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Høring - tilleggsavtale med USA om forsvarssamarbeid - endringer i 
tollforskriften og merverdiavgifts forskr iften 

På vegne av Finansdepartem entet, sender Tolldirek toratet i sam arb eid m ed S kattedirek toratet 

på høring forslag til endringer i forsk rift 17. desem b er 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel 
(tollforsk riften) og forsk rift til m erverdiavgiftsloven 15. desem b er 2009 nr. 1540 (m erverdi- 

avgiftsforsk riften) for å gjennom føre de deler av tilleggsavtale om forsvarssam arb eid m ellom 

Norge og US A av 16. april 2021 (S DCA) i norsk rett som gjelder toll og m erverdiavgift. 

Endringene som foreslås i tollforsk riften k apittel 5 inneb æ rer at det gis toll- og avgiftsfritak for 

varer som am erik ansk e styrk er og k ontrak tører innfører b estemt for styrk ens b ruk , ved 

utførelsen av en avtale m ed eller på vegne av am erik ansk e styrk er, eller som sk al inngå som del 

i produk ter eller anlegg som b ruk es av styrk ene. Det foreslås videre regler som inneb æ rer at 

nevnte styrk er, m edfølgende og utenlandsk e k ontrak tører k an innføre varer toll- og avgiftsfritt 

til personlig b ruk . Endringene innebærer også at det ved videresalg av vare som ansk affes toll- 

og avgiftsfritt gis fritak for selger, noe som avvik er fra den generelle regelen i tolloven om 

selgers ansvar for å b etale toll- og avgifter. 

Videre gis det nye regler i tollforsk riften k apittel 13 som fastsetter sæ rlige regler om Tolletatens 

k ontroll av varer som inn- og utføres av am erik ansk e styrk er og m edfølgende, og som setter 

b egrensninger for denne. Forslaget har videre en sæ rsk ilt regel om at sendinger m ed offisiell 

am erik ansk inform asjon ik k e k an k ontrolleres. 

I m erverdiavgiftsforsk riften k apittel 6 foreslås det nye regler om fritak for m erverdiavgift ved 

innenlands om setning k nyttet til m ilitæ re velferdstjenester. Det fremmes videre forslag om 

m erverdiavgiftsfritak for offisielle ansk affelser, og refusjon av inngående m erverdiavgift for 
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løsøregjenstander til personlig bruk for medlemmer av amerikanske styrker og medfølgende i 

merverdiavgiftsforskriften kapittel 10.  

Det er ikke nødvendig å gjennomføre endringer i særavgiftsregelverket for å gjennomføre 

SDCA, idet særavgiftsfritakene praktiseres i tråd med den til enhver tid gjeldende folkeretten. 

Det legges derfor ikke opp til en endring av særavgiftsreglene.    

Vi viser til vedlagte høringsnotat.  

Høringsinstansene bes vurdere om høringen bør sendes til eventuelle underliggende eller 

tilknyttede etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, medlemsbedrifter eller lignende. 

Endringene i tollforskriften og merverdiavgiftsforskriften trer i kraft fra det tidspunktet lov om 

gjennomføring av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 

(forsvarssamarbeidsloven) mv. trer i kraft.  

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@toll.no innen 20. juni 2022.  

Vi ber om at vår referanse 20/50050 fremgår av emnefeltet. 

 

Med hilsen 

 

 
Marius Mølmen Moen 

avdelingsdirektør Anders M. Pilgaard 

 seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 

KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 

FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 
STATISTISK SENTRALBYRÅ 

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 

NHO SERVICE OG HANDEL 

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 

NORSTELLA (FOUNDATION FOR E-BUSINESS AND TRADE PROCEDURES 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 

FORSVARSDEPARTEMENTET 

FORSVARSBYGG 
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