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Ny ordning for innførselsmerverdiavgift fra 2017
Det blir slutt på innkreving av merverdiavgift via fortolling fra januar 2017.
Merverdiavgift skal rapporteres av kunden til Skatteetaten. SCHENKER vil levere
merverdiavgiftrapport som et tillegg til fortolling.
Som omtalt i Logistikk Nettverk vil innkreving av merverdiavgift fra januar 2017 bli endret.
Tidligere har dette blitt beregnet gjennom tolldeklarasjonen på kundenes tollkreditt eller
speditørens dagsoppgjør. Fra årsskiftet skal det rapporteres (egenfastsettes) til Skatteetaten
via den nye skattemeldingen som erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.
Informasjon fra Skatteetaten:
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-formerverdiavgift-endres-fra-2017/
Endringen har vært under planlegging i lang tid. Selv om det ble sagt at dette ikke skulle medføre
ekstra arbeid for næringslivet, så vil momsrapporteringen endres og importørene må sette
seg inn i de nye reglene. Det er sendt ut brev fra Skatteetaten til alle bedrifter som berøres av
ordningen.
Endringer hos de som lager fortollinger
Alle varer skal fortolles som tidligere. Utregningen av merverdiavgift i rubrikk 47 fjernes men
dette medfører ikke at det blir mindre viktig at tolldeklareringen er korrekt. Hvor mye som skal
rapporteres i merverdiavgift på omsetningsoppgaven overlates i praksis til importøren.
Innførselsmerverdiavgift underlegges prinsippet om egenfastsetting. Dette er sentralt i
skatteforvaltningsloven som trer i kraft januar 2017.
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Rapport fra Altinn
Tolletaten vil tilby en tolldeklarasjonsoversikt som en ny tjeneste i Altinn. Der vises alle tolldeklarasjoner som er godkjent på din bedrift og skal være til hjelp når merverdiavgift skal
rapporteres. Se info her: http://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/nytt-fradirektoratet/tolldeklarasjonsoversikt-i-altinn/
Rapporten fra Altinn viser ikke utregnet merverdiavgift.
Schenker kan hjelpe deg
Vi kan tilby et tilleggsark for hver tolldeklarasjon som viser utregnet merverdiavgift pr. varepost
med sluttsum. Den viser også om det skal rapporteres merverdiavgift i høy eller lav sats. Dette vil
sendes ut til alle kunder sammen med fortollingen. Prisen for denne tjenesten er kr 92,- pr.
deklarasjon.
De av våre kunder som ikke ønsker tjenesten bes ta kontakt med vårt lokale
salgskontor/avdelingskontor.
Schenker kan som et alternativ tilby en samleoppstilling for de av våre kunder som har en større
mengde tolldeklarasjoner.
Det er viktig at man benytter en kvalifisert aktør slik at man har kontroll på alle tolldeklarasjoner.
Schenker sender i dag fortollinger med automatikk på mail til de kundene som ønsker dette, og
har en fortollingsavdeling med høy kompetanse. Vi vil støtte og hjelpe våre kunder i endringene
som skal skje fra nyttår.
Dersom du ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med din selger eller ditt lokale Schenkerkontor.

Med vennlig hilsen
Schenker AS

Iren Hofseth
Tollsjef

