter.Toll-og avgiftsetatenskalvarsle om hendelser med mulig
mediemessigellerpolitiskinteresse,jf. departementetsbrev av 17.november2008.I
årsrapporten skalToll-og avgiftsetatenkort redegjørefor risiko for, og iverksattetiltak
mot, at eventuellevarsledehendelser kan inntreffepå ny.
Om rapporteringpå personalområdet,se pkt. 5.9.
Revisjonsrapporterfra Toll-og avgiftsetatensinternrevisjonskal oversendes
departementetfortløpende,jf. pkt. 5.7.
Departementetskrav til løpenderapporteringpå fastsettelses-og innkrevingsområdet
framgår av vedlegg4.
5.3 Ny standard kontoplan for statlige virksomheter

Finansdepartementethar utarbeideten felles standardkontoplansom en frivillig
ordningfor statligevirksomheterfra 1.januar 2011,jf. departementetsbrev av 3.
desember 2010.Hensiktenmed en felles, standardkontoplanfor statligevirksomheter
er blant annet å legge til rette for sammenlikningerinternt og på tvers av statlige
virksomheter,og gi økt informasjonom utgifts-og inntektsstruktureni virksomheten.
Bruk av den nye kontoplanener foreløpigfrivillig,men vil bli obligatoriski 2014dersom
erfaringeneikke tilsiernoe annet.Dersom etaten ønsker å føre virksomhetsregnskap
etter andre prinsipperenn kontantprinsippet,må dette avklaresmed departementet.
5.4 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen

Det vises til brev av 9. november2011fra Finansdepartementetom oppleggfor
rapporteringi forbindelsemed oppfølgingav riksrevisjonssaker,jf. særlig Dokument
nr. 1 (regnskapsrevisjon).
Oppfølgingenavriksrevisjonssakerskal prioriteres.Spesieltmå det legges vekt på å få
gjennomførttiltakknyttet til forholdsom Riksrevisjonenhar tatt opp tidligere.
Departementetviser for øvrigtil at Riksrevisjonenhar startet en forvaltningsrevisjon
hvor det foreløpigemålet er å kartlegge og vurdere skatte-og avgiftsmyndighetenes
kontrollarbeidpå merverdiavgiftsområdet.
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5.5 Oppfølging av saker fra Sivilombudsmannen

Departementetber om at direktoratetholder seg orientert om og følgeropp saker på
etatens område som er tatt opp av Sivilombudsmannenog at departementetblir
orientertom saker av prinsipiellbetydning.
5.6 Internkontroll og operasjonell risiko

Internkontrollomfattertiltak og metoder som virksomhetengjennomførerfor å
forebyggestyringssvikt,feil og mangler,og sikre at målene nås og at ressursene i
etaten utnyttes effektivt.Gjennomføringav effektivinternkontrollstår sentralti
oppfølgingenav gjeldendeøkonomiregelverk.Departementetforutsetterat Toll-og
avgiftsetatenhar en effektivinternkontroll.Direktoratetskal i årsrapportenrapportere
om det er avdekketvesentligesvakheteri internkontrolloppleggetog hvilke
utbedringstiltaksom eventuelter iverksatt.Direktoratetbes vidererapportereom
internkontrollenhar avdekketvesentligesvakheter,feil og mangleri kritiskeprosesser
og aktiviteter,jf. om risikovurderingeri pkt. 2.
Ressursenei statligevirksomheterer begrensede.Risikovurderinger et sentralt
verktøynår en skal velgehvor ressursene kan settes inn med best resultat,og
Finansdepartementetber derforhvert år virksomheteneom å rapporteresin
risikovurdering.Departementetønsker å føre denne dialogenvidere og har nå startet et
utviklingsarbeidpå dette området.
Risikofaktoreri de årligerisikovurderingeneer dels av strategisk, dels av operasjonell
karakter. Med operasjonellrisiko menes hendelser og forhold som kan føre til svikti
etatens løpendeproduksjoneller tjenesteleveranse.I virksomhetersom driver
saksbehandlingpå grunnlagav lov og forskrifter,vil et typisk eksempelkunne være feil
i enkeltvedtak.I andre virksomhetervil det finnes andre typer operasjonellefeil.
For å kunne forholde seg til framtidigrisikofor slikefeil, må en vite noe om hvor ofte
de forekommer.Det er da nødvendigå definerehva en feil er, årsaken til at feil oppstår
og hvor kritisk feilener. Først når dette er gjort, er det mulig å vurdere sannsynligheten
for at slikekritiske feilvilforekommei ulike prosesser og forholdeseg bevissttil
hvilkenrisiko en vil akseptere. Hvisrisikoenikke er akseptabel,må det settes inn tiltak.
Hvisdet velges å akseptere en risiko,bør det vurderes om det er hensiktsmessigå
etablere en mer eksplisittformulerttoleransefor operasjonellrisiko og krav til kvalitet,
herunder å utviklemer eksplisittekvalitetsindikatorer.
Departementetvil be om at Toll-og avgiftsetatengjør rede for det arbeideten gjør i dag
på dette området.Redegjørelsenbes oversendtdepartementetinnen 30.mars 2012.Det
vises ellers til varslet seminar 1.februar 2012om operasjonellrisiko.
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5.7 Internrevisjon
Toll- og avgiftsdirektoratet har en egen internrevisjon, jf. "Instruks for Internrevisjon i
tollvesenet". Departementet viser til at revisjonen skal utøves i tråd med "Institute of
Internal Auditors" standarder for god revisjonsteknikk. I henhold til egenskapsstandard
PA 1312-1 skal det utføres ekstern evaluering av internrevisjonen minst en gang hvert
femte år av en kvalifisert, uavhengig kontrollør utenfor organisasjonen, jf. "Etiske regler
og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon" av januar 2011 utgitt av
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF). I 2005 ble internrevisjonsfunksjonen i Tollog avgiftsetaten evaluert eksternt. Dette resulterte i flere forslag til forbedringstiltak og
revidert instruks for internrevisjonen. Departementet ber om at det i 2012 gjennomføres
en ny evaluering og at departementet på en hensiktsmessig måte blir orientert om
resultatene fra evalueringen og videre oppfølging av disse.
Det bes om at årsrapporten fra Toll- og avgiftsetatens internrevisjon oversendes
departementet i forbindelse med etatens årsrapportering. Videre skal internrevisjonens
ferdigstilte revisjonsrapporter oversendes departementet fortløpende.

5.8 Organisering av etaten
Organisatoriske endringer av større betydning skal presenteres for departementet før
formell beslutning tas. Dette gjelder også større endringer i organiseringen av
direktoratet.

5.9 Personalområdet

Rapportering
Sentrale forhold på personalområdet skal inkluderes i den ordinære årsrapporten. Mer
omfattende faktarapportering og utdypning legges som vedlegg til årsrapporten. Det
avholdes egne rapportmøter hvor personalområdet gjennomgås.

Bemanning og personalforvaltningi virksomheten
Bemanning og personalforvaltningen, slik som medarbeidernes kompetanse til
oppgaveløsning, må knyttes til de ulike hovedmål og styringsparametre for
virksomheten. Virksomheten må iverksette tiltak som sikrer virksomhetskritisk
kompetanse.
Toll- og avgiftsdirektoratet står overfor mange kompliserte faglige spørsmål som stiller
store krav til de ansattes kompetanse. Virksomheten må løpende vurdere behovet for
spesialisering og spisskompetanse på utvalgte områder.
I årsrapporten bes direktoratet om å gi en generell vurdering og analyse av følgende
personalmessige forhold:
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Bemanningskapasitetog kompetansetil oppgaveløsning
Arbeidmed kompetanseutvikling,
herunder lederutvikling
Virksomhetensaldersdemografi
Personalmessigeforholdved omstillingsprosjekter

Likestilling

Departementer,etater og andre statligevirksomheterskal arbeide aktivtfor å fremme
likestillinginnenforsitt fagområde.Det skal redegjøresfor dette arbeideti de årlige
budsjettproposisjoner.
Direktoratetbes i årsrapportengi en redegjørelseiht. kravet i likestillingsloven§ 1
bokstava (kravom aktivt,målrettetog planmessigarbeidfor likestillingmellom
kjønnenei virksomheten).Tilsvarenderedegjørelsebes også innarbeideti
virksomhetensbidragtil budsjettproposisjonen.
Sykefravær

Sykefraværeti etatenviste en svakøkningi første halvår2011.Direktoratetbes
prioritere arbeidfor å forebyggesykefravær.
Tiltak for å sikre kjønnslikevekt i lederstillinger

Direktoratetbes i årsrapportenredegjørefor status og hvilketiltak som er iverksattfor
å sikre kjønnslikevekti lederstillinger.
Prioritering av økt rekruttering av personermed nedsattfunksjonsevne i arbeidetmed
inkluderende arbeidsliv.

1A-avtalen
krever at deltakendevirksomheterskal forebyggeog redusere sykefravær,
styrke jobbnærværog hindre utstøtingog frafallfra arbeidslivet.Den enkelte
virksomhetskal sette aktivitets-og resultatmålfor å redusere sykefraværet,øke
sysselsettingavpersoner med nedsattfunksjonsevne,og stimuleretil at yrkesaktivitet
etter fylte50 år forlengesmed seks måneder.
Regjeringenvilfra 2012iverksetteen jobbstrategifor å få flere unge arbeidssøkeremed
nedsatt funksjonsevneinn i arbeidslivetog slik bidra til å realiserejobbstrategien.
Departementetber om at det i årsrapportenblir beskrevet aktivitets-og resultatmål,og
at det redegjøresfor resultatoppnåelsenog de aktivitetenesom støtter opp under
denne.
Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen.

Den enkelte virksomhetskal vurdere hvilkelærefag som kan være aktuellefor
virksomheten.På bakgrunn av dennevurderingenbør det, innenforvirksomhetens
rammer, legges til rette for inntak av lærlingermed mål om økning av antallet
sammenliknetmed 2011.Departementetber om at det i årsrapportenrapporteresom
hvilke lærefag som vurderes som aktuelleog antalllærlingerfordeltpå lærefag.Se
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ellers nærmere i PM 2011-06om arbeidetmed å øke antalletlæreplasserog Statens
personalhåndbokkap. 9.10om lønns-og arbeidsvilkår.
Helse, miljø og sikkerhet

Direktoratethar ansvarfor at helse, miljøog sikkerhet (HMS)i etaten er godt ivaretatt.
Departementetber om en orienteringomvirksomhetensarbeid på dette området.
Mangfold

Finansdepartementetforutsetterat direktoratetiverksettertiltakfor å fremmemangfold
i forbindelsemed rekruttering,personalforvaltningog i publikumsrettedetjenester.
Departementetber om at virksomhetenredegjørfor arbeidetpå området.
Etikk

Finansdepartementetsunderliggendevirksomheterskal utføre sine oppgaveri tråd
med statens etiske retningslinjer.Dette gjelderblant annet i kunde-og leverandørrelasjoner.Departementetlegger til grunn at statens generelle etiske retningslinjerer
fulgt opp i alleledd i virksomhetenog at virksomheteni tilleggpraktiserer egne normer
og retningslinjer.Departementetber om at det i forbindelsemed årsrapporten
rapporteresom status på områdetgenerelt og at eventuelleforholdav uheldigkarakter
omtalesspesielt.
Kompetanse

Utdanningsnivåeti samfunnetblir stadighøyere. Det er viktig at Toll-og avgiftsetaten
som en moderne offentligetat tar del i denne utviklingen.Etaten bør vektlegge
høyskole-og universitetsutdannelseved relevantenyansettelser.I tilleggbør etaten
søke relevantesamarbeidsløsningermed høyskolerog andre institusjonerfor høyere
utdanning.Departementetber om at etaten kontinuerligvurderer omfangetav den
virksomhetsspesifikkeopplæringenog differensieringpå bakgrunn av medarbeidernes
kompetanseog erfaringsbakgrunn.Departementetser det som viktigat etaten har en
rekrutterings-og opplæringsstrategisom gjør at den til enhver tid har ansatte med
riktigkompetansetil å løse etatens oppgaver,og er best muligrustet for endrede
utfordringer.
Etatenhar tidligereopplystdepartementetat det føres statistikkover medarbeidernes
kompetanse.Departementetber om at denne statistikkenrapporteresi årsrapportenfor
2012.
5.10 Reduksjon av rapporteringskrav til næringslivet

Å innhente oppgaverfra næringsliveter en viktigdel av et løpendefornyings-og
forenklingsarbeid.
Elektroniskinnrapportering,samordningog gjenbruk av informasjoner sentrale
virkemidlerfor å gjøre rapporteringenmer effektiv.Hensynettil kostnadenefor
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næringslivetskal veie tungt ved utøvelsenav etatens oppgaver.Etaten plikterå ha en
kritiskholdningtil om eksisterendeog nye oppgaveplikterer nødvendige.
Departementetber om at det rapporteresom utviklingeni oppgavenenæringslivetmå
sende inn på toll-og avgiftsområdet.
5.11 Sikkerhet og beredskap

Finansdepartementethar som mål at det innen departementetsansvarsområdeskal
være et systematisksamfunnssikkerhetsarbeidog en filfiredssfillende
beredskapfor å
kunne håndtere ekstraordinærehendelser. Somen del av dette forventer
departementetat direktoratetskriftlighar kartlagt risiko og sårbarhet på eget
ansvarsområde,har utarbeidetnødvendigeberedskapsplaner,og hvert år arrangerer
eller deltar i beredskapsøvelser.Finansdepartementetskrav og forventningertil
beredskapsarbeideter nærmere omtalti departementetsbrev av 7. november2008.
Departementetber om at direktoratetredegjørfor sikkerhets-og beredskapsmessige
utfordringersom er identifisert,og for det konkrete arbeidet i løpet av året, herunder
beredskapsøvelseretaten har gjennomført.
5.12 Statens kommunikasjonspolitikk

Regjeringenvedtok en ny statligkommunikasjonspolifikk
16.oktober 2009.
Kommunikasjonspolitikken
inneholderde sentrale mål og prinsipperfor statens
kommunikasjonmed innbyggere,næringsliv,organisasjonerog annen offentlig
virksomhet.Politikkdokumentetskal være et utgangspunktog rammeverkfor
utarbeidelseav lokaleplaner og strategierfor informasjonog kommunikasjon.
5.13 Evalueringer og brukerundersøkelser

Det vises til Reglementfor økonomistyringi staten § 16om evalueringerav
virksomhetensoppgaveløsningog virkemiddelbruk.Det framgår at frekvensog omfang
av evalueringeneskal bestemmesut fra virksomhetensegenart, risiko og vesentlighet.
Departementetber direktoratetrapportereom gjennomførteevalueringerpå etatens
område. Eksterne evalueringersom ikke er unntatt offentlighet,anbefalesoffentliggjort
på evalueringsportalen.no.
Allestatligeetater skal regelmessiggjennomførebrukerundersøkelser.Resultateneav
disse skal være offentlige.Departementetber direktoratetrapportere om gjennomførte
brukerundersøkelserog hvordanundersøkelseneer gjort offentligtilgjengelig,jf. pkt.
3.4.1.
Direktoratetbes om å gi departementeten orienteringom planlagteevalueringerog
brukerundersøkelserinnen utløpet avjanuar 2012.
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5.14 Høringsuttalelser

fra Toll- og avgiftsetaten

Det vanligeved høringer er at departementeter høringsinstansog ved behov innhenter
uttalelserfra underliggendeetater. Etaten sender da sin uttalelsetil departementet,
med mindredet er bedt om at eventuellhøringsuttalelsesendes direkte til den instans
som forestårhøringen.
I en del tilfellerer en eller flere avvåre etater angitt som høringsinstanser,samtidig
med elleruten at departementeter høringsinstans.Finansdepartementetber om at
uttalelseri slike tiffellersendes via departementetog i rimeligtid før høringsfristen
utløp.
Ved høringer avutpreget tekniskart og i saker som antas å ikke berøre politiske,
prinsipielleog/eller budsjettmessigeforhold,kan uttalelsegis direkte og med kopitil
Finansdepartementet.
5.15 Utviklingstiltak og gevinstrealisering

og utvikling
herunder organisasjonsutvikling
Større fornyings-og effektiviseringstiltak,
av ulike informasjons-og kommunikasjonssystemer,innebærer ofte store investeringer.
Finansdepartementetforventerat slike utviklingstiltaknormaltkjennetegnesved at den
samfunnsøkonomiskenytten overstigerkostnadene,og at tiltakenedermed skal
medføregevinsteri form av laverebemanningsbehovog/eller at tiltakenegir klare
resultatforbedringer.
Departementetforutsetter at ethvert utviklingstiltakav en viss størrelse baseres på en
kost-/nytteanalyse(lønnsomhetsanalyse)som inkluderer en særskiltplan for
gevinstrealisering.

6. BUDSJEITILDELING OG ANDRE FORHOLD
6.1 Budsjettvedtak

Statsbudsjettetfor 2012vedrørendeToll-og avgiftsetatenskapitler 1610og 4610ble
vedtatt av Stortinget15. desember2011,jf. Innst. 5 S (2011-2012).Skatte-,avgifts-,og
tollvedtakfor 2012for kapitlene5511,5521,5526,5531,5536,5537,5538,5541,5542,
5543,5546,5547,5548,5549,5555,5556,5557og 5559ble gjort av Stortinget 18.
november2011på grunnlag av Innst. 3 S (2011-2012).
For kap. 1610er følgendeutgiftsrammevedtatt:
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Kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten
(i 1 000 kr

Vedtak
Post

Bete

2012

else

1 399 600
76 200
1 475 800

01Driftsutgifter
uts rsanskaffelser o vedlikehold, kan over øres
45Større
Sum ka . 1610

For kap. 4610er følgendeinntektsrammevedtatt:

Kap. 4610 Toll- og avgiftsetaten
(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Vedtak
2012

01
02
03
04
11
85

Særskilt vederlag for tolltjenester
Andre inntekter
Refunderte pante- og tinglysingsgebyr
Diverse refusjoner
Gebyr på kredittdeklarasjoner
Overtredelses ebyr —valutadeklarering
Sum ka . 4610

6 600
2 900
2 000
2 800
175 000
5 000
194 300

Satsenefor gebyr på kredittdeklarasjon(post 11)per deklarasjon,reduseres fra 75
kroner til 47 kroner.
Det vises for øvrigtil omtaleav kap. 1610og 4610i Prop. 1 S (2011-2012)for
Finansdepartementet(fagproposisjonen).
Videreer følgendeavgifts-og tollbevilgningervedtattfor 2012:
Andre kapitler
(i mill. kr)

Beløp

Kap. Post
5511
70

Betegnelse
Tollinntekter
Toll

5521
70

Merverdiavgift
Merverdiavgift (inklusive ogsåskatteetatensdel)

222 300

70

Avgiftpå alkohol
Avgiftpå alkohol

12 450

70

Avgiftpå tobakkvarer mv.
Avgiftpå tobakkvarer mv.

8 220

71

Avgiftpå motorvogner mv.
Engangsavgift.

21 600

5526

5531

5536

2 260
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Beløp
9 350
342
2 350

Kap. Post
72
73
75

Betegnelse
Årsavgift
Vektårsavgift
Omregistreringsavgift

5537
71

Avgiftpå båter mv.
Avgiftpå båtmotorer

70
71

Veibruksavgiftpå drivstoff
Veibruksavgiftpå bensin
Veibruksavgiftpå autodiesel

70

Avgiftpå elektrisk kraft
Avgiftpå elektrisk kraft

7 850

70
71

Avgiftpå mineralolje mv.
Grunnavgiftpå mineralolje mv.
Avgiftpå smøreolje mv.

1 500
112

70
71

Miljøavgiftpå mineralske produkter mv.
CO2-avgift
Svovelavgift

4 900
48

70

Avgiftpå sluttbehandling av avfall
Avgiftpå sluttbehandling av avfaIl

70
71

Avgiftpå helse- og miljøskadeligekjemikalier
Trikloreten (TRI)
Tetrakloreten (PER)

70

Miljøavgiftpå visse klimagasser
Avgiftpå hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

70

Avgiftpå utslipp av NO
Avgiftpå utslipp av NO.

70

Avgiftpå sjokolade-og sukkervarer mv.
Avgiftpå sjokolade-og sukkervarer mv.

1 235

70

Avgiftpå alkoholfrie drikkevarer mv.
Avgiftpå alkoholfrie drikkevarer mv

1 862

70

Avgiftpå sukker mv.
Avgiftpå sukker mv.

200

70
71
72
73
74

Avgiftpå drikkevareemballasje
Grunnavgiftpå engangsemballasje
Miljøavgiftpå kartong
Miljøavgiftpå plast
Miljøavgiftpå metall
Miljøavgiftpå glass

915
127
116
179
62

5538

5541

5542

5543

5546

5547

5548

5549

5555

5556

5557

5559

230

6 850
10 300

100

1
1

365

51
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Det vises for øvrigtil omtaleav kap. 5511,5521,5526,5531,5536,5537,5538,5541,
5542,5543,5546,5547,5548,5549,5555,5556,5557og 5559i Prop. 1 LS (2011-2012)
Skatter,avgifterog toll 2012og Prop. 1 S (2011-2012)Statsbudsjettet(Gulbok).
Finansdepartementetviser til Reglementfor økonomistyringi staten § 6 om
departementenesplikttil å gjennomførestortingsvedtak.For toll og avgiftergjør
imidlertidStortingetogså vedtak om satsene. Da består ansvaretfor å gjennomføre
Stortingetsvedtaki å få innkrevdtoll og avgiftenei samsvarmed de vedtattesatsene.
6.2 Tilsagnsordning vedrørende oppfølging av konkursbo

For 2012er det vedtatt å gi Toll-og avgiftsdirektoratetog Skattedirektoratetfullmakttil
å stillenye betingedetilsagnom dekning av omkostningerved fortsatt konkursbobehandlingfor til sammeninntil8 mill,kroner, jf. Innst.5 S (2011-2012).Denne
fullmaktenfordelesmellomSkattedirektoratetog Toll-og avgiftsdirektoratetmed
henholdsvis7 mill,kroner og 1 mill.kroner.
6.3 Merinntektsfullmakt

For 2012gis Toll-og avgiftsdirektoratetfullmakttil å overskridebevilgningenunder
kap. 1610,post 01,mot tilsvarendemerinntekterunder kap. 4610,postene 01 og 04,jf.
Innst. 5 S (2011-2012).
6.4 Bestillingsfulimakt

For 2012gis Toll-og avgiftsdirektoratetfullmakttil å foretabestillingerutovergitte
bevilgninger,men slik at samletramme for nye bestillingerog gammelt ansvarikke
overstiger40 mill,kroner på kap. 1610,post 45,jf. Innst. 5 S (2011-2012).
6.5 Nettobudsjetteringsfullmakt

For 2012gis Toll-og avgiftsdirektoratetfullmakttil å trekke direkte utgifteri
forbindelsemed auksjonssalgfra salgsinntektenefør det overskytendeinntektsføres
under kap. 4610,post 02,jf. Innst. 5 S (2011-2012).
6.6 Budsjettmessige

forutsetninger

Generelleforutsetninger

Finansdepartementetunderstreker at det overordnedekravettil Toll-og
avgiftsdirektorateter å følge opphovedmålenei tildelingsbrevetmed de midlersom
stillestil rådighet. Direktoratethar ansvaretfor å planleggevirksomheteni 2012slik at
målenekan nås innenforbevfigningsrammene,jf. Reglementfor økonomistyringi
staten § 9 og Bestemmelserom økonomistyringi staten,pkt. 2.2.Departementet
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forutsetter at vesentlige endringer i budsjettforutsetningene
departementet, jf. pkt. 4.2.

umiddelbart rapporteres til

Dersom det oppstår problemer med økonomistyringen, må tiltak iverksettes slik at det
ikke oppstår behov for å øke bevilgningen. Departementet understreker samtidig at det
ikke må pådras utgifter uten at det er budsjettmessig dekning.

øremerket bevilgning
For 2012 er det under kap. 1610 avsatt 23,6 mill. kroner til oppgradering av ITinfrastruktur i Toll- og avgiftsetaten. Beløpet er å betrakte som øremerket og kan ikke
omdisponeres uten departementets samtykke. Arbeidet med oppgradering bes også
omtalt i halvårsrapporten.
6.7 Tildeling
Under henvisning til ovennevnte og Reglement for økonomistyring i staten § 7
meddeler Finansdepartementet med dette at Toll- og avgiftsdirektoratet i 2012 tildeles
og gis adgang til å disponere de bevilgningene som er beskrevet under pkt. 5.1.

Me, hilsen

Svem Gjèdlefii e.f.
finansra

,n41
Thorbj rn Gjøls d
ekspedisjonssjef

Kopi: Riksrevisjonen
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Vedlegg 1

Styringskalender 2012
Toll- og avgiftsdirektoratet
Måned
Februar

Mars

April

Aktivitet
— Forklaringertil statsregnskapetmv.

—

—

Mai

August
September

—

Oktober

—

November

Desember

Innsendelseav årsrapportfor 2011til FIN
Fagligkontaktmøte
Innspilltil revidertbudsjett2012
Møte om personalområdet
Årsrapportmøtefor 2011
Medarbeidersamtalemellomfinansrådenog tollog avgiftsdirektøren
Utsendelseavforeløpigebudsjettrammer2013for
Toll-og avgiftsetatenetter rammekonferansen
Rapportom budsjettstatusper 31. mars
Referatfra årsrapportmøtefor 2011
Forslagtil rapportomtalei Prop. 1 S (2012-2013)
Forslagtil budsjettomtalei Prop. 1 S (2012-2013)
Fagligkontaktmøte
Innsendelseav halvårsrapporttil FIN
Halvårsrapportmøtefor 2012
Fagligkontaktmøte
Regjeringenfremmer Prop. 1 S (2012-2013)for
Stortinget
Innspilltil nysalderingav budsjettetfor 2012og
rapport om budsjettstatusper 30. september
Oversendelseav foreløpigtildelingsbrev2013
Tekniskeretningslinjerfor arbeidet med
statsbudsjettetfor 2014(Budsjettskrivetfor 2014)
Fagligkontaktmøte
Forslagtil budsjett2014fra Toll-og avgiftsetaten
Oversendelseav tildelingsbrev2013

Dato

Primofebruar1
20.februar
Ultimofebruar
Primomars
Mars/april
Mars/april
Mars/april
Uke 15
30. april
Ultimoapril
23. mars
11.mai
Ultimomai
27. august
September
September
Primo oktober
Primo oktober
Medionovember
Primo november
November
Ultimonovember
Ultimodesember

Retningslinjer og endelige frister vedrørende statsregnskapet mv. er gitt i rundskriv R-8/2011 av 14. november
2011, oversendt ved brev 1, desember 2011 fra F1N
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Vedlegg 2
Budsjettfullmakter

og administrative fullmakter

Bevilgningsreglementet har flere bestemmelser som gir Kongen fullmakt til å fastsette
unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på. Reviderte vilkår for
bruk av unntaksbestemmelsene ble gitt ved kgl.res. 2. desember 2005 og redegjort for i
rundskriv R-110/2005 av 5. desember 2005 som ble oversendt Finansdepartementets
etater ved brev av 12. desember 2005. Det vises også til veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av Finansdepartementet, jf. R-0534 B, som forklarer budsjettfullmaktene
nærmere. (Alle rundskriv fra departementet ftnnes på departementets hjemmesider.)
Nedenfor omtales to typer budsjettfullmakter: Først fullmakter som må delegeres for
hvert budsjettår, jf. pkt. A. Dernest fullmakter som er delegert Finansdepartementet og
som virksomheten må søke departementet om samtykke til å benytte seg av i hvert
enkelt tilfelle, jf. pkt. B. I tillegg omtales administrative fullmakter som er delegert til
Toll- og avgiftsdirektoratet ved egne brev, jf. pkt. C.

A. Budsjellfullmakt som må delegereshvert år, og som med dette delegeres
Det vises til merinntektsfullmakt, jf. pkt. 5.3.
Det vises til bestillingsfullmakt, jf. pkt. 5.4.
Det vises til nettobudsjetteringsfullmakt, jf. pkt. 5.5.
Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr (post 01), jf.
Finansdepartementets brev av 12. desember 2005.
Fullmakt til fortsatt bobehandling, jf. pkt. 5.2.
Fullmakt til å inngå leieavtaler (ekskl. husleieavtaler) og avtaler om kjøp av tjenester
utover budsjettåret, jf. Finansdepartementets brev av 12. desember 2005.

B. Budsjettfullmakt som er delegertFinansdepartementetog som etaten må søke
departementetom samtykke til å benytteseg av i hvert enkelt tilfelle
Fullmakt til å omdisponere fra post 01 til post 45, jf. Finansdepartementets brev av
22. desember 1993.
Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til neste, jf. Finansdepartementets
brev av 22. desember 1993.
Overskridelse mot innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår, jf.
Finansdepartementets brev av 12. desember 2005.

C. Administrative fullmakter

-

Fullmakter innen lønns- og personalområdet, jf. FINs brev av 12. juni 2009.
Statens erstatningsansvar, jf. Finansdepartementets brev av 14. desember 2006.
Eiendomsforvaltning, jf. Finansdepartementets brev av 7. oktober 1993.
Fullmakt vedrørende økonomisk ansvar for arbeidstakere som har påført staten
økonomisk tap, jf. Finansdepartementets brev av 18. desember 2000.

Vedlegg 3
Krav til rapportering

om budsjettstatus

Finansdepartementet har følgende krav til rapportering av utgifter på kapittel 1610 i
statusrapporter om budsjettsituasjonen:
Det må framgå hva som er disponibel bevilgning (sum budsjett), og hvordan
denne har framkommet (saldert budsjett, overført bevilgning, tilleggsbevilgninger og omprioriteringer, refusjoner og bruk av merinntektsfullmakter)
Regnskapstall fra statsregnskapet må presenteres for hver utgiftspost (og
underposter for post 01)
Forbruk i prosent av disponibelt beløp må framkomme
Vesentlige avvik mellom periodisert budsjett per dato og regnskapsført beløp må
forklares
Etaten må gi en budsjettvurdering for hele året i form av en prognose (gjelder
ikke rapportering per 31. desember)
Vesentlige avvik i utgiftsprognosen fra disponibel bevilgning per 31. desember
må forklares og korrigerende tiltak må angis
Avvik mellom budsjett og prognose må framstilles både i kroner og prosent
Finansdepartementet har følgende krav til rapportering av inntekter på kapittel 4610 i
statusrapporter om budsjettsituasjonen:
Det må framgå hva som er sum budsjett
Regnskapstall fra statsregnskapet må presenteres for hver inntektspost
Avvik mellom budsjett og regnskap må framstilles både i kroner og prosent
Vesentlige avvik mellom forventede periodiserte inntekter og regnskapsført
beløp må forklares
Etatene må gi en inntektsprognose for hele året (gjelder ikke per 31. desember)
Vesent1ige avvik i inntektsprognosen for hele året fra budsjett må forklares
Avvik mellom budsjett og prognose må framstilles både i kroner og prosent
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Vedlegg 4
Krav til rapportering på fastsettings- og innkrevingsområdet
Innhold

fra TAD

-t

›cs
m

1

2

3

Inntektsrapport

Innbetalingersammenliknetmed forrigeår, hhv.
siste måned og akkumulertfor inntektsåret
(særskiltrapportfor brennevin,vin og øl)
Fastsatte avgiftermed avgiftspliktigemengdedata
fordeltpå avgiftstypeog avgiftsgruppe—alle
særavgifter(herunderogså engangsavgift,
årsavgift,vektårsavgift)
Fastsatte avgiftermed avgiftspliktigemengdedata
fordeltpå avgiftstype,avgiftsgruppeog
tilleggskoder—alle særavgifter

4

Sceravgifter—rapportfor 1. halvår ogfor hele året

5
6

Oppsummereravgiftsinntekteneog kommenterer
utviklingstrekk.
Veilederfor bruk avkoder ved fastsettelseav
avgifter
Særavgifter i Norge

7

Tidligere avgifter
Gjeldende avgifter med historikk
Nøkkeltallfor toll og avgifter

Inntekterfordeltpå hovedgruppersammenliknet
med budsjettvedtakog tilsvarendeinntektde to
foregåendeår. Vesentligeavvikog endringer
kommenteres
8

Tilsagnsordningenfor konkursbo

Månedlig Den 20.i
påfølgende
måned

Månedlig Den 20.i mnd. SØ
etter avgiftsterminensforfall
Halvårlig 20.februarog
20.august

SØ

Halvårlig 31.august og
15.februar

SØ

Årlig

1. mars

SØ

Årlig

1. mars

SØ

Halvårlig Halvårs-og
årsrapport

Årlig

Utbetaltbeløp (hhy.som forskuddog endelig),
akkumulerttilsagnsansvar,sum nye tilsagni
periodenog bortIalttilsagnsansvar(medbakgrunn
for bortEall)

9

Merinntektfor hhv. konkursboog toll-,og
avgiftskravsom følgeav tilsagn
Allebeløppr. inntektspost/avgiftpr. 31.12:
Aktiverestanser 1.1,fastsatti året, innbetalti året,
ettergitt/avskreveti året, krav stilt i bero i året,
aktiverestanser 31.12
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Vedleggtil
SL
årsrapporten.
Rapporterestil
statsregnskapet i
forbindelsemed
årsavslutningen
Vedleggtil
årsrapporten

SL

10 Innkrevingsstatistikkpå landsbasis,for
inntektsåret,fordeltpå kravtype:Innbetaltifht.
fastsatt,hhv. frivilligog rettidig (pst av fastsatt),
frivillig,men forsinketog etter tvangstiltak(pst.av
fastsatt)
på landsbasis,fordelt
11 Innfordringstiltaksstatistikk
på kravtype:
- Antalltvangstiltakved enkeltforfølgning
(begjæringom utlegg,arrest, tvangssalg)
- Antallbegjæringerog åpnedekonkurser
- Antallsøknaderog lempningeravhensyntil det
offentligesom kreditor (fordeltpå type:ensidig
betalingsavtale,ensidignedsettelse)
- Antallsøknaderog lempningerav hensyntil
skyldner
- Antallsøknaderog etablertegjeldsordninger
etter gol. (fordeltpå type:frivillighetog tvungne)
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Årlig

Vedleggtil
årsrapporten

SL

Årlig

Vedleggtil
årsrapporten

SL

