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Høring – om fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger
av lav verdi («350-kronersgrensen»)

Vi viser til Finansdepartementets høring datert 6. juni 2019 om fjerning av avgiftsfritaket for
varesendinger av lav verdi.

Våre kommentarer

Vi støtter forslaget om å fjerne 350 kroners grensen, da vi mener utenlandske og norske
tilbydere av varer bør ha like konkurransevilkår. Momsfritaket for vareforsendelser av lav
verdi er konkurransevridende. Vi er derfor enig i at fritaket bør fjernes.
Når det gjelder departementets forslag om å legge avgiftsplikten til den utenlandske
tilbyderen istedenfor til forbrukeren ved forsendelser av varer til en verdi under 3000
kroner, er vi usikre på hvilken effekt dette vil få i praksis. Det vil være behov for å følge opp
at utenlandske tilbydere registrerer seg og betaler merverdiavgiften, i motsetning til om
avgiftsplikten legges til forbrukeren slik som i dag. På den annen side vil systemet (hvis det
virker etter sin hensikt) kunne bidra til at Norge får inn merverdiavgift på vareforsendelser
fra utlandet.
For forbruker vil det nye systemet innebære at forbruker gjør opp sine forpliktelser ved
betaling til nettstedet, og betaler merverdiavgift sammen med varen. Men dette gjelder
bare for kjøp med verdi under 3000 kroner. For større forsendelser vil systemet være som i
dag. Også ved forsendelser fra leverandører som ikke er registrert i den nye ordningen vil
forbruker motta og betale for forsendelsen og merverdiavgiften slik som i dag.
Departementets forslag innebærer at innkjøp fra utlandet vil følge forskjellige spor alt
ettersom det er innkjøp fra tilbyder som er eller ikke er registrert i den nye ordningen og om
verdien av varen er over eller under 3000 kroner. I tillegg gjelder bestemmelsene kun for
innkjøp foretatt av privatpersoner og ikke for virksomheter. Og visse varegrupper
(næringsmidler, alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer) er holdt utenfor ordningen.

Det er en ulempe med regler som innebærer nye grensesnitt, behov for avklaringer etc.
Skal den foreslått ordningen gjennomføres blir det veldig viktig at utarbeides klare regler for
utenlandske tilbyderes registreringsplikt slik at det ikke oppstår tvil om når innkjøp kan
foretas etter den nye ordningen og når innkjøp fra utlandet må håndteres slik som i dag.
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