
Tollkreditt

Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om 
tollkreditt. 

Originalteksten i venstre kolonne er delt opp i avsnitt med 
overskrifter. Flere av avsnittene inneholder så mye viktig (og 
forskjellig) informasjon at det er lurt å bruke 
hovedoverskrifter og underoverskrifter. Da blir det lettere for 
leseren å orientere seg i teksten.

I den redigerte teksten i høyre kolonne viser vi hvordan det 
kan gjøres. 
…



Ansvar for betaling av toll og avgifter

Vareeieren er ansvarlig for betaling av toll 
og avgifter til tollvesenet ved innførsel og 
utførsel av varer.

Varene blir ikke utlevert til vareeieren før 
toll og avgifter er betalt kontant eller det 
fremgår av tolldeklarasjonen at vareeierens 
tollkredittkonto skal belastes. 

Varer blir heller ikke tillatt utført før toll og 
avgifter er betalt kontant eller det fremgår 
av tolldeklarasjonen at vareeierens 
tollkredittkonto skal belastes. 

Tollvesenet kan på søknad innvilge kreditt 
for toll, avgifter, godtgjørelse og 
omkostninger (tollkreditt). Tollkreditten kan 
benyttes over hele landet, uansett i hvilken 
tollregion den er innvilget.

Hvem har ansvaret for å betale toll og 
avgifter?

Den som eier varene, er ansvarlig for å betale 
toll og avgifter til tollvesenet når varene skal 
innføres eller utføres. 

Innførsel

Hvis du skal innføre varer, får du dem ikke 
utlevert før du har betalt toll og avgifter eller 
det fremgår av tolldeklarasjonen at din 
tollkredittkonto skal belastes. 

Utførsel

Hvis du skal utføre varer, får du tillatelse først 
når toll og avgifter er betalt kontant, eller det 
fremgår av tolldeklarasjonen at din 
tollkredittkonto skal belastes. 

Tollkreditt

Du kan sende søknad til tollvesenet og be om å 
få innvilget kreditt for toll, avgifter, godtgjørelse 
og omkostninger. Dette kalles tollkreditt. 
Tollkreditten kan benyttes over hele landet, 
uansett i hvilken tollregion den er innvilget.

…

Ny informasjon. Dette avsnittet bør få
en egen overskrift.
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I tekstbolker som inneholder mye informasjon, er det lurt 
å sette inn underoverskrifter. 

På neste side ser du hvordan det kan det gjøres.

3



Søknad om tollkreditt

Blanketten for søknad om tollkreditt (RD-0033) finner 
du vedlagt, eller den kan hentes elektronisk på 
www.toll.no, menyvalget «skjema og blanketter» eller 
fås hos den enkelte tollregion. Søknadsblanketten 
sendes pr. post til tollregionen hvor søkeren er 
registrert som næringsdrivende. Søknad kan ikke 
sendes elektronisk. 

Tollkreditt kan bare gis til foretak som innfører eller 
utfører varer i eget navn.

Tollkreditt kan ikke gis til representanter for 
importøren, for eksempel speditører, kommisjonærer 
eller andre som opptrer på foretakets vegne. 
Tollkreditten kan kun benyttes for deklarasjoner som 
deklareres via elektronisk datautveksling.

Foretak må som utgangspunkt være registrert i 
Foretaksregisteret og i Merverdiavgiftsmanntallet for 
å få tollkreditt. 

Kreditthaveren får tilsendt skriftlig melding med 
opplysning om tildelt kunde-id og kontonummer når 
tollkreditten er innvilget.

Søknad om tollkreditt

Hvis du skal søke om tollkreditt, må du bruke 
blankett RD-0033. Denne blanketten finner du 
vedlagt. Du kan også hente den elektronisk på 
www.toll.no, under menyvalget «skjema og 
blanketter». Du kan også hente blanketten hos din 
tollregion. Søknadsblanketten sender du i posten til 
den tollregionen hvor du er registrert som 
næringsdrivende. Du kan ikke sende søknaden 
elektronisk. 

Hvem kan få tollkreditt?

Bare foretak som innfører eller utfører varer i eget 
navn, kan få tollkreditt. Foretak må som 
utgangspunkt være registrert i Foretaksregisteret og i 
Merverdiavgiftsmanntallet for å få tollkreditt. 

Når du har fått innvilget tollkreditt og blitt 
kreditthaver, får du tilsendt skriftlig melding med 
opplysning om tildelt kunde-id og kontonummer 
(tollkredittkonto).

Hvem kan ikke få tollkreditt?

Representanter for importøren, for eksempel 
speditører, kommisjonærer eller andre som opptrer 
på foretakets vegne, kan ikke få tollkreditt. 

…
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Flytt dette avsnittet til neste side.



Bruk av tollkreditt

Innvilget tollkreditt kan ikke lånes bort eller på annen 
måte nyttes av andre enn kreditthaveren.

Det betales en godtgjørelse for hver tolldeklarasjon 
som belastes tollkredittkontoen. Godtgjørelse er 
fastsatt av Stortinget. Eventuelt misbruk er straffbart 
etter tollovens paragraf 64.

Dersom tollkredittkontoen ikke benyttes over en 
lengre periode, kan kontoen bli stengt. Det kan da 
eventuelt sendes ny søknad om tollkreditt.

Bruk av tollkreditt

Hvis du har fått innvilget tollkreditt, er det bare du 
(kreditthaveren) som kan bruke den. Du kan heller 
ikke låne den bort. Misbruk av tollkreditten er 
straffbart etter tollovens paragraf 64.

Du kan bare bruke tollkreditt hvis du sender inn 
tolldeklarasjonen via elektronisk datautveksling.

Hver gang en tolldeklarasjon blir belastet 
tollkredittkontoen din, må du betale en godtgjørelse  
(et gebyr) til tollvesenet. Satsene for godtgjørelsen er 
fastsatt av Stortinget. 

Dersom tollkredittkontoen din ikke blir benyttet over 
en lengre periode, kan kontoen bli stengt. I så fall kan 
du sende ny søknad om tollkreditt.

…

Her må vi stokke avsnittene litt, og vi tar inn 
en setning fra forrige side. Legg merke til at vi 
bytter ut passive og upersonlige setninger 
(«det betales») med aktive og personlige («du 
må betale»). Derfor blir den redigerte teksten 
litt lengre.
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Kredittvurdering
Tollvesenet kan kredittvurdere og -overvåke 
kredittakeren ved behandling av søknaden og 
så lenge kundeforholdet består. 
Kredittverdighet vurderes ut fra tollregionenes 
generelle tillit til foretaket, herunder 
betalingsvilje, betalingsevne og overholdelse av 
skatte-, toll- og avgiftsregelverket, samt 
tollregionens inndrivelsesmuligheter. 

Kredittgrense
Tollkreditt gis som hovedregel kun for et 
begrenset beløp. Kredittgrensen fastsettes i 
forhold til kredittbehovet. Overskridelse av 
fastsatt kredittgrense medfører at fortollingen 
stoppes i tollvesenets elektroniske 
fortollingssystem TVINN.

Kredittvurdering 
Tollvesenet kan kredittvurdere og 
kredittovervåke deg mens søknaden din om 
tollkreditt er under behandling og så lenge 
kundeforholdet består. Når tollvesenet skal 
vurdere et foretaks kredittverdighet, tar man 
utgangspunkt i tollregionenes generelle tillit til 
foretaket. Man ser blant annet på foretakets 
betalingsvilje, betalingsevne og overholdelse 
av skatte-, toll- og avgiftsregelverket. En annen 
ting som tollvesenet tar med i 
kredittvurderingen, er tollregionens 
muligheter for å inndrive pengene dersom du 
ikke betaler. 

Kredittgrense

Som hovedregel får du tollkreditt kun for et 
begrenset beløp. Kredittgrensen fastsettes ut 
fra kredittbehovet. Dersom du overskrider den 
fastsatte kredittgrensen, blir fortollingen 
stoppet i tollvesenets elektroniske 
fortollingssystem TVINN.

…

Strukturen i originalteksten er grei og overskriftene 
informative. Men også her bytter vi ut passive og 
upersonlige setninger («overskridelse av fastsatt 
kredittgrense medfører …») med aktive og personlige 
(«hvis du overskrider kredittgrensen, må du …»).  
Derfor blir den redigerte teksten litt lengre. 
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Lag overskrifter 

som er i samsvar med 

innholdet i 

avsnittene.


