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Tjenester levert fra utlandet 
Flere tannleger kjøper i dag fjernlevérbare 
tjenester som eksempel SMS-tjenester 
gjennom Opus og datalagring i skyen, ol. 
fra Sverige, og blir fakturert uten moms. 
Tannlegen er kjempefornøyd fordi tjenesten 
blir 25% billigere enn i Norge. 
Kan de få en avgiftsmell? 

Reglene er klare: Sitat fra Merverdi-
avgiftsloven; § 11-3.Innførsel av tjenester:
Ved kjøp av fjernleverbare tjenester 
omfattet av § 3-30 første til tredje ledd, skal 
mottakeren av tjenestene beregne og betale 
merverdiavgift. Er mottakeren ikke registrert i 
Merverdiavgiftsregisteret, skal merverdiavgift 
først beregnes og betales når de samlede 
kjøp for en termin overstiger 2.000 kroner, 
merverdiavgift ikke medregnet.”

En tannlege/lege kan altså kjøpe 
merverdiavgiftfrie tjenester fra utlandet for 
samlet NOK 12.000 i året, forutsatt at han/
hun får fakturaer som samlet ikke overstiger 
grenseverdien innenfor hver av de 6 terminer. 
. 
Like vilkår? 

Avgiftsbehandling, toll og moms, som berører 
de fleste av oss en eller annen gang...

Når du handler på nett og får  
varen fra utlandet
• Merverdiavgift: Sendinger fra utlandet 

med en verdi på under 350 kroner inkl. 
frakt og forsikring, er toll- og avgiftsfrie. 
I motsatt fall skal du som hovedregel 
betale merverdiavgift.  Du skal betale 
merverdiavgift selv om varen er tollfri.  

• Toll: De fleste varer har ikke toll. (Toll på 
klær og matvarer.) Tollsatsen varierer ut 
fra produkt og hvor varen er laget. 

• Pris for fortolling: Den som frakter varen 
(Posten eller et fraktselskap) tar et gebyr 
for fortollingsjobben. 

Du må betale avgifter for varen uavhengig av 
om du kjøper den ny eller brukt.

Det kalles fortolling selv om du ikke skal 
betale toll på varen.

Tolletaten kan kontrollere alle varer som 
kommer til landet. Du er selv ansvarlig for 
å følge reglene. Har du bestilt varer som er 
forbudt i Norge, kan du bli straffeforfulgt.

Verdigrense når du selv tar varer 
med deg fra utlandet

Når du kommer til Norge kan du ha med 
deg varer toll- og avgiftsfritt så lenge de er 
under verdigrensa. Verdigrensa er den totale 
summen på varene du har handlet, inkludert 
«kvotevarene»: Har du vært borte mer enn 24 
timer er verdigrensa 6.000 kroner. Ved kortere 
tur kan du én gang i døgnet ta med deg varer 
for 3.000 kroner.

Har du handlet over verdigrensa betaler du 
25% mva på de fleste varer. Gå på Rød Sone 
ved grensa, og det er ditt ansvar å velge en 
grenseovergang med betjent tollkontor.

Hvilke varer går inn i «verdigrensa»?
• Dersom verdien av én vare er over 
verdigrensa, må du betale toll og avgifter for 
hele verdien av denne varen.
• Varer som utgjør et hele kan ikke deles over 
flere reiser eller innføres av flere personer. 
• Du kan bruke den tollfrie kvoten til å kjøpe 
andre varer som er innenfor verdigrensa

På focustema.no finner du detaljer

Der den lovlydige kan føle snubletråder, kan den kreative 
finne muligheter. 
Flere artikler i denne utgaven av Focus berører situasjoner 
i gråsoner, 
og det kan være nyttig å ha en enkel basiskunnskap:

Tannteknikere og tannleger har noen 
felles utfordringer når det gjelder 
merverdiavgiftsforhold: Først og fremst vil 
avgifter på tannteknikernes arbeid slå ut i 
priser til tannlegen, men vi må kunne forstå 
lovverket at loven også gjelder tannleger som 
importerer tanntekniske produkter direkte.
Loven slår fast at det kun er materialdelen på 
tanntekniske arbeider som det skal beregnes 
merverdiavgift på, og ikke arbeidsinnsatsen. 
Dersom materialutgiftene er de samme i 
inn-/utland, blir avgiftsbelastningen den 
samme enten de tanntekniske produkter 
kjøpes fra selger i Norge eller importeres på 
korrekt måte.

Den som importerer tjenesten/varen 
har ansvaret for at tjenesten/varen blir 
håndtert på avgiftsmessig rett måte.

MERVERDIAVGIFTSFORHOLDENE FOR 
TANNTEKNIKERE OG TANNLEGER

AGENTVIRKSOMHET
Agenten driver mellommannsaktivitet/
formidlingsaktivitet. Agenten etablerer 
kontakt mellom produsenten av de 
tanntekniske produktene og kundene, som 
normalt vil være tannleger. Agenten vil ikke 
selv være part i salgsavtalen. 
Omsetningen vil være provisjonen som 
mottas fra produsent/selger. Denne vil i 
utgangspunktet være avgiftspliktig. 

UTENLANDSKE LABORATORIER SOM 
LEVERER DIREKTE TIL NORSKE TANNLEGER:
Vi har eksempler på svenske laboratorier 
som kjører bil mellom laboratoriet og norske 
klinikker: Pass på! Det er kunden/tannlegen 
som etter norsk lov har plikt og ansvar for 
at moms på materialdelen blir betalt som 
beskrevet overfor. Selv om det er selger som 
utfører en ulovlig handling. Husk: Sverige er i 
EU, og alt inn i Norge skal moms’es:-)a
En privatpraktiserende tannlege oppfattes 
av myndighetene som en profesjonell aktør. 
Som importør/kjøper gjøres man fullt 
ansvarlig for ikke å betale korrekt moms.  
Man risikerer i verste fall straffeforfølgning.  
I beste fall tilleggsskatt.


