
 
 
 
Mva-meldingen og innførselsmerverdiavgiften – nytt i 2017 
 
 
Er du mva-registrert?  Da må du gjøre deg kjent med ny mva-melding. Siden den har flere og andre 
poster enn dagens omsetningsoppgave, kan det hende du må ta i bruk nye mva-koder eller konti i 
regnskapet – slik at tallene du bokfører blir spesifisert på riktig post i mva-meldingen. 
 
 Har du et regnskapssystem, vil systemleverandøren informere om hvordan du skal gjøre dette. 
 Har du ikke regnskapssystem, anbefaler vi at du henter ut den nye mva-meldingen her (RF-0002 

for alminnelig næring, RF-0004 for primærnæring).  
 

 

Kjøp av varer fra utlandet? Pass på å beregne merverdiavgift. 
Er du vant til at mva på innkjøp fra utlandet spesifiseres på faktura fra den som frakter varen for deg, 
eller på kontoutdrag for tollkreditt? Fra 2017 får du ikke lenger faktura eller kontoutdrag med 
merverdiavgiften, og du må selv beregne og bokføre den.  
 
Dette gjelder også for deg som handler fra utlandet en sjelden gang. 
På neste side kan du lese mer om hvordan du skal gjøre dette. 
 

 

Leverer du annenhver måned? Da fortsetter du med det. 
 
Termin Hva skal du levere? Frist 
6. termin 2016 Omsetningsoppgave 10. februar 2017 
1. termin 2017 Mva-melding 10. april 2017 
 

Har du årstermin? Da skal du fortsette å levere til årstermin. 
 

Regnskapsår Hva skal du levere? Frist 
2016 Omsetningsoppgave 10 mars 2017 for alminnelig næring 

10. april 2017 for primærnæring 
2017 Mva-melding 12 mars 2018 for alminnelig næring 

10. april 2018 for primærnæring 
 
Husk at regnskapet må være tilpasset ny mva-melding fra 1. januar 2017, slik at alle tall som 
vedrører mva-meldingen er riktig spesifisert i 2017-regnskapet. Har du import i løpet av året, må du 
beregne og bokføre innførsels-mva som vi forklarer under.  
 
 
Nytt i mva-meldingen – forskjellig fra omsetningsoppgaven 
Vi skiller mellom innland og utland. Derfor er poster i omsetningsoppgaven splittet på flere poster i 
mva-meldingen. For eksempel er post 3 og post 7 splittet i flere nye poster.  

 Se oversikt over sammenhengen mellom gamle og nye poster.  
 Her er forklaring til postene i mva-meldingen for alminnelig næring RF-0002. 
 Her er forklaring til postene i mva-melding for primærnæringen RF-0004. 

http://www.skatteetaten.no/globalassets/bilder/odin/rf-0002-skattemelding-for-merverdiavgift---alminnelig-naring.png
http://www.skatteetaten.no/globalassets/bilder/odin/rf-0002-skattemelding-for-merverdiavgift---alminnelig-naring.png
http://www.skatteetaten.no/globalassets/bilder/odin/rf-0004-skattemelding-for-merverdiavgift---primarnaring.png
http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/merverdiavgift/speil-mellom-omsetningsoppgaven-og-mva-meldingen-post-for-post.pdf
http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/merverdiavgift/rf-0002-postene-i-mva-meldingen.pdf
http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/merverdiavgift/rf-0004-primarnaring-postene-i-mva-mld.pdf


 
 
 
 
Slik gjør du det – merverdiavgift på kjøp fra utlandet  
Når du kjøper en vare fra utlandet, må du huske på å beregne innførselsmerverdiavgift. Husk at det 
kan hende det skal beregnes merverdiavgift selv om varen er fritatt for toll.  
 
Er du vant til at merverdiavgiften spesifiseres på faktura fra den som frakter varen for deg, eller på 
kontoutdrag for tollkreditt? Fra 2017 får du ikke lenger faktura eller kontoutdrag med merverdiavgiften. 
Du må selv beregne og bokføre merverdiavgiften.  
 
Faktura for varekjøpet fra leverandør kan ikke brukes som mva-grunnlag, pga kursforskjeller og pga at 
flere kostnader skal med i mva-grunnlaget. 
 
Slik gjør du: 
1. Sjekk at tolldeklarasjonen er riktig. 

 
2. Finn tollverdi. Ofte kan du benytte statistisk verdi fra rubrikk 46 i 

tolldeklarasjonen, men det er ikke alltid slik, se under avsnittet "Lær 
mer" lenger ned på siden.  

 
3. Finn toll og andre avgifter. Toll og andre avgifter, f eks særavgift, står 

oppført i rubrikk 47 i tolldeklarasjonen 
 

4. Beregn mva-grunnlaget. Mva-grunnlaget er tollverdi + toll og andre avgifter. 
 

5. Beregn merverdiavgiften ved å gange grunnlaget med riktig sats.  
 

Lær mer  
For å være sikker på at tollverdien blir riktig, er det lurt å sette seg inn i regelverket. Noen unntak fra 
hovedregelen om at mva-grunnlaget = statistisk verdi + toll og andre avgifter, er for eksempel innførsel 
fra Svalbard, innførsel av kunstverk, tanntekniske arbeider eller gjeninnførsel. I tolldeklarasjonen har 
disse egne prosedyrekoder i rubrikk 37. Det er også andre regler som innvirker på tollverdien. 
 
Her kan du lære mer om tollverdi, prosedyrekoder og mva-grunnlag: 

 Beregning av innførselsmerverdiavgift på våre nettsider. 
 Mer om tollverdi hos Tolletaten 
 Regelverket i Tolloven 

 
 

 
 
  
Vanskelig? 
 
For mange virksomheter vil det være enkelt å beregne innførselsmerverdiavgift, da de har enkel import 
som ikke berøres av de mer kompliserte reglene og unntaksbestemmelsene.  
 
Se på din import og snakk med regnskapsfører, speditør, annen rådgiver eller eventuelt Tolletaten.  
 
 

http://www.skatteetaten.no/globalassets/odin/beregning-av-innforselsmva---utfyllende.pdf
http://www.toll.no/no/bedrift/import/beregning/tollverdi/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-12-21-119#KAPITTEL_8


 
 
 
Slik bokfører du  
Mva-grunnlaget som du regnet ut skal bokføres i regnskapet, slik at det kan rapporteres i mva-
meldingen. Men det er ikke en kostnad. Du kan bokføre det på en egen konto med motkonto, slik at 
det går i null i regnskapet. Du kan også føre mva-grunnlaget til debet og kredit på en egnet 
resultatkonto med særskilt mva-kode.  
 
Innførselsmva skal bokføres i balansen. Du trenger egne balansekonti for denne, siden den skal 
spesifiseres i egne poster i mva-meldingen. 
 
Du kan bokføre enten løpende eller samlet per måned, men beregningen av grunnlag og avgift per 
mva-sats skal dokumenteres per tolldeklarasjon.  
 
Har du et regnskapssystem, må du passe på at du har oppdatert versjon med nye mva-koder og konti.  
 
Har du ikke regnskapssystem, oppretter du selv nødvendige konti i regnskapet ditt. Ta utgangspunkt i 
mva-meldingen for å se hvordan mva-grunnlag og avgift skal spesifiseres. 
 
Se eksempler på bokføring på våre nettsider. 
 
 
Slik fører du innførselsmerverdiavgift i mva-meldingen 
Mva-meldingen har også tre helt nye poster som gjelder innførselsmerverdiavgift (mva på import): 

 post 9  Innførsel av varer, og beregnet avgift 25 % 
 post 10 Innførsel av varer, og beregnet avgift 15 % 
 post 11 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av 

 
I post 11 fører du bare grunnlaget for merverdiavgift, men du skal ikke beregne avgift av det. Du kan 
lese mer om hvilke varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av her i forklaringen til postene. 
 
Har du fradrag for innførselsmerverdiavgiften, skal du føre dette i ny post 17 og 18.  
 
 
Tolldeklarasjonen – nøkkelen til merverdiavgiften 
Du kan bruke tallene i tolldeklarasjonen for å regne ut mva-grunnlag og avgift – se forrige side. 
 
Noen vil få tolldeklarasjonene elektronisk overført fra speditør. Vi ser at noen speditører tilbyr 
utregning og spesifisering av merverdiavgift til kundene sine. 
 
  
Uregistrert for mva/privatperson? 
 
For virksomheter som ikke er mva-registrert, eller privatpersoner, blir det ingen endringer.  
 
Du skal som før betale til Tolletaten når du tar varen inn i landet, eller til speditør/transportfirma som 
tar inn varen på vegne av deg. 

http://www.skatteetaten.no/globalassets/odin/bokforing-av-innforselsmva-med-eksempler.pdf
http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/merverdiavgift/rf-0002-postene-i-mva-meldingen.pdf


 
 
Hva skjer i Altinn? 
I Altinn finner du: 
 
 omsetningsoppgave for merverdiavgift: Du skal 

levere omsetningsoppgaven for alle terminer til og med 6. termin 2016, eller årstermin 2016. Om 
du skal rette for 2016 eller tidligere år, skal du bruke omsetningsoppgaven. 
 

 mva-meldingen (skattemelding for merverdiavgift): Du skal levere mva-meldingen for alle terminer 
fra og med 1. termin 2017, eller årstermin 2017. Om du skal rette for 2017 eller senere år, bruker 
du mva-meldingen. 
 

 deklarasjonsoversikten fra Tolletaten. Hjelper deg å få oversikt over månedens tolldeklarasjoner - 
dersom du har en del import kan den være noe for deg. Rapporten finner du under "Skjema og 
tjenester". Første gang rapporten vil komme er i februar 2017.  

 
 
Noen regler vi har fått spørsmål om- men som ikke er endret 
 
 Det er ingen endringer i reglene som gjelder for salg av tjenester til utlandet. 

 
 Kjøp av programvare, digitale bilder og annet ved nedlasting fra utlandet, går i kategorien 

fjernleverbare tjenester. Det er ikke endringer på dette området. Som før er det kjøperen som skal 
beregne, bokføre og betale merverdiavgift på kjøpet.  

 
 
 
Trenger du mer informasjon? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra 1. januar 2017 vil skatteetaten.no generelt være oppdatert med ny informasjon om merverdiavgift. 
 
Dersom noen av lenkene i dette dokumentet slutter å virke, kan det hende vi har oppdatert 
informasjonen vår. Gå til www.skatteetaten.no/mva-melding for å se siste versjon. 

Har du flere spørsmål, kontakt gjerne din regnskapsfører, speditør eller regnskapssystemleverandør.  
 
Les mer om tolldeklarasjonen og tollverdi på www.toll.no/no/bedrift/import 
Les mer om ny mva-melding og innførselsmerverdiavgift på www.skatteetaten.no/mva-melding    
 
Du kan også ringe Skatteopplysingen på tlf 800 80 000. 
Ta kontakt med Tolletaten for spørsmål om reglene for tollverdi.  

http://www.skatteetaten.no/mva-melding
http://www.toll.no/no/bedrift/import
http://www.skatteetaten.no/mva-melding

