24. oktober 2016

25 spørsmål & svar – Ny ordning for innførselsmerverdiavgift
Fra 2017 innføres et nytt system for innførselsmerverdiavgift. Her finner du
25 spørsmål og svar om den nye ordningen.
1

HVEM GJELDER DEN NYE ORDNINGEN FOR?

Den nye ordningen gjelder for importører som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og som innfører
fysiske gjenstander (varer). Dette gjelder uavhengig av virksomhetens størrelse, bransje og selskapsform.
2

VIL DET VÆRE EN OVERGANGSPERIODE?

Nei, den nye ordningen vil tre i kraft 1. januar 2017, og vil således være obligatorisk fra denne dato. Det er
ikke mulig å søke om dispensasjon fra den nye ordningen.

3

HVA GÅR DEN NYE ORDNINGEN UT PÅ?

Den nye ordningen går ut på at merverdiavgiftsregistrerte importører skal foreta en såkalt
«egenfastsetting» av innførselsmerverdiavgift ved å rapportere denne i den nye merverdiavgiftsmeldingen
som også kommer 1. januar 2017.
4

HVA BETYR «EGENFASTSETTING»?

Egenfastsetting betyr at importøren selv skal fastsette både beregningsgrunnlaget for
innførselsmerverdiavgiften, samt beregne avgiftsbeløpet. Dette skjer i den nye merverdiavgiftsmeldingen i
de nye postene 9 og 10. Ny post 9 gjelder for varer med høy avgiftssats (25 %) og ny post 10 gjelder for
varer med redusert avgiftssats (15 %).
5

SKAL VARENE TOLLDEKLARERES SOM FØR?

Ja, deklarasjonsplikten består. Dette betyr at varen skal tolldeklareres som før, og at det ved
tollekspederingen produseres en tolldeklarasjon. Dette vil normalt skje ved at en speditør foretar
tolldeklareringen i TVINN-systemet.
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6

SKAL MAN BETALE INNFØRSELSMERVERDIAVIGFT TIL TOLLVESENET I DEN NYE ORDNINGEN?

Nei, den nye ordningen med egenfastsetting medfører at merverdiavgiftsregistrerte importører ikke lenger
skal betale innførselsmerverdiavgift til tollvesenet ved innførselen gjennom f.eks. tollkreditt eller dagskredit.
7

KAN MAN FORTSATT FÅ SPEDITØR TIL Å LEGGE UT FOR MERVERDIAVGIFTEN?

Nei, dette vil ikke være mulig for merverdiavgiftsregistrerte importører i den nye ordningen. Importøren må
fastsette innførselsmerverdiavgiften selv.
8

HVA SKJER MED TOLLKREDITTORDNINGEN?

Tollkredittordningen vil fortsatt bestå, men for merverdiavgiftsregistrerte importører vil den kun gjelde toll
og særavgifter. For disse importørene vil derfor ikke lenger innførselsmerverdiavgiften belastes tollkreditten.
For importører som innfører varer som verken utløser toll eller særavgifter vil tollkredittordningen dermed
falle bort.
9

HVOR VIL MAN FINNE EN OVERSIKT OVER INNFØRSELEN?

En oversikt over all vareinnførsel vil fra 1. januar 2017 være tilgjengelig i Altinn. Dette kalles for en
«deklarasjonsoversikt» som vil være tilgjengelig for alle merverdiavgiftsregistrerte importører. Man trenger
ikke å søke om tilgang til denne oversikten, men den vil automatisk være tilgjengelig.
10

HVILKEN INFORMASJON VIL FREMGÅ AV DEKLARASJONSOVERSIKTEN?

Deklarasjonsoversikten vil vise dato for tollekspedering, ekspedisjons- og løpenummer pr. tolldeklarasjon,
samt statistisk vareverdi pr. tolldeklarasjon. I tillegg vil den vise hvem som er deklarant (normalt en
speditør), samt eventuelle toll og særavgifter.
11

HVOR OFTE KOMMER DEKLARASJONSOVERSIKTEN OG I HVILKET FORMAT?

Den vil kommer hver måned og vil gi en oversikt over all innførsel pr. kalendermåned. Den blir gjort
tilgjengelig første virkedag etter utløpet av hver kalendermåned, og man vil motta en e-post når den er
tilgjengelig. Deklarasjonsoversikten kommer i PDF-format og i XML-format.
12

HVOR KAN MAN LESE MER OM DEN NYE DEKLARASJONSOVERSIKTEN?

Mer informasjon om denne deklarasjonsoversikten finnes på nettstedet www.toll.no under fanen «Bedrift»
og tittelen på informasjonen er «Tolldeklarasjonsoversikt i Altinn».

13

NÅR OG HVORDAN SKAL INNFØRSELSMERVERDIAVGIFTEN RAPPORTERES?

Innførselsmerverdiavgift skal periodiseres på grunnlag av tidspunktet for tollekspedisjonen, det vil si dato
på tolldeklarasjonen. Dersom tolldeklarasjonen er datert f.eks. den 20. februar 2017 skal egenfastsettelsen
skje i 1. avgiftstermin (januar/februar) 2017. Egenfastsettingen skjer ved at avgiftsgrunnlaget og selve
avgiftsbeløpet føres i post 9 (varer med 25 % avgiftssats) eller post 10 (varer med 15 % avgiftssats) i den nye
merverdiavgiftsmeldingen.
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14

NÅR OG HVORDAN SKAL INNFØRSELSMERVERDIAVGIFTEN FRADRAGSFØRES?

Fradrag for innførselsmerverdiavgift skal periodiseres på grunnlag av tidspunktet for tollekspedisjonen, det
vil si dato på tolldeklarasjonen. Fradraget gjøres i den nye merverdiavgiftsmeldingen post 17 (varer med 25
% avgiftssats) eller post 18 (varer med 15 % avgiftssats).
15

HVILKE REGLER GJELDER FOR BEREGNINGSGRUNNLAGET?

Beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift skal fastsettes i samsvar med tolloven kapittel 7.
Hovedregelen fremgår av tolloven § 7-10, som sier at det er «transaksjonsverdien» som skal legges til
grunn. Med dette menes den pris som er betalt eller skal betales for varen ved salg for eksport til Norge
med tillegg av kostnader som fremgår av §§ 7-17 og 7-18. Dette er f.eks. frakt, forsikring, emballasje,
provisjoner mv. Dette kalles varens «tollverdi», og utgjør den verdi som oppgis som statistisk vareverdi i
tolldeklarasjonens rubrikk 46. Eventuell toll og særavgifter skal også inngå i beregningsgrunnlaget (med
unntak av engangsavgiften på bil). Toll og særavgifter fremgår i tolldeklarasjonens rubrikk 47.
16

KAN STATISTISK VAREVERDI LEGGES TIL GRUNN VED BEREGNINGEN?

Ja, som hovedregel vil beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgiften være varens statistiske verdi
(tolldeklarasjonens rubrikk 46), pluss eventuell toll og særavgifter (tolldeklarasjonens rubrikk 47). Dette
forutsetter at korrekt verdi er lagt inn i rubrikkene.
17

GJELDER DET SÆRSKILTE BEREGNINGSREGLER FOR NOEN TYPER VARER?

Ja, i merverdiavgiftsloven § 4-11 er det gitt særregler. Disse gjelder for kunstverk, samleobjekter,
antikviteter, tanntekniske produkter og ved gjeninnførsel av varer som har vært bearbeidet eller reparert i
utlandet.
18

VIL VALUTASVINGNINGER MEDFØRE ENDRINGER FOR IMPORTØRENE?

Nei, avgiftsplikten oppstår ikke på grunnlag av at man mottar en faktura, men av at varen passerer norsk
tollgrense. I og med at deklarasjonsplikten består, vil dato for valutakurs fortsatt baseres på tidspunktet for
tollekspederingen.
19

SKAL MAN RAPPORTERE INNFØRSEL AV VARER SOM ER FRITATT FOR MERVERDIAVGIFT?

Ja, ved innførsel av varer som er fritatt for innførselsmerverdiavgift skal grunnlaget rapporteres i den nye
merverdiavgiftsmeldingen post 11. Disse fritakene fremgår av merverdiavgiftsloven kapittel 7
20

HVORDAN SKAL INNFØRSELSMERVERDIAVGIFTEN BOKFØRES?

Regnskapet skal spesifisere grunnlaget for beregning av innførselsmerverdiavgift pr. avgiftssats. Dette kan
føres enten 1) ved registrering på blindkonto eller 2) ved registrering på særskilt MVA-kode. Grunnlaget kan
bokføres pr. tolldeklarasjon, pr. periode eller pr. termin, men beregningen av grunnlaget skal dokumenteres
pr. tolldeklarasjon.
21

ER DET NOEN ENDRINGER FOR KJØP AV TJENESTER FRA UTLANDET?

Nei, dersom en næringsdrivende eller offentlig virksomhet kjøper såkalte fjernleverbare tjenester fra
utlandet, skal kjøperen selv beregne merverdiavgift etter reglene om snudd avregning («reverse charge»).
Denne ordningen endres ikke. Rapporteringen for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal skje på
samme måte som før, men i den nye merverdiavgiftsmeldingen post 12.
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22

HVA GJELDER DERSOM ET UTENLANDSK SELSKAP LEVERER VARER SOM DE SKAL MONTERE I
NORGE?

Dersom et utenlandsk selskap sender varer til Norge, men selv kommer hit for å installere, teste, montere
etc. har de som utgangspunkt en plikt til å registrere seg i det norske Merverdiavgiftsregisteret. Det er viktig
å avklare hva som er riktig avgiftshåndtering før man inngår denne typen kontrakter. Skattemyndighetene
har i flere saker etterberegnet merverdiavgift og ilagt renter og tilleggsavgift overfor det utenlandske
selskapet selv om den norske kunden har innført varene, og innførselsmerverdiavgiften har dekket verdien
av både selve varen og tjenestene.
23

KAN MAN FÅ TILLEGGSAVGIFT DERSOM BEREGNINGSGRUNNLAGET ER FOR LAVT?

I dag er det slik at dersom en kontroll viser at beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgiften er satt
for lavt, kan tollvesenet ilegge tilleggsavgift selv om selskapet har full fradragsrett. I dag viser tollvesenets
praksis at det normalt ilegges 5 % tillegg. På grunn av nye objektive regler om tilleggsavgift som kommer
fra 1. januar 2017 ved innføring av ny skatteforvaltningslov (fast tillegg på 20 %), er det usikkert hvordan
dette vil bli praktisert.
24

HVILKE DOKUMENTASJONSKRAV GJELDER?

Innførselsmerverdiavgiften skal dokumenteres med tolldeklarasjon og tilhørende underbilag (f.eks.
faktura/pro forma faktura, fraktdokumenter, eventuelle lisenser/tillatelser og opprinnelsesdokumenter). I
tillegg skal både beregningsgrunnlaget og selve avgiftsbeløpet dokumenteres pr. avgiftssats og pr.
tolldeklarasjon.
25

HVA GJELDER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER?

Kommuner og fylkeskommuner er normalt registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og skal følge det nye
systemet. Dersom kommunen eller fylkeskommunen ikke har fradragsrett for innførselsmerverdiavgiften,
men kompensasjonsrett, skal avgiftsbeløpet (som man selv har beregnet) tas med i
kompensasjonsmeldingen.
SPØRSMÅL?
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Cecilie Aasprong Dyrnes
Partner
cad@adeb.no
Telefon: 98 29 45 16

Silje Andreassen
Advokatfullmektig
san@adeb.no
Telefon: 98 29 46 33

OSLO
Bygdøy allé 2, 0257 Oslo • P.O. Box 2734
Solli, 0204 Oslo
Tel: 23 89 40 00
e-post: oslo@adeb.no

STAVANGER
Børehaugen 1, 4006 Stavanger • P.O. Box
660, 4003 Stavanger
Tel: 51 89 89 00
e-post: stavanger@adeb.no

Steinar Tofte Haugen
Advokatfullmektig
sth@adeb.no
Telefon: 95 42 94 20

TRONDHEIM
Dyre Halses gate 1a, 7042 Trondheim • P.O.
Box 88 53 Solsiden, 7481 Trondheim
Tel: 73 87 12 00
e-post: trondheim@adeb.no
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