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Informasjon om bruk av handelsfakturaer vedrørende fortollinger
Som følge av intensivert kontroll av tollen på dokumenter ved eksport og importforsendelser har vi mottatt
tilbakemelding om at proformafakturaer i alt for stor grad brukes av de som sender varer. En proforma skal
ikke brukes på vanlig salg. Da skal det følge en ordinær handelsfaktura med varene.
Brukes proforma på grunn av at handelsfaktura utstedes i etterhånd skal det klart gå frem på proformafakturaen at "Proformaverdi er i samsvar med salgsverdi på varene". En proformafaktura kan brukes dersom
varene ikke skal betales. For eksempel - erstatnings og garantivarer, vareprøver, reklame, gaver, returer,
reklametrykksaker. Dersom proforma brukes skal alltid grunnen oppgis.
På grunn av den økte kontrollen kan det oppstå forsinkelser dersom proforma brukes og det henstilles til å
sende handelsfaktura ved forsendelser som skal tollbehandles for å unngå dette.
Krav til innhold i handelsfaktura:
 Faktura nummer
 Leveringsbetingelser
 Vareverdi og varebeskrivelse
I januar 2007 ble det lagt ut info på www.toll.no om at alle eksportører som var autorisert som godkjente
eksportører måtte søke på nytt. I følge tollvesenet ble det sendt ut brev til næringslivet om dette, men
mange hadde ikke forstått hva dette gikk ut på. Resultatet ble at mange av våre kunder ikke hadde søkt før
de gamle numrene ble slettet januar 2008. En godkjent eksportør har et autorisasjonsnummer som skal fylles inn i opprinnelse - erklæringen på faktura og slipper derfor å fylle ut EUR1 (eget opprinnelsesbevis).
Mer informasjon om dette emnet kan finnes på: www.toll.no under linkene:
utførsel, frihandel og opprinnelse.

Har dere spørsmål knyttet til punktene over, ta kontakt med deres nærmeste Schenker-kontor for veiledning.
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