
Skattedirektoratet    Saksbehandler Deres dato Vår dato 

Berit Havig 12.05.2011 10.08.2011 

   

Telefon Deres referanse Vår referanse 

22 07 73 68 10/5201 SL HS/KR 2011/534732 

 

 

 Postadresse Besøksadresse Sentralbord 

Postboks 9200 Grønland Se www.skatteetaten.no 800 80 000 

0134  Oslo Org. nr: 996250318 Telefaks 

For elektronisk henvendelse se www.skatteetaten.no 22 17 08 60 

 

 

Finansdepartementet 

Postmottak@fin.dep.no 

   

 

 

Høring om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften - forslag 

om elektronisk levering av omsetningsoppgaver for merverdiavgift 

Vi viser til høringsbrev av 12. mai 2011. 

 

Skattedirektoratet er enig i at elektronisk levering skal være den alminnelige, pliktige 

leveringsmåten og at de avgiftssubjekter som likevel har behov for å kunne levere på papir skal 

kunne søke om dette. Når skattekontoret gir slikt samtykke vil avgiftssubjektet fortsatt få tilsendt 

omsetningsoppgave på papir. Vi støtter også sanksjonsformen.  

 

Vi vil bemerke:  

Til lovendringen del II ikrafttredelse:  

Elektronisk leveringsplikt for årsterminer (både ved lav omsetning og for primærnæringen) vil 

først gjelde fra og med henholdsvis 10. mars og 10. april 2013 for årsterminen 2012, jf. ordlyden 

”med virkning for avgiftsoppgjør hvor terminen utløper etter ikrafttredelsen.” 

 

Til forskriften § 15-7-3 andre punktum (søknadsfrist på 3 måneder før første terminforfall som det 

søkes om fritak for):  

Første termin i henhold til mval. § 15-2 (alminnelig oppgavetermin) har forfall 10. april, og 

søknadsfristen for alle avgiftssubjekter med alminnelig 2-måneders oppgavetermin utløper da 

allerede 10. januar. Søknadsfristen blir således svært kort og overgangen bør praktiseres lempelig.  

 

Det antas at den elektroniske leveringsplikten også skal gjelde den særskilte omsetningsoppgaven 

for mottakere av fjernleverbare tjenester og mottakere av klimakvoter jf. mval. § 15-6. Disse 

mottakere er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret og skal bare levere omsetningsoppgave for 

de terminer hvor det påløper skyldig avgift. Den særskilte omsetningsoppgaven kan fås ved 

henvendelse til skattekontoret og det vil måtte avklares ved henvendelsen om fastsatt skjema skal 

utsendes i papir- eller elektronisk format, og således om det skal gis fritak fra å levere elektronisk.  

 

Med hilsen 

 

Helene Kruge 

fungerende underdirektør 

Rettsavdelingen, skatteforvaltning 

Skattedirektoratet 

 Berit Havig 
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