
Ny ordning for innførsels-
merverdiavgift 
v/Beate Brovig Auke 



Fokusområder 
• Samarbeid mellom Tolletaten og Skatteetaten om konkrete løsninger 

• Intern opplæring 

• Ekstern informasjon 

• Oppfølging interessenter 

 



Hva er gjort siden sist? 
• Samling for eksterne i juni  Siden har det vært enorm kursvirksomhet og informasjon 

• Systemleverandører regnskap og toll 
• Bransje- og interesseorganisasjoner 
• Rådgivere, revisorer og advokater 
• Kursholdere 

• Spørreundersøkelse til samme målgruppe 

• Oppfølging gjennom e-post til samme målgruppe 

• Spørsmål og svar via odin@skatteetaten.no 

• Brev i Altinn til mva-registrerte 

• Spørreundersøkelse til mva-registrerte 

• Informasjon til kommuner 

• Enkelte foredrag 

mailto:odin@skatteetaten.no


Resultater fra endringsmåling 
mva-registrerte 



Resultater fra endringsmåling 
Undersøkelse sendt til 110 000 mva-registrete 

Besvart: 25 260 

 

• 61 % svarer de aldri importerer 

• Av alle som har svart er det 2/3 

som har hørt om endringene 

 

Primærnæring (Jordbruk,
skogbruk og fiske)

Offentlig sektor (Stat, kommune,
andre offentlige organer)

NUF - Norskregistrert utenlandsk
foretak

Annen type virksomhet (over 10
mill. i omsetning)

Annen type virksomhet (under 10
mill. i omsetning)



Resultater fra endringsmåling 
Hvor har du fått informasjonen om endringene 

i mva-rapporteringen? 
Hvilke av disse endringene kjenner du til? 

Besvart: 9 764 



Resultater fra endringsmåling 
Føler du at dere har fått oversikt over hvilke konsekvenser dette får for dere? 

Besvart: 9 764 

 

• Av de som importerer svarer 80 % 

at de har god eller middels 

oversikt over konsekvenser 

 



Resultater fra endringsmåling 
Hvordan vil dere tilpasse dere endringene? (de som importerer) 



Resultater fra 
spørreundersøkelser eksternt 
nettverk 



Spørreundersøkelser eksternt nettverk 
Hvilke utfordringer kan hindre deres kunder i å tilpasse seg til ny ordning? 

Besvart: 37 

Kategorier: 

• Kundene oppgraderer ikke 

systemet i tide. 

• Systemleverandør har for liten 

kapasitet til å bistå med 

oppgradering og tilpasning av 

systemet. 

• Kundene kjenner ikke til ny 

ordning.  

• Økonomi-systemet har ikke ny 

funksjonalitet i tide. 

 



Spørreundersøkelser eksternt nettverk 
Har dere informert deres kunder/medlemmer om ny ordning og konsekvensene av 
dette? 

Besvart: 24 

 



I hvilken grad tror du at deres kunder/medlemmer vil klare å tilpasse seg ny 
ordning i tide? 

Besvart: 24 

 

Spørreundersøkelser eksternt nettverk 



Utfordringer som ble kommentert 
• Ved å fjerne mva-grunnlag og mva fra tolldeklarasjonen vil det bli feil pga 

manglende kompetanse hos virksomhet/regnskapsfører 

• Administrativt merarbeid ved beregning, spesielt ved mange varelinjer eller 
forskjellige prosedyrekoder 

• Mange har ikke hørt om ny ordning eller er ikke forberedt 

 

 

 



Veien videre 
Gitt disse utfordringene – hvordan løser vi best mulig ny hverdag? 

• Informasjon og veiledning på internett? 

• Flere brev i Altinn? 

• Kompetanseheving i regnskapsføringsfaget? 

• Speditørers rolle? 

• Ny teknologi? 

 

 




