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Høring — forslag om endringer i merverdiavgiftsregelverket for
representanter

i. Innledning

Viviser til departementets høringsbrevav 11.3.2013vedrørende ovennevntehøring.

Det er en prioritert oppgaveforAdvokatforeningenå drive rettspolitisk arbeid gjennom
høringsuttalelser.Advokatforeningenhar derfor en rekkelovutvalginndelt etter fagområder. I
våre lovutvalgsitter advokatermed særskiltekunnskaper innenfor det aktuellefagfeltoghvert
lovutvalgbestår av advokatermed ulik erfaringsbakgrunnogkompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidet i lovutvalgeneer frivilligogulønnet.

Advokatforeningenser det som sin oppgaveå være en uavhengighøringsinstans med fokuspå
rettssikkerhet ogpå kvaliteten avden foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokatersrammevilkårvil imidlertid regelendringenogsåbli vurdert opp mot
advokatbransjensinteresser. Detvil i disse tilfellenebli opplystat vi uttaler oss som en berørt
bransjeorganisasjonogikke som et uavhengigekspertorgan.Årsakentil at vi sondrer mellom
disse rollene er at vi ønsker å opprettholde ogvidereutvildeden troverdighetAdvokatforeningen
har som et uavhengigogupolitiskekspertorgani lovgivningsprosessen.

I den foreliggendesak uttaler Advokatforeningenseg som ekspertorgan.Saken er forelagt
lovutvalgetfor avgiftsrett.Lovutvalgetbestår avMarianne BrockmannBugge(leder), Kari
ElisabethChristiansen,Morten Fjermeros,Finn LervikogAnnikenSkogly.

Advokatforeningenavgirfølgendehøringsuttalelse:

2. Sakens bakgrunn

Etter merverdiavgiftsloven§ 2-1 sjette ledd skal avgiftssubjektsom ikkehar forretningssted eller
hjemsted i merverdiavgiftsområdetregistreresved representant. Det å være representant
medfører en rekkeforpliktelseroverfornorske avgiftsmyndigheter.
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Blant annet er både avgiftssubjektetsom er registrert ved representant, og representanten
ansvarligfor at merverdiavgiftblir beregnet ogbetalt. Representantens betalingsansvaromtales
som et solidaransvar,ogetter forvaltningspraksisinntrer representantansvaret først når
innfordringsmuligheteneoverforden utenlandske næringsdrivendeer uttømt.

Solidaransvaretgjelderdersom salgsdokumenter sendt gjennomrepresentanten på korrekt måte.
Pliktentil å sende salgsdokumentetgjennomrepresentanten følgeravmerverdiavgiftsforskriften
§ 2-1-1 første ledd. Skattekontoretkan fravikekravet i særligetilfeller.Etter bokføringsforskriften
§5-2-1fierde ledd skal representanten i salgsdokumentetpåføre eget navn ogadresse,
merverdiavgiftavvederlagetogden utenlandske næringsdrivendesorganisasjonsnummer.

Finansdepartementet har satt i gang en større gjennomgangav representantordningen. I påvente
av resultatet avgjennomgangen,inneholder høringsnotatet et forslagom midlertidigeendringer
etter en uttalelse fra EFTAsovervåkningsorgan(ESA)av 19.september 2012. ESAkonkluderte
med at hensynet til å sikre innbetaling avmerverdiavgifter et lovlighensyn, men at ordningen
ikke er proporsjonal fordi det er mulig å oppnå det sammeved hjelp avandre ogmindre
restriktivetiltak.

Finansdepartementet foreslår å oppheverepresentantens ansvar for betaling avmerverdiavgifti
noen tilfellerogen generellopphevingavkravet om at faktura skal sendes gjennom
representanten.

3. Kommentar

.1.0 hevin avre resentantens ansvar for betalin avmerverdiav ift

Departementet foreslår å oppheverepresentantenes betalingsansvari de tilfellernorske
myndigheterhar inngått avtalemed den utenlandske næringsdrivendeshjemland om utveksling
av opplysningeroggjensidigbistand til innfordringmv. avmerverdiavgiftskrav.Slikavtaleer
inngått med 15land: Belgia,Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Polen,
Portugal,Slovenia,Spania,Sverige,Storbritannia, TsjekkiaogMalta (signert,men ikkeratifisert).

Endringen tas inn som ett nytt annet punktum i merverdiavgiftsloven§ 11-- i tredje ledd.

Advokatforeningenstiller segpositivtil direktoratets forslag,men vil foreslåen presisering sett i
sammenhengmed forslagetom å opphevekravet til å sende salgsdokumentgjennom
representanten og dagenspraksis.

Departementets forslaginnebærer et fortsatt solidaransvarfor næringsdrivendehjemmehørende
i land hvor norske myndigheter ikkehar inngått avtalesom nevnt, som for eksempelSveitsog
Tyskland.Etter gjeldendeforvaltningspraksisgjelder solidaransvaretbare dersom salgsdokument
er sendt gjennomrepresentanten på korrekt måte. De samme hensyn som har talt for en slik
praksis, taler - etter ikrafttredelsen avlovforslaget- for at et fortsatt solidaransvarfor andre, bare
gjelderdersom representanten har mottatt kopi av salgsdokumentet,jf. punkt 3.2. nedenfor.Av
hensyn til forutberegnelighetforeslårAdvokatforeningenat Finansdepartementet presiserer dette
i merverdiavgiftslovenellermerverdiavgiftsforskriften.
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.2. 0 hevin avkrav om at faktura skal sendes 'ennom re resentanten

Departementet foreslår å opphevekravet om at salgsdokumenteneskal sendes gjennom
representanten da kravet framstår som tungvingt,utdatert ogkostnadskrevende.Det anses ikke
nødvendigavkontrollhensynå opprettholde kravet da representanten i stedet kan motta
elektroniskkopi av salgsdokumentet.Kravenetil salgsdokumentetsinnhold opprettholdes,men
det er den utenlandske næringsdrivendesom har plikt til å sørgefor at fakturaen inneholder
korrekt informasjonsom eget organisasjonsnummer,representantens navn ogadresse og
merverdiavgiftavvederlaget.

Forslagetgjennomføresved å opphevebokføringsforskriften§5-2-1ogen endring av
merverdiavgiftsforskriften§2-1-1hvor nåværende første ledd oppheves.Kravettil at beggeparter
skal oppbevareet eksemplarav salgsdokumentetopprettholdes.Videreopprettholdes at begge
parter er ansvarligfor at bokføringspliktenetter bokføringslovenopprettholdes.

Advokatforeningenstiller segpositivtil direktoratets forslag.

3.3. Ikrafttredelse

Endringene foreslåså tre i kraft fra i. juli 2013.Opphevelsenav solidaransvaretforeslåsopphevet
for merverdiavgiftskravsom oppstår etter nevnte dato. Detvil si at representanten etter forslaget
vilvære fortsatt solidariskansvarligfor merverdiavgiftskravsom oppstod før i. juli 2013.

Representanter vil på grunn av solidaransvaretkrevebankgaranti eller depositum for å eliminere
ellerminimalisereet eventueltkrav. Fordi avgiftsmyndighetenekan etterberegnemerverdiavgift
lo år tilbake i tid, opprettholdes en sliksikkerhet som nevnt en periode etter at
representantoppdraget er avsluttet. Hvorlenge sikkerheten opprettholdesvarierer, men er
vanligvispå tre år. Tidsperspektivethar en side til avgiftsmyndighetenesetterberegningspraksis
som ofte er begrenset til 3 år tilbake i tid. Etter departementets forslagvilkostnadene i praksis
først bli begrenset etter 3 år for både avsluttedeogpågående oppdrag.Å opphevesolidaransvaret
fra i. juli 2013uavhengigavnår kravet oppstod,vilmedføre en mer umiddelbar lettelse av
kostnadene med representantordningen både for tidligere ogeksisterendeoppdrag.
Advokatforeningenber Finansdepartementet vurdere å opphevesolidaransvaretogsåfor krav
oppstått før ikrafttredelsestidspunktet.

4. Konklusjon

Advokatforeningentiltrer Finansdepartementets forslag,men foreslår at departementet av
hensynet til forutberegnelighetvurderer å ta inn i regelverketen bestemmelseom begrensning av
et fortsatt solidaransvartil de salgsdokumenthvor kopi er sendt til representanten, samt vurder å
opphevesolidaransvaretogsåfor krav som er oppstått før ikrafttredelsestidspunktet for de
foreslåtte regelendringene.

Vennlighilsen

Erik Keiserud Merete Smith
leder generalsekretær
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