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HØRING OM ENDRINGER I MERVERDIAVGIFTSLOVEN MV. SOM FØLGE AV
MERVERDIAVGIFT PÅ INNFØRSEL AV ELEKTRONISKE TJENESTER TIL
PRIVATPERSONER HJEMMEHØRENDE I NORGE

Advokatfirmaet PwC AS mottok den 24. februar den overnevnte sak til høring. Høringsfristen ble satt
til 24. mars. Dette gir etter vår mening ikke tilstrekkelig tid til at saken kan bli utredet på en forsvarlig
måte og vi ønsker derfor ikke å delta i høringsprosessen.

Etter vår mening blir høringen her gjennomført i strid med "Instruks om utredning av konsekvenser,
foreleggelse og høring ved arbeidet med offentlige utredninger, forskrifter, proposisjoner og meldinger
til Stortinget" (Utredningsinstruksen). Vi minner om at formålet med disse saksbehandlingsregler er
nettopp å sikre at spørsmål blir utredet i tilstrekkelig grad.

Vi viser her til de retningslinjer som er gitt vedrørende høringsfrist, jf. pkt 5.2.

Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Kortere frist kan
fastsettes i henhold til instruksens punkt 1.3.

Det er gitt en grunnleggende forutsetting i pkt. 1.3 om at  "Reglene i instruksen kan bare fravikes når
særlige omstendigheter gjør det nødvendig."  og det er herunder et krav om at en beslutning om
fravikelse fra instruksen  "skal være sknftlig og begrunnet, og den skal følge saken."

Vi kan ikke se at det er gitt en begrunnelse som redegjør for hvilke "særlige omstendigheter" som
gjorde det mulig å fravike det alminnelige kravet til høringsfrist.

Det er etter vår mening klart at høringen her er gjennomført i strid med utredningsinstruksen.

Med vennlig hilsen
for Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

(

olheim
ner


