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Import-merverdiavgift fra 1.januar 2017 
 
 
Skatteetaten har definert denne og sendt ut informasjon til ca. 360.000 
momsregistrerte selskaper via ALTINN. De har også lagt ut detaljert informasjon 
på sine hjemmesider, for ytterligere info: Klikk her 
 
Vår bransjeorganisasjon, NHOLT, har bidratt med innspill til Skatt og Toll for å 
gjøre endringene mest mulig effektive for importører.  
 
DSV har deltatt i denne prosessen. Våre innspill er delvis hensyntatt, men 
dessverre ikke alle. På tross av innspill fra speditørene, har Skatteetaten valgt en 
løsning der import-merverdiavgiften og grunnlaget ikke skal fremkomme på den 
fremtidige tolldeklarasjonen. Dette kan skape utfordringer for mange av våre 
kunder. 
 
Vi har derfor, utarbeidet en løsning der vi i kombinasjon med å oversende en 
tolldeklarasjon, også kan gi kundene et tilleggs-ark der merverdiavgiften for 
enkeltsendinger fremkommer. Merverdiavgiften vil bli spesifisert for høy og lav 
sats, da dette skal spesifiseres i den nye omsetningsoppgaven for merverdiavgift 
som har flere poster. 
 
Vi vil belaste våre kunder et gebyr på NOK 99,- for denne tilleggstjenesten. 
 
Dersom din bedrift ikke ønsker et slikt tilleggs-ark, kan man henvende seg til oss 
på mail: moms@no.dsv.com for å reservere seg mot dette. 
  
Tollkredittordningen vil bestå, men i fremtiden vil kun toll og særavgifter belastes 
på denne. Av den grunn kan importørene kontakte Skatteetaten for å be om 
lavere kredittgrense dersom man betaler for en bankgaranti som sikkerhet for 
tollkreditten. 
 
Vi håper vår nye tilleggstjeneste vil hjelpe våre kunder til å oppfylle de nye 
myndighetskravene allerede fra første dag.      
 
 
  
  

http://www.skatteetaten.no/mva-melding
mailto:moms@no.dsv.com


Skulle noe være uklart, eller ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med din faste 
kontaktperson hos DSV Air & Sea AS. 
______________________________________________________________________________ 
  

  
 
  

  
  

  

  

  

Med vennlig hilsen 

 DSV Air & Sea AS 
DSV Air & Sea AS DSV Air & Sea AS DSV Air & Sea AS DSV Air & Sea AS DSV Air & Sea AS 
Leiraveien 13b Lilandsveien 162  Stokkamyrveien 20 Heggstadmoen 5 Setesdalsveien 210 
2000 Lillestrøm 5258 Blomsterdalen 4313 Sandnes 7080  Heimdal 4618 Kristiansand S 
Tlf. + 47 09870 Tlf. + 47 09870 Tlf. + 47 09870 Tlf. + 47 09870 Tlf. + 47 09870 
Fax+ 47 22 79 22 04 Fax+ 47 55 22 18 71 Fax+ 47 51 71 55 01 Fax+ 47 73 50 61 81 Fax+ 47 38 00 13 51 

www.no.dsv.com 
Find your local DSV-office on Global Office Finder. 
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