


Catharina Olofsson
KGH A & V Services AB 

Kristian Halse
ECUS AB





Värt att veta om handel med Norge 

• Att handla med Norge är inte som att 

handla med ett EU-land

• Sverige är medlem i EU, inte Norge = två 
tullregelverk att hålla reda på 

• EES- avtalet mellan EU och Norge gör 

många varor  tullfria, men inte alla 

• ALLT gods ska deklareras och en del varor 

har ”saeravgifter”

• Tullvärde inte samma som fakturabeloppet

• Importör/exportör är alltid ansvarig för 

innehållet i deklarationerna även om ett 

ombud har gjort deklarationen

• En deklaration kan kontrolleras fem år efter 

klarering. 



Värt att veta om handel med Norge

• Moms & andra myndigheters krav hanteras 

samtidigt som tull, men styrs av olika 

regelverk.

• Sedan 2015-01-01 hanteras momsen vid 

import till Sverige direkt mot Skatteverket

• Sedan 2017-01-01 hanteras momsen vid 
import till Norge ungefär likadant som i 

Sverige

• Transportdokument & tulldeklaration är olika 
saker

• Leveransvillkor gäller mellan säljare och 

köpare och är oberoende av tullregelverken

• Vem som gör arbetet på plats och var den 

”bor” är avgörande för hur löner och sociala 

avgifter ska hanteras

• Kunskap ger större möjlighet att ta höjd för 

kostnader och annat i framtida affärer



Ett exempel case:
Du har länge funderat på att expandera din byggverksamhet till Norge och nu har det dykt upp en 

intressant anbudsförfrågan på en butiksrenovering som du tänker svara på. Det är en totalentreprenad 

där du skall stå för:

• Arbetskraft

• Maskiner

• Inköp av material



Vad bör du tänka på före du…
• Lämnar anbud?

• Planerar arbetsstart?



Före anbud …
• Vilka verktyg och maskiner kommer behövas och varifrån kommer de?

• Vem kommer arbeta på plats i Norge och var är de hemmahörande?

• Vad är det för material som behövs, var kommer det ifrån och hur ska det användas?

• Vilka parter är del i avtalet?

• Ta höjd för ”alla” aktiviteter och kostnader inklusive handelstekniska element



Före arbetsstart …
• Avtal signerat

• Projektplan dokumenterad

• Moms och företagsregistrering på plats

• Ev. tulltillstånd på plats

• Arbetsregistreringar genomförda

• Hur tullklareringen ska skötas och av vem/vilka

• Hur momsredovisning och löner ska skötas och av vem/vilka

• Varor som ska exporteras och importeras är klassificerade och ni vet vad som gäller för varorna



Inköp av material

• Värt att tänka på …

• Vilka varor skall användas?

• Vad är de värda?

• Var kommer de ifrån?

• Tullavgifter?

• Saeravgifter?

• Ursprungsintyg?



Maskiner

• Värt att tänka på …

• Skall du använda maskiner som skall över gränsen?

• Vad är det för maskiner?

• Hur länge skall maskinerna vara i Norge?

• Har ni med er verktyg?

• Har ni med er reservdelar?



Moms

• Värt att tänka på …

• Registreringsplikt …

• Tröskelvärden … omsättning, investeringar

• Fördelar

• I praktiken …



Alternativa verksamhetsformer

• Vanligast …

• Aksjeselskap (aktiebolag), 

• Enkeltpersonforetak (enskild näringsverksamhet)

• NUF – norsk utenlandsk foretak (norskregistrerat utländskt 

företag



Arbetskraft

• Anställd behöver få norskt personnummer                 

(D-nummer) & skattekort från skattekontor i Norge

• Sända intyg som visar att sociala avgifter ska betalas i 
Sverige och inte Norge. (A1-intyg från 

Försäkringskassan & NT-1 formulär från Skatteverket)

• Sända in beskrivning av ert uppdrag i Norge till 
Sentralskattekontoret (RF-1199)

• Sända rapportering av lön och traktamente                

(A-melding) till norska myndigheter

• Arbetstagare som arbetar på byggarbetsplatser 

måste ansöka om Byggkort på www.byggekort.no



Att inte ta ett beslut är också ett beslut …

FÖRE UNDER EFTER

Beslut att göra affärer
Transporten

Transporten Leverans

Färdigmat till Norge
Handelskedjan som 

expanderade
Maskinen som hade bråttom 

tillbaka



Handla med Norge = Tullhantering
• Att handla med Norge innebär tullformaliteter & tulldeklarering

• Många varor är tullfria men inte alla

• Finns ”saeravgifter” på vissa typer av varor

• Kan krävas olika tillstånd för import

• Importören och exportören är alltid ansvarig för uppgifterna!

• Planera och undersök förutsättningarna innan godset går

• Ta hjälp!



Frågeställningar att ta hänsyn till …

• Vad är det för produkt, verktyg, maskiner?

• Var kommer de ifrån?

• Hur ska de användas?

• Vem äger dem vid exporten / importen?

• Vem är den slutliga ägaren?

• Vilka leveransvillkor ska användas

• Behövs tullkredit?

• Andra tillstånd?

• Är det personal involverad på plats i Norge?

• Bör säljaren etablera sig i Norge eller räcker 

det med ett NUF?

Är du osäker? Ta hjälp!

catharina.olofsson@kghcustoms.com

Mob: +46 (0)706 10 98 18

kristian@simplicus.se
Mob: +46 (0)768 06 28 28 
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