
NTL/landsforening 3, Skatt
v/ Mona Berg Moen

Sør-Trøndelag fylkesskattekontor
7004 Trondheim

Internett: www.skatt.ntl.no
E-post: mona-berg.moen@skatteetaten.no

Tlfa:73 88 20 88

NTL-Skatt
Leder: Stein Thorvaldsen, Skien lk tlf: 95 18 93 75 E-post stein.thorvaldsen@skatteetaten.no
Nestleder: Bente N. Holt, Skien lk tlf: 35 58 81 86 E-post bente.holt@skatteetaten.no
Kasserer: Astrid Lundanes, Hedmark fsk tlf: 62 54 51 42 E-post astrid.lundanes@skatteetaten.no
Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, tlf: 92 68 35 56 E-post ntlskatt@online.no

Sekretariat i Folkets Hus, Youngsgata 11, rom 504, 0181 OSLO tlf: 22 20 05 15 fax: 22 20 11 08

Deres ref: 05/3144 SL AJ/KR

Vår ref

Dato: 13.04.07

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Høring – rapport fra arbeidsgruppen for vurdering av merverdiavgiftsregelverket
ved innførsel av varer

Viser til høringsbrev av 12.01.07. NTL-Skatt mener arbeidsgruppen har gjort et grundig
arbeid ut fra mandatet, men at det er behov for å utrede dette nærmere.

Skal regelverket endres må dette føre til forenklinger for den næringsdrivende eller at
regelendringene medfører mer korrekt innrapportering av avgiften ved at
unndragelsesfaren reduseres.

Hvor store besparelser det er for de næringsdrivende ved å slippe en delinnbetaling av
merverdiavgift er usikkert. Konkret kartlegging pågår, og det er derfor viktig å avvente til
dette arbeidet som er en del av Regjeringens prosjekt for reduksjon av næringslivets
administrative kostnader ved etterlevelse av offentlige informasjonskrav er ferdig.

Arbeidsgruppen anfører i punkt 10.5 at den innenfor rammen av sitt arbeid ikke har hatt
anledning til å vurdere risikoen for karusellsvindel i tilstrekkelig grad. Sett i lys av erfaringer
i Storbritannia som avskaffet ordningen samt at andre land har disse reglene er det viktig
at dette utredes nærmere. En viktig grunn til å endre regelverket må være at risikoen for
karusellsvindel reduseres. I sammenheng med målsettingen om forenkling av
merverdiavgiftssystemet, redusert byråkrati og reduserte unndragelsesmuligheter mener
NTL-Skatt at Utvalget burde ha vurdert 0-sats ved import av varer som et alternativ til
utsatt avregning.

Skal en legge om til et system med utsatt avregning må det opprettes kommunikasjon
mellom TVINN og MVA3. Uavhengig av om reglene endres mener NTL-Skatt at det må bli
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mulig å utveksle informasjon mellom TVINN og MVA3. I punkt 4.4.3 er det opplyst at dette
er teknisk mulig. En slik kopling av systemene vil være til stor hjelp i kontrollarbeidet både
for Toll- og avgiftsetaten og Skatteetaten. Dagens uavhengige løsninger er lite
tilfredsstillende i kontrollsammenheng. Det bør også vurderes å få en egen post på
omsetningsoppgaven for fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift. Ved å innrapportere
dette vil en få oversikt over hvor stor andel av innbetalt innførselsmerverdiavgift som blir
fradragsført på omsetningsoppgaven.

Med hilsen
For NTL-Skatt

Mona Berg Moen
leder av kontrollfaglig utvalg


