Referat

Utvalg for i internasjonal handelsforenkling
Og
Utvalg for e-Transport
Møte 09032016
Utvalgsmedlemmer og observatører til stede.
Internasjonal handel:
Jan Hilleren, Kongsberg Maritim
Trude Feirud, Danske Bank
Finn B. Strømme, National Oilwell Varco
Arne Foss, DSV
Sjur Klætte, IN
Hanne Grande, PFS
Tom Rune Nilsen, NHO LT
Stefan Fransson, KGH
Roger Lundstrøm, KGH + NorStella Styre
Liv Kristin Rundberget, TAD
Iren Hofseth; DB Schenker
Benedicte Fleicher, Utenriksdepartementet
e-Transport
Kjell-Inge Lundbø, Emma Systems
Ørjan Ibs eriksen, Emma Systems
Svein Terje Berg, Systema
Arild Nybakk, Nordcarrier
Inge Håvard Unhjem, Postnord
Jan Erik Bostrøm. Proteria
Jan Vidar Knutslid, Descartes
Per Olafsen, Descartes
Dag Sørensen, Bring
Inviterte foredragsholdere
Marianne Hella, Skatteetaten
Rune A. Fjelly, Skatteetaten
Fra NorStella
Terje Olsen (ref)

Dagsorden:
12.00
12.30

Registrering – enkel lunsj
Godkjenning av dagsorden, møtereferat

12.40

Tillegg til Simple TransportXML
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Utvalgsleder og
sekretær
Arild Nybakk

12.45
13.00
13.05

WTOs avtale om handelsfasilitering, TPP, TTIP, mm.
(info)
EUs market access database, (info)




14.00
14.10

Status Skatt/Toll
Utsatt merverdiavgift
Elektronisk attestasjon av
utførselsdeklarasjoner
 Ekspressfortolling
Kaffe /benstrekk
NSAB (info)

14.20
14.40
15.00
15.10

Skatt/Toll - status og betraktninger
Debatt – dagens tema
Slutt
Separatmøte e-Transport XML-gruppe

1.

Benedicte Fleicher,
Utenriksdepartement
Sjur Klætte,
Innovasjon Norge
Ove Vassbotn m.fl.
Skatteetaten og Liv
Kristin Rundberget,
Tolletaten

Tom Rune Nilsen,
NHO LT
T.R. Nilsen

Arild Nybakk

Åpning av møtet. Dagsorden. Møtereferat

Det var ingen anmerkninger til referatet fra forrige møte 23.04.2015 som også var et
fellesmøte mellom de to utvalgene. Utvalget for e-Transport hadde på forhånd meldt inn et
punkt om revisjon/tillegg til Simple TransportXML. Dette ble tatt inn i dagsorden for møtet
med en kort redegjørelse i det ordinære møtet og et separatmøte for behandling av forslaget
etter ordinært møte.
2.

Oppfølgingssaker

Det var ingen nye oppfølgingssaker, men punktet «Elektronisk attestasjon av
utførselsdeklarasjoner» var på agendaen. Det er ingen avklaring på dette punktet, men det er
satt opp på TADs liste over prioriterte saker.
3.

WTOs avtale om handelsfasilitering, (info) (Benedicte Fleicher, UD)

Norge har nå ratifisert WTOs avtale om handelsfasilitering. Avtalen og vurdering av avtalen
er tilgjengelig i proposisjon til Stortinget Prop.155 S (2014-2015).
Man trenger 109 WTO medlemmer som ratifiserer før den trår i kraft, men det skjer trolig i
løpet av 2016 (helst før sommeren, 68 har ratifisert inntil videre)? Innspill fra NORSTELLA
er nevnt i proposisjonen og bidrag fra utvalget var viktig for arbeidet. Les mer her.

4.

EUs market access database, (info) (Sjur Klætte, IN)

Utvalget har lenge etterspurt tilgjengelighet til EUs market access database for norske aktører.
Nå har Innovasjon Norge gjort den tilgjengelig (free of charge) som en integrert del av
Eksporthåndboken. Veiviser: Gå inn på Eksporthåndboken, velg «sjekk tollsatsen på ditt
produkt i ulike markeder», velg deretter «Tolldatabase – registrering og log-in» - og du er i
gang.
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5.

Informasjon fra Tolletaten, Liv Kristin Rundberget

Liv Kristin Rundberget presenterte status skatt/toll og pågående samarbeidsprosjekter (se
vedlagte presentasjon). Hun presenterte prosjektet «utsatt avregning» som blant annet
medfører at MVA grunnlag ikke lenger skal oppgis i rubrikk 47 på tolldeklarasjonen, men
skal føres summert for perioden i skattemeldingen (nå: omsetningsoppgaven). Utvalget hadde
mange spørsmål, problemer og forslag som vi oppsummerer under punkt 8 i referatet.
Rundberget presenterte prosjektet «Ekspressfortolling» som nå står foran oppstart av
gjennomføringsfasen. Utvalget ser svært positivt på dette prosjektet som i første omgang
gjelder godstrafikk landevei med pilot ved Ørje tollsted. Dersom vellykket kan
ekspressfortolling bli foretrukket mer generelt både for import og eksport. Representanter for
utvalget fremhevet at en på sikt må utvide uttestingen til å inkludere mer sammensatte
forsendelser med multiple kunder, varegrupper og prosedyrer ved grensepassering.
I diskusjonen etter presentasjonene ble det gitt uttrykk for en svært positiv innstilling til at
dette var riktig vei å gå. En vellykket pilot vil kunne bane veien for at foreslåtte metoder og
prosedyrer kan bli foretrukket fortollingsregime for både import og eksport. Det vil også
kunne løse problemstillingen utvalget har rapportert om elektronisk attestasjon av
utførselsdeklarasjoner.
6. Ny ordning for innførselsmerverdiavgift, Rune A. Fjelly, Skatteetaten
Rune Fjelly er prosjektleder for prosjektet Odin i Skatteetaten so har overtatt stafettpinnen
etter SKA-programmet og skal fullføre implementeringen av nyordningen, også kalt utsatt
avregning. (se vedlagte presentasjon). Igjen hadde utvalget hadde mange spørsmål, problemer
og forslag som vi oppsummerer under punkt 8 i referatet.
7.

NSAB, (info), Tom Rune Nilsen, NHO LT

NSAB står for Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser og er et omforent
transportavtaledokument mellom speditørforbund og transportkjøpere i de 4 nordiske land.
NSAB oppfattes som sedvane selv om det ikke er inngått spesifikk forhåndsavtale. Husk
forsikringsdekning før det tas i bruk. Se mer om NSAB her.
8. Skatt/toll – status og betraktninger, Tom Rune Nilsen, Innledning + debatt
Tom Rune Nilsen fremhevet at selv om overføringsprosjektet mellom toll-skatt og innføring
av utsatt avregning har gått bra så langt – så kan de gjenstående 20 % vise seg mer
problemfylt. Forenkling for etatene er synlig, men forenkling for næringslivet er også en
forutsetning. Her er noen av problemstillingene som ble diskutert:
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Utsatt avregning gjelder registrerte importører, uregistrerte skal fortsatt betale på
tollkontoret. For speditører med mange kunder kan dette by på problemer ved
feilføring, korreksjoner og ansvarsforhold. Dette må det tas hensyn til.
Mange kunder har både momsplikt og områder fritatt fra momsplikt samtidig. Sett i
relasjon til at dette kaller på forskjellige prosedyrer (forhåndsbetalt/utsatt betaling) vil

håndtering av feilføring introdusere nye problemstillinger relatert til ansvar og
feilretting. Tolletatens systemer gir ikke speditørene tilgang til slik informasjon. Det
bør vurderes systemløsninger som kan forhindre at slike feil oppstår i utgangspunktet.
 Innførselsdeklarasjoner uten MVA skaper problemer for næringslivet, beløpene må
kunne gjøres tilgjengelige for bruk mot skattemeldingen.
 Systemleverandørene bør konsulteres/tas med i videreføring av Odin.
 Utvalget anså det verdifullt at problemstillingene ble diskutert og at NorStella kan
bistå som en viktig aktør for å samordne ytterligere problemstillinger og debatt på
området.
9. Revisjon/tillegg til Simple TransportXML
Det ble gjennomgått et kort separatmøte om revisjon/tillegg til Simple TransportXML.
Skissen til endringer ble gjennomgått uten at det fremkom noen kommentarer/endringsforslag
(skissen er vedlagt). Arild Nybakk vil innarbeide endringene i ny versjon av offisiell
dokumentasjon av Simple TransportXML innen utløpet av mars 2016.
Vedlegg:
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Presentasjon: Informasjon fra Tolletaten, Liv Kristin Rundberget, Tolletaten
Presentasjon: Ny ordning for innførselsmerverdiavgift, Skatteetaten

