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Alminnelig høring - ERIC-lov
Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev 20. april 2015 vedlagt høringsnotat med
forslag til lov om ERIC-organisasjonsformen. Høringsfrist er mandag 8. juni 2015.Vi er
gitt noen dagers utsettelse, jf. e-post 8. juni 2015 fra saksbehandler.
Vi har noen merknader til pkt. 3.5. Under dette punktet framgår det at forordningen
artikkel 5 nr. 1 d) på visse vilkår gir et ERIC rett til fritak for merverdiavgift og
særavgifter. Vi bemerker at et ERIC gis rettslig staus på linje med internasjonale
organ/internasjonale organisasjoner tilsvarende art. 5 nr. 1 d), jf. art. 9 nr. 6.
Som det vises til i notatet, vil de aktuelle fritak for merverdiavgift gjennomføres ved en
refusjonsordning.
Det må vurderes hvorvidt et fritak for inngående merverdiavgift, jf.
merverdiavgiftsloven (mval.) § 10-3, skal gjennomføres som enkeltvedtak eller ved
forskrift. Dette vil vi ta stilling til ved gjennomføringen. Dersom det skal gjennomføres
ved forskrift, kan en henvisning til ERIC organisasjonsformen eller til bestemte ERICer
inntas i opplistingen i merverdiavgiftsforskriften § 10-3-1 første ledd.
Når det gjelder fritak for merverdiavgift ved innførsel av varer, mval. § 7-2, jf. tolloven
§ 5-3 bokstav c, kan dette gjennomføres ved å ta inn et nytt ledd i tollforskriften § 5-3-7.
Vi konstaterer at det ikke er aktuelt med fritak for særavgifter for de to ERICer som så
langt er planlagt etablert i Norge.
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Vi viser for øvrig til Skattedirektoratets høringsuttalelse av 8. juni 2015.

Med hilsen

Elisabeth Berge e.f.
avdelingsdirektør
Vera B. Pedersen
seniorrådgiver
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