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Høring om endringer i merverdiavgiftsloven mv

Viser til høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven mv, datert 24. februar 2011.

Brønnøysundregistrene tar til etterretning at det foreslås å etablere et register ved siden av
Merverdiavgiftsregisteret. Ordningen innebærer at registeret ikke vil være et tilknyttet register til
Enhetsregistret, noe som medfører at de aktuelle registreringsenhetene ikke vil være
registreringspliktig i Enhetsregisteret og følgelig ikke bli identifisert med organisasjonsnummer.

Slik vi forstår forslaget vil det kunne være tilfeller hvor en tilbyder kan være registrert både i det nye
forenklede registeret og i Merverdiavgiftsregisteret, dersom de tilbyr elektroniske tjenester både til
næringsdrivende og private, jf nederst på side 43 i høringsnotatet:

"Tilbydere som leverer elektroniske tjenester til næringsdrivende og offentlig virksomhet vil imidlertid
kunne velge forenklet registreringsordning for sine leveranser til privatpersoner (B2C)"

Hvis så er tilfelle, ønsker vi å peke på faren for registrering av såkalte "dubletter" og
sammenblanding av identifikasjonsnummer. Ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret er det
organisasjonsnummeret som er identifikatoren, mens det i det nye registeret skal tas i bruk en ny
identifikator. Den samme problemstillingen vil kunne bli aktuell ved overgang fra det ene registeret til
det andre, slik det i høringen er lagt opp til at skal være mulig.

Som kjent har organisasjonsnummeret en meget sentral rolle som unik identifikator for juridiske
personer m.m. i Norge. Nummeret er blant annet en forutsetning for effektiv samhandling og
datautveksling i det offentlige. Andre identifikatorer må derfor brukes med stor varsomhet, og må
begrenses til de tilfeller hvor registrering i Enhetsregisteret ikke er aktuelt på grunn av manglende
registreringsrett, samt til de tilfeller registrering ikke anses formålstjenlig sett i forhold til en nytte-
kostvurdering. I en slik vurdering må både samfunnets behov og oppgavebelastningen for en
enkelte registreringsenhet inngå.

Når det gjelder hvilke opplysninger som skal registreres i det nye registeret, kan det vurderes om
det ville være formålstjenelig å registrere identifikasjonsnummeret (tilsvarende
organisasjonsnummeret) til enheten i hjemlandet. Enten isteden for eller i tillegg til skattenummeret i
hjemlandet. Dette vil gjøre det mulig å verifisere opplysninger i det utenlandske registeret hvor
enheten er registrert.

Det er positivt at de utenlandske tilbyderne får anledning til å registrere, rapportere og sende
søknad om refusjon elektronisk. For å sikre at næringsdrivende som trenger det finner fram til
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skjema, bør skjema og informasjon om registrering etter den nye foreslåtte forenklede
registreringsordingen, være tilgjengelig på Altinn.
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