
Sammenligning av statistisk verdi, tollverdi og mva-grunnlag under forskjellige tollprosedyrene

PK Beskrivelse Stat. verdi (rubrikk 46) Tollverdi (rubrikk 47)1 Mva-grunnlag (ex innf.-avgifter)

40 Ordinær Tollverdi Tollverdi § 4-11,1: tolloven kapittel 7 om grunnlag

for beregning av toll

41 Ordinær, fra Svalbard =innenlands, ikke handelsstatistikk Tollverdi § 4-11,1: tolloven kapittel 7 om grunnlag

for beregning av toll

Gjeninnførsel etter reparasjon (gjelder også Svalbard2)

633 Betalt+utf.dekl. m/PK 224 Reparasjonskostnadene tillagt sendingskostnadene

fram og tilbake (Svalbard = innenlands, ikke statistikk)

§ 7-4,1a: kostnaden ved at varen ble reparert

eller bearbeidet, tillagt transportkostnaden

§ 4-11,4.1: omkostningene ved arbeidet og

ved forsendelsen fram og tilbake

Gratis+utf.dekl. med PK 22 Reparasjonskostnadene tillagt sendingskostnadene

fram og tilbake (Svalbard = innenlands, ikke statistikk)

§ 7-4,1c: dersom bearbeiding er utført uten

vederlag, settes beregningsgrunnlaget til null5

§ 4-11, 4.2: tolloven § § 7-4 første ledd

bokstav c gjelder tilsvarende

Uten utførselsdeklarasjon,

men annen dok. godtas6

Reparasjonskostnadene tillagt sendingskostnadene

fram og tilbake (Svalbard = innenlands, ikke statistikk)

§ 7-4,1a: kostnaden ved at varen ble reparert

eller bearbeidet, tillagt transportkostnaden

§ 4-11,4.1: omkostningene ved arbeidet og

ved forsendelsen fram og tilbake

68 Betalt eller gratis + utf.dekl.

m/annen PK enn 22 eller

ikke utførselsdeklarasjon

Reparasjonskostnadene tillagt sendingskostnadene

fram og tilbake (Svalbard = innenlands, ikke statistikk)

Tollverdi Tollverdi

Gjeninnførsel etter bearbeiding

647 § § 7-4 tekstiler Utførselsverdien tillagt verdien av bearbeiding eller

foredling og sendingskostnadene fram og tilbake

§ 7-4,1a: kostnaden ved at varen ble reparert

eller bearbeidet, tillagt transportkostnaden

§ 4-11,4.1: omkostningene ved arbeidet og

ved forsendelsen fram og tilbake

Betalt + utf.dekl med PK 218 Utførselsverdien tillagt verdien av bearbeiding eller

foredling og sendingskostnadene fram og tilbake

§ 7-4,1a: kostnaden ved at varen ble reparert

eller bearbeidet, tillagt transportkostnaden

§ 4-11,4.1: omkostningene ved arbeidet og

ved forsendelsen fram og tilbake

Gratis + utf.dekl med PK 21 Utførselsverdien tillagt verdien av bearbeiding eller

foredling og sendingskostnadene fram og tilbake

§ 7-4,1c: dersom bearbeiding er utført uten

vederlag, settes beregningsgrunnlaget til null.

§ 4-11,1: beregningsgrunnlaget fastsettes

etter tolloven kapittel 7 9

Uten utførselsdeklarasjon10 Utførselsverdien tillagt verdien av bearbeiding eller

foredling og sendingskostnadene fram og tilbake

§ 7-4,1a: kostnaden ved at varen ble reparert

eller bearbeidet, tillagt transportkostnaden

§ 4-11,4.1: omkostningene ved arbeidet og

ved forsendelsen fram og tilbake

Gjeninnførsel

landbruksvarer11

Utførselsverdien tillagt verdien av bearbeiding eller

foredling og sendingskostnadene fram og tilbake

FOR-2007-06-01-580 (UB-forskriften) §§ 6 og 7:
… beregnes det ikke toll for andelen norske eller tidligere
fortollede varer. … For andel varer som er tilført utenlands,
fastsettes tollsatsen i samsvar med RÅK-forskriften/tolltariffen

§ 4-11,4.1: omkostningene ved arbeidet og

ved forsendelsen fram og tilbake

66 Gjeninnførsel fra Svalbard

Betalt+utf.dekl. m/PK 2412

=innenlands, ikke handelsstatistikk § 7-4 kostnaden ved at varen ble reparert eller

bearbeidet, tillagt transportkostnaden

§ 4-11,4.1: omkostningene ved arbeidet og

ved forsendelsen fram og tilbake

68 Betalt eller gratis + utf.dekl.

m/annen PK enn 21

Utførselsverdien tillagt verdien av bearbeiding eller

foredling og sendingskostnadene fram og tilbake

Tollverdi Tollverdi

Ordinær innførsel av varer hvor mva-grunnlaget avviker fra statistisk verdi

49 Kunstverk, samleobjekter og

antikviteter13

Tollverdi Tollverdi § 4-11,2: 20 prosent av beregnings-

grunnlaget etter første ledd

Tanntekniske arbeider Tollverdi Tollverdi § 4-11,3: verdien av materialer,

komponenter o.l. som er brukt til

framstillingen av produktene



1 Grønt=lik regel.

Gult=regel avviker fra cellen til venstre.

Tabellen gjelder bare verdigrunnlag, ikke fritak etc. Noen ganger brukes særskilte tollsatser eller avgiftssatser, ikke særskilte beregningsgrunnlag (tollverdi etc.). Tabellen gjenspeiler

ikke f.eks. fritak (0-sats). Bemerk at importøren kan bruke prosedyrekode 50–58 (fritak) i kombinasjon med ordinær avgiftsberegning.
2 Svalbard omfattes ikke av handelsstatistikken, men det er ingen egen prosedyrekode (for bearbeiding gjelder PK 66).
3 Prosedyrekode 63 kan brukes selv om importøren ikke påberoper de særskilte reglene for beregningsgrunnlag.
4 Prosedyrekode 22: Midlertidig utførsel av varer for reparasjon.
5 § 7-4,1c gjelder etter ordlyden kun bearbeiding, men forstås i praksis som også å omfatte reparasjon.
6 Vanligvis benyttes kode 68 men i noen tilfeller godtas alternativ dokumentasjon.
7 Prosedyrekode 64 kan brukes selv om importøren ikke påberoper de særskilte beregningsreglene
8 Prosedyrekode 21: Midlertidig utførsel av varer for bearbeiding.
9 § 4-11 fjerde ledd gjelder ikke gratis bearbeiding. Første ledd gjelder, inkludert henvisning til tolloven § 7-4, 1c. Fjerde ledd annet pkt. tolkes ikke antitetisk, noe som innebærer at

§ 7-4, 1c også gjelder for bearbeiding selv om bare reparasjon er nevnt.
10 Vanligvis benyttes kode 68 men i noen tilfeller godtas alternativ dokumentasjon.
11 Behandles likt med andre innførsler under prosedyre 64.
12 Prosedyrekode 24: Midlertidig utførsel av varer til Svalbard for bearbeiding.
13 PK 40 brukes på kunst som kunstneren selv innfører. Varene er unntatt fra loven (mval. § 3-7,4), men skal føres i mva-meldingen post 11 som fritak.
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