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NORGE & SVERIGE – VIKTIGE HANDELSPARTNERE
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HANDEL – SVERIGE/NORGE
Så like, men helt forskjellige

Handel med Norge skiller seg fra handel med EU
Sverige er med i EU, Norge er ikke EU-medlem (men EØS-medlem)

Regelverk for toll er forskjellige > EUs tollov + Norges tollov

Alle varer til/fra Norge må deklareres for tollmyndighetene

Deklaranten/vareeier er alltid ansvarlig for at innholdet i tolldeklarasjonen er korrekt
Tollverdi – beløpet det skal betales toll & avgifter av er ikke alltid det samme som fakturabeløpet

EØS-avtalen åpner opp for tollfri handel mellom EU/Norge for de fleste varer
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EØS-AVTALEN
«Redningen» for Norge

Den Europeiske Økonomiske Samarbeidsavtalen

Gir adgang til tollfri import av varer mellom EU og EØS-landene

Unntak; næringsmidler (mat, fisk, drikke) & klær

Det må kunne bevises at en vare har sin «preferensielle opprinnelse» i et EU-/EØS-land ved importtidspunktet

Eksportøren, EU-landet, må kunne fremvise opprinnelsesdokumentasjon
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NORGE – ET LAVKOSTLAND FOR MERVERDIAVGIFT OG TOLLAVGIFT
…. men særavgiftene finnes

Norge har svært få og forholdsvis lave tollsatser sammenlignet med EU

EU er en tollunion og varer som importeres fra ikke-EU land er som oftest underlagt tollavgifter
Når varen er importert til et EU-land kan den flyttes innen EU uten at nye tollavgifter oppstår

Norge har sine særavgifter:
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CASE Å FØLGE VIDERE

Svensk foretak skal sette opp et nytt bygg i Norge
Idrettshall bygges i tre
Pre-prosesseres i SE (takstoler, kledning, innvendig panel)

Entreprenøren skal ha med seg arbeidsutstyr
Maskiner for grunnarbeid
Mindre maskiner (lifter, plateheiser)
Arbeidsbrakker
Håndverktøy

Det er svenske ansatte som skal utføre arbeidet
De kjører svenskregistrerte biler
Bor i brakkerigg, mandag – torsdag
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NÅ BEGYNNER DET…

Som eksportør fra Sverige
og/eller importør til Norge er det
mye å ta hensyn til…

Hvordan og hvilken
vei skal varene
transporteres?

Hva skal skje med varen
når den er framme hos
kunden i Norge?
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Hva slags gods skal jeg
eksportere/importere? Er det
noen restriksjoner for varen?

Hva er varens
egentlige
opprinnelse?

EFFEKTIV TOLLHÅNDTERING

Du må vite hva som skal skje med varen:
Normal eksport/import – varen skal forbli i Norge
Midlertidig eksport/import – varen skal tilbake til Sverige etter en tid
Re-eksport eller retur – varen sendes tilbake til selgeren

Korrekt tollhåndtering, og «treff» på første forsøk, hjelper
deg til en raskere og billigere tollhåndtering ved grensen.

Rethinking wood

8
12.11.2019

HVA SKJER PÅ GRENSEN?

Norge og Sverige har et unikt grensesamarbeid
Transporten trenger bare å stoppe ved ett tollkontor – i importlandet
Norske tollere jobber i det svenske systemet – og svenske tollere i det norske
Når du sender varer fra Sverige til Norge skal du da forholde deg til det norske tollkontoret
Håndterer svensk eksport
Håndterer norsk import

Dette innebærer en veldig stor forenkling av tollarbeidet sammenlignet med andre grensestasjoner ellers i
verden.
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MASKINER
Pass på!

Maskiner representerer en høy verdi
Du kan ikke bare «kjøre over»
Det må opprettes tolldeklarasjoner – og du må betale importmerverdiavgift!

Hva slags maskiner skal du benytte?
Kan du gi en ca verdi på maskinene?

Hvor lenge skal du benytte maskinene i Norge?
Du har tre år på deg til å få maskinene tollfritt tilbake til Sverige

Du er sannsynligvis pålagt å registrere et foretak i Norge!
Omsetning i Norge på mer enn NOK 50 000
Et eget foretak, NUF, gir deg avdragsrett for merverdiavgift
Kan søke om forhåndsregistrering
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VERKTØY OG BILER

Yrkesutstyr av mindre verdi og håndverktøy
Yrkesutstyr > måleapparater, laboratorieutstyr, datautstyr, o.l.
Håndverktøy > mekanisk, elektrisk eller elektronisk som lett kan medbringes og betjenes med håndkraft
Sørg for å ha med en oversikt over hva du har med og presenter denne for tollmyndighetene

Utenlandskregistrert bil
Kan benyttes i Norge til persontransport til/fra anleggsplass og innkvartering
Kan ikke benyttes til innenlands varetransport
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MATERIALER OG BYGGEARTIKLER

Dette er varer som skal tolldeklareres
Ut av Sverige
Inn til Norge

Du kan få hjelp av en speditør/ombud til denne jobben
Faktura
Avsender/mottaker
Tollkreditt?

Velg en transportør som er vant til å håndtere «grensepassering»
Det er mer krevende å passere en landegrense enn å drive innenlands transport
Mange transportører har god kontroll – altfor mange har ikke kontroll
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OPPSUMMERING

Det er krav til å registrere seg i Norge
NUF eller AS?

Skal du ha svensk personale på jobb i Norge?
Det krever rapportering til norske myndigheter (og svenske)

Maskiner, håndverktøy, byggematerialer
Hvordan skal dette benyttes? Hvem eier dem? Hvem skal importere dem til Norge

Har du tenkt på?
Leveringsvilkår; hvem skal betale for frakt/forsikring?
Trenger du tollkreditt i Norge (så du slipper å betale kontant?)
Er noen av dine varer underlagt restriksjoner og/eller særavgifter?

Sørg for å planlegge godt og søk hjelp hos de som kan dette!
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TØMMERTRANSPORT - FORENKLINGER

Transport av tømmer er en utfordring
Ingen mulighet til å få korrekt vekt og volum i skogen
Nøyaktig vekt/volum kan fastslås først ved lossing hos mottaker

Lettelser i deklarasjonsplikten finnes
Kan benytte «förhansdavisering»/»foreløpig deklarasjon»
Krever allikevel en viss administrasjon og dokumentasjon

Tømmertransport kan passere over ubemannede grenseveier (ingen toll tilstede)
Dette må man ha tillatelse til

…. men alle dokumenter må finnes tilgjengelige for eventuell kontroll!
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SKOGSAPPEN
En enklere hverdag for alle aktører

En mobilapp (kan også benyttes via PC) som håndterer meldinger og dokumenter
Bygger på at transportøren har gyldig «trafiktillstånd»
Sjåføren benytter appen til å:
Legge inn bilnummer på bil og henger
Angi transportforetak han kjører for
Legge inn avsender og mottaker
Registrere ordrenummer (virkesorder) + grenseovergang

Appen (og det bakenforliggende systemet) håndterer:
E-postmelding til tollmyndighetene (Norge og Sverige) for eksport
Filoverføring til speditør som i sin tur lager nødvendige tolldokumenter > disse sendes tilbake til appen

Ved grensepassering
Betjent overgang > tollid/sekvensnummer kan vises fram til toller via appen
Ubetjent overgang > appen sender nødvendig informasjon til tollmyndighetene
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SELVBETJENING/PRINTERKIOSK

På de store grenseovergangene mellom Sverige og Norge er det ofte lange køer
Dokumenter skal skrives og utleveres > deretter skal de presenteres for tollmyndighetene

De aller fleste dokumentene er opprettet på forhånd
… men sjåførene må allikevel stå i kø for å få dem skrevet ut

Det utplasseres printerkiosker på strategiske steder der sjåføren selv kan skrive ut sine dokumenter
Sjåføren får en sms med en engangskode
Denne tastes inn i «kiosken»
Korrekte dokumenter skrives ut
Kan gå direkte til tollen > ingen kø for å få utlevert dokumentene først
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WWW.KGHCUSTOMS.COM

UCCMADESIMPLE.COM

COMPANY/KGH-CUSTOMS-SERVICES

@KGH_CUSTOMS

Vi ingår i projektet Grön tillväxt trä – rethinking wood:

Vi är samarbetspartners till Affärer i Norge – rethinking wood:

