Oslo, 14/09.2017

Hvilke regler gælder for
eksport af varer og
tjenesteydelser til lande
udenfor EU, herunder
Færøerne, Grønland og
Norge?
For at kunne eksportere
varer til lande uden for
EU, skal virksomheden
først være registreret
som eksportør, samt i
øvrigt være
momsregistreret.
Registreringen som
eksportør skal foretages
på
https://indberet.virk.dk/
Ved registrering tildeles
virksomheden
automatisk et EORInummer til brug for
toldekspeditioner

Om told- og momsregler
Eksportrådet i København giver svar på
specifikke spørgsmål af told og eksportteknisk
tilsnit. Kontakt os via mail på
eksportteknik@um.dk.
Told- og momsregler gældende for
produkter, der eksporteres fra Danmark til
Norge
Din faktura skal være uden dansk moms. Dine
kunder bliver i stedet opkrævet norsk moms, når
varen ind-fortoldes i Norge. Sendes varen som
pakkepost gennem postvæsenet, opkræver
Posten gebyr. Gebyret nedsættes, hvis modtager
selv fortolder pakken via nettet. Husk at
fakturakopier skal medfølge pakkerne.
Den generelle moms i Norge er på 25%, 15% på
føde- og drikkevarer og 8% på biografbilletter,
persontransport og radio- og tv-licensen.
Yderligere oplysninger kan findes hos
www.toll.no.
Har du mere konkrete spørgsmål vedrørende
told og moms, kan du rette henvendelse til Told
og Eksportteknik via
http://um.dk/da/eksportraadet/eksportraadettilbyder/udvid-dit-salg/eksporteknik/ eller
eksempelvis EU’s Market Acces Database via
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
Told, afgift og moms ved privat e-handel
I Norge er en stor del af befolkningen erfarne
internetbrugere, og der er stor tradition for at
handle på internettet, da dette giver de norske
forbrugere praktiske og nemme løsninger. Ni ud
af ti husholdninger i Norge har forbindelse til
internettet, hvilket er i overensstemmelse med
stigningen i internetsalget af varer og
tjenesteydelser

Ifølge det norske toldvæsen, Tollvesenet, må
norske forbrugere, som bestiller varer fra en
udenlandsk netbutik, i de fleste tilfælde betale
moms på 25 %, når varen ankommer til Norge.
Det er vigtigt, at virksomheden er klar over, at
de norske kunder, skal fortolde og betale told og
moms af varen, hvis varen koster mere end
NOK 350, inkl. fragt og forsikringsafgifter. Hvis
varen koster under NOK 350 er varen afgiftsfri.
Læs mere om 350-kronergrensen på
https://www.toll.no/
Den norske moms bliver beregnet ud fra den
totale sum, når følgende priser lægges sammen:
- Varens pris
- Eventuel told og andre afgifter
- Fragt
- Eventuel forsikring
- Eventuelle gebyrer, provisioner, el. lign.
Skat
For information om de norske skatteregler
henvises til
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-ogorganisasjon/ , der er skattemyndighederne i
Norge. Taxnorway er skatteetatens afdeling for
internationale sager, find mere information via
https://www.skatteetaten.no/en/Internationalpages/. Her findes generel vejledning og
tilgængelige blanketter i forbindelse med
oplysninger til de norske skattemyndigheder.
Yderligere oplysninger om skatten i Norge kan
ses på Nordisk eTax via
https://www.nordisketax.net/main.asp?url=/he
m.asp&l=dan&c=nor

Om told- og momsregler
Eksportrådet i København giver svar på
specifikke spørgsmål af told og eksportteknisk
tilsnit. Kontakt os via mail på
eksportteknik@um.dk.
Momsregistrering i Norge
Fra den 1. april 2017 ophæves kravet om
registrering i Norge ved en momsrepræsentant
for alle erhvervsdrivende fra et EØS-land uden
forretningssted eller hjemsted i Norge
(norskregistrert utenlandsk foretak, NUF).
Danske virksomheder behøver derfor ikke at
involvere en monsrepræsentant, når de vil
etablere sig på det norske marked.
Registreringen kan nu ske direkte til det norske
Enhetsregister via skemaet Samordnet
Registermelding. De nye regler indebærer også,
at man skal angive en kontaktperson eller en
anden person tilknyttet virksomheden, som kan
udføre rapportering i www.altinn.no. Man skal
fortsat momsregistreres, når omsætningen
overstiger 50.000 NOK, og man skal stadig
vedlægge salgsdokumentation, der tilfredsstiller
de norske bogføringsregler.
Refusion af moms (MVA)
Udenlandske erhvervsdrivende kan søge om at
få refunderet den merværdiafgift (moms) de
betaler ved køb af varer og tjenester i Norge
eller ved indførsel af varer til Norge. Se
vejledningen på
www.skatteetaten.no/no/Bedrift-ogorganisasjon/Merverdiavgift/Refusjon/Refusjo
n-av-merverdiavgift-til-utenlandsknaringsdrivende/.
- Når du har spørgsmål vedr. de til enhver tid
gældende toldregler i Norge kan du finde svar på
www.toll.no
- Når du har spørgsmål vedr. momsreglerne i
Norge kan du finde svar på
www.Skatteetaten.no
ATA- Carnet
Et ATA-Carnet er et internationalt
tolddokument som sparer dig og din
virksomhed tid og penge ved midlertidig
indførsel af varer. Læs mere og ansøg om
dokumentet på
www.danskerhverv.dk/coc/Sider/Carnet.aspx.

Ønskes der yderligere information?
Kontakt Told- og Eksportteknik ved at skrive en
mail til: eksportteknik@um.dk

