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Merverdiavgiftsregistrerte  
virksomheter skal beregne inn- 
førselsmerverdiavgift selv. På 
skatteetaten.no finner du detaljert 
beskrivelse av hvordan man går 
frem for å beregne innførsels-
merverdiavgiften, sjekke  
tolldeklarasjoner og bokføre 
riktig. Informasjonen ligger under 
Bedrift-og-organisasjon/avgifter/
utlandet/. Her ligger også infor-
masjon om hvordan man retter feil 
i merverdiavgiftsrapporteringen. 

Hjelp til utfylling 
I forbindelse med levering av 
merverdiavgiftsmelding på  
skatteetaten.no kan man klikke på 
Hjelp til utfylling. Her finnes blant 
annet hjelpetekster til postene i 
merverdiavgiftsmeldingen –  
skjema RF-0002. 

Denne bør brukes dersom man er 
i tvil over hvilken post i merverdi- 
avgiftsmeldingen som skal brukes. 

Korrekt innberetning 
Skattekontoret anbefaler alle 
merverdiavgiftsregistrerte virksom-
heter som importerer varer, å sette 
seg inn i veiledningene på  
skatteetaten.no slik at innførsel  
av varer blir innberettet korrekt og 
til rett tid.

I de aller fleste tilfeller er det merverdiavgift på varer du importerer 
til Norge. 

Slik rapporterer du merverdi- 
avgift ved import av varer 

Ønsker du å abonnere?
Skatteinfo publiseres av  
Skatteetaten. 

Har du innspill eller ønsker å få 
nyhetsbrevet tilsendt på e-post, 
kontakt oss på  
skatteinfo@skatteetaten.no

Husk å oppgi hvor i landet du  
holder til. Mer informasjon, se 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo 

Alle merverdiavgiftsregisterte virk-
somheter får en oversikt over sine 
tolldeklarasjoner på Altinn.

Du finner mer informasjon om  
temaet avgifter ved import av varer 
fra utlandet på skatteetaten.no. 

mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/
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Vi må ha opplysninger om: 
• hva slags virksomhet som skal 

drives 
• budsjett for flere år 
• at det foreligger en plan for  

hvordan målene skal nås 
• hvorvidt det er gitt tilskudd fra 

det offentlige 
• opplysninger om øvrig  

finansiering 
• hvorvidt det er krav om offentlige 

tillatelser / konsesjon, og om slik 
tillatelse er gitt

Det må være overveiende sann-
synlig at virksomheten kommer i 
gang som forutsatt.

Forhåndsregistrering skal gis for 
en bestemt periode, som antas å 
være en normal investerings- 
periode for bransjen. 

Tilbakebetaling av fradragsført 
inngående merverdiavgift
Dersom virksomheten ikke opp- 
fyller vilkårene for ordinær  
registrering når perioden er over, 
kan skattekontoret kreve tilbake- 
betalt den fradragsførte  
inngående merverdiavgiften. 

Tilbakebetaling kan kreves på 
objektivt grunnlag. Dette skal skje 
uavhengig av om den forhånds-
registrerte virksomheten har vært i 
god tro. Det er virksomheten som 
har ansvaret for at den kommer i 
gang som forutsatt ved innvilgelse 
av søknaden.

Ordinær registrering
Ved overgangen til ordinær  
registrering, kreves det at om- 
setningen må være av samme art 

Hovedformålet med forhåndsregistrering er at næringsdrivende ikke skal belastes med avgift på  
relevante anskaffelser til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. 

Forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret 
ved betydelige anskaffelser i oppstartsfasen

Vilkår for forhåndsregistrering:
• Anskaffelsen må ha direkte  

sammenheng med senere 
merverdiavgiftspliktig omsetning.

• Det må være overveiende sann-
synlig at virksomheten vil få en 
omsetning som ligger betydelig 
over beløpsgrensen for registre-
ring. 

• Det skal drives næringsvirksom-
het. 

• Virksomheten må ha hatt av-
giftspliktige anskaffelser på minst 
250 000 kroner.

• Det skal være minst fire måned-
er fra søknadstidspunktet til 
registreringsgrensen nås.

Når det gjelder kravet om anskaf-
felser på minimum 250 000 kroner, 
er kapitalinnskudd i et aksjesel-
skap i form av immaterielle verdier 
eller tingsinnskudd ikke å anse 
som omsetning. Innskuddene kan 
derfor ikke benyttes som avgifts- 
pliktig anskaffelse i forbindelse 
med forhåndsregistrering. 

Virksomheter som skal drive utleie 
av bygg og anlegg, kan søke om 
forhåndsregistrering når de har 
betydelige anskaffelser tilknyttet 
framtidig utleie til avgiftspliktige 
leietakere. Det kreves at det er  
inngått leiekontrakter med  
avgiftspliktige eller kompensa- 
sjonsberettigede virksomheter i 
tilstrekkelig omfang, til at kravene 
for registrering vil bli oppfylt.

Skattekontorets behandling av 
søknaden
Det er avgjørende at virksomheten 
gir tilstrekkelige opplysninger i 
søknaden. 

som det virksomheten er forhånds-
registrert for. 
 
Virksomheter som allerede er  
ordinært registrert i Merverdiav-
giftsregisteret, kan starte et nytt 
virksomhetsområde uten ny 
søknad til skattekontoret. For å 
ha rett til fradrag for inngående 
merverdiavgift for anskaffelser til 
den nye aktiviteten, må kravet til 
næring være oppfylt. Det er virk-
somheten selv som har ansvar for 
at den nye aktiviteten drives som 
næring. 

Mer om temaet
Merverdiavgiftsloven (mval) og 
forskrift til merverdiavgiftsloven 
(fmva) stiller følgende vilkår  
jf mval § 2-4 første ledd  
bokstav a, og fmva § 2-4-1.

Rett til fradrag for inngående 
merverdiavgift for anskaffelser, 
se Skattedirektoratets felles- 
skriv av 16.09.2011.

https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§2-4
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-15-1540/§2-4-1
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/fradragsrett-for-inngaende-merverdiavgift-i-tilfeller-hvor-en-registrert-naringsdrivende-starter-opp-ny-aktivitet/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/fradragsrett-for-inngaende-merverdiavgift-i-tilfeller-hvor-en-registrert-naringsdrivende-starter-opp-ny-aktivitet/


Når skal merverdiavgiften  
innrapporteres i merverdi- 
avgiftsmeldingene?

Ifølge merverdiavgiftsloven § 15-9 
om tidfesting, skal merverdiavgift 
på omsetning, uttak og innfør-
sel av varer og tjenester oppgis 
i merverdiavgiftsmeldingen for 
den terminen dokumentasjonen 
er utstedt etter bestemmelsene 
i bokføringsforskriften kap. 5. 
Regnskapsmessige prinsipper 
gjelder ikke for innrapportering av 
merverdiavgift. 
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For å unngå misforståelser,  
anbefaler skattekontoret at hvis du 
skal endre en allerede innsendt 
merverdiavgiftsmelding, må du 
sende en korrigert melding eller en 
tilleggsmelding. 

• En korrigert merverdiavgiftsmeld-
ing vil erstatte hovedmeldingen 

Skattekontoret opplever at noen 
virksomheter sender inn en ny 
hovedmelding når de vil  
korrigere en tidligere innsendt 
hovedmelding. 

Slike merverdiavgiftsmeldinger 
mangler ofte en kommentar om 
hvorfor det er sendt enda en hov-
edmelding. Dersom hovedmeldin-
gen nummer to er sendt inn for å 
korrigere hovedmelding nummer 
én, vil den også erstatte eventuelle 
tilleggsmeldinger for denne termin-
en. Dette er ikke alle klar over.

Dersom skattekontoret er usik-
kert på om dette er en korrigert 
merverdiavgiftsmelding eller om 
den er sendt inn på feil termin, 
eventuelt på feil virksomhet, må 
skattekontoret avklare dette med 
virksomheten. I slike tilfeller må 
virksomheten avgi en skriftlig 
besvarelse på skattekontorets 
forespørsel. 

Merverdiavgiftsmelding – hovedmelding,  
tilleggsmelding eller korrigert melding?

og eventuelle tidligere innsendte 
merverdiavgiftsmeldinger for 
samme termin.  

• En tilleggsmelding vil komme i 
tillegg til hovedmeldingen, even-
tuelt til den korrigerte meldingen 
og tilleggsmeldingene innsendt 
for samme termin.

https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§15-9

