
Finansde partementet
Post boks 80 08 Dep.
0 030 OSLO

3 1 .0 7 .20 20

Hør ingsutt ale lse fr a Repstad Anlegg

1. I nnledning
Vi v iser t il Finansdepartementets høringsnotat om endring av bokføringsforskrift en § 8- 1-2a om
ut stedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet . Repstad Anlegg inngir med dett e
en høringsuttalelse t il departementet s forslag.

Repstad Anlegg er posit iv t il at det t as init iat iv t il endring av § 8- 1-2a om plikt t il utst edelse av
salgsdokument i bygg- og anleggsvirksomhet for aavdempe likvidit etsulempen av
merverdiavgift splikten for omtvistede krav ett er gj eldende regelverk. Dessverre vil forslaget f ra
departementet i lit en grad avhj elpe det som er dagens problem, nemlig likvidit et sbelast ningen som
oppstår i de t ilfellene partene er uenige om kravet også et ter at prosjektet er fullført . Det er disse
sakene som i dag medfører de størst e ut fordringene for bransj en. Uenigheter og t vister om
slutt oppgj øret er dessverre ikke uvanlig, og slike tv ister varer i enkelte t ilfeller i mange år før
endelig oppgj ør finner sted. Sit uasj onen er alt så den at ent reprenøren har ut ført arbeider man
mener det skal betales vederlag for, men som ikke er gj ort opp av oppdragsgiver . Merbelast ningen
som oppstår når det i t illegg skal innberet t es og bet ales MVA av det omtv istede beløpet er
betydelig.

Repstad Anlegg har v irkelig erfart dett e i saken om oppgj øret ett er bygging av FV 456 Kolsdalen -
Lumberkrysset i arbeidsfellesskap med NCC Const ruct ion. Prosj ektet ble fullført og overlevert j uni
2014, og slutt fakt ura ble sendt oktober 2014, hvorett er Repstad Anlegg mått e innberett e og
innbetale 27,2 mill kr i mva. Det ble tvist om slut toppgj øret og saken ble først avgj ort i Agder
Lagmannsrett ved dom i september 2019. Dette medførte at Repstad Anlegg mått e finansiere ca
27 mill i om lag 5 år .

Vi foreslår derfor at endringen må gå ut på at ent reprenøren ikke har plikt ti l aut stede faktura med
beregning av merverdiavgift før på det t idspunkt kravet s berett igelse er endelig avklart .

Repstad Anlegg er en mellomstor anleggsent reprenør på Sørlandet og holder t il i Søgne, et par mil
vest for Krist iansand. Vi er særlig spesialisert e på boligfelt , vei, vann og av løpsarbeider, og
omsetter for ca 200 mill kr og har om lag 75 ansatt e.
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