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HØRINGSINNSPILL - FORSLAG TIL UNNTAK I
MERVERDIAVGIFTSLOVEN FOR INTERNE TRANSAKSJONER

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo ønsker med dette å gi følgende  innspill:

Til teksten;  lovforslaget  §5: "Veldedige, allmennyttige og ideelle organisasjoner av tjenester til
enheter innenfor samme  organisasjon......

Vi mener ordet  organisasjon  må defineres nærmere. I §70 - unntaket ble ordet "forbundene"
benyttet, noe som ikke er mer dekkende. Heller ikke ordet "konsern" ville være dekkende. Også
idag er det ikke merverdiavgift på tjenester innenfor samme konsern.

"Organisasjon" bør ikke avgrenses innenfor samme juridiske subjektlforetak. Ofte er det flere
subjekt innen samme organisasjon / forening / paraply. Det bør være merverdiavgiftsfrihet når
tjenestene leveres mellom parter i samme forening/paraply. Foreningen må kunne dokumentere
samhørighet dersom dette ikke er innenfor samme foretak registrert i enhetsregisteret. En slik
dokumentasjon kan være felles vedtekter. Det vises for øvrig til arbeidet med et
frivillighetsregister som vil kunne bidra til klargjøring.

Eksempel:  SKBO v/økonomiavdeling leverer økonomitjenester til egne virksomheter i samme
konsern uten merverdiavgift. SKBO leverer også tilsvarende tjenester til andre bymisjoner i
Norge som forøvrig er registrert som egne stiftelser. Her beregnes det idag utgående
merverdiavgift (andelen eksterne er for lav til å gi muligheten for fradrag i andel inngående
moms). Bymisjonene i Norge har organisert seg i paraplyen Foreningen for bymisjoner i Norge
(FBN) hvor vi alle har like formål og vedtekter. Dette burde gi grunnlag for avgiftsfri omsetning
bymisjonene imellom.

Til vilkåret: "Det er en forutsetning  at tjenesten ikke tilbys eksternt..."

Vi tenker  at det synes veldig firkantet at en eller to eksterne kunder skal utløse merverdiavgift på
alle som er interne. Vi mener  det må være en ordinær vesentlighetstolkning (mva.loven opererer
ofte med 5% gradering,  ref. forholdsmessig fradrag).  Eventuelt må vi forutsette at merverdiavgift i
slike tilfeller kun utløses på de tjenestene som leveres eksternt,  og ikke både interne og eksterne
tjenester.

Motivasjonen for å levere til eksterne er å levere rimelige tjenester til selvkost og kunden velger
oss fordi kunden mener vi viser en større forståelse og nærhet til deres eget formål. Dersom
leveringen til eksterne er av uvesentlig mengde representerer den ingen satsing som betyr noe i
konkurransesammenheng.



Eksempel:  Regnskapskontoret i SKBO leverer regnskapstjenester til alle virksomheter i
organisasjonen. Men også til noen få eksterne legater som forøvrig definerer seg innen samme
formål, men som er organisert som egne stiftelser. Leveringen til disse skjer med merverdiavgift.
Det er urimelig at leveringen til de få eksterne skal utløse merverdiavgift på den interne
leveringen.
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Til slutt vil  vi bemerke at man vil ved firkantet holdning på dette punktet kunne møte
argumentasjon som forklarer at tjenesten som leveres eksternt ikke er de samme som leveres
internt.  At man forsøker å finne ulikheter i tjenesten for å definere denne som annerledes. For
eksempel vil en kunne hevde at en ved intern levering har en utvidet forståelse av tjenesten, at
for eksempel bistand til ledelse og økonomistyring ligger i pakken.  Mens på eksterne leveringer
er det snakk om kun å oversende en regnskapsrapport.  Dermed blir det ikke  samme  tjeneste
som leveres internt og eksternt.  A motivere til argumentasjon innen dette er en negativ virkning
av lovendringsforslaget.

For øvrig imøteser vi forslaget og har intet mer spesielt å bemerke.

Med vennlig hilsen
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO
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