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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I
BOKFØRINGSFORSKRIFTEN

Det vises til Deres høringsbrev av 7. september der det bes om kommentarer til
forslag til endringer i bokføringsforskriften. NARF har behandlet saken i sitt
fagutvalg.

Ad fo rslaget vedrørende utsteder av salgsdokumentasjon
I likhet med Skattedirektoratet  har vi gjennom  kontakten  med våre medlemmer
erfart at det på enkelte områder er behov for og vil  være hensiktsmessig å få
utvidet  unntaket  fra hovedregelen i bokføringsforskriften § 5-2-1 om at selger
skal utstede  salgsdokumentasjonen . Pa den bakgrunn støtter vi det foreliggende
høringsforslaget, også slik at vi anser utvidelsen for å være dekkende for de mest
typiske tilfellene der behovet har vist seg størst.  Så lenge det  likevel ikke kan
utelukkes å finnes andre tilfeller der det vil være hensiktsmessig at kjøper
utsteder, er vi videre positive til at man lar  dispensasjonshjemmelen i
bokføringsforskriften § 5-2-9 annet ledd bestå.

Hva gjelder den foreslåtte unntaksbestemmelsen vedrørende transaksjoner hvor
kjøper besitter beregningsgrunnlaget {jf. bokføringsforskriften § 5-2-1 tredje ledd,
forslag til ny bokstav e), kan vi imidlertid ikke se noen kontrollmessig
tilleggsikring i å kreve skriftlig og underskrevet avtale med hensyn til kjøpers
utstedelse av kjøpsdokumentasjonen.

Vi kan heller ikke finne at behovet er dokumentert/begrunnet i høringsnotatet,
annet enn at det henvises til å foreligge tilsvarende vilkår i direktiv 20011115/EC
(som vi ikke er bundet av) samt i danske regler. Etter vår mening verken er eller
bør dette være grunn nok alene. NARF mener det derimot må vektlegges at
dette kan være et svært upraktisk krav for en del virksomheter som er typiske i
denne gruppen. Som eksempel kan vi nevne skraphandlere. En god del av
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leverandørene vil være sporadiske ,  og en skriftlig avtale vil virke unødig
byråkratisk uten at det altså etter vårt  skjønn vil  gi noen økt kontrollverdi.

Ut fra ovenstående vil vi således foreslå vilkåret om avtale fjernet. Slik vi ser det
foreligger det i stedet allerede tilstrekkelig kontrollgrunnlag i partenes reskontro
samt angjeldende salgs-/kjøpsdokumentasjon.

Ad forslaget vedrørende formidling av varer
I relasjon til bokføringsforskriften § 5-1-6 og § 3-1 tredje ledd finner heller ikke
NARF noen grunn til å skille mellom formidling av tjenester og formidling av
varer. Vi gir således støtte til forslaget om å la de særlige salgsdokumentasjons-
og kunde-/leveranclørspesifikasjonsreglene i forbindelse med formidling av
tjenester, bli utvidet til også å gjelde varer.
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Dette brev er også sendt pr. e-post til adresse  ostmottak fin.de no.
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