
Nem eksport  
til Norge 
 
Udnyt mulighederne – undgå faldgruberne



Norge og Danmark har længe været 
vigtige handelspartnere. Kulturelle 
ligheder, købestærke virksomheder  
og forbrugere samt den korte geo
grafiske afstand gør, at mange ser  
et potentiale i at entrere med  
naboerne i Nord.

 
Mange danske virksomheder har stor succes med 
eksportsatsninger i Norge. Men fordi Norge ikke er 
medlem af EU, er der en hel del, som du bør tænke 
igennem, inden du påbegynder eksport til Norge 
eller vælger ydelser. 

Norge er medlem af EFTA (Den Europæiske Fri
handelssammenslutning) og reguleres af EØS, som 
er en frihandelsaftale med det indre marked i EU 
for lande, der ikke er medlem af EU. Det betyder, at 
Norge kan eksportere og importere toldfrit til EU 
og andre medlemmer af EFTA. 

Men der er vigtige forskelle mellem eksport til 
Norge og EUlandene. For eksempel er nogle 
 grupper af varer toldpligtige, og du skal altid 
betale importmoms og deklarere moms i Norge. 
Det er vigtigt, at alle tolddokumenter er korrek
te , og at den nødvendige information følger med 
forsendelsen.

Se mulighederne
Med faldende oliepriser arbejder regeringen og 
virksomheder i Norge for at øge vækstmulighe
derne i andre dele af økonomien. Det åbner op for 
endnu flere muligheder for danske virksomheder, 
der ønsker at eksportere varer og ydelser. 

Ser du også  
potentiale i Norge? 
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Sådan kommer du i gang
Når en virksomhed ønsker at eksportere varer, er der visse regler og 
retningslinjer i forhold til SKAT, der er vigtige at have kendskab til. 

 
1. Virksomheden skal være eksportørregistreret
Hvis virksomheden allerede er momsregistreret, er der et tillæg til momsregistreringen.  
Tilladelsen søges hos Erhvervsstyrelsen.

2. Hvad udgør toldsatsen, og hvor finder jeg varekoden?
På SKATs hjemmeside finder du hjælp til varekoder og toldsatser.

3. Specielle regler omkring eksport
Ved eksport af såkaldte restriktionsbelagte varer som levnedsmidler, våben, alkohol, vin og tobak 
kræves der i langt de fleste tilfælde en særlig eksporttilladelse –  undersøg disse ting med SKAT.

4. Nødvendige informationer
En vare, som skal transporteres ud af EU, skal altid ledsages af en faktura, på hvilken der er 
specielle krav til udfyldelse – læs mere om tolddokumentation og download dokumentet på  
vores side om told.
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Styr udenom faldgruberne 
Ved nogle varer, såsom helsekost og levnedsmidler, 
kræves særlig tilladelse til eksport til Norge. For 
at mindske risikoen for fejl i tolddokumenter, regi
strering og rapporter er det en god idé at få hjælp 
af en leverandør, som kender og forstår de gæl
dende krav og regler. Du kommer hurtigere i gang, 
og din logistikløsning bliver langt mere effektiv.

Norge er med sine høje bjerge og dybe fjorde et 
land med store afstande. Ved at vælge en logistik
partner med bred geografisk dækning og al den 
nødvendige viden har du altid styr på tidsfrister 
for de forskellige dele af landet. 

https://indberet.virk.dk/
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=70387
http://www.skat.dk/
http://www.bring.dk/kunder/told;jsessionid=YGLnYs9JXsbx70jzthm61RqRrKvcds62bYb5v9ymwhGdw21zLc8X!-1489442129
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– Der er en hel del ekstraarbejde med 
toldrapporter, og reglerne for visse 
varer er helt anderledes end i EU. 
Der kan f.eks. være behov for særlige 
tilladelser, som ikke er nødvendige i EU. 
Men nordmændene er herlige!

Inga, kosmetik og helse

– Vi booker selv vores forsendelser 
med EDI og håndterer toldangivelser, 
som vi plejer. Her er det vigtigt, at vi 
har helt styr på de forskellige vare
koder. Samtidig er det vigtigt for os at 
vide præcis hvilke leveringstider, der 
gælder for de forskellige postnumre. 

Aurélie, medicinalteknik 

Det siger andre, som 
har erfaring med 
eksport til Norge

”Reglerne er anderledes”

”Det er vigtigt at kende varekoderne” 

Herunder kan du høre fra to af vores mange kunder, som eksporterer til Norge. 
Den ene distribuerer kosmetik og helseprodukter, mens den anden distribuerer 
udstyr til blodanalyse. 



Du kan finde flere oplysninger  
om eksportvilkår på:

www.bring.dk/told
Her findes oplysninger, der kan hjælpe dig som 
eksportør.

På vores hjemmeside finder du også links til aktuelle 
sider på nettet.

På www.skat.dk kan du desuden finde opdaterede 
oplysninger og regler for eksport.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte 
kundeservice på +45 70 20 30 40

http://www.bring.dk/told
http://www.skat.dk

