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HØRING  -  ENDRINGER I BOKFØRINGSFORSKRIFTEN

Departementet har i brev 7.9.2006 sendt på høring et forslag om endringer i
bokføringsforskriften av 1.12.2004 nr 1558. Finansieringsselskapenes Forening er ikke på
høringslisten, men tillater seg likevel å gi tilkjenne at man støtter de foreslåtte endringer.

For vår bransje har forslagene  særlig betydning  i to sammenhenger:

1. Honorering av mellommenn ved salg av finansieringsprodukter - spesielt innenfor
salgsfinansiering (leasing og lån) og kredittkort.

2. Håndtering av innbytte på eksisterende driftsmidler ved inngåelse og fornyelse av
leasingkontrakter.

Tradisjonelt har finansbransjen brukt ulike former for kredit- og debetbilag som
bokføringsbilag ved avregning av provisjoner. Innføring av generell merverdiavgift på
tjenester skapte imidlertid et behov for  omlegging i retning  av en mer formell faktura fra
mellommannen  -  særlig  når det gjaldt formidling av leasingkontrakter. For låneformidling er
nok dette  ikke  helt gjennomført  fordi  beregningen av vederlaget er mer komplisert .  Vi ser det
derfor som en fordel at det åpnes for en alternativ løsning i forskriftens § 5-2-1 tredje ledd
nytt pkt e. Dette innebærer dog ikke at det er gitt at våre medlemmer vil velge å utstede
salgsdokumentasjon på vegne  av mellommannen.

Vi støtter også forslaget til "self-billing" i bransjer der det er marked for nye og brukte
gjenstander. Vi er litt i tvil om hvordan dette skal løses der kunden anskaffer en ny maskin på
leasing samtidig som han bytter inn en maskin han eier selv på forhånd. Faktura på ny
maskin utstedes da til leasingselskapet, mens salgsdokument for gammel maskin utferdiges
av leverandør som kjøper, til kunden. I realiteten er dette et innbytte og vi går ut i fra at
transaksjonen reguleres av § 5-2-1 nytt annet ledd og ikke § 5-2-1 tredje ledd nytt pkt e.
Vederlaget for gammel maskin godskrives gjerne kunden på den måte at det overdras til
leasingselskapet som første leiebetaling på leasingkontrakten og leasingselskapet motregner i
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faktura på ny maskin fra forhandler. Selve betalingsoppgjøret avregnes derfor mellom
leverandør og leasingselskapet for både gammel og ny maskin.

Vi går ut i fra at gjeldende praksis her kan opprettholdes og at forskriften har - eventuelt får -
en form som gjør dette mulig.

Vi vil til  slutt bemerke at i praksis benyttes ofte betegnelsen  "kreditnota"  på salgsdokument
som utstedes av kjøper. Etter vår oppfatning blir dette feil da "kreditnota"  bør forbeholdes
dokumenter som korrigerer en tidligere utstedt faktura  -  jf forskriftens  §  5-2-8. Den
unøyaktige begrepsbruken skaper en del forvirring noe som ikke minst i avgiftssammenheng
kan være uheldig.  Siden det nå blir større adgang til å utstede "negative"  fakturaer, bør
departementet gjøre et forsøk på  å  presisere de ulike begreper.

Med vennlig hilsen
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