
Guide
 för for

 företag bedrifter



1









       
 

    

         
    

           
       


       

          
    
         

          










2

Version januari 2010. Tryckeri Knappen, Karlstad

Denna guide har  tillkommit på initiativ av Grensetjänsten och
finansierats med  medel från Nordiska Ministerrådet.
För framtagande av handboken har Ekegren Ekonomikonsult Arvika 
svarat i samarbete med Grensetjänsten.
Tryckt på Tryckeri Knappen i Karlstad. 
Andra upplagan 600 ex version januari 2010.
Finns även tillgänglig på www.gtm.nu

Alla rättigheter förbehålles. Återgivande eller mångfaldigande av 
hela eller delar av denna publikation är tillåtet endast efter skriftligt 
medgivande från Grensetjänsten i Morokulien. 



1. Har företag i Sverige och vill etablera i Norge – s. 3

2. Har företag i Sverige och vill sälja varor eller tjänster i Norge – s. 11

3. Har företag i Sverige och vill köpa varor från Norge – s. 19

4. Har företag i Sverige och vill köpa tjänster från Norge – s. 25

5. Har företag i Sverige och vill ha samarbetspartner i Norge – s. 29

6. Har företag i Sverige och vill rekrytera personal från Norge – s. 33

7. Har en bedrift i Norge og ønsker å etablere meg i Sverige – s. 35

8. Har en bedrift i Norge og ønsker å selge mine varer eller tjenester i Sverige – s. 43

9. Har en bedrift i Norge og ønsker å kjøpe varer fra Sverige – s. 53

10. Har en bedrift i Norge og ønsker å kjøpe tjenester fra Sverige – s. 59

11. Har en bedrift i Norge og vil ha samarbeidspartner i Sverige – s. 63

12. Har en bedrift i Norge og vil rekruttere personell fra Sverige – s. 67

Nyttiga telefonnummer och länkar i Sverige. Nyttige telefonnummer og linker i Norge. – s. 69
Svensk – Norsk jobbordlista. Norsk – Svensk jobbordliste. – s. 73



3

1.
 H

a
r 

fö
re

ta
g

 i 
Sv

e
ri

g
e

 o
c

h 
vi

ll 
e

ta
b

le
ra

 i 
N

o
rg

e





 

 

 

 

 

 

 

 

 





4




     

     




    
   




    
 
 
    
   
   





   
   
   
   



     


    
    
    

  
     




 

    
     

  
     

 






   
 
   
  
   

   
    
   





  
   





5



   
    


   
   
   
  
  
   















  
  
    
  
    
  
   
    
   




 

    

     

   
    

    
 
   







 





  
    
     
   

   
    




 
     


1.
 H

a
r 

fö
re

ta
g

 i 
Sv

e
ri

g
e

 o
c

h 
vi

ll 
e

ta
b

le
ra

 i 
N

o
rg

e



6


    
    
    
   
    
    

  
   
    

 
     
   
   
   
   
  


   


     
    
  

   
   
  

  
 


  
  
 
  





  

    
   
    
   
   
    





   

    
   
  
 
  
  
  
 
    




  
  



    
   



7


 
   
  

  
   

  
  
   
   
   
   
  
  
  
    
  
   
  
  
  
   

   
   
    
  
  
     
    




   
 




   
   

    
  

  
  
  
   
  
   
  
    




 






   


 
  









1.
 H

a
r 

fö
re

ta
g

 i 
Sv

e
ri

g
e

 o
c

h 
vi

ll 
e

ta
b

le
ra

 i 
N

o
rg

e



8


   
    

    
    







   
     
   
  
    
   
     

  

    
  


    
   

     
    

   
   

    
    


    





9













 


























1.
 H

a
r 

fö
re

ta
g

 i 
Sv

e
ri

g
e

 o
c

h 
vi

ll 
e

ta
b

le
ra

 i 
N

o
rg

e



10



11- 2 - 

Har företag i Sverige och vill sälja varor eller tjänster i 
Norge 
 
2.1 Vilka regler gäller vid internetförsäljning? 

2.2 Måste jag ha ett kontor i Norge? 

2.3 Måste jag registrera ett företag i Norge? 

2.4 Behövs tillstånd för att sälja varor i Norge? 

2.5 Måste jag registrera företaget för mva (moms) i 

Norge? 

2.6 Måste jag deklarera mina varor i tullen? 

2.7 Omfattas mina produkter av särskilda regler? 

2.8 När övergår risken från säljaren till köparen? 

2.9 Vilket ansvar har jag för defekta produkter i Norge? 

2.10 Vad behöver jag veta om after sale service i Norge? 

2.11 Vilka skyldigheter har jag om jag anställer någon i 

Norge? 

2.12 Är min ansvarsförsäkring för anställda giltig i 

Norge? 

2.13 Behöver jag skriftliga kontrakt? 

2.14 Vilka betalningsrutiner finns i Norge? 

2.15 Vilka mässor finns i Norge? 

2.16 Svensk firmabil i Norge? 
 
2.17 Att tänka på när man har svensk personal som 

arbetar i Norge: 
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2.1 Vilka regler gäller vid 
internetförsäljning? 
För att starta e-butik krävs ett 
system som tar hand om pro-
duktpresentation, order, be-
talning och leverans.Vill du 
sälja varor eller tjänster kanske 
en e-butik är bäst för dig. I e-
butiken visar du upp utbudet 
med pris och leveranstid. 
Kunden köper genom att 
klicka och lägga till produkter 
i en varukorg och betalar 
sedan. Betalningssättet be-
stämmer du, men de 
vanligaste sätten är med 
konto- eller kreditkort, per 
postförskott eller via faktura. 
 
Det finns enklare system som 
kan köpas som en pre-
numerationslösning. De kostar 
en bestämd summa varje 
månad mot att systemet 
underhålls och uppdateras 
löpande av leverantören.  
När du bestämt dig för att sätta 
upp en e-butik måste du 
bestämma dig för den tekniska 
lösningen.  
Det finns olika sätt att bygga 
upp en e-butik: 
Köp en färdig lösning, bygg 
en egen lösning eller anpassa 
ett befintligt system. 
E-faktura är enkelt och 
bekvämt eftersom kunden 
slipper skriva in OCR-
nummer, belopp, förfallo-

datum och plus- eller 
bankgironummer. Kunden 
godkänner fakturan via sin 
Internetbank. Alla banker till-
handahåller en lösning för e-
fakturor. Ta kontakt med din 
bank så kan de berätta mer om 
vilka tekniska förutsättningar 
som krävs. Var beredd på att 
det kan tillkomma en kostnad 
för tjänsten eftersom den 
oftast måste gå via Bank- eller 
Plusgirot.  
 
2.2 Måste jag ha ett kontor i 
Norge? 
Nej. Du måste inte ha kontor i 
Norge. 
Kontakta 
Brønnøysundsregistrene 
tel: +47 80 03 38 40 
www.bedin.no 
Norsk-Svensk Handelskammer  
tel: +47 9068 33 01 
www.nshk.se  
Lovdata 
tel: +47 23 11 83 00 
www.lovdata.no  
 
2.3 Måste jag registrera ett 
företag i Norge? 
Nej. Du behöver inte registrera 
ett bolag men det underlättar 
affärerna om du har en 
bankförbindelse i Norge. Den 
kan du få via din svenska bank. 
Exportrådet 
tel: 08 58 86 60 00  
www.exportradet.se 
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Gratis företagsinformation 
tel: +47 80 03 38 40 
www.bedin.no 
Norsk tull 
tel:+47 03 012 
www.toll.no 
Svensk tull 
tel:0771 520 520 
www.tullverket.se 
Svenska skatteverket 
tel: 08 76 47 987 
www.skatteverket.se 
Skatteetaten i Norge 
tel: +47 22 07 70 00 
www.skatteetaten.no    
Innovasjon Norge 
tel: +47 22 00 25 00  
www.invanor.no 
Istället för att bygga upp en 
egen verksamhet i Norge kan 
man kontakta en norsk 
handelsagent som säljer pro-
dukter på den norska mark-
naden. En förutsättning för att 
lyckas med detta upplägg är 
naturligtvis att handels-agenten 
är motiverad och har till-
räckliga resurser att sälja. Det 
finns en speciell lag för 
handelsagenter i Norge. 
 
Till skillnad från agenten så 
säljer/köper distributören 
varorna i eget namn. Vid en 
sådan konstruktion förloras en 
hel del kontroll över mark-
nadsföringen och du blir även i 
övrigt till stor del beroende av 

distributörens kompetens och 
vilja att sälja produkterna. 
Om du behöver hjälp med att 
komma igång med inter-
nationaliseringsarbetet så finns 
bra information att få både på 
svensk och norsk sida. 
Om företaget enbart skall 
förmedla tjänster i Norge kan 
man registrera ett norskt 
företag i Enhetsregistret. 
Det är kostnadsfritt. 
        
2.4 Behövs tillstånd för att 
sälja varor i Norge? 
Det krävs inget generellt till-
stånd. 
Ring Tullsvar  
tel: 0771-520 520 eller sök 
själv på www.tull.se 
eller norska Tollsvar 
tel: +47 03 012 
www.toll.no   
Lovdata har lagt ut en 
sammanställning av de flesta 
norska lagarna och förord-
ningarna. Denna finner du på 
tel: +47 23 11 83 00 
www.lovdata.no  
När du exporterar din vara ska 
du lämna en tulldeklaration till 
ditt exporttullkontor. 
Du skall bland annat lämna 
följande uppgifter i export-
deklarationen: 
Vad är det för vara? 
Vart ska du skicka den? 
Vilket värde har den? 
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Om sändningens värde uppgår 
till max 3000 Euro (kan 
ändras), om det inte om-fattas 
av förbud eller restriktion, är 
det tillåtet att lämna export-
deklarationen vid utfartstull-
kontoret i Sverige. 
För vissa varor krävs tillstånd 
från tullen. Där finns informa-
tion om vilka varor som kräver 
speciellt tillstånd. 
Du kan välja mellan att själv 
fylla i och lämna tulldekla-
rationen eller ta hjälp av ett 
ombud. Ett enklare sätt är att 
skicka in tulldeklarationen 
elektroniskt. 
 
2.5 Måste jag registrera 
företaget för mva (moms) i 
Norge? 
Nej, om du säljer varor till 
köpare i Norge får köparen 
betala importmoms till den 
norska tullen. 
Norska Tollsvar 
tel: +47 03 012 
www.toll.no  
Skatteverket 
tel:08 764 7987  
www.skatteverket.se 
Varor under 200 SEK är tull 
och avgiftsfria. Frakten räknas 
inte in. Det finns en länk på 
Skatteverkets hemsida till 
broschyren Moms vid utrikes-
handel SKV 560 där du själv 
kan läsa om export till länder 

som inte tillhör EG:s 
mervärdesskatteområde. 
De företag som enligt norsk lag 
är momspliktiga måste regi-
streras i Merverdiavgiftsmann-
tallet. Registrering görs vid 
Enhetsregisteret i Brønnøysund  
tel:+47 75 00 75 00 
www.brreg.no 
Moms vid försäljning av 
tjänster är ett mer komplicerat 
område!För tjänster gäller olika 
regler. I Skatteverkets broschyr 
SKV 560 om moms för ut-
rikeshandel på sid 46-47 finns 
utförliga exempel över olika 
tjänster och vad som gäller för 
momsen. Om omsättningen 
under en tolvmånadersperiod är 
över NOK 50 000 blir man 
momspliktig. 
Genom att ha en moms-
representant lånar man ett 
organisationsnummer av ett 
annat företag i Norge som  
betalar in moms på det värde 
som skapas i Norge. 
Skatteverket 
tel: 0771-567 567 
www.skattverket.se 
Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker 
tel:+47 51 96 96 00 
www.skatteetaten.no 
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2.6 Måste jag deklarera 
mina varor i Tullen?  
Svenska Tullsvar  
tel: 0771 520 520 
www.tull.se 
  
Norska Tollsvar 
tel: +47 03 012 
www.toll.no  
 
Ett exportdokument (ED4) 
med varukod måste fyllas i. 
Det lämnas till och stämplas av 
Tullen. ED4 dokumentet kan 
göras elektroniskt eller manu-
ellt. Faktura med fak-
turadeklaration skall visas om 
varuvärdet understiger 6.000 
Euro (kan ändras). Om varu-
värdet överstiger summan så 
måste man ha ett EUR.1 
certifikat som stämplas av 
Handelskammaren. 
Ursprungsdokumentet, EUR.1 
visar att varan är av ursprung 
Sverige eller annat EU land 
och omfattas av de fri-
handelsregler som finns med 
Norge och EU. 
En ATA-carnet som köps av 
Handelskammaren  används 
om du tillfälligt ska föra ut 
varor från Sverige till Norge. 
Carneten kan användas vid 
mässor, varuprover eller för 
yrkesutrustning. Dock inte för 
maskiner som gör åverkan på 
fast egendom eller mark. Ex 
grävmaskiner. 

Om du skall skicka broschyrer 
till Norge som du inte skall ta 
betalt för vill tullen i Norge 
ändå ha en faktura. Faktura 
som används vid export till 
annat land och i de fall det inte 
finns någon anmodan till 
betalning kallas Proforma-
faktura. Du finner information 
om och kan ta fram en sådan på 
exportrådets hemsida. Du kan 
även se på tullens hemsida för 
ytterligare information. 
 
2.7 Berörs mina produkter 
av särskilda regler? 
Norska Tollsvar 
tel: +47 03 012 
www.toll.no 
Svenska Tullsvar 
tel: 0771 520 520  
www.tull.se 
Exportådet 
tel: 08 588 660 00 
www.swedishtrade.se 
När man som exporterande 
företag säljer till ett företag i 
Norge så skall det inte be-
räknas mervärdesskatt i 
fakturan. 
En exportanmälan måste 
lämnas till Tullverket, antingen 
på pappersblankett eller elekt-
roniskt. En kopia av denna 
exportanmälan, med en tull-
stämpel på, är bevis på att 
varan blivit exporterad ut ur 
Sverige. 
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Viktigt är också att kolla upp 
att det inte föreligger några 
importrestriktioner såsom li-
censer eller tullavgifter på 
varan  i  Norge. Exportrådet 
kan ge råd om ursprungsregler 
och krav på ursprungsintyg. 
När varan kommer till gränsen 
skall den förtullas och då 
beräknas moms på varans 
nettovärde. En riktig betal-
ningsfaktura, där det framgår 
köpare, typ av produkt, vikt, 
värde, leveransvillkor är helt 
klart i fokus vid gräns-
förtullning. 
Bra hjälp kan man få av 
gränsspeditionerna som har 
lång erfarenhet på området.   
Om du skall skicka broschyrer 
till Norge som du inte skall ta 
betalt för vill tullen i Norge 
ändå ha en faktura. Faktura 
som används vid export till 
annat land och i de fall det inte 
finns någon anmodan till 
betalning kallas Proforma-
faktura. Du finner information 
om och kan ta fram en sådan på 
exportrådets hemsida.  
 
2.8 När övergår risken 
från säljaren till 
köparen? 
Gränsspeditionerna har god 
kunskap och lång erfarenhet. 
International Chamber of 
Commerce (ICC) utger ett 
regelverk för internationella 

leveransvillkor, som kallas 
Incoterms. Incoterms är ICC:s 
officiella regler för tolkning av 
handelstermer.  
www.icc.se  
Det är viktigt att det klart 
framgår av avtalet hur varan 
skall levereras. Risken över--
går till köparen när han har 
tagit emot varan. Det kan ske 
vid olika tillfällen allt ifrån 
säljarens lager i Sverige till 
leverans i den norska köparens 
lager. Vid internationell handel 
känner avtalsparterna oftast 
inte till de leveransvillkor som 
gäller på respektive motparts 
hemmamarknad. Det kan vara 
klokt att ta vara på gräns-
speditionernas kunskap och 
erfarenhet. 
  
2.9 Vilket ansvar har jag  
för defekta produkter i 
Norge? 
Norska Tollsvar 
tel: +47 03 012   
www.toll.no 
Svenska Tullsvar 
tel: 0771 520 520 
www.tull.se  
Garantiåtaganden gäller lika 
som i Sverige. 
Vid varureturer skall man söka 
refusion för tullavgifter och 
moms hos norska tullen. 
Vid reparationsretur skall varan 
expedieras av tullen. 
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Om det är en garantireparation 
behöver man inte betala 
införselmoms när varan 
kommer tillbaka. 
Om det är en reparation som 
skall betalas av kund måste 
avgifter betalas för själva 
reparationen och frakten. 
 
2.10 Vad behöver jag veta om 
after sales service i Norge? 
Svenska Tullsvar 
tel: 0771 520 520 
www.tull.se  
Du skall vända dig till 
Tullverket och ansöka om ett 
förfarande som kallas ”Aktiv 
förädling” om du ska reparera 
varor som du sålt till Norge. 
 
2.11 Vilka skyldigheter har 
jag om jag anställer någon i 
Norge? 
Ring BEDIN på 
tel: +47 80 03 38 40 
Under rubriken etablere på  
www.bedin.no  
finns både information och 
länkar till andra berörda 
organisationer. 
Försäkringskassan har  en ge-
mensam hemsida för Nordisk 
Socialförsäkring 
www.nordsoc.org  
Skriftligt arbetsavtal skall 
normalt finnas inom en månad 
efter anställningens start. 
 
 

2.12 Är min 
ansvarsförsäkring för 
svenska anställda 
giltig i Norge? 
Exportrådet 
tel: 08 588 660 00  
www.swedishtrade.se 
Handelskammaren 
www.cci.se Kontakta för 
säkerhets skull ditt nuvarande 
försäkringsbolag.  
Exportrådet och Handels-
kammaren har erfarenhet på 
området. Generellt kan man 
säga att de försäkringar man 
som företagare har i Sverige 
även gäller i Norge och övriga 
Norden. 
 
2.13 Behöver jag skriftliga 
kontrakt? Ja. 
Det är alltid en fördel med 
skriftliga kontrakt. Speciellt 
mellan svenska och norska 
företag då det är stor risk för 
misstolkningar av språket på 
grund av att flera ord har lika 
uttal men olika betydelse i 
respektive land. Det finns ord-
listor i slutet av boken. Var 
noga med att kontrakt under-
skrivs av ansvarig person. 
 
2.14 Vilka betalningsrutiner 
finns i Norge? 
Kontakta din lokala bank eller 
Exportkreditnämnden  
tel: 08 788 00 00 
www.ekn.se 
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Normal kredittid är 30 dagar i 
Norge men detta kan variera i 
praktiken och beror på vilken 
bransch du opererar i.  
Se till att mottagaren har 
IBANNR/BIC. Betalningen går 
då snabbare. Det är även 
viktigt att så kallat KIDNR 
(kundidnr) används. 
Kom ihåg att i Norge är 
bankgironummer och bank-
konto samma nummer. 
För längre kredittider kan 
man kontakta exportkredit-
nämnden för att få en export-
kreditgaranti. Du kan själv 
räkna ut premien på deras 
hemsida. 
 
2.15 Vilka mässor finns i 
Norge? 
För mässor i Norge, se Norges 
Varemesses hemsida, 
tel: +47 66 93 91 26  
www.messe.no 
För mässor i både Sverige och 
Norge, se Fairlinks hemsida,  
tel: 036 71 27 26 
www.fairlink.se 
och sök i den Nordiska 
Mässkatalogen på land, plats, 
bransch och tidsperiod. 
 
 
 
 
 
 
 

2.16 Svensk firmabil i Norge? 
Kontakta Norska tullen som 
har en broschyr som heter 
”Bruk av utenlandsregistrert 
kjøretøy i Norge. 
Norska Tollsvar 
tel: +47 03 012   
www.toll.no 
 
2.17 Att tänka på när man 
har svensk personal som 
arbetar i Norge: 
Rapporteringsplikt: Denna 
rapporteringsplikt har som 
syfte för de norska myndig-
heterna att hålla ordning på 
hur många dagar en arbetare 
är i Norge och att allting går 
rätt till. Det finns en viktig 
regel som säger att när en 
utländsk arbetstagare har 
varit i Norge i 183 dagar 
under en tolvmånaders-
period ska denne börja 
betala norsk inkomstskatt 
istället för svensk. 
Skatteetaten, Norges skatte-
myndighet, har en vägled-
ning för utländska arbets-
givare och arbetstagare (3 
april 2009) som kan be-
ställas hos 
Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker 
tel: +47 51 96 96 00 
www.skatteetaten.no   
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Har en bedrift i Norge og ønsker å selge mine varer eller 
tjenester i Sverige 
 
8.1 Jeg  vil selge varer og/eller tjenester via  Internett 

8.2 Må jeg ha kontor i Sverige? 

8.3 Må jeg registrere en bedrift i Sverige? 

8.4 Trengs det tillatelse for å selge varer i Sverige? 

8.5 Hvilke regler gjelder for merverdiavgift? 

8.6 Må jeg fortolle mine varer? 

8.7 Omfattes mine varer av spesielle regler? 

8.8 Når overtar kjøper ansvaret for produktet? 

8.9 Hvilket ansvar har jeg for defekte varer i Sverige? 

8.10 Hva trenger jeg å vite om after sale service i 

Sverige? 

8.11 Hvilke plikter har jeg hvis jeg ansetter noen i 

Sverige?  

8.12 Trenger jeg en spesiell ansvarsforsikring?  

8.13 Trenger jeg skriftlige kontrakter? 

8.14 Hvilke betalingsrutiner finnes i Sverige?  

8.15 Hvilke messer finnes i Sverige? 

8.16 Norsk firmabil i Sverige? 
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8.1 Jeg vil selge varer 
og/eller tjenester via 
Internet.  
Hvilke regler gjelder? 
E-eksport 
Markedsføring på internett 
blir mer og mer vanlig. Det er 
mange lover og regler som 
regulerer netthandel. For å 
lette arbeidet har Nærings- og 
handelsdepartementet utpekt 
Innovasjon Norge (tidligere 
Enterprise Europe Network 
Øst) som kontaktpunkt for  
e-handelsloven i Norge. 
Innovasjon Norge 
tlf: 22 00 25 00 
www.invanor.no 
For å starte e-butikk kreves et 
system som tar seg av 
produktpresentasjon, ordrer, 
betaling og leveranse.  
Vil du selge varer eller 
tjenester kan en e-butikk 
være best for deg. I e-
butikken viser du opp tilbud 
med pris og leveransetid. 
Betalings-måten bestemmer 
du, men det vanligste er med 
konto- eller kreditkort, via 
postoppkrav eller via faktura. 
 
Det finnes enklere systemer 
som kan kjøpes som et 
abonnement. De koster en 
bestemt sum hver måned mot 
att systemet vedlikeholdes og 
oppdateres løpende av 
leverandøren.  

Når du har bestemt deg for å 
sette opp en e-butikk må du 
bestemme deg for den 
tekniske løsningen. Det finnes 
tre måter å bygge opp en e-
butikk: 
Kjøp en ferdig løsning. Bygg 
en egen løsning, eller tilpass 
et eksisterende system. 
E-faktura er enkelt ettersom 
kunden slipper å skrive in 
OCR-nummer, beløp, for-
fallsdato og bankgiro-
nummer. Kunden godkjenner 
fakturaen via sin internett-
bank. Alle banker har en 
løsning for e-fakturaer. Ta 
kontakt med din bank så kan 
de fortelle mer om hvilke 
tekniske for-utsettinger som 
kreves. Vær oppmerksom på 
at det kan tilkomme en 
kostnad for tjenesten da den 
oftest må gå via bankgiro.  
 
8.2 Må jeg ha et kontor i 
Sverige? 
Nei. Det er ikke krav om å ha 
kontor i Sverige. 
Exportrådet Oslo  
tlf: 22 87 88 50 
www.swedishtrade.se/norge   
Norsk-Svensk 
Handelskammer  
tlf: 90 68 33 01 
www.nshk.no 
Det finnes en del forskjellige 
former for import til Sverige. 
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De viktigste er: 
Handelsagenter, 
videreselgere, parallellimport, 
midlertidig import/ATA 
Carnet. 
Bedriftsinformasjon BEDIN  
tlf: 80 03 38 40  
www.bedin.no 
Företagsguiden  
NUTEK Sverige 
 tlf: +46(0)20 35 10 10  
www.nutek.se 
  
8.3 Må jeg registrere en 
bedrift i Sverige? 
Det er ikke et krav. Det 
forenkler dersom du har en 
bankforbindelse i Sverige. 
Den kan du få via din norske 
bank. 
Innovasjon Norge 
tlf: 22 00 25 00  
www.invanor.no 
Företagsguiden 
NUTEK Sverige 
tlf: +46(0)20 35 10 10  
www.nutek.se 
Hvis du trenger hjelp med å 
starte opp internasjonal-
iseringsarbeidet så finnes bra 
informasjon å få både på 
svensk og norsk side: 
Innovasjon Norges satsing på 
internasjonalisering ivaretar 
de forskjellige sidene ved en 
bedrifts internasjonaliserings-
arbeid, som eksport av varer 
og tjenester, import av inn-
satsvarer og produksjons-

faktorer, kunnskaps- og 
teknologisamarbeid, samt 
produksjon i egen eller 
annens regi i utlandet. 
Med hjelp av fleksible, enkle 
og bedriftstilpassede virke-
midler, markedsinformasjon og 
markedskunnskap, internasjo-
nale nettverk samt et 
bredt kompetansetilbud bistår 
de bedrifter med internasjonale 
ambisjoner. 
 
8.4 Trengs det tillatelse for 
å selge varer i Sverige? 
Ring Tollsvar 
tlf: 03 012 
www.toll.no 
eller Tullsvar 
tlf: +46(0)771 520 520 
www.tull.se   
Det kreves ingen generell 
tillatelse. 
Når du eksporterer din vare 
skal du levere en toll-
deklarasjon til ditt eksport-
tollkontor. 
Det finnes informasjon om 
hvilke varer som krever 
spesiell tillatelse. 
Du kan velge mellom å selv 
fylle i og levere toll-
deklarasjonen eller få hjelp av 
et ombud. For eksempel 
grensespedisjon. 
Mange bedrifter har ikke 
tilstrekkelig informasjon og 
kompetanse om ramme-
vilkårene og lover og regler i 
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eksport- og/eller import-
landet. I utdypende emner vil 
du finne områder man bør 
sette seg inn i før man starter 
å handle internasjonalt. 
Ta kontakt med www.bedin.no, 
se på rammebetingelser ved 
internasjonal handel eller ring  
tlf: 80 03 38 40. 
 
8.5 Hvilke regler gjelder for 
merverdiavgift? 
Det kommer nye regler for 
mva fra 1 jan 2010. 
Hvis tjenesten er omsat i 
Sverige ska den beskates der. 
To hovedregler gjelder. Den 
ene gjelder salg til 
virksomheter og den andre 
gjelder salg till noen som ikke 
har virksonhet. Skatteverket i 
Sverige har en broschyre med 
eksempler och en blankett 
som heter SKV 4632. 
Norske bedrifter har rett til at 
representeres av ett ombud 
som skal godkjennes av 
Skatteverket. Blankett SKV 
5703.  
Tollsvar tlf: 
03 012 
www.toll.no  
Skatteupplysningen 
Tlf: +46 771 567 567 
 
 
 
 

8.6 Må jeg fortolle mine 
varer? 
Ring Tollsvar 
tlf: 03 012 
www.toll.no 
eller svenske Tullsvar 
tlf: +46(0)771 520 520 
www.tull.se   
Ett eksportdokument med 
varekode må fylles ut. 
Det kan fåes av, leveres till 
og stemples av Tollvesenet. 
Les mer på www.toll.no  
Faktura med fakturaerklæring 
skal leveres om vareverdien 
er lavere enn 6.000 Euro. Om 
vareverdien overstiger sum-
men så må man ha et EUR.1 
sertifikat som stemples av 
Handelskammeret. 
Opprinnelsesdokumentet, 
EUR.1 viser at varen er av 
opprinnelse Norge eller annet 
EU/EØS land og omfattes av 
de frihandelsregler som 
finnes med Norge og EU. 
En ATA-carnet brukes hvis 
du skal ha en tilfeldig utførsel 
av varer fra Norge til Sverige. 
Carneten kan brukes ved 
messer, vareprøver eller for 
næringsbruk. Dog ikke for 
maskiner som gjør inngrep på 
fast eiendom eller mark. F eks 
gravemaskiner. 
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8.7 Omfattes mine varer av 
spesielle regler? 
Ring Tullsvar: 
tlf: +46(0)771 520 520 eller  
gå in på www.tullverket.se  
eller Tollsvar tlf: 03 012 
www.toll.no  
God hjelp kan man få av 
grensespedisjonene.   
En riktig betalingsfaktura, der 
det fremgår kjøpere, type 
produkt, vekt, verdi, leve-
ransevilkår er helt klart i 
fokus ved grensefortolling. 
Når man som eksporterende 
bedrift selger til en bedrift i 
Norge/Sverige så skal det 
ikke beregnes merverdiavgift 
på fakturaen. 
En eksportanmeldelse må 
leveres til Tollvesenet enten 
på papirblankett eller elekt-
ronisk. 
En kopi av denne eksport-
meldingen med et toll-
stempel på er bevis på at 
produktet har blitt eksportert 
ut av landet. 
Viktig er også å kontrollere at 
det ikke finnes noen im-
portrestriksjoner eller toll-
avgifter på produktet i 
Sverige. 
Når produktet kommer til 
grensen skal det fortolles og 
da beregnes mva på pro-
duktets nettoverdi. 

Eksportrådet kan gi råd om 
opprinnelsesregler og krav på 
opprinnelsesdokument. 
tlf: 22 87 88 50 
www.swedishtrade.se 
 
For å finne ut hvilken tollsats 
dine produkter har ved 
innførsel til land i EU, kan du 
slå opp i EUs tolltariff 
TARIC (på svensk). 
Har du spørsmål kan du 
kontakte Narviktelefonen 
gratis på tlf: 80 03 38 40 
Innovasjon Norge har ut-
arbeidet en veileder i eksport-
dokumenter. 
tlf: 22 00 25 00 
www.invanor.no  
Eksportkontroll 
Visse varer (dvs. militært 
materiell og visse sivile varer 
av stor militær betydning) kan 
ikke eksporteres uten ut-
førselslisens. Også levering 
av visse typer teknologi og 
tjenesteytelser til utlandet 
krever tillatelse. Denne ut-
øves av Utenriksdeparte-
mentet.  
 
CE-merking 
For å kunne selges i EØS-
landene, må visse vareslag 
være merket med EUs CE-
merke. CE-merket forteller 
om produktet oppfyller EUs 
krav til helse, miljø og 
sikkerhet for konsumenten. 
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Produsenten eller importøren 
er ansvarlig for at sikker-
hetskravene er oppfylte, og at 
produktene er CE-merket. 
www.eic.no  
Du kan ringe till Euro info: 
tlf: 22 00 28 13 
Avslutningsvis vil vi råde deg 
til å gjennomføre en pilottest. 
Det vil si at du eksporterer 
kun en liten mengde varer for 
å teste om alt er i orden. 
Gode hjelpere og nyttige 
nettsteder: Innovasjon Norge 
tlf: 22 00 25 00 
www.invanor.no 
Exportrådet Oslo 
tlf: 22 87  88 50 
www.swedishtrade.se/oslo  
 
8.8 Når overtar kjøper 
ansvaret for produktet? 
Grensespedisjonene har god 
kunnskap og lang erfaring. 
ICC og Innovasjon Norge har 
utarbeidet en enkelt oversikt 
over internasjonale leverings-
betingelser.  
For mer informasjon, kontakt 
Innovasjon Norge 
tlf: 22 00 25 00   
www.invanor.no  
eller  
ICC (International Chamber 
of Commerce)  
Incoterms 2000. 
Det er viktig at det klart 
fremgår av avtale hvordan 
varen skal leveres. Ansvaret 

overtas av kjøper når han har 
mottatt varen. Det kan skje 
ved forskjellige tilfeller alt 
ifra selgerens lager til leve-
ranse i kjøperens lager. 
 
8.9 Hvilket ansvar har jeg 
for defekte varer i Sverige? 
Tollsvar 
tlf: 03 012  
www.toll.no  
Svenska Tullsvar 
tlf: +46(0)771 520 520  
www.tull.se 
Garantier gjelder likt som i 
Norge. 
Ved retur av varer skal man 
søke refusjon for tollavgifter.  
Ved reklamasjon skal 
produktet ekspederes av tollen. 
Hvis det er en garantirepa-
rasjon trenger man ikke å 
betale innførselsmva når 
produktet kommer tilbake. 
Hvis det er en reparasjon som 
skal betales av kunde må 
avgifter betales for selve 
reparasjonen og frakten. 
 
8.10 Hva trenger 
jeg å vite om after sales  
service i Sverige? 
Tollsvar 
tlf: 03 012 
www.toll.no  
Du skal ta kontakt med 
Tollvesenet og søke om Aktiv 
foredling om du skal reparere 
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varer som du har solgt til 
Sverige. 
 
8.11 Hvilke plikter har 
jeg om jeg ansetter noen i 
Sverige? 
Verket för Näringslivs- 
utveckling/företagsguiden 
tlf: +46(0)20 35 10 10  
www.nutek.se 
Skatteverket 
Tel: +46(0)771 567 567  
www.skatteverket.se 
Verket för Näringslivs-
utveckling har gjort en 
kalkylemodell for ny-
ansettelse, i  företagsguiden. 
Du skal registrere deg som 
arbeidsgiver ved Skatteverket. 
Du kan registrere deg som 
arbeidsgiver elektronisk til 
Skatteverket på  
www.foretagsregistrering.se  
eller gjennom å fylle ut 
blanketten Skatte och 
avgiftsanmälan (SKV4620). 
Når du har blitt registrert som 
arbeidsgiver sender Skatte-
verket et registerkort til deg. 
Som arbeidsgiver ansvarer du 
for innbetaling til Skatte-
verket av arbeidsgiverav-
gifter og skatt for de an-
satte.Ved fravær for sykdom 
må du som arbeidsgiver 
betale sykelønn til de ansatte 
de første 14 dagene. Den 
første dagen i sykeperioden er 

karensdag. Da får den ansatte 
ingen lønn. 
En ansatt har også rett til 
annen ledighet enn ferie f eks 
foreldreledighet, studier eller 
for å starte bedrift. 
Det finnes en felles 
hjemmeside for nordiske 
trygderegler 
www.nordsoc.org   
 
8.12 Trenger jeg en spesiell 
ansvarsforsikring? 
Eksportrådet 
tlf: 22 87  88 50 
www.swedishtrade.se/norge   
Norsk-Svensk 
Handelskammer 
tlf: 90 68 33 01 
www.nshk.no  
Generelt kan man si at de 
forsikringer man som bedrift 
har i Norge også gjelder i 
Sverige og øvrige Norden. 
Ta for sikkerhets skyld 
kontakt med ditt nåværende 
forsikringsselskap. Eksport-
rådet og Handelskammeret 
har erfaring på området. 
 
8.13 Trenger jeg skriftlige 
kontrakter? Ja. 
Det er alltid en fordel med 
skriftlige kontrakter. Spesielt 
mellom svenske og norske 
selskaper da det er stor risiko 
for feiltolkninger av språket 
på grunn av at flere ord har 
lik uttale men ulike betyd-
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ninger i respektive land. Vær 
nøye med at kontrakter 
underskrives av ansvarlig 
person. 
 
8.14 Hvilke betalings-
rutiner finnes i Sverige? 
Din bankforbindelse vil 
kunne gi deg gode råd for hva 
som egner seg best i ditt til-
felle. 
Innovasjon Norge 
tlf: 22 87  88 50 
www.invanor.no  
Normal kredittid er 30 dager 
men dette kan variere i 
praksis og kommer an på 
hvilken bransje du opererer i.  
Pass på at mottakeren har 
IBANNR/BIC. Betalingen vil 
da gå raskere. Det er også 
viktig at såkalt KIDNR 
(kundenr) brukes. 
Husk at i Sverige er bank-
gironummer og bankkonto 
ikke like nummer. 
For lengre kredittider kan 
man kontakte eksportfinans 
for å få en eksportkredit-
garanti.  
Innovasjon Norge tilbyr en 
guide som i detalj tar for seg 
betalings- og sikringsformer i 
internasjonal handel. Her vil 
du få god innføring i stoffet, 
med eksempler fra nærings-
livet. 
 

www.exportfinans.no  
Eksportfinans er det norske 
instituttet for eksport-
finansiering - bankene og 
statens felles institusjon for å 
utvikle og tilby konkurranse-
dyktige, langsiktige finans-
tjenester til eksportnæringene 
og kommunal sektor. 
Garantiinstituttet for eksport-
kreditt tilbyr garantier. 
tlf: 22 87 62 00 
www.giek.no  
Det er tre grunnleggende 
betalingsformer i inter-
nasjonal handel: 
Salg i åpen regning (forskudd 
eller på kreditt): Dette er en 
risikofull betalingsmetode, 
men kan sikres gjennom 
bankgarantier, 
kredittforsikring, factoring og 
andre sikringsformer.  
Dokumentinkasso:Dette betyr 
enkelt sagt at kundens bank 
formidler betaling mot 
dokumenter, slik at varen 
ikke utleveres før eksport-
virksomhetens bank har mot-
tatt besked om betaling.  
Remburs (Letter of credit): 
Remburs er en betalingsform 
hvor kjøpers bank lover at 
selger får betalt når han 
presenterer oppgitte og for-
langte dokumenter i henhold 
til rembursen.  
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8.15 Hvilke messer finnes i Sverige? 
 
De største messene finner du på  
www.fairlink.se  
 
Direktelinker finnes til:  
 
Stockholm 
www.stofair.se 
ELMIA 
www.elmia.se 
Göteborg 
www.swefair.se 
 
8.16  Norsk firmabil i Sverige? 
Tullsvar 
tlf:+46 520 520 
www.tull.se   
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