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Høring - Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)
Norsk Petroleumsinstitutt vil benytte anledningen til å be om at der samme aktivitet er fritatt
for både særavgift og merverdiavgift, stilles de samme krav til dokumentasjon.

Vi vil her peke på noen områder der dokumentasjonskravene synes ulike:
• Selskapene kan selge bunkers via trader uten særavgift forutsatt kapteinserklæring om

at skipet er i utenriksfart. Men merverdiavgift må inkluderes. Traderen kan selge videre
uten merverdiavgift gitt at det kan dokumenteres at skipet skal utenriks, men må søke
om refusjon av avgiften i ettertid. Dette punktet er i praksis turigvint administrere,
særlig i forhold til utenlandske tradere som ikke er registrert som avgiftspliktige i Norge.

• For levering til offshore aksepteres tolldeklarasjon og bestillingsseddel som
dokumentasjon for fritak for merverdiavgift, men ikke for særavgifter der det kreves
kapteinserklæring.

• I særavgiftsforskriften tillates bruk av årlige erklæringer om utenriksfart, mens dette ikke
er nevnt i merverdiavgiftsforskriften.

Det foreslås derfor en harmonisering av regelverket for merverdiavgift og særavgift eller
formuleringer om at dokumentasjon som er tilstrekkelig for fritak i ett regelverk også gjelder
det andre.

Videre er det noen fritak som er gjort som enkeltvedtak for navngitte skip (kystvakt,
forskning). Bransjen finner det vanskelig å forholde seg til slike enkeltvedtak som gjøres
direkte overfor eierne av skipene. Det bes derfor om at slike vedtak tas inn som generelle
fritak i forskriften for merverdiavgift og samordnes med særavgiftsforskriften.

Vi er ellers postive til forenklingen som ligger i at dagens mange forskrifter samles i en
forskrift.
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