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 Endringer i TVINN 1/1-2017. 
 

Bakgrunnen for endringene er at forvaltningen av innførselsmva overføres fra Tolletaten til 

Skatteetaten. Det vil si at speditørene ikke lenger skal deklarere merverdiavgift, som en del av 

tolldeklarasjonen for mva – registrerte virksomheter. Innførselsmerverdiavgiften skal 

egenfastsettes og innberettes på ny skattemelding.  

Innførselsmerverdiavgift fjernes fra tolldeklarasjonen                                                                           Kilde: TOLL CUSTOMS 

Rubrikk 47 på tolldeklarasjonen skal ikke lenger vise beregningen av innførselsmerverdiavgift for merverdiavgiftsregistrerte 

virksomheter. Selve merverdiavgiftsgrunnlaget blir imidlertid ikke endret, og vil som hovedregel fortsatt være tollverdi tillagt eventuell 

toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen. 

Egenfastsetting 

Innførselsmerverdiavgift blir underlagt prinsippet om egenfastsetting som er sentralt i skatteforvaltningsloven som trer i kraft 1. januar 

2017. Dette betyr at den næringsdrivende som er registrert merverdiavgiftspliktig selv er ansvarlig for å beregne avgiftsgrunnlag og 

utregne innførselsmerverdiavgiften                                                      

Systema vil legge til rette for de endringer som myndighetene krever og det vil være behov for 

oppdatering av programvaren før 1/1- 2017. Ny funksjonalitet vil være tilgjengelig i gjeldende 

versjon, V11, og ny versjon som publiseres i løpet av høsten, V12. 

 

Programvaren vil teste på om det er registrert et organisasjonsnummer eller et personnummer. 

Dersom deres kunde har et organisasjonsnummer men ikke er merverdiavgiftsregistrert må dette 

legges inn på kunden. 

 

Ny versjon vil inneholde mulighet for å sende med et ekstra ark, ved godkjent fortolling, som vil 

inneholde en spesifikasjon med beregning av innførselsmerverdiavgiften.  

 

I tillegg lager vi en ny web modul, der kunde eller kundes kunde kan logge seg på for å få en 

oversikt over merverdiavgiftsdetaljer på sine fortollinger. Søk på et spesifisert tidsintervall og få 

opp en oversikt i excel, som kan skrives ut eller oversendes kunde. Vi lager i tillegg en 

semikolonseparert fil, som kan konverteres til XML evt et annet format som kan være ønskelig av 

kunden. Ved månedslutt kan man avstemme mot den pdf - oversikten som vil bli lagt ut i Altinn. 

 

Tollvesenet vil sende ut dokumentasjon på endelig endringer i løpet av oktober. 

 

Testperioden starter 7. november. Så fort testen er gjennomført og vi har fått godkjent vår 

programvare, kan vi starte med oppdatering av programvare ute hos alle kundene.  

 

 


