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Om endringen 
• Skatteetaten har overtatt forvaltning av innførselsmva for mva-registrerte 

• De to viktigste endringene for mva-registrerte: 

 



Informasjons- og veiledningstilltak 
• Løpende kontakt med bransjeorganisasjoner og større aktører ol 

• Informasjon, oversikt over avklaringer og utvikling av veiledere tilgjengelig på 
www.skatteetaten.no 

• Skriftlig og muntilg veiledning ved henvendelser til skattekontoret 

• Oppsøkende veiledning 

• Frokostmøter  

• Foredrag hos eksterne på forespørsel 

 

 

 

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/merverdiavgift/
http://www.skatteetaten.no/


Foreløpig ser det ut som det har gått bra: 

• Flere enn før har levert mva-melding i tide 

• De fleste har fått med seg ny ordning 

• Innførselsmerverdiavgiften rapporteres med relativt lite avvik 

Hvordan har det gått? 



Rapportering av innførselsmva 

Korte terminer To-måneders termin 

• Ca 32 000 virksomheter som har importert og levert mva-melding 

• Over halvparten har rapportert tilnærmet likt estimert innførselsmva 

• 21 % har ikke rapportert innførselsmva selv om de har importert  

• tilsvarer ca 3 % av mva-grunnlag 

 

Posterte beløp (mrd kr) 



• Foreløpig ca 6 % avvik i mva-grunnlag mellom tolldeklarasjon og mva-melding 

• De som ikke har rapportert noe innførselsmva ennå står for ca halvparten av 
avviket 

 

Foreløpige avvik i grunnlag for innførselsmva 

Fordelingen av avvik 

to-måneders terminer 



Analyseutplukk 

• Gjennomført systematisk kontroll og analyse i et utvalg av virksomheter som 
leverte mva-melding med import i første termin 2017 

• Ønske om å finne mulige feilkilder i innberetning og veilede avgiftspliktige  

• Utplukk i mva-meldinger med differanse mellom tolldeklarasjonen og innberettet 
mva 
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Resultat av 
tiltaket 



Analyse av feilkildene 
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Tidfestingsfeil

Uriktig beregningsgrunnlag

Feilføring i mva-melding

Feil prosedyrekoder

Summeringsfeil

Import reg på feil org.nr

Feil i importdeklarasjoner



Veien videre... 
• Få med resten av de som ikke innberetter innførselsmva 

 

• Følge opp avvik 

• Følge opp typiske fallgruver i mva-meldingen 
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