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Høringssvar - Forslag om endringer av representantordningen i 

merverdiavgiftsloven 

Regnskap Norge har endret navn fra Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 

(NARF). Våre 7300 medlemmer fører regnskapet for 260 000 næringsdrivende. 

 

Flere av våre medlemmer har uttrykt bekymring for utenlandske næringsdrivendes 

egenhåndtering av norsk regelverk, ved en oppheving av kravet til å ha mva-

representant.  

 

Representantordningen har tradisjonelt vært kontaktpunktet for utenlandske 

næringsdrivende, for rådgivning og etterlevelse innen norsk regelverk. Dette gjelder 

ikke bare merverdiavgift, men hele det norske regelverket som næringsdrivende må 

forholde seg til - merverdiavgift, skatteplikt for selskap/personer, arbeidsgiveravgift, 

bokføring osv. 

 

Regnskap Norge er alvorlig bekymret for at det skapes en utilsiktet fallgruve for 

utenlandske næringsdrivende ved Norges tilnærming til EU-rettens regler om mva-

representanter, fordi det underliggende materielle regelverk forblir uendret og avviker 

betydelig fra EU-reglene. 

 

Det er et vanlig problem at utenlandske næringsdrivende tror de kan forholde seg som i 

EU ved handel med Norge. Rekkevidden av EØS-avtalen er ukjent territorium for de 

fleste – særlig det faktum at den ikke omfatter skatt og merverdiavgift. Det er derfor en 

betydelig pedagogisk utfordring å få utenlandske næringsdrivende til å forstå at handel 

med Norge er eksport og at EU-regelverket for intra community handel ikke kan 

anvendes ved handel med norske næringsdrivende.  

 

Våre medlemmer er bekymret for at det fremragende, løpende etterlevelsesarbeidet de i 

dag utfører for utenlandske næringsdrivende vil dreie over til å bli et tidkrevende og 

kostbart opprydningsarbeid for aktører som forsøker seg på egenhånd. 
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Dersom forslaget vedtas vil norske skattemyndigheter måtte håndtere et betydelig økt 

og vedvarende informasjonsansvar om de forskjellige norske regelverk, som mva-

representanter hittil har ivaretatt. Det er også grunn til å anta at norske materielle regler i 

større grad vil bli påberopt som hindre for de frie friheter, som Norge er har forpliktet 

seg til å sikre i EØS-avtalen. 

 

Dersom forslaget vedtas bør det ved registrering av utenlandske foretak opplyses i 

tydelige ordelag at norske regler er materielt forskjellig fra EU-regelverket, samt at det 

anbefales å skaffe rådgivning med kompetanse på lokalt regelverk for å sikre 

etterlevelse. 

 

Tildeling av D-nummer og håndtering av Altinn er områder som erfaringsmessig byr på 

store utfordringer for utlendinger hjemmehørende utenfor det likeartede skandinaviske 

språkområdet. Altinn-rapportering for utlendinger er forslag som ser greit ut på papiret, 

men som etter vår erfaring ikke fungerer godt i praksis.  

 

Når det gjelder kontroll har våre medlemmer fremhevet viktigheten av lik praktisering 

av regelverk. Særlig har man sett store variasjoner vedrørende håndhevelsen av 

utenlandske aktørers plikt til å sende inn både årsregnskap og selvangivelse. Ulik 

praktisering gjør det tungt å rådgi om etterlevelse. Det innebærer også en 

forskjellsbehandling til ugunst for norske næringsdrivende når utenlandske aktører får 

uhjemlet fritak for forpliktelser som de etter loven har felles med norske virksomheter. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sandra Riise       Erik Frøystad 

Administrerende direktør     Advokatfullmektig 
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