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Høring - utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Det vises til brev av 19.06.09 fra Finansdepartementet angående ovennevnte høring.

Utenriksdepartementet merker seg Finansdepartementets merknader i høringsnotatets
pkt. 2.6, og sier seg på generelt grunnlag enig i at den nye forskriften bør inneholde en
hjemmel for videreføring av en ordning med MVA-refusjon for diplomater.
Det fremgår av forslagets § 10-2 Fremmede lands ambassader og konsulater at det
legges opp til en kasuistisk oppregning i selve forskriften av hvilke varer og tjenester
som er refusjonsberettiget. Oppregningen i § 10- 2 er, så vidt en kan se, i hovedsak
identisk med den oppregning som fremkommer i Skattedirektoratets melding SKD
19/02 av 4. november 2002. Utenriksdepartementet vil i denne forbindelse gjøre
oppmerksom på at dagens ordning, som er basert på den ovenfor nevnte melding fra
Skattedirektoratet, fremstår som uhensiktsmessig.

Det er et problem at den nåværende ordningen er svært statisk, og at oppregningen av
varer og tjenester det gis refusjon for fremstår som tilfeldig, uklar og utdatert.
Ordningen klarer f.eks. ikke å fange opp i seg nye produkter som følge av den
teknologiske utviklingen, og som det ville være naturlig blir omfattet av en slik
refusjonsordning. Eksempelvis gir det i dag liten mening at man kan kreve refusjon for
båndopptakere og platespillere mens CD-spillere og MP3 spillere er momspliktige.
Slike vilkårlige skiller medfører ofte behov for prinsipielle avklaringer. En kasuistisk
oppregning av refusjonsberettigete varer og tjenester har slik sett vist seg å være en lite
praktisk ordning, som medfører mye ekstra arbeid for ansvarlig skattemyndighet så vel
som for Utenriksdepartementet. Forslaget til forskriftens § 10-2 vil, slik det
fremkommer, videreføre disse problemene, og kan i praksis forsterke dem ytterligere
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ved at den kasuistiske oppregningen nå forskriftsfestes snarere enn å fremgå av en
melding fra Skattedirektoratet.

Utenriksdepartementet vil på denne bakgrunn anbefale at forslagets § 10- 2 tas ut av
forskriften, og erstattes med en generell hjemmel til å videreføre en ordning med MVA-
refusjon. En merker seg i denne forbindelse at Finansdepartementet i pkt. 2.6 i sitt
høringsnotat varsler en gjennomgang av dagens ordning Departementet har et sterkt
ønske om å delta i en slik gjennomgang, og vil gjerne komme tilbake overfor
Finansdepartementet på egnet måte med innspill i en slik sammenheng.

Med hilsen

Olav Mykl bust
Avdelingsdirektør
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Seniorkonsulent
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