Eksport til Norge

Når du sælger varer for under 3000 norske kroner til privatpersoner i Norge
skal du betale moms. Sender du i dag varer til Norge, skal du derfor tjekke
momsreglerne grundigt, så de passer til din virksomheds behov.
Norge har siden 1. april 2020 nedsat sin bagatelgrænse for momsbetaling på importvarer til 0 NOK, hvor den
tidligere var 350 NOK. Ændringen gælder for BtC forsendelser – altså hvis din virksomhed sælger/sender til
privatpersoner i Norge.

Afregning af moms i Norge kan foregå på følgende måder:

1.

VOEC: For BtC kunder, der sender single
kolli forsendelser til Norge

2.

CVR registreret i Norge

Hvis din BtC virksomhed sender single kolli forsendelser (via
en webshop), kan det være en god idé at blive registreret
i Norge med en såkaldt VOEC registrering. Med VOEC
opkræver afsender momsbeløbet allerede i webshoppen
og afregner kvartalsvis den skyldige moms med de norske
skattemyndigheder helt udenom Postnord. Der opkræves ikke
told på VOEC forsendelser. Efter registrering kan du fortsat
sende forsendelser med PostNord til Norge.

Virksomheder, der er CVR registreret i Norge, behøver ikke at
ændre praksis og kan anvende eksisterende afsenderbetalte
momsløsninger med PostNord.

Løsningen forudsætter, at forsendelserne sendes efter angivne
Told EDI– og labelspecifikationer, som automatisk vil blive
indarbejdet i de fleste TA systemer, som udbyder PostNords
produkter. Når du er VOEC registreret, vil der ikke blive pålagt
fortoldningsgebyr. Som afsender af forsendelser skal din
virksomhed alene betale momsværdien af de varer, der indføres i
Norge. Værdien per vare må ikke overstige 3.000 NOK.

Hvis din virksomhed ikke ønsker en VOEC registrering eller at
lade sig momsregistrere i Norge, kan du fortsat sende
forsendelser til Norge på almindelig vis. I dette tilfælde vil den
norske modtager af forsendelsen modtage en regning på
moms og eventuel told. Afsender vil modtage en regning på
fortoldnings-gebyr på 125 kr. Bemærk at leverancen i dette
tilfælde kan være længere tid undervejs til modtageren.

3.

Ønsker ikke en registrering i Norge

Krav til systemjustering
Nogle TA systemer vil automatisk blive kompatible til de nye regler. Kontakt din TA leverandør for at sikre, at dit system bliver klar til at
håndtere de nye regler.

Du kan læse mere på:
www.toll.no/no/netthandel/1.april/voec

Husk at give besked til Postnord Kundeservice
Erhverv på:

Gå ind på www.skatteetaten.no/voec
for at registrere din virksomhed.

kundeservice.erhverv@postnord.com,
når du har foretaget din VOEC registrering.

