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Lavverdisendinger
Tolldirektoratet / Avdeling for toll og vareførsel
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Introduksjon til oppdraget
I hvilken retning beveger EU seg?
Elementer i mulig(e) løsning(er)
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Punkter for videre utredning
Veien videre
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Hva skjer i EU - Import
VAT på e-handel forsendelser – fra 01.01.2021

•
•
•
•
•
•

Avskaffer minstegrense for VAT (EUR 22)
Import One Stop Shop (IOSS)
Varer importert fra 3. land til forbruker i EU - B2C
Platform/selger vil innkreve VAT fra kunden ved salg
Maksgrense for ordningen = EUR 150
Varer unntatt fra ordningen
•

•

Alkohol, tobakk, parfyme og restriksjonsbelagte varer

Begrenset datasett for forhåndsdeklarering av lavverdisendinger
•
•
•
•
•

inkl. informasjon om forhåndsbetalt VAT
internasjonale standarder, eks. ITMATT.
gjenbruk av ENS data
gjelder både for IOSS, «special arrangements» og standard
prosedyre
datasettet kan benyttes av enhver deklarant
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Hva skjer i EU - Forhåndsvarsling
•

•
•
•
•

EUs nye importkontrollsystem ICS2
• Forhåndsinformasjon om vare/transport fra tredjeland
• Nye datakrav – datasett for de ulike transportmåtene
• Risikovurderinger for helse- og sikkerhetsformål
Fase 1: Post og Ekspress sendinger på fly
• EEA, IATA, UPU, PostEurop og postoperatører deltar
Fase 2: Flyfrakt, «multiple filing»
Fase 3: Sjø-, vei- og jernbanetransport
Sikkerhetsavtale NO-EU (protokoll 10, EØS-avtalen)
• Samme forpliktelser og standarder som EU
• Følger arbeidet i EU / Vurderingsfase
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Tre mulige løp?
A

0 > varens tollverdi > x kr

Varens tollverdi er over x kr

Varetypen er uten
restriksjoner

Varetypen er tillatt
for forenklet løp
for netthandel

0 > varens tollverdi > x kr
Varens tollverdi er over x kr

C

Forenklet løp
for netthandel

Varetypen har restriksjoner
Varetypen er unntatt
forenklet løp for netthandel

B

E-markedsplass er
registrert i manntall

Varetypen er uten
restriksjoner

Varetypen har restriksjoner

(varens tollverdi > x kr)

E-markedsplass er ikke
registrert i manntall

Varetypen er tillatt
for samlefortolling
Varetypen er unntatt
samlefortolling

Alle varetyper
gitt nødvendige tillatelser

Deklarant har tillatelse
til samlefortolling

Samlefortolling

Deklarant har ikke tillatelse
til samlefortolling

Alle aktører

Ordinær
fortolling
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Punkter for videre utredning
•
•
•

Hvilken informasjon flyter fra e-markedsplass til transportør/deklarant?
Unik identifisering av forsendelser – hvilke fysiske forsendelser tilhører
hvilken elektronisk informasjon?
Hvordan håndtere toll og særavgifter i forenklet løp for netthandel?
•
•

Hvilke varetyper kan bli unntatt forenklet løp for netthandel?
Hvordan klassifiserer e-markedsplass sine varegrupper? Hvilke muligheter
for 6-sifret HS-nr?

•

I utgangspunktet er det B2C. Hva med B2B?

•

Andre innspill? Send gjerne inn til abho@toll.no og lkbr@toll.no
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