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Bring tilbyr nye tjenester i forbindelse med endrede importmva-regler 1. januar 2017 
 
Skatteetaten overtar fra 01.01.17 Tollvesenets ansvar for innkreving av merverdiavgift (mva) ved import av 
varer til Norge. Endringen innebærer at import-mva ikke lenger fastsettes på tolldeklarasjonene, men 
egendeklareres over den nye skattemeldingen for mva. 
 
Skatteetaten har sendt ut brev om endringene til samtlige 360.000 norske mva-registrerte foretak, og vi 
oppfordrer våre kunder til å sette seg inn i den detaljerte informasjonen som er tilgjengelig på 
www.skatteetaten.no  
 
Tollkreditt skal med den nye ordningen kun brukes til innbetaling av toll og særavgifter, så vi oppfordrer mva-registrerte 
foretak til å gjøre en vurdering av bedriftens behov for tollkreditt, herunder garantibeløp for denne. 
 
Bring kan hjelpe 
Vi vet at mange av våre kunder er usikre på hvordan man skal beregne og rapportere import-mva som følge av 
de nye reglene. Dette gjelder særlig kunder hvor lav/høy/null mva-sats er aktuelt, ved mange varelinjer, mange 
tolldeklarasjoner eller i tilfeller hvor andre forhold gir avvikende beregningsgrunnlag for mva. 
 
Denne bekymringen deles av NHO Logistikk og Transport, som har oppfordret bransjen til å komme med gode 
løsninger til næringslivet. Vi vil følgelig fra 01.01.17 tilby nye tjenester som vil hjelpe mange kunder til og fortsatt 
klare innberetning og oppgjør av korrekt import-mva. 
 
Bring E-Doc 
Nettportalen Bring E-Doc er vår nye tjeneste som gir oversikt over bedriftens tolldeklarasjoner med underbilag på 
ett sted. Dette er en fremtidsrettet og modulbasert abonnementstjeneste, og vi er svært stolte av å kunne tilby 
dette i tide til endringene fra 01.01.17.  
 
Bring E-Doc bidrar til god internkontroll og effektiv myndighetsrapportering. I tillegg gir tjenesten tilgang til 
sofistikerte verktøy med støtte for utfylling av mva-oppgaven, avstemming av leverandørfakturaer, 
tollkredittavstemming, speditøroppfølging samt statistikkmuligheter. Vi tilbyr også tilpasning av Bring E-Doc ved 
spesielle behov. 
 
For mer informasjon om tjenesten, se www.bring.no/edoc. For bestilling, henvend deg til din kontaktperson hos 
Bring eller kundeservice på telefon 23 14 77 10 eller e-doc@bring.com. 
  
Beregning av import-mva 
Fra årsskiftet vil vi tilby beregning av import-mva og presentere dette på eget tilleggsark, eller som en 
regnskapsmessig opplysning i rubrikk B i tolldeklarasjonen. Dermed slipper man å regne ut dette selv – kun 
sjekke at tallene stemmer, i henhold til egendeklarasjonsprinsippet i det nye regelverket. Prisen for tjenesten er 
75 kroner per deklarasjon. Kunder som abonnerer på Bring E-Doc får denne tjenesten inkludert i 
abonnementsprisen. 
 
Ønskes ikke tjenesten, kontakt kundeservice på telefon 23 14 77 10 eller importmva@bring.com. 
 
Smarte tjenester for økt kundeverdi! 
Vi vet at effektiv logistikk er avgjørende for at våre kunder skal lykkes, og jobber derfor kontinuerlig for at 
tjenestene skal være de beste i markedet. Kostnadseffektive, smarte, korrekte og relevante tjenester skaper 
kundeverdi – hver eneste dag! 
 
Vennlig hilsen 
 
Alexandra Saab Bjertnæs 

Direktør salg, marketing og kundeservice 

 


