
 
 

 

Høring – avvikling av midlertidig deklareringsunntak ved innførsel av varer med 

verdi under 350 kroner, og tiltak for å forberede avviklingen 

NHO Service og Handel har 7.258 medlemmer med 85.302 årsverk. Landsforeningen er i dag delt 

inn i 6 bransjer, hvor bransjeforeningen Handel skal bidra til vekst, verdiskapning og 

konkurransekraft for bedriftene i norsk varehandel.  

I 2020 ble 350-kronersgrensen for moms- og avgiftsfri innførsel av varer avviklet. Før denne 

ordningen kom på plass utgjorde det en 25 % konkurransefordel til utenlandske virksomheter ved 

forbrukerkjøp over nett. 

For varer med verdi under 3 000 kroner som selges til forbrukere i Norge, er plikten til å beregne 

og betale merverdiavgift lagt på den utenlandske tilbyderen av varen. Merverdiavgiften skal derfor 

inkluderes i salgsprisen og den utenlandske tilbyderen skal registrere seg i den forenklede VOEC-

ordningen (VOEC-VAT on E-Commerce).  

Det fremgår fra høringsnotatet at ifølge Tolletaten er andelen forsendelser til privatpersoner i 

Norge med verdi under 3 000 kroner som er merket med VOEC-nummeret i dag anslagsvis kun 

om lag 20-25 pst. av det totale volumet av slik sendinger som er registrert. Dette tyder på at det 

er flere forsendelser fra utenlandske eksportører/salgsplattformer som er registrert ikke er 

merket slik at VOEC-nummeret kommer frem av forsendelsen. Andelen sendinger med verdi 

under 350 kroner utgjør en stor andel av sendingene med verdi mellom 0 og 3 000 kroner. NHO 

SH oppfatter derfor at mange utenlandske nettbutikker dermed urettmessig ikke er registrert i 

VOEC-registeret. For norske bedrifter er det viktig at deklareringsunntaket derfor avskaffes. 

NHO SH har over flere år arbeidet for at norske bedrifter ikke skal utkonkurreres på grunn av 

avgiftsfordeler som utenlandske bedrifter har på forbrukerkjøp ved innførsel av varer til Norge. 

Konkurranse på like vilkår går begge veier. Bedriftene i Norge må få gode forutsetninger for å 

konkurrere på utenlandske markeder, og tollsystemet med deklarasjonsordningen for 

utenlandske aktører må heller ikke innebære en moms-ulempe for varer som selges fra bedrifter 

og butikker i Norge i hard konkurranse med utenlandske aktører.  

Vi har forståelse av at en rekke ordninger måtte tilpasses den nye regelen og for at 

deklarasjonsfritaket ble innført eller opprettholdt. Men nå er det på høy tid å avskaffe 

deklarasjonsfritaket. Transportaktører har hatt god tid til å etablere digitalt registrering, og vi 

erfarer etter dialog med våre bedrifter at dagens situasjon er svært konkurransevridende da en 

rekke aktører bevisst utsetter å registrere seg i VOEC-registeret. Planlagt implementeringsdato er 

dermed viktig å overholde. Endringsforslagene gis derfor full støtte. Det vises ellers til høringens 
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redegjørelse om sporing og registrering. For at ordningen og logistikken skal fungere, deler vi 

departementets vurderinger om at sporing og registrering må være digitalt.  

NHO SH oppfatter høringsnotatet som grundig og med relevant analyse av konsekvenser for 

overganger til ny ordning. Vi har derfor ingen tilføyelser til departementets vurderinger på dette 

området.  

Flere regler må endres – "Kina-subsidier" og tekstiltoll 

Fjerning av 350 kroners momsunntaksgrensen for netthandel og nå etter hvert 

deklarasjonsunntaket, var og er viktig for norske bedrifter som lever av salg til forbrukere.  

Vi tillater oss derfor å nevne to andre saker som bidrar til konkurranseulempe for norske bedrifter 

i hjemmemarkedet.   

Fraktsubsidier: Neste mål er å få fjernet fraktsubsidier fra Kina. Vestlige land, inkludert Norge, 

subsidierer frakten ved import fra blant annet Kina. Dette gjør i praksis at porto på en vare bestilt 

fra Kina ofte er lavere enn norsk innlandsporto. Det er viktig at Norge fortsetter å bidra til at Den 

internasjonale postunionen (UPU) fjerner denne subsidieringen.  

Tollfritak for klær og tekstiler: Med endringen 2020 ble moms innført fra første krone. Slik det er 

for salg i norske butikker. Men tollfriheten på inntil 10,7 prosent som gjelder på tekstiler opp til 

3000 kroner gir fremdeles en fordel for forbrukerkjøp fra internasjonale nettbutikker. Dette 

skillet bør bort slik at bedrifter i Norge kan selge varer på likere vilkår. De fleste øvrige 

kapitalvarer har ikke lenger toll. NHO Service og Handel mener at Regjeringen bør avvikle all toll 

for klær og tekstiler. 

Med hilsen  

 

Henrik Bjørge         Linda Vist 

Advokat NHO Service       Bransjedirektør Handel 


