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Høring - Forslag til endring av omregistreringsavgift og beregning
av merverdiavgift ved omsetning av kjøretøy

Vi isser  til Finansdepartementets høringsbrev av 22.  desember 2006 vedrørende
forslag til endring av omregistreringsavgift og beregning av merverdiavgift ved
an. setning av kjøretøv.

Deter en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid
gjennom høringsuttalelser.  Advokatforeningen har derfor en rekka lovutvalg inndelt
etter fagomrater.  I våre lututvalg sitter advokater med sierskiles kunnskaper
innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg bertar av advokatar med ulik
erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagnmrøder. Arbeidet i  rivegg. algene ei
&j villig og ulønnet.

Advokatforeningen  set det som sin oppgav  antar  heigig høringsinstans m d
fokus pa rettssikkerhet og pa kvaliteten en deri foerstatte

av
lovgivningen

I saker som angår advokaters ramme ilkår v i i i midlertid regelealmlgei, også bli
vurdert opp mot advokatbransjen interesser Del vil i disse tilfellene bli oppytt at vi
uttaler o en berørt bransjeorganisasjon og ikke sten et uavhengig
ekspertorgan Assaker, til utvi sondrermellom disse rolleneer atvi ønsker a
opprettholde ug videreutvikle dell troverdighet Advokatforeningenhar som cn
uavhengig og upolitisk ekaperiorgmr i luvgivningspmsessen.

1 denforeliggende sak ettaler Advokatforeningen segsom eksportorgan.  Saken er
forelagt ]narkoalget for avgiftsrett. Lovutvalget buaaras Jan roligst aser,  Christ
Bøskrud ,  korlad Bryne, Mattanne Droekmann Bli tte ng KmrtP  Toftegmrd.

Ad,  beitel presangen avgir aksenten hrieringbutvidelse

Departementet fot eslar i I løingsnølat ave desember 2006 å erstatte mingenns
om regi streringsavgift in den fat "eiierrestreringsavgifl'som et registreringsgebyr.



Den nye regiØeringsavgiften vil omfatte både nye og tidligere registrerte kjørere,,
Samtidig foreslås at nært gsdrivende skal beregne nierverdine gift ved omsetning og
uttak også s tidligere registrerte kjøretøv.

Departementet viser til at engmgsavgiften på eva biler holdes utenfor
msgmnnlaget Finansdepartementet foreslår at en Eeks ved salg av brukte bilro

fra avgiftspliktig forhandler også skal redusere bereguingsgrunnlaget for beregning
merveidiavgiften med 40 % som anslagsria er lik verdien på engangsavgiften.

Dermed tas ikke engangsavgiften i betraktning val beregning av merverdiavgiften
ved onselning uavhengig av mblev rny ellerbrukt. Ettertedvokaforeoingeu
vurdering vil dette likestille avgiftspliktiges nærigedrivendes beregningsgrunnlag for
riterverellavgiften avhengig av  Din bilen  er ny eller tidligere registrert, jfr, dog
spontanitet om konkurransemidning nedenfor.

Avgiftsplikten vil i utgangspunktet kun gjelde avgiftspliktige næringsdrivende
Omsetning fra private personer og fra næringsdevende sum ikke har huff fradragsrett
for anskaffelse av personkjøretøy apal det ikke beregnes merverdiavgift ved
omsetningen. Ved at avgiftspliktige videreforhandlere er forpliktet til å beregne
merverdiavgift ved salg, vil dette kunne medfise en vrideina mot kolv u,giftpl krus
salg av brukte kjøretøy mellom privatpersoner. Siden videreforhandlere eller selger av
brakte lgøremy er forpliktet til å beregne mcree0lavgift ved salg, ril en slik
omlegging kunne virke ]konkordanser tidende i bilselgeres disfavør. Selv om
bilforhandlere ved kløp av biler kan anvende avansemetoden, dvs. kun beregne
merverdiavgift av - ril dette kunne  mei  en fondyaeede

vndniag
ved salg til kjøpere  som ikke ril ha fradrag uansett for noenenenxrdiavgift.

Ved salg av biler hvor det foreligger fradragsrett hos lesper (Varebil klasse 2 tvil etc,)
vil imidlertid forhandler kunne se seg tjent med å beregne filt overvelder. gift på

selgere av kjøretøyer.

I de tilfeller hvor leasingselskaper som har hau fell fl edragsrett ved anskaffelse av
leasingbiler, vil disse måtte fakturere salg med utgåande avgift. I den grad kjøper ikke
har fradragsrett for brakte leasingbiler for salg vil plikt til å beregne merverdiavgift
kunne sla uheldig og fordyrende ut. Dette vil igjen kunne medrøre at leasingbeløp
fremovn' i tid vil måtte økes. I tilegg vil det for eksisterende leasingbilpark kunne bli
økonomisk ønskelig uten overgangsregler ved utagering av denne tupe virksomhet
for bilparken.

Dersom orv Lces il gråe,  at engangsavgiften ut9ør  40  Sli, vik dyrebiler fa elk
forholdsmessig større ncdsknvning av momsgmnnlageti forhold til en mindre og
mneligere biler.

Nanmerc om utleiebile[
An alternativ løsning kan  være å  holde euguugs vo u rodde, -,d å redase:u

msgnmNaget i samsvar med neddiskontert verdi ved et senete videresalg Et
msgmmnlag i nyleilprksen på kr 32o  000  r redusert til kr 176.000, når

neddlskonte t verdi er kommet ned ly; %av nybllpris. I eksemplet blir momsen kr

iden  foft indelse bør departementet se namnete på mmnsfradragsregler for
personkjøretøyer i næring. Yenmurra spurt ble avgiftspliktig medvinning fra i



2004.  1 denne forbindelse uttales det på side 122 i 01 prp nr 1, Skatte og
avgiftsopplegget 2004 Avgiftsendringer at det vil foreligge fradragsrett for
anskaffelser av varebil (Nå klasse 2) til bruk  i persontransport.  En toegn aning er at
bruken skjev i  =hanehot og at det ikke foreligger fradragsrett for private reiser
mellom hjem og arbeidssted. Advokatforeningen r m det er uheldig at store og
tunge varebiler kan gi rett bl fradrag for merverdiavgift på leasingleie service
drivstoff og parkeringsplass,  meite erte ordren drektige biler ikke gir en slik mulighet
for avgiftspliktige næringsdriv ende som bruker kjoretgyet til persontransport i egen
næring.

Avglftsonileggingen kan forbedre merverdiavgiften om det gis korrekt fradragsrett for
bil i nærng. Sverige har mil fradragsrett for driftskostnadene, samt halv fradragsrett
på anskaffelsen betinget av en årlig bruk på roen kan i næring Der som her er det
inntelgsskatten som skal fange opp den enkeltes fordel av yrkesbil.

Vennlig hilsen

Merete Smith
leder  generalsekretær


