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ründers nye bidragsyter, Grete

Johanne Koht Astad, vet hvor-

dan det er å være gründer. På 40-

årsdagen i 2003 etablerte hun

enkeltpersonforetaket Astad Tollkonsult, og

1. januar 2005 ble Tollkonsult AS stiftet.

– Det at jeg var såpass voksen, hjalp meg.

Jeg vet det er mye fokus på unge gründere i

dag, men jeg kunne ikke gjort dette da jeg

var 30. En ting er den formelle utdanningen

som kreves, men så kommer erfaringen fra

næringslivet i tillegg, sier hun til Gründer. 

Bakgrunnen for denne sterke troen på

hjelp i tollspørsmål er de mange feilene som

blir begått i utfylling av tolldeklarasjoner. I

2004 gjennomførte Tollvesenet kontroller i

900 bedrifter og avdekket at slurvefeil førte

til at næringslivet betalte 1,1 milliarder kro-

ner for mye i toll og avgifter. 

Grete ble overbevist om at hun skulle

greie å kapre i hvert fall noen av disse som

kunder. Hun har etatsutdanning fra Toll-

vesenet og jobbet der frem til 1990. Siden

har hun blant annet vært innom logistikk-

funksjoner i Tandberg Data, Nor-Cargo og

jobbet med tollspørsmål innen næringsmid-

delindustrien.

Hun fortsatte å kjøre et hardt løp etter at

hun ble selvstendig næringsdrivende. De to

første årene drev hun selskapet fra kjeller-

stuen på Kjelsås. Det ble mange møter på

dagtid og lange kvelder foran PC-en. 

– En hovedårsak til at det er gått så bra er

at jeg jobber med noe som engasjerer meg

sterkt. Samtidig skal man ikke undervurdere

verdien av å ha en familie som er positiv og

tror på det du driver med!

Første kunde etter 
seks måneder
Gretes forretningskonsept er å tilby hjelp i

forbindelse med fortollingsprosedyrer knyt-

tet til import og eksport av varer. Hun vei-

leder transportører og importører i tollfaglige

spørsmål og holder i tillegg kurs om tollre-

glene.

Da tollgründeren mottok sitt første store

oppdrag i oktober 2003 var det gått et halvt

år siden hun startet firmaet. Det var i grevens

tid. Fra 1. september var det slutt på dag-

pengene fra Aetat. Hun mener bestemt at

etableringsstøtten de tre første månedene i

form av dagpenger ga henne arbeidsro til å

gjøre en grundigere etableringsjobb. Måtte

hun ha skaffet inntekter fra første arbeids-

dag, hadde langtidsverdien av satsingen blitt

langt svakere.

– Jeg var ikke alltid like høy i hatten da

jeg hadde hjemmekontor. Jeg hadde et mål

om å kunne leie meg et kontor innen ett år,

det tok to. Grunnen til at jeg startet aksjesel-

skap i fjor var at jeg ville bli oppfattet som en

mer profesjonell aktør, samt at jeg da ble

ansatt i eget selskap med de sosiale rettighe-

ter det gir, forteller hun. Omtrent samtidig

flyttet hun til et kontorlokale like ved

Teknisk Museum på Kjelsås.

Viktig å komme seg ut
Det å flytte ut av huset og inn i et eget kon-

torlokale med andre næringsdrivende var et

viktig steg for Grete. Men det aller viktigste

de første årene var kanskje å oppsøke

Kompetansesenteret for idé og forretnings-

Det var først da hun ble arbeidsledig at Grete Astad konkluderte med at hun like godt kunne 

greie seg på egen hånd. Etter drøyt tre år lever hun av å hjelpe norske bedrifter med tollproblemer.

Grete Johanne Koht Astad, 
gründeren av Tollkonsult AS.

TEKST: HERMAN BERG

Lever av å løse tolltull

G

Grunder_04_2006_NY_1-51  24.08.06  22:17  Side 20



21

TOLL

utvikling på Grünerløkka i Oslo. Og bli med

på kurs i regi av Næringsetaten til Oslo kom-

mune.

– Jeg fikk positiv respons på idéen min.

Selv om jeg visste at jeg satt med kompetan-

sen og at den var mangelvare, er man likevel

usikker på om man vil klare seg selv. Det å

møte folk i samme situasjon, gjorde at jeg

kom inn i et miljø hvor jeg ble sikrere på at

det jeg gjorde var riktig.

I tillegg fikk hun god støtte fra en

kvinnelig samarbeidspartner som åpnet opp

dører til nye kunder og hadde supplerende

kunnskaper innen importregelverket for

næringsmidler. Marit Skotheim i Cibaria AS

har bakgrunn fra Mattilsynet og har siden

1999 drevet en virksomhet som har spesiali-

sert seg innen det norske regelverket for mat

og drikke. 

– Import av næringsmidler har et regel-

verk som ikke er sant! Det omfatter en rekke

bestemmelser som næringsdrivende må ha

kjennskap til. Vi har fungert som veiledere

til hverandre og frontet toll- og importspørs-

mål mot felles kunder. Når man starter en

bedrift trenger man å finne likesinnede, sier

hun og tror systematisk bygging av nettverk

også vil føre til at hun lykkes i fremtiden

med kundearbeidet.

Behov for kunnskapsdeling
Ifølge tolloven og tollovforskriften er det

importør som står ansvarlig overfor

Tollvesenet hvis det oppdages feil. Grete

mener at det i dag stilles for få krav til spedi-

tører om tollfaglig kompetanse. Feilfor-

tollinger får i de fleste tilfeller ingen konse-

kvenser for speditør, importør betaler reg-

ningen i form av feilbelastninger. 

– Mange bedrifter har ikke kvalitetssik-

ring i det hele tatt på disse områdene. Både

importører og speditører undervurderer

betydningen av tollfaglig kompetanse og

gode kontrollrutiner på dette området.

Derfor blir det utrolig mange feilfortollinger,

sier gründeren som mener at Tollvesenet har

sett problemet og at de forsøker å lage et sys-

tem som belønner dem som gjør det rett.

Hun tror importørene kan ha de beste inten-

sjoner om å følge regelverket, men kvalite-

ten kan aldri bli bedre enn den jobben som

fortollerne gjør.

– Importørene har innen tre år mulighet

til å søke Tollvesenet om refusjon av for mye

innbetalt toll og avgifter. Det kan imidlertid

ta lang tid å få pengene. I ett konkret tilfelle

tok det næringsmiddelbedriften et og et

halvt år før beløpet på godt over en halv mil-

lion kroner ble refundert fra Tollvesenet.

Det ligger god økonomi i å gjøre tingene rik-

tig første gang! Hun brenner for å få tollfaget

ut til folket.

– Mange er klar over regelverket, men

mange er nok ikke kjent med eget ansvar.

«Kan man gjøre sånn og sånn? Er det og det

lov?». Jeg håper å kunne hjelpe riktig mange

fremover, sier Grete. Ikke minst leserne av

magasinet Gründer. �
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Import av varer 
– hva bør du vite?

om gründer vet du at offentlig

regelverk kan være omfattende

og til dels svært vanskelig å sette

seg inn i. Kanskje setter du arbei-

det ut til en bedrift som kan dette

bedre enn deg slik at du kan

bruke tiden på det som er din kjernevirk-

somhet. Du bruker gjerne en regnskapsfører

til å føre regnskapet ditt, men du er likevel

ikke fritatt for ansvaret og pliktene. På

samme måte vil det være om du bestemmer

deg for å sette bort alt arbeid i forbindelse

med import til en speditør. Du bør forsikre

deg om at vedkommende gjør en god jobb

for deg da det er du som i siste omgang vil

være ansvarlig overfor Tollvesenet ved even-

tuelle feil. Vel så viktig er det imidlertid at

kunnskap om regelverket setter deg i stand

til faktisk å utnytte de muligheter som ligger

der. Det er lurt å sette seg litt inn i hva dette

dreier seg om. 

Importørs ansvar
Tolloven og tollovforskriften regulerer ulike

aktørers ansvar og plikter ved import og

eksport samt hjemler Tollvesenets aktivitet.

For deg som importør vil kapittel V i tolloven

samt kapittel 5 i tollovforskriften være viktige

bestemmelser å sette seg inn. Bestemmel-

sene beskriver blant annet hvilken doku-

mentasjon importør plikter å legge frem ved

fortolling, krav til dokumentasjon, deklare-

ring og utfylling av tolldeklarasjonen. Det er

viktig at korrekt dokumentasjon (fakturaer,

fraktdokumenter, opprinnelsesbevis, tilla-

telser, etc.) blir lagt frem for å sikre riktig

beregning. Speditør foretar fortolling på

grunnlag av dokumentasjon som følger varen

samt informasjon fra deg som vareeier.

Etablering av gode rutiner og god dialog med

din speditør sikrer et korrekt resultat.

Ved fortolling plikter vareeier, eller den

som opptrer på dine vegne, å oppgi tolltariff-

nummer i henhold til den norske tolltariffen.

Varens tolltariffnummer bestemmer toll- og

avgiftsnivå, og hvorvidt varen er omfattet av

importrestriksjoner. Min erfaring er at mang-

lende kunnskap om klassifiseringsreglene

resulterer i at varer blir feilklassifisert. Jeg vil

anbefale deg som importør å søke Toll-

vesenet om et bindende klassifiseringsved-

tak, spesielt i tvilstilfeller. Næringsmidler og

klær er fremdeles belagt med høye tollsatser.

Det vil i slike tilfeller være av stor betydning

å få klarlagt riktig tolltariffnummer, og der-

igjennom korrekt belastning av toll og avgif-

ter. Vær oppmerksom på at varer kan være

avgiftspliktige selv om de er tollfrie. Skulle

Tollvesenet oppdage feilfortollinger i en

regnskapskontroll ute i din bedrift, vil dette

kunne medføre etterberegning samt tilleggs-

beregning av toll og avgifter. I motsatt fall vil

det være kjedelig å oppdage at du kanskje

gjennom flere år har betalt for mye. Selv om

man innenfor visse frister kan søke om refu-

sjon, er det god økonomi i å gjøre dette riktig

første gang. Riktig klassifisering har også

betydning for produktkalkyler som danner

grunnlaget for din utsalgspris, og i siste

omgang din fortjeneste. Har du råd til å feile

her?  �

S

Tenk deg følgende; Du har kommet over et godt produkt på en messe i utlandet, og ønsker å starte import

av dette til Norge. Du har foretatt markedsundersøkelser, og funnet ut at det er et stort marked for dette

produktet, og muligheter for stor fortjeneste. Du inngår avtale om transport av varene til Norge, og etter

kort tid ankommer første vareparti. Hvilket ansvar har du som importør, og hva bør du tenke på i for-

bindelse med import av varer?

TEKST: GRETE ASTAD

TOLL
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