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Høringsuttalelse - forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og
merverdiavgiftsforskriften

Vi viser til departementets høringsbrev av 12. mai 2011 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot
advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt
bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom
disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen
har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt
lovutvalget for avgiftsrett. Lovutvalget består av Jan Kolbjørnsen (leder), Eivind Bryne, Marianne
Brockrnann Bugge, Christin Erichsen Bøsterud og Knut Paul Toftegaard.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

Advokatforeningen vil gi sin tilslutning til det fremlagte forslag, men finner grunnlag å bemerke
følgende:

Ettersom mange mva-representanter har som rutine at det er klienten selv som skal godkjenne
mva-oppgavene, vil dette blant annet betinge følgende:

• Utlendinger må få tilgang til Altinn kun for det formål å godkjenne omsetningsoppgaven.
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Det vil blant annet innebære at Skatteetaten må tildele D-nummer til utlendinger kun for
dette formål — hvilket ikke er tilfelle i dag.

Det må også være mulig å sende passord til Altinn til en person som ikke har adresse i

Folkeregisteret da utlendingen jo er bosatt utenfor Norge.
Altinn må være brukervennlig og forståelig for en utlending, noe som betinger engelsk

versjon av Altinn og aller helst engelsk versjon av mva-oppgaven.

Et ankepunkt fra mange mva-representanters side vil være at det utenlandske selskapet, når det

skal godkjenne mva-oppgaven elektronisk, har mulighet til å endre data uten at mva-

representanten er informert eller uten delmes samtykke. Dette vil sette mva-representanten i et

dilemma, samt øke dennes risiko.

Basert på våre innspill over, mener vi at det fremdeles må være fullt mulig — spesielt for
utlendinger som er registrert ved mva-representant — å levere oppgaven via

papirformat.

Vennlig hilsen

Berit Reiss-Andersen Merete Smith
leder generalsekretær
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