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Avgiftsfritaket på varer 

av lav verdi ble i sin tid 

innført som et 

forenklingstiltak

BEGRUNNELSE FOR DAGENS 350-KRONERSGRENSE

KONSEKVENSER AV 350-KRONERSGRENSEN
• Konkurransevridning
• Tapte inntekter for staten

STORTINGET KREVER AVVIKLING AV 350-

KRONERSGRENSEN

Bakgrunn
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Regjeringens forslag -
overblikk 

1) Avvikling av 350-kronersgrensen for 
merverdiavgift, særavgifter og toll

2) Utenlandsk tilbyder oppkrever merverdiavgift 
i forenklet ordning (VOEC-ordningen)

3) Næringsmidler, restriksjonsbelagte varer, 
alkohol og tobakk holdes utenfor den 
forenklede ordningen → oppkreving av 
avgifter og toll ved grensepassering

➢ Stortinget skal behandle forslaget i desember 
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1. APRIL 20201. JANUAR 2020

• Avvikling av 350-kronersgrensen 

for næringsmidler

• Planlagt avvikling av 350-

kronersgrensen for øvrige varer

• Ikrafttredelse av forenklet 

registrerings- og 

rapporteringsordning

Viktige datoer



Nærmere om avvikling av 350-

kronersgrensen for næringsmidler mv.

• Næringsmidler, restriksjonsbelagte varer, alkohol og tobakk omfattes ikke av 

forenklet registrerings- og rapporteringsordning

• Næringsmidler: «enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt 

til å konsumeres av mennesker»

• Ordinær tollbehandling → mottaker ansvarlig for å beregne og betale avgifter 

og toll ved innførsel

• Merverdiavgift, særavgifter og toll fra første krone
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• Tilbyder ansvarlig for å beregne og betale 

merverdiavgift – merverdiavgift betales ved 

selve kjøpet

• Sikrer effektiv oppkreving av merverdiavgift 

• I tråd med internasjonal utvikling

7

Nærmere om VOEC-ordningen

Om tilbyderbegrepet

• Selgere

• E-handelsplattformer

• Registreringshierarki 



Varer som omfattes:

• verdi 0–3 000 kroner

• som sendes til forbruker i Norge

• ikke næringsmidler, 

restriksjonsbelagte varer, alkohol og 

tobakk
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Nærmere om forenklet registreringsordning 
– hva og hvem omfattes

Tilbydere som omfattes:

• ikke hjemmehørende eller 

forretningssted i Norge

• og bare skal beregne og betale VOEC-

merverdiavgift



• Næringsmidler mv. holdes utenfor

• Fritak for toll

• Forenklet tollbehandling → deklarasjonsfritak
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Nærmere om forenklet 
registreringsordning –
forenklingstiltak 



• Ikke oppkreving av merverdiavgift eller toll ved 

grensepassering

• Informasjon om at det er en VOEC-vare som 

innføres, må gis til speditør 

• VOEC-nummeret utgjør legitimasjon for at 

innførselen er omfattet av VOEC-ordningen
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Nærmere om forenklet registreringsordning 
– informasjon og merking



• Avklare system for merking og informasjon om varer som 

håndteres i forenklet ordning

• Publisere Guidelines 

• Fortsatt dialog med berørte aktører

• Informasjonsarbeid Skatteetaten og Tolletaten
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Veien videre


