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Kontakta oss, vi hjälper dig!
info@momsfinans.se
+46(0)660-21 16 80
Moms Finans Sweden AB
Fakta NORGE
Inget
krav
på
momsrepresentant

Norsk

Vid val av momsrepresentant
så är denne inte solidariskt
ansvarig för inbetalningen av
momsen.
Inget krav på att försäljningsdokumenten sänds via ev.
representant.
Utländskt
bankkonto
godkänns,
betalning
kan
göras från egen bank.
Landsförkortning Norge: NO
Valuta i Norge: Norsk krona,
NOK
Moms i Norge: MVA merverdiavgift
Momssatser i Norge:
15% 25%

12%

Är Norge medlem i EU: Nej
(s.k. tredjeland)

Momsregistrering i Norge och norska momsdeklarationer handläggs av det
lokala skattekontoret i Norge, det är enbart de norska reglerna för
momsredovisningen som gäller men dessa regler är till viss del
harmoniserade med mervärdesskattedirektivet för Europeiska Unionen.
Exempel på situationer som vanligen kräver momsregistrering i Norge:
E-handel till privatpersoner (B2C) i Norge. Du behöver ingen fysisk närvaro i
Norge, du behöver inte etablera bolag i Norge, vi hjälper dig att starta ett NUF
(norsk utländsk filial). Enkelt för dina kunder, ditt norska NUF (NOmomsnummer) fungerar som importör och du står för hantering av moms och
tull.
Utländska leverantörer av online-tjänster skall betala norsk moms på
försäljning till privatpersoner och andra som inte bedriver verksamhet eller
tillhör den offentliga sektorn och är bosatta i eller har sitt säte i Norge. Avgiften
skall i dessa fall beräknas och betalas av den som tillhandahåller tjänsten.
Transporttjänster ni tar på er ett distributionsuppdrag och levererar tjänster
inom Norge mot betalning. Även i de fall ni använder underleverantörer att
leverera varor/utföra registreringspliktiga tjänster i Norge på uppdrag av er.
Import. Moms på import är avdragsgill i momsdeklarationen på samma vis
som inköp inom Norge. Gällande inrapportering av importmoms, har numera
ansvarsfördelningen ändras från speditör till det enskilda bolaget. Företag
registrerade i norska momsregistret, norsketablerade såväl som
utlandsetablerade, ansvarar för inrapportering av importmomsen i
mvameldingen (momsdeklarationen).
- Ingen faktura på importmoms kommer från speditör eller Tolletaten
- Införselmomsavgiften uppges inte längre på tulldeklarationen
- Företaget beräknar själva införselmoms baserat på upplysningar från
tulldeklarationen
- Alla varor som förs in, deklareras hos Tolletaten.
- Tull och punktskatter betalas vid deklarering.
- Företag och privatpersoner som inte är momsregistrerade i Norge fortsätter
betala importmoms vid införtullning (varusändningar med värde upp till
NOK 350 inkl. frakt och försäkring är tull/momsfria).
Norsk momsregistrering
Skattepliktig omsättning inom Norge måste överstiga NOK 50 000 under en
period på 12 månader. Momsregistrering i Norge tar cirka två månader när
alla handlingar är inskickade.
Norsk momsredovisning
Elektronisk redovisning. I regel så redovisas momsen i två månaders perioder.
Rätten till avdrag för mervärdesskatt, för köp som görs av företag som är
registrerade i det norska momsregistret, preskriberas tre år efter period när
köpet görs.

