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Vi viser til Finansdepartementets brev av 12.01.07 om ovennevnte.

HSH støtter verken arbeidsgruppens argumentasjon eller konklusjon. HSH mener derimot at det
bør innføres et system med "utsatt avregning" - altså at mva påløpt ved import  ikke  skal betales
når varen fortolles, men først tas med i omsetningsoppgaven som utgående mva. Et slikt system
vil innebære

- en betydelig likviditetsbesparelse for næringslivet
- betydelige administrative forenklinger og tilhørende ressursbesparelser, både for

næringslivet og for avgiftsmyndighetene, bl.a. ved at den næringsdrivende kan foreta
innbetaling av mva en gang pr termin og til en etat.

Etter HSHs vurdering vil et system med utsatt avregning gi myndighetene bedre
kontrollmuligheter enn i dag, ved at utgående og inngående mva føres i samme oppgave og
kontrolleres av samme etat, og som følge av at den nødvendige etablering av datasystemer
mellom toll- og avgiftsetaten og skatteetaten vil gi grunnlag for bedre informasjonsutveksling. Vi
er videre enig med arbeidsgruppen i at en med ordning utsatt avregning bør avgrenses til å
omfatte virksomheter som er registrert i mva-manntallet, og at det ikke bør gjøres endringer av
grensekontrollen eller deklarasjonsplikten.

HSH vil avslutningsvis stille spørsmål ved hvorfor importører skal behandles på en mer
tyngende måte, i form av kredittvurdering og krav til sikkerhetsstillelse, enn virksomheter som
driver innenlands omsetning. Dette systemet bør, sammen med dagens praksis med ileggelse av
tilleggsavgift ved etterberegning av avgift som ikke har ført til provenytap for staten, avvikles.
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