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Juss i hverdagen

Merverdiavgift ved netthandel

Fra og med 1. januar 2015 slipper man å betale
merverdiavgift hvis du handler på nettet fra utlandet for under 350 kroner. Dette inkluderer frakt og
forsikring. Du bør derfor sjekke grundig når du
kjøper om den oppgitte prisen inkluderer frakt og
forsikring, eller om dette kommer i tillegg.

Avgiftsfritaket for varesending
under 350 kroner gjelder alle
varer med Fra og med 1. januar
2015 slipper man å betale merverdiavgift hvis du handler på
nettet fra unntak av alkohol og
tobakk. Kjøper man alkohol
i en utenlandsk nettbutikk,
må man alltid betale avgifter.
Tobakk kan man ikke kjøpe på
internett uten spesiell tillatelse.
Adv. Jan Ivar Brataas
Advokatene på Nordstrand
Telefon: 23 38 64 00 eller
E-post: Jan.brataas@
advokatnor.no
www.advokatnor.no

Hvis sendingen totalt, altså
inkludert frakt og forsikring,
har en verdi på 350 kroner eller
mer, skal du betale 25 prosent i
merverdiavgift. Avgiften på 25
prosent gjelder blant annet for

klær og kosmetikk. For mat og
alkoholdig drikke må du betale
merverdiavgift på 15 prosent.
Man må betale merverdiavgift
selv om varen er tollfri. De aller
fleste varer er tollfrie, det er
bare toll på klær og matvarer.
Det er for eksempel ikke toll på
kosmetikk og hud- og hårpleieprodukter eller sko. Man må
betale avgifter for varen uansett
om den er ny eller brukt. Det er
altså ikke avgiftsfritt å handle
vintage klær eller antikke møbler over nettet for 350 kroner
eller mer fra utlandet.
Dersom du skal bytte et produkt eller hvis du angrer, er
det mulig å få tilbakebetalt
avgiften. Hvis man skal få
tilbakebetalt avgiften må man
kunne dokumentere at varen er
fortollet inn i Norge og at den
er sendt tilbake til utlandet.
Man må selv gjøre avtale med

selgeren om at han aksepterer
returen. Man kan få returnert
avgiften dersom selgeren enten
gir deg en ny vare som du fortoller inn i Norge eller dersom
selgeren godtar å heve kjøpet.
For å få returnert avgiftene må
man sende søknad til Tollvesenet. I søknaden må man sende
med navn og adresse, kort
forklaring om hvorfor man ønsker refusjon, kopi av faktura,
innførselsdeklarasjon, dokumentasjon for at varen er sendt
ut av Norge, dokumentasjon fra
selger om at man får pengene
igjen og kontonummer. Tollvesenet refunderer ikke beløp
under 100 kroner eller fortollingsgebyrer. Man må sende
slik søknad senest ett år etter at
man ble tilsendt varen.

huske å registrere varen som
midlertidig utført før den blir
sendt ut av landet. Ellers kan
man risikere å betale avgift to
ganger. Man kan be Posten
om å registrere utførselen for
seg, eller man kan gjøre det
selv ved nærmeste tollkontor.
Man må likevel betale avgifter
for reparasjonskostnadene hvis
disse ikke er garantert av selger
og kommer på mer enn 350
kroner. For at man skal slippe å
betale avgift for varen to ganger
må den gjeninnføres senest ett
år etter utførselen, og man må
ikke søke om refusjon av toll
ved utførselen.
Det er derfor mye å passe på
bare for en liten netthandel fra
utlandet!

Dersom man sender varen
tilbake til selgeren i utlandet
for å få den reparert, må man

Valgårets sterke kandidater fra
Nordstrand Arbeiderparti
13. og 14. september 2015 er det kommunevalg.
Nominasjonskomitéene i Oslo Arbeiderparti og
Nordstrand Arbeiderparti har stilt sammen lister til
bystyret og bydelsutvalget som begge ble vedtatt
uten endringer på de respektive nominasjonsmøtene 22. november 2014 og 14. januar 2015.
Nordstrand Arbeiderparti har fem sterke kandidater til bystyret.
Øverst av de 65 nominerte på
bystyrelisten finner vi Raymond Johansen, partisekretær
for Arbeiderpartiet fram til Aps
landsmøte 16.-19. april. Samtlige lokallag i Oslo foreslo ham
som byrådslederkandidat i høst,
så det er ingen overdrivelse å
hevde at han har et samlet Oslo
Arbeiderparti bak seg. Nummer to på listen og ordførerkandidat er Tone Tellevik Dahl,
en engasjert og erfaren Oslopolitiker som nå leder bystyrets
helse- og sosialkomité. I likhet
med byrådslederkandidaten
nyter ordførerkandidaten stor
respekt i partiet for sitt arbeid.

Nordstrand Arbeiderpartis
bystyrekandidater

På listen over bystyrekandidater
fra bydel Nordstrand finner vi
Rune Gerhardsen, Frode Kyvåg
og Geir Lippestad, alle fra
Nordstrand Arbeiderpartilag,
samt Anne Nyeggen og Eivin
Sundal, begge fra Bekkelaget
Arbeiderpartilag. Nyeggen er
også leder for bydelspartiet,
mens Sundal er leder for Bek-

kelaget Arbeiderpartilag.
Bydelspartiet (Nordstrand Arbeiderparti) består av fire lokallag, såkalte bostedslag, med
Lambertseter Arbeidersamfunn
og Simensbråten/Ekeberg Arbeidersamfunn i tillegg til de to
nevnte.

Kandidater til
Bydelsutvalget (BU)

Oslo har 15 bydeler som
hver ledes politisk av direkte
folkevalgte bydelsutvalg, der
kandidatene er nominert av
sine respektive bydelspartier. De fire første på listen
er forhåndskumulert. På topp
og altså Arbeiderpartiets BUlederkandidat er Asbjørg Javnes
Lyngtveit, leder av Nordstrand
Arbeiderpartilag. Deretter
følger på kumulerte plasser
Jardar E. Flaa, Cecilie Foss og
Øystein Singsaas, alle tre fra
Bekkelaget Arbeiderpartilag.
Nominasjonskomiteen foreslo
følgende valgliste til Bydelsutvalget for 2015-2019, enstemmig vedtatt av nominasjons-

Samling om Ekebergsletta: fra venstre bystyrekandidat Frode Kyvåg, BU-lederkandidat Asbjørg Javnes
Lyngtveit og bystyrekandidat Rune Gerhardsen, Nordstrand Arbeiderpartilag. (Foto: Tone E. Kleven,
Nordstrand Arbeiderpartilag)

møtet:
1. Asbjørg Javnes Lyngtveit,
Nordstrand
2. Jardar E. Flaa, Bekkelaget
3. Cecilie Foss, Bekkelaget
4. Øystein Singsaas,
Bekkelaget
5. Tone Kleven, Nordstrand
6. Eivin Sundal, Bekkelaget
7. Åshild Ljostad, Lambertseter
8. Cato Kjølstad, Nordstrand
9. Anne Nyeggen, Bekkelaget
10. Peter Myklebust,
Nordstrand
11. Une Heggen,

Simensbråten/Ekeberg
12. Erlend Broli,
Simensbråten/Ekeberg
13. Wenche Dahl,
Lambertseter
14. Inger-Anne Ravlum,
Bekkelaget
15. Svein Larsen, Bekkelaget

Arbeiderpartiet i medvind

- Siden oktober 2014 har Arbeiderpartiet klatret jevnt og
trutt på meningsmålinger over
hele landet. I januar 2015 viste
meningsmålinger at Arbeider-

partiet lå an til flertall i 9 av
de 10 største byene i Norge,
og en februarmåling viser over
39 prosent for Arbeiderpartiet
i Oslo. Det blir en spennende
valgkamp og ikke minst er vi
klare til å overta styre og stell i
byen vår etter valget i september, smiler BU-lederkandidat
Asbjørg Javnes Lyngtveit, og
legger til at det er på høy tid
med et skifte etter 18 år med
borgerlig styre i hovedstaden.

