Beregning og bokføring
innførselsmva
Introduksjon og eksempler

Om beregning
• Det er ingen endringer i reglene om beregningsgrunnlaget for
innførselsmerverdiavgift (heretter mva-grunnlaget)
• Merverdiavgiftsloven § 4-11 første ledd slår fast at ved innførsel av
varer skal beregningsgrunnlaget fastsettes etter tollovens kapittel 7 om
grunnlag for beregning av toll  Regnskapsførere bør sette seg inn i
tollovens kapittel 7
• Mva-grunnlaget er som hovedregel lik = tollverdi + toll og andre avgifter
• Leverandørfaktura skal fremdeles bokføres som kostnad i regnskapet
og skal ikke rapporteres i mva-meldingen
• Mva-grunnlag skal nå bokføres, men ikke kostnadsføres. Det er dette
beløpet som skal rapporteres i mva-meldingen
• Leverandørfaktura og mva-grunnlaget kan avvike av forskjellige
grunner (valutakurs, toll og andre avgifter, spesielle
innførselsprosedyrer)

Tollverdi
• Varens tollverdi – det man har betalt eller skal betale for varen.
• I de fleste tilfeller er tollverdi lik statistisk verdi i tolldeklarasjonen og
beregnes på følgende måte:

Varens pris
+ eventuell forsikring
+ kostnader til emballasje og lignende
+ eventuelle gebyrer, royalties, provisjoner eller lignende
+ fraktkostnader
= Tollverdien
For mer informasjon henvises det til Tolloven og tollverdiveilederen på toll.no (link)

Grunnlag for innførselsmerverdiavgift (mva-grunnlaget) –
hvordan beregne?
1. Først: sjekk at tolldeklarasjonen er riktig.
2. Finn tollverdi. Hovedregelen er at tollverdi er lik statistisk verdi.
Statistisk verdi er i rubrikk 46 i tolldeklarasjonen
3. Finn toll og andre avgifter. Toll og andre avgifter er i rubrikk 47 i
tolldeklasjonen
4. Mva-grunnlaget er tollverdi + toll og andre avgifter. Beregne mvagrunnlaget. Mva-grunnlaget er summen av rubrikk 46 og 47
Tollverdi
+ toll og andre avgifter
= mva-grunnlaget

Rubrikk 46 (statistisk verdi)

Rubrikk 47

Leverandørfaktura og mva-grunnlag
• Mva-grunnlaget er ikke det samme som leverandørfaktura alene.
• Derfor anbefales det å bruke tolldeklarasjonen for å beregne mvagrunnlaget
• Verdier i tolldeklarasjoner bruker en omregningskurs som ikke
nødvendigvis er lik den valutakursen som benyttes på tidspunkt for
leverandørfaktura
• En annen grunn til at leverandørfaktura ikke trenger å være lik mvagrunnlaget er at eventuell toll og andre avgifter skal legges til i mvagrunnlaget. Denne informasjonen finnes i tolldeklarasjonen.
Eksempelvis vil import av tekstiler/klær og næringsmidler være
tollbelagte.
• I tillegg kan enkelte prosedyrekoder gjøre at mva-grunnlaget
avviker fra leverandørfaktura

Tolldeklarasjon

•
•
•

Det kan være flere varelinjer på en
tolldeklarasjon
Varelinjen starter på rubrikk 31
Varelinjer kan ha forskjellige
satser, avgifter og prosedyrekoder
og da må man beregne mvagrunnlag for hver varelinje hver for
seg

Prosedyrekoder – vær obs på disse og les mer på toll.no
I tolldeklarasjonens rubrikk 37 ligger det prosedyrekode for innførselen.
Som hovedregel vil mva-grunnlaget tilsvare statistisk verdi (rubrikk 46 i tolldeklarasjonen) pluss eventuell
toll og andre avgifter, men det finnes unntak.
Følger hovedregel for beregningsmetode:
40 Ordinær: Statistisk verdi er lik tollverdi  dette er den vanligste prosedyrekoden, og her bruker du
beregningsmetoden som vist i denne veilederen.
50-58 Midlertidig innførsel: Husk at du skal beregne og bokføre mva-grunnlaget selv om innførselen er
fritatt for mva. Bruk da hovedregel statistisk verdi er lik mva-grunnlag + toll og andre avgifter.
Her er unntakene:
41 Ordinær fra Svalbard: Statistisk verdi finnes ikke, må finne mva-grunnlaget
49 Kunstverk, tanntekniske arbeider m.m.: Mva-grunnlaget avviker fra tollverdi, må finne mvagrunnlaget
63, 64, 66 og 68 Gjeninnførsel etter reparasjon eller bearbeiding: Statistisk verdi er ikke lik tollverdi, du
må selv beregne grunnlaget. Dersom reparasjon ikke er gratis gjelder hovedregelen statistisk verdi er lik
tollverdi.

Deklarasjonsoversikt i Altinn
Målgruppe:
• Alle virksomheter registrert i Enhetsregisteret (ikke bare mva-registrerte)
• Privatpersoner og MRK-kunder (kunder som ikke finnes i norske registre) mottar ikke
noen oversikt
Hensikt:
• gi vareeier/tollskyldner oversikt over ekspederte deklarasjoner (ikke tilleggskrav)
• gi vareeier/tollskyldner oversikt over midlertidige innførsler
• være et avstemmingsgrunnlag og hjelpemiddel ved beregning av
innførselsmerverdiavgift
Merk:
Oppbevaringsplikten etter tolloven § 4-12 (som omfatter blant annet tolldeklarasjoner
med grunnlagsdokumentasjon) gjør at virksomheter som innfører varer uansett har plikt til
å oppbevare disse dokumentene
I tillegg er tolldeklarasjonene underlagsdokumentasjon for hva som er innført iht.
bokføringsforskriften.
Deklarasjonsoversikten reduserer ikke på noen måte denne oppbevaringsplikten.

Ny deklarasjonsoversikt i Altinn - utdrag
Informasjon
hos Toll

Ekspedisjons-dato
angir hvilken
termin det skal
innberettes i

Opprinnelig
ekspedisjonsdato
angir hvilken termin
det skal sendes
endringsmelding i

Avgift er toll og
andre avgifter
(ikke mva) per
tolldeklarasjon

Statistisk verdi per
tolldeklarasjon

Om bokføring
• Bokføringsforskriften er endret
• Mva-grunnlaget skal bokføres
• Standard Audit File Tax (SAF-T) - Standardisert
format eksport/import av regnskapsdata
• 21, 22 og 20 er ment til leverandørfaktura
(varekostnad) og er grunnlag for spesifikasjon
av inngående avgift
• 81, 82, 83, 84 og 85 er ment til mva-grunnlag
som skal inn i skattemelding (blindkonto eller
egen kode)
• Grunnlaget for utgående
innførselsmerverdiavgift må
• registreres på egen konto med motkonto, eller
• registreres med en kode som gjør at grunnlaget
kan rapporteres på skattemelding mva

Se egen side på Skatteetaten.no for å se alle
kodene

Utdrag fra SAF-T relevant for innførselsmva
Kode

Beskrivelse

Mvamelding

0

Ingen merverdiavgifts-behandling (anskaffelser)

N/A

21

Kostnad ved innførsel av varer, 25 % (med fradrag)

N/A

81

Grunnlag innførsel av varer med fradragsrett for
innførselsmerverdiavgift, 25 %

Post 9 (utg)
Post 17 (inng)

82

Grunnlag innførsel av varer uten fradragsrett for
innførselsmerverdiavgift, 25 %

Post 9 (utg)

22

Kostnad ved innførsel av varer, 15 % (med fradrag)

N/A

83

Grunnlag innførsel av varer med fradragsrett for
innførselsmerverdiavgift, 15 %

Post 10 (utg)
Post 18 (inng)

84

Grunnlag innførsel av varer uten fradragsrett for
innførselsmerverdiavgift, 15 %

Post 10 (utg)

20

Kostnad ved innførsel av varer, 0 % (uten fradrag)

N/A

85

Grunnlag for innførsel av varer det ikke skal
beregnes merverdiavgift av, 0 %

Post 11

Balansekontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2400 Leverandørgjeld
2705 Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats
2706 Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats
2711 Inngående merverdiavgift, middels sats
2712 Inngående merverdiavgift, middels sats 11,11 %
2713 Inngående merverdiavgift, lav sats
2714 Inngående merverdiavgift ved kjøp tjenester fra utlandet
2715 Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats
2716 Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats
2717 Inngående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og
tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

Kostnadskontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)
Disse kontoene gjelder for varer for videresalg
• 4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats
• 4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels avgiftssats
• 4360 Frakt, toll og spedisjon
• 4380 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats
• 4381 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto
• 4382 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats
• 4383 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto
• 4384 Grunnlag innførsel av varer med nullsats
• 4385 Grunnlag innførsel av varer med nullsats, motkonto
Denne koden gjelder for reparasjon og vedlikehold
• 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

Kommentar til eksemplene
• I eksemplene som følger kan statistisk verdi avvike fra summen av
fakturaer. Dette er på grunn av forskjell i omregningskurs på
tolldeklarasjonen og valutakurs på fakturaer
• Eksemplene bruker konti fra utvidet kontoplan
• Det er markert i rødt der det er noe å være obs på
Eksemplene viser:
• Forskjellige avgiftssatser
• Med og uten egen kode
• Med og uten fradrag
• Med og uten toll og andre avgifter
• Med flere prosedyrekoder

Innkjøp av varer for videresalg, med fradrag, 25 %
Bruk av kode
Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Innførsel

Debet

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

Innførsel (leverandørfaktura) 25 %

4300

21

9 800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

4360

21

100

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Mva-grunnlag 25 %

4300

81

10 000

4300

Post 9 (utgående grunnlag)
Post 17 (inngående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr

Innkjøp av varer for videresalg, uten fradrag, 25 %
Bruk av kode
Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Innførsel

Debet

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

Innførsel (leverandørfaktura) 25 %

4300

23

9 800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

4360

23

100

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Mva-grunnlag 25 %

4300

82

10 000

4300

Post 9 (utgående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr

Innkjøp av varer for videresalg, med fradrag, 25 %
Bruk av kode
Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Tollkredittfaktura eller dagsoppgjør på avgifter: 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 100 kr
Innførsel

Debet

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Innførsel (leverandørfaktura) 25 %

4300

21

9 800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

4360

21

200

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Mva-grunnlag 25 %

4300

81

10 100

4300

Post 9 (utgående grunnlag)
Post 17 (inngående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er like

Post mva-melding

Innkjøp av varer for videresalg, uten fradrag, 25 %
Bruk av kode
Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Tollkredittfaktura eller dagsoppgjør på avgifter: 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 100 kr
Innførsel

Debet

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Innførsel (leverandørfaktura) 25 %

4300

23

9 800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

4360

23

200

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Mva-grunnlag 25 %

4300

82

10 100

4300

Post 9 (utgående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er like

Post mva-melding

Innkjøp av varer for videresalg, med fradrag, 25 %
Uten bruk av kode
Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Innførsel

Debet

Innførsel (leverandørfaktura) 25 %

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

4300

9 800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

4360

100

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Merverdiavgift 25 %

2715

2 500

2705

Post 9 (utgående avgift)
Post 17 (inngående avgift)

Mva-grunnlag 25 %

4380

10 000

4381

Post 9 (utgående grunnlag)
Post 17 (inngående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr

Innkjøp av varer for videresalg, uten fradrag, 25 %
Uten bruk av kode
Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Innførsel

Debet

Innførsel (leverandørfaktura) 25 %

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

4300

9 800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

4360

100

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Merverdiavgift 25 %

4300

2 500

2705

Post 9 (utgående avgift)

Mva-grunnlag 25 %

4380

10 000

4381

Post 9 (utgående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr

Innkjøp av varer for videresalg, med fradrag, 15 %
Bruk av kode
Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Innførsel

Debet

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

Innførsel (leverandørfaktura) 15 %

4330

22

9 800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

4360

22

100

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Mva-grunnlag 15 %

4330

83

10 000

4330

Post 10 (utgående grunnlag)
Post 18 (inngående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr

Innkjøp av varer for videresalg, uten fradrag, 15 %
Bruk av kode
Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Innførsel

Debet

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

Innførsel (leverandørfaktura) 15 %

4330

23

9 800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

4360

23

100

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Mva-grunnlag 15 %

4330

84

10 000

4330

Post 10 (utgående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr

Innkjøp av varer for videresalg, med fradrag, 15 %
Uten bruk av kode
Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Innførsel

Debet

Innførsel (leverandørfaktura) 15 %

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

4330

9 800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

4360

100

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Merverdiavgift 15 %

2716

1 500

2706

Post 10 (utgående avgift)
Post 18 (inngående avgift)

Mva-grunnlag 15 %

4382

10 000

4383

Post 10 (utgående grunnlag)
Post 18 (inngående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr

Innkjøp av varer for videresalg, uten fradrag, 15 %
Uten bruk av kode
Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Innførsel

Debet

Innførsel (leverandørfaktura) 15 %

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

4330

9 800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

4360

100

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Merverdiavgift 15 %

4330

1 500

2706

Post 10 (utgående avgift)

Mva-grunnlag 15 %

4382

10 000

4383

Post 10 (utgående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr

Innkjøp av varer for videresalg, med og uten fradrag, 0 %
Bruk av kode
Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Innførsel

Debet

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

Innførsel (leverandørfaktura) 0 %

4310
(f.eks)

23

9 800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

4360

23

100

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Mva-grunnlag 0 %

4310

85

10 000

4310

Post 11 (utgående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr

Innkjøp av varer for videresalg, med og uten fradrag, 0 %
Uten bruk av kode
Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Innførsel

Debet

Innførsel (leverandørfaktura) 0 %

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

4310
(f.eks)

9 800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

4360

100

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Mva-grunnlag 0 %

4384

10 000

4385

Post 11 (utgående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr

Gjeninnførsel av varer etter reparasjon, med fradrag, 25 %
Bruk av kode
Varens verdi (utførselsverdi): 9 000 kr
Leverandørfaktura (reparasjon): 800 kr
Speditørfaktura (frakt frem og tilbake): 200 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (reparasjonskostnader og frakt frem og tilbake): 1 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Prosedyrekode: 63
Innførsel

Debet

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

Innførsel (leverandørfaktura) 25 %

6620

21

800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

6620

21

200

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Mva-grunnlag 25 %

6620

81

1 000

6620

Post 9 (utgående grunnlag)
Post 17 (inngående grunnlag)

Her er mva-grunnlaget reparasjonskostnader + frakt frem og tilbake.
Mva-grunnlag er lik statistisk verdi når reparasjon ikke er gratis.
Her antar vi at valutakurs på bokføringsdato er lik omregningskurs i tolldeklarasjonen.

Gjeninnførsel av varer etter gratis reparasjon, 25 %
Bruk av kode
Varens verdi (utførselsverdi): 9 000 kr
Leverandørfaktura (reparasjon): 0 kr
Speditørfaktura (frakt frem og tilbake): 0 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (reparasjonskostnader og frakt frem og tilbake): 1 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Prosedyrekode: 63
Innførsel

Debet

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

Innførsel (leverandørfaktura) 25 %

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

Skal ikke inn i mva-melding

Mva-grunnlag 25 %

0

Her er mva-grunnlaget null
Mva-grunnlag er ikke lik statistisk verdi når reparasjon er gratis.

Gjeninnførsel av varer etter bearbeiding, med fradrag, 25 %
Bruk av kode
Varens verdi (utførselsverdi): 9 000 kr
Leverandørfaktura (bearbeiding): 800 kr
Speditørfaktura (frakt frem og tilbake): 200 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (Utførselsverdi, bearbeiding og frakt fram og tilbake): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Prosedyrekode: 64
Innførsel

Debet

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

Innførsel (leverandørfaktura) 25 %

6620

21

800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

6620

21

200

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Mva-grunnlag 25 %

6620

81

1 000

6620

Post 9 (utgående grunnlag)
Post 17 (inngående grunnlag)

Her er mva-grunnlaget bearbeidingskostnader + frakt frem og tilbake
Mva-grunnlag er ikke lik statistisk verdi ved bearbeiding (statistisk verdi inkluderer utførselsverdi).
Her antar vi at valutakurs på bokføringsdato er lik omregningskurs i tolldeklarasjonen.

Innførsel av kunstverk, med fradrag, 25 %
Bruk av kode
Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 200 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Prosedyrekode: 49 (kunstverk innført av for eks atelier)
Innførsel

Debet

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

Innførsel (leverandørfaktura) 25 %

4300

21

9 800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

4360

21

200

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Mva-grunnlag 25 %

4300

81

2 000

4300

Post 9 (utgående grunnlag)
Post 17 (inngående grunnlag)

Her er mva-grunnlag 20 % av statistisk verdi
Her antar vi at valutakurs på bokføringsdato er lik omregningskurs i tolldeklarasjonen.
Mval § 4-11 annet ledd, gjelder generelt for kunstverk. Dersom kunstneren tar inn egne kunsverk,
særskilt bestemmelse om fritak for innførselsmva, se mval § 7-1, jf. mval § 3-7 fjerde ledd.

Innkjøp av tanntekniske produkter, med fradrag, 25 %
Bruk av kode
Leverandørfaktura: 9 800 kr (hvorav materialkostnader 5 800 kr)
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 200 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 6 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Prosedyrekode: 49 (tanntekniske arbeider)
Innførsel

Debet

Kode SAF-T

Beløp

Kredit

Post mva-melding

Innførsel (leverandørfaktura) 25 %

4300

21

9 800

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Innførsel (speditørfaktura)

4360

21

200

2400

Skal ikke inn i mva-melding

Mva-grunnlag 25 %

4300

81

6 000

4300

Post 9 (utgående grunnlag)
Post 17 (inngående grunnlag)

Her er mva-grunnlag lik materialkostnader + frakt etc.
Du kan ikke ta for gitt at statistisk verdi er lik mva-grunnlaget
Her antar vi at valutakurs på bokføringsdato er lik omregningskurs i tolldeklarasjonen.

