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Høring - forskriftsbestemmelser til skattebetalingsloven § 16-50 om
privatpersoners ansvar ved kontantkjøp, og til skatteloven § 6-51 og
merverdiavgiftsloven § 8-8 om avskjæring av næringsdrivendes rett til fradrag
dersom oppgjøret ikke betales via bank

Vi viser til Finansdepartementets brev av 8. september 2010 med vedlegg.
Justisdepartementet har mottatt følgende innspill fra Økokrim:
"Som nevnt har vi muntlig kommet med to innspill oveifor FIN Det ene gjelder
oppbevaringskravet som er gjentatt i alle de tre aktuelle sett med forskrijtsbestemmelser, kombinert
med likestillingen av norske og utenlandske banker mv (også utenfor EØS). Det er et faktum at
oppbevaringsreglenevarierer svært mye fra land til land, fra 10 år i Norge til - i hvert fall i
kontrollmessig sammenheng - illusoriske oppbevaringstider i andre land. Vi har ikke konkrete
forslag til løsning, men dette er et moment man bør være klar over.
Videre reiste vi spørsmålet om det -for å gjøre brukervennligheten høyest mulig og unngå
misforståelser - bør tas direkte inn i § 16-50-2 hva som skal til for at et varekjøp utgjør det
"hovedsakeligeelementet", nemlig at varen utgjør 80 % av leveransens verdi."

Justisdepartementet er enig i at dette første forholdet må vurderes. Det antas at vilkåret
kan være lett å omgå, blant annet gjennom bruk av nettbaserte banktjenester med
utenlandsk bank underlagt korte krav til oppbevaringstid.
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Justisdepartementet har ingen klar formening om det andre innspillet, men ser at det
kan være et behov for å vurdere dette.
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fagdirektør
Nina Helene Norby
førstekonsulent
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