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Høring - forslag til endringer i bokføringsforskriften 

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser til høringsbrev og notat av 7. september om ovennevnte. 
 
Deler av forslaget til endringer i forskriften omhandler utvidelse av unntaket fra krav om at selger skal 
utstede salgsdokumentasjon, såkalt omvendt fakturering. Dette berører flere av MEFs bransjer.  
 
Utvidelse av unntaket fra kravet om at selger skal utstede salgsdokumentasjon - sende faktura, betyr i 
praksis at kjøper/oppdragsgiver ikke lenger må søke om dispensasjon for å benytte omvendt fakturering.  
 
Mange medlemsbedrifter i MEF utfører oppdrag for oppdragsgivere som bruker omvendt fakturering etter 
dispensasjon fra forskriften i dag. Dette forenkler hverdagen for en del mindre entreprenører, spesielt de 
med liten administrasjonskapasitet.  
 
En utvidelse av unntaket slik at det ikke må søkes om dispensasjon, kan etter MEFs mening føre til at 
flere oppdragsgivere tar omvendt fakturering i bruk, og at dette blir normen og ikke unntaket. Vanlig 
oppgjørsform er da at provisjon avregnes/avlønnes periodevis over regnskapsåret med et sluttoppgjør ved 
regnskapsårets slutt. For å få oppdrag kan flere entreprenører se seg tvunget til å akseptere slik 
oppgjørsform selv om de ønsker å sende faktura på vanlig måte. MEF mener det må være frivillighet 
knyttet til dette, men innser at det vil være svært vanskelig å følge opp i praksis.  
 
I tillegg til ovennevnte problemstilling mener MEF at omvendt fakturering og avlønning har noen 
prinsipielt uheldige sider. For det første skaper denne formen for oppgjør en uheldig praksis som kan 
stimulere til kontraktørvirksomhet. For det andre vil omvendt fakturering svekke bedriftenes evne til 
selvstendig og sunn næringsutvikling.  
 
MEF vil også påpeke de utfordringer omvendt fakturering kan skape i forhold til korrekt periodisering for 
hhv. inngående- og utgående MVA- behandling hos to eller flere handlende parter. 
 
Selv om MEF er skeptisk til en forskriftsendring som nevnt ovenfor vil MEF ikke motsette seg dette. 
Imidlertid er det viktig at oppdragsgiver/kjøper ikke stiller krav om bruk av omvendt fakturering overfor 
selger/entreprenør for å få tildelt oppdrag.  
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MEF vil videre understreke viktigheten av at myndighetene følger godt med på utviklingen av omfanget 
og kontrollen med omvendt fakturering. En for sterk vekst vil slik MEF ser det kunne hemme sunn 
næringsutvikling.  
 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som 
representerer ca. 1.785 små, mellomstore og store bedrifter med ca. 20.000 arbeidstakere. Hovedtyngden 
av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også 
skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter 
medlemsbedriftene for rundt 26 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt to 
landsdekkende tariffavtaler. MEF står utenfor NHO. 
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