
Innførselsmerverdiavgift og      

mva-meldingen  
Nytt fra 1.1.2017 



Hvorfor overføres oppgaver fra Toll til Skatt? 

• Prop. 120 LS (2014-2015), kapittel 14 

• Høringsnotat fra FIN, datert 12.05.2015 

• Prop. 1 LS (2015-2016), kapittel 24 

Regjeringens hovedmål i arbeidet med en bedre skatte- og 
avgiftsforvaltning er:  

• redusert ressursbruk  

• forenkling for innbyggere og næringsliv  

• styrket bekjempelse av svart økonomi  

• bedre grensekontroll 

 

 



Bakgrunn for endringer 

• Forvaltningen av innførselsmva og særavgifter 
overføres fra Tolletaten til Skatteetaten  

• Innførselsmerverdiavgiften skal innberettes og betales 
sammen med innenlandsk merverdiavgift 

• Ingen endringer for uregistrerte (bortsett fra klage og 
refusjon) 

• Dette skaper behov for endring i omsetningsoppgaven 

 Derfor erstattes omsetningsoppgaven av mva-
meldingen (skattemelding for merverdiavgift) 

 

 



Hvem omfattes av ny ordning? 

Fullt ut avgiftspliktig 

virksomhet 
Delt virksomhet 

Skal innberette all 

innførselsmerverdiavgift i 

mva-meldingen.  

 

Fradrag kreves for den 

avgiftspliktige delen.  

Skal innberette og betale 

innførselsmerverdiavgift for 

hele virksomheten. 

 

Dersom hovedenheten er 

registrert i mva-registeret 

omfattes også 

underenhetene av 

ordningen.  

 

Kommuner mv. Fellesregistrering 

Omfattes av ordningen.   

Selskapene anses som ett 

avgiftssubjekt, leverer felles 

mva-melding og blir 

solidarisk ansvarlig for 

oppgjøret.  

Skal innberette all 

innførselsmerverdiavgift i 

mva-meldingen.  

 

Fradrag kreves for den 

avgiftspliktige delen og 

resterende merverdiavgift 

kreves refundert gjennom 

kompensasjonsmeldingen 

etter reglene i 

kompensasjonsloven. 



Deklarere Beregne Bokføre Innberette Endre Klage 

TVINN Tolldeklarasjon/ 

Altinn 

Mva-grunnlag og 

mva 
Nye regnskapskonti Ny mva-melding Endrede rutiner 

Konsekvenser for virksomheter 



TVINN og tolldeklarasjon 

• Tolletaten mottar og behandler tolldeklarasjoner i TVINN-systemet for import 
og eksport som før 

• Innførselsmva skal ikke lenger inngå i tolldeklarasjonen for mva-registrerte 
virksomheter og dermed ikke inn i TVINN 

• Det etableres en ny tolldeklarasjonsoversikt i Altinn 

• Innførselsmva blir ikke beregnet, innberettet eller betalt ved grensepassering 

• Innførselsmva og grunnlag føres ikke lenger i tolldeklarasjonen (rubrikk 47) 

• Tollkreditt ikke lenger relevant for mva (men kan benyttes for toll og 
særavgifter) 

• Du får ikke lenger merverdiavgiften fakturert fra speditør eller i tollfaktura/ 
kontoutdrag for tollkreditt 



Tolldeklarasjon 

NB: Det kan være 

mange varelinjer på en 

tolldeklarasjon 



Deklarasjonsoversikten i Altinn 29. november 2016 

Formål:  

Gi en oversikt over alle 

deklarasjoner 

 

Alle virksomheter registrert i 

Enhetsregisteret (ikke bare 

mva-registrerte) 

 



Beregning innførselsmva 

• Det er ingen endringer i reglene om beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift. 

• Merverdiavgiftsloven § 4-11 første ledd slår fast at ved innførsel av varer skal 
beregningsgrunnlaget fastsettes etter tollovens kapittel 7 om grunnlag for beregning av toll. Toll 
og andre avgifter som oppkreves ved innførselen inngår i beregningsgrunnlaget.  

• Virksomheter må selv beregne mva-grunnlaget - jamfør regelverk om tollverdi. 

• Tolldeklarasjonen er et viktig hjelpemiddel for å beregne innførselsmva 

• Beregnet mva-grunnlag og mva kan så bokføres og innberettes 



Tollverdi 

• Varens tollverdi – det man har betalt eller skal betale for varen. I 
tollverdien inngår alle kostnader frem til norsk grense, inkludert 
emballasje, frakt og forsikring etc.  

• Merverdiavgiftsgrunnlaget – tollverdien med tillegg av toll og andre 
avgifter som særavgifter og forskningsavgift.  

• Statistisk verdi – står i tolldeklarasjonens rubrikk 46. Denne vil ofte 
samsvare med tollverdien på varen.   

 

NB: Dersom tollverdi skal beregnes «fra bunnen av» henvises det til Tolloven og 

tollverdiveilederen på toll.no (link) 

http://www.toll.no/no/bedrift/import/beregning/tollverdi/tollverdiveileder/


Prosess for beregning - eksempel 

Kontrollere 

fullstendighet 

Beregne 

tollverdi 

Tolldeklarasjoner 

kan kontrolleres mot 

deklarasjons-

oversikten i Altinn– 

har virksomheten 

mottatt alle 

tolldeklarasjoner? 

Vurdere om tollverdi 

er lik statistisk verdi 

som står i 

tolldeklarasjonen 

Kontrollere 

riktighet 

Er toll-

deklarasjonene 

riktige ift bestilling 

og faktura? 

Inkludere 

toll + andre 

avgifter 

Hvis relevant: legg 

toll og andre avgifter 

til tollverdi 

Beregne 

merverdi-

avgift 

Multipliser 

merverdiavgiftsgrunnlaget 

med riktig avgiftssats  

Tollverdi + toll og andre avgifter = 

merverdiavgiftsgrunnlag 

Mva = merverdiavgiftsgrunnlag x 

avgiftssats 

Mva 



Avgiftsgrunnlaget 

Tollverdien er i all hovedsak det samme som statistisk verdi.  
Statistisk verdi finner du på tolldeklarasjonen (rubrikk 46) og på deklarasjonsoversikten i Altinn.  
 
Når tollverdien ikke er lik statistisk verdi (unntak) 
• gjeninnførsel 

 
Når tollverdien ikke er lik mva-grunnlag + toll og andre avgifter (unntak) 
• innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter (20 % av tollverdi) 
• innførsel av tanntekniske produkter (egen beregning) 

Tollverdi  

+ toll 

+ andre avgifter 

= grunnlag for innførselsmerverdiavgift 

Disse unntakene har egne 

prosedyrekoder i 

tolldeklarasjonens rubrikk 37 



Avgiftsgrunnlaget - forts 

 

Toll og andre avgifter finner du på tolldeklarasjonen (rubrikk 47) og på deklarasjonsoversikten i Altinn. 
Særavgifter gjelder de som virksomheten ikke er registrert for. Forskningsavgift skal også inngå i 
beregningsgrunnlaget. 

Tollverdi  

+ toll  

+ andre avgifter  

= grunnlag for innførselsmerverdiavgift 



Eksempler 

1. Beregningsgrunnlaget hvor man bare skal betale merverdiavgift 

Varer, innkjøpspris  kr 15 000 

Frakt og forsikring  kr 1 000  

Mva (16 000 x 25 %)  kr 4 000 

 

2. Eksempel på beregningsgrunnlaget hvor man også skal betale toll  

Varer, innkjøpspris  kr 15 000 

Frakt/forsikring  kr 1 000  

Toll  kr 2 000 

Mva (18 000 x 25 %)  kr 4 500 



Bokføring og ny 
bokføringsforskrift 
• SAF-T (Standard Audit File – Tax) 

• Regnskapssystemer tilpasses ny skattemelding 
og oppdateres med nye konti for innførselsmva 

• Beregnet mva-grunnlag skal bokføres 

• Tolldeklarasjonen er viktig dokumentasjon for 
bokføring av mva 

• Bokførte grunnlag og avgifter overføres 
elektronisk fra regnskapssystemet eller legges 
manuelt inn i Altinn  

Kode Beskrivelse Mva-

melding 

0 Ingen merverdiavgifts-behandling (anskaffelser) N/A 

21 Kostnad ved innførsel av varer, 25 % (med fradrag) N/A 

81 
Grunnlag innførsel av varer med fradragsrett for 

innførselsmerverdiavgift, 25 % 

Post 9 (utg) 

Post 17 (inng) 

82 
Grunnlag innførsel av varer uten fradragsrett for 

innførselsmerverdiavgift, 25 % 

Post 9 (utg) 

22 Kostnad ved innførsel av varer, 15 % (med fradrag) N/A 

83 
Grunnlag innførsel av varer med fradragsrett for 

innførselsmerverdiavgift, 15 % 

Post 10 (utg) 

Post 18 (inng) 

84 
Grunnlag innførsel av varer uten fradragsrett for 

innførselsmerverdiavgift, 15 % 

Post 10 (utg) 

23 
Kostnad ved innførsel av varer, 0 % (uten fradrag) N/A 

85 

 

Grunnlag for innførsel av varer det ikke skal 

beregnes merverdiavgift av, 0 % 

Post 11 

Utdrag fra SAF-T relevant for innførselsmva 



Bokføring av merverdiavgift 

Bokføringsforskriften § 3-1 første ledd nr. 8 (forts.) 

 

Spesifikasjonen skal vise grunnlaget per konto og totalt for: 

 
• Utgående merverdiavgift 

• Fradragsberettiget innenlands inngående merverdiavgift 

• Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 

 

• Innenlands omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift 

• Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift 

• Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt 

• Omsetning og uttak som faller utenfor bestemmelsene i mval. kap. 3 

• Kjøp med omvendt avgiftsplikt, fordelt på tjenester kjøpt fra utlandet og 
innenlands kjøp av varer og tjenester 

fordelt på avgiftssats  

per termin 

 

Denne spesifikasjonen gjør det mulig å innberette riktig i ny mva-melding 



Bokføring av innførselsmerverdiavgift 

Bokføringsforskriften § 3-1 første ledd nr. 8 (forts.) 

 

• Spesifikasjonen skal vise: 
• Grunnlaget for beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer fordelt på 

de forskjellige avgiftssatsene 

• Grunnlag knyttet til innførsel av varer som det ikke skal beregnes 
merverdiavgift av 

 

• Grunnlaget for innførselsmerverdiavgift er ikke en regnskapsmessig 
kostnad 

 

• Grunnlaget for utgående innførselsmva må registreres slik at det kan 
rapporteres i mva-meldingen. Det betyr at grunnlaget må registreres på 
egen konto med motkonto. I regnskapssystemer kan man eventuelt 
benytte en egen mva-kode i tillegg. 



Dokumentasjonskrav 

Bokføringsforskriften § 5-5-2 

 

Tolldeklarasjonen med underbilag dokumenterer : 

• Grunnlaget for beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer og 
eventuelle toll og særavgifter ved innførsel av varer  

• Grunnlaget for innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift 
av  

 

Særskilt dokumentasjon skal vise beløpene som inngår i mva-grunnlaget/ mva. 

Beregningsgrunnlaget må dokumenteres (ikke bokføres) per tolldeklarasjon. 

Nærmere krav gis i en oppdatert GBS 9 Spesifikasjon av grunnlaget for 
inngående merverdiavgift ved innførsel av varer samt dokumentasjons- og 
oppbevaringskrav (GBS: God Bokføringsskikk) 



Ny skattemelding for 
merverdiavgift 
• Fra omsetningsoppgave til mva-melding 

• Samme termin/frist for innberetning og betaling som i dag 

• Fra 11 til 19 poster: Nye og endrede poster 

• Inkluderer innførsel av varer som det ikke skal beregnes 
merverdiavgift av (0-sats) – eksempelvis midlertidig import 

• Administrative reaksjoner – eksempelvis tvangsmulkt ved 
manglende innlevering 



Post 1 og 2 
Samlet aktivitet innenfor og utenfor loven 

• Post 1 Samlet omsetning utenfor 
merverdiavgiftsloven 

• Post 2 Samlet omsetning og uttak 
innenfor merverdiavgiftsloven og 
innførsel 

 

To grep: 

• Post 1 er ikke lenger en 
bruttostørrelse som inkluderer post 2 

• Post 2 summerer alle grunnlagsfelter 
bortsett fra post 13 (2-12) 

 



Visning virksomhetsvurdering 

Grunnlaget i post 3 – 8 summeres for å 
se om omsetningen er over kr 50 000, 
slik at virksomheten fortsatt skal være 
mva-registrert. 

I denne omsetningen inkluderes ikke: 

• innførsel av varer 

• kjøp av fjernleverbare tjenester 

• innenlands kjøp med omvendt 
avgiftsplikt 

• Innførsel er ikke inkludert i 
beløpsgrensen etter mval. § 2-1 

 



Post 3–5 
Innenlands omsetning og uttak 

 

 

• Ingen endringer 

• Utgående merverdiavgift ved 
innenlands omsetning og uttak 

• Tilsvarer gammel post 4–6 

 



Post 6–8 
 
 

• Post 6 Innenlands omsetning og 
uttak fritatt for mva 

• Post 7 Innenlands omsetning 
med omvendt avgiftsplikt – her 
føres selgers omsetning av 
klimakvoter og gull 

• Post 8 Utførsel av varer og 
tjenester 

 

• Oppsplitting av gammel post 3 

 



Post 9–11 
Innførsel av varer 
 

• Utgående innførselsmva 

• Post 9 Innførsel av varer, 
og beregnet avgift 25 % 

• Post 10 Innførsel av varer, 
og beregnet avgift 15 % 

• Post 11 Innførsel av varer 
som det ikke skal beregnes 
merverdiavgift av (null-sats) 

• Alt som føres i 
tolldeklarasjon skal føres i 
post 9-11 

 

 



Post 12–13 
Kjøp med omvendt avgiftsplikt 

• Post 12 Tjenester kjøpt fra 
utlandet, og beregnet avgift 25 
% (fjernleverbare tjenester) 

• Post 13 Innenlands kjøp av 
varer og tjenester, og beregnet 
avgift 25 % (klimakvoter og 
gull) – skal ikke med i kjøpers 
skattemelding post 2 (selgers 
skattemelding post 7) 

 

• Oppsplitting av gammel post 7 

 

 

 



Post 14–16 
Fradragsberettiget innenlands inngående mva 
 

• Tilsvarer gammel post 8–10 

• Forskjellen er at 
fradragsberettiget inngående 
mva ved innførsel av varer og 
kjøp av fjernleverbare 
tjenester føres i post 17 og 18. 

 



Post 17 
Fradragsberettiget innførselsmva 25 % 
 

• Innførsel av varer og kjøp av 
fjernleverbare tjenester fra 
utlandet 25 % 

• Motpost i post 9 og 12 

• Post 17 skal normalt  ikke 
overstige sum post 9 og 12 i 
en hovedmelding (krav til 
merknadsfelt). 

 

 



Post 18 
Fradragsberettiget innførselsmva 15 % 
 

• Innførsel av varer 15 % 

• Motpost i post 10 

• Post 18 skal normalt ikke 
overstige post 10 i en 
hovedmelding. 

 

 



Post 19 
Avgift å betale / til gode 

• Tilsvarer gammel post 11 



Altinn 

• Maskinell summering: 

• Post 2 (summerer post 3–12) 

• Beregnet avgift-feltene 

• Post 19 Sum avgift 

 

• Med hjelpebokser på norsk og 
engelsk 

 

 



Endringer og 
endringsmelding 
• Korrigert oppgave og tilleggsoppgave erstattes av korrigert 

melding og tilleggsmelding – felles begrep: endringsmelding 

• Levere endringsmelding i Altinn for den terminen det gjelder. 
Frist for endring: innen tre år 

• Er det endringer i tolldeklarasjonen, skal den som før 
omberegnes på tolldeklarasjon i TVINN, i tillegg til 
endringsmelding i Altinn 



Overgangsordning – endring – mva-registrerte 

• Ved levert tolldeklarasjon før 1.1.2017 med mva oppgitt må 
endringsmeldingen (ny tolldeklarasjon) også innholde mva.  

• Rettingen må skje på samme måte som tidligere i 
omsetningsoppgaven (eldre oppgaver vil være tilgjengelig på 
gammelt format) 

 



Klage på vedtak 

• Klageinstans ved fastsatt mva er Skatteklagenemda 

• Klageinstans ved fastsatt særavgift er Skattedirektoratet 

• Klageinstans ved fastsatt toll er Tolldirektoratet 

 
Vedtak om 

fastsetting av 

særavgifter og mva-

kompensasjon 

 

Vedtak om 

tvangsmulkt og 

overtredelsesgebyr 

Vedtak om 

fastsetting av  

mva  

Vedtak om 

tilleggsskatt 

Vedtak om BFU 

Vedtak om 

fastsetting av 

tollavgift 

Skatteklage-

nemda 

Skatte-

direktoratet 

Toll-

direktoratet 

Forvaltningsvedtak 

(registrering ++) 



Viktige forberedelser 

• Sørge for at regnskapssystemet er oppdatert og satt opp 
med nye konti og mva-koder. 

• Informere berørte ansatte om endringer i 
omsetningsoppgaven. 

• Informere berørte ansatte om endringer i 
bokføringsforskriften. 

• Informere berørte ansatte om ny ordning for 
innførselsmerverdiavgift.  

• Sikre tilstrekkelig kompetanse for å beregne, bokføre, 
dokumentere og rapportere innførselsmerverdiavgift, og 
utarbeide nye rutiner.  



Linker og kontaktinformasjon 

 

Nettside: om ny mva-melding, ny ordning for innførselsmva, inklusiv spørsmål og 
svar her (kommer til å ligge ute til våren 2017) 

Nyttig informasjon om bokføring hos Regnskap Norge her 

Alle SAF-T kodene her 

 

Fordypning i tema:  

Prop. 120 LS (2014-2015), kapittel 14 her 

Høringsnotat fra FIN her 

Prop. 1 LS (2015-2016), kapittel 24 her 

 

Ny skatteforvaltningslov 

Hva er nytt med skatteforvaltningsloven på internett her 

Skatteforvaltningsloven på Lovdata her 

Prop. 38 L (2015-2016) her 

 

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/hvordan-forberede-bokforingen-pa-ny-mva-melding-2017/
http://skatteetaten.no/globalassets/standardformat-regnskapsaf-t/norwegian-saf-t-standard-vat-codes.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-120-ls-2014-2015/id2411653/sec14
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---overforing-av-forvaltningsoppgaver-til-skatteetaten-herunder-ny-ordning-for-merverdiavgift-ved-innforsel/id2411773/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-ls-ls0-20152016/id2455933/sec3?q=Prop. 1 LS#KAP24
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/ny-skatteforvaltningslov/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-05-27-14?q=skatteforvaltningsloven
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-38-l-20152016/id2466774/sec1?q=Skatteforvaltningsloven#match_0


29. november 2016 


