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Høring: Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 19.06.2009, hvor det opplyses at den nye
merverdiavgiftsloven forutsetter en revisjon av gjeldende forskrifter om merverdiavgift.

I høringsnotatet foreslås at det fastsettes en ny forskrift til merverdiavgiftsloven, som i det alt
vesentlige skal erstatte dagens forskrifter på området.

Det fremgår videre av høringsnotatets innledning at utkast til merverdiavgiftsforskrift i all
hovedsak tar sikte på en teknisk revisjon av regelverket.

NHO Reiseliv ønsker å knytte noen bemerkninger til forslagets § 5-2-5 som omhandler
serveringstjenester.

Det fremkommer av forslagets § 5-2-5 (1) bokst. d at med en serveringstjeneste menes
"tjenester som ytes i forbindelse med cateringvirksomhet, herunder utleie av personale til
servering, dekking og rydding av servise mv.".

NHO Reiseliv er av den oppfatning at dette blir en uklar og upresis revidering av dagens
regelverk.

I dag anses cateringtjenester i utgangspunktet ikke som en serveringstjeneste, jfr. forskrift
nr. 120 § 7 fjerde ledd. Det fremgår av kommentarene til forskriften at med cateringtjeneste
forstås salg av ferdig tilberedt mat og evt. tilkjøring, uten at det ytes andre tjenester. Dersom
cateringvirksomheten i tillegg yter tjenester som for eksempel hjelp til borddekking, servering,
rydding eller utleie av servise og bestikk, kan dette anses som en serveringstjeneste som det
skal beregnes ordinær merverdiavgiftssats av.

Det kan ikke sees at gjeldende regler fremkommer klart av forslaget til § 5-2-5 (1) bokst. d. Slik
forslaget til bestemmelsen er formulert, kan det synes som at en cateringtjeneste som
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innebærer tilbereding av mat og tilkjøring, anses som en serveringstjeneste. Det blir i så fall å
endre gjeldende regelverk, noe som ikke er hensikten med utkast til ny merverdiavgiftsforskrift.
Ordlyden i forslaget må etter vår mening endres slik at det fremgår klart at cateringtjenester
ikke anses som serveringstjenester, med mindre det i tillegg ytes tjenester med for eksempel
utleie av personale, servise og lignende.

Vi har ingen kommentarer til utkastets øvrige revideringsforslag.

Med vennlig hilsen
N 0 Rei

Jostein Hansen
Dir. Elisabeth Kloster

Adv.

Kopi: Næringslivets Hovedorganisasjon
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