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Høringsuttalelse  -  forslag til endringer i bokføringsforskriften

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til Finansdepartementets brev av 07.09.06 hvor
det foreslås enkelte endringer i forskrift om bokføring (bokføringsforskriften). Vi viser også til vårt
brev til departementet av 25.01.06 der vi anmoder om et nytt unntak fra regelen i
bokføringsforskriften § 5-2-1 første ledd om at salgsdokumentasjonen skal utstedes av selger.

Det følger av § 5-2-1 første ledd i bokføringsforskriften at salgsdokumentasjonen skal utstedes av
selger, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. I annet ledd er det gitt enkelte unntak,
hvoretter bokføringspliktige kjøpere kan utstede salgsdokumentet på vegne av selger. I brev til
departementet av 08.02.06 foreslår Skattedirektoratet to nye unntak fra regelen i første ledd om at
selger skal utstede salgsdokumentasjonen. Dette gjelder

• innbytte og
• transaksjoner hvor kjøper helt eller delvis besitter beregningsgrunnlaget for avregningen.

For så vidt angår det sist nevnte unntaket foreslås det følgende bestemmelse i bokføringsforskriften
§ 5-2-1 tredje ledd nytt punkt e):

"Kjøpere som helt eller delvis beregner omfang, vekt, kvalitet eller lignende som grunnlag for

utbetaling av provisjon eller annet vederlag til selgeren.

Salgsdokumentet skal utstedes av kjøper på grunnlag av en skriftlig, underskrevet avtale om
dette. Avtalen skal oppbevares av både kjøper og selger. Kjøperen skal dessuten oppbevare
annen dokumentasjon, som underbygger salgsdokumentets innhold, i 3 år og 6 måneder etter
regnskapsårets slutt.
Kjøperen skal, ved utskrift fra Enhetsregisteret eller lignende, dokumentere om selgeren er
registrert i merverdiavgiftsmanntallet. "

FNH vurderer det som meget positivt at Skattedirektoratet har fremmet et forslag til
forskriftsendring på dette området. Vi støtter forslaget til ny unntaksbestemmelse i
bokføringsforskriften § 5-2-1 tredje ledd.

FNH er også enig i at forskriften § 5-1-3 om nummerering av salgsdokumentet bør tilføres et nytt
annet ledd, slik at virksomheter som nevnt ovenfor, som et alternativ til fortløpende nummerering
av salgsdokumentet, kan vise akkumulert omsetning hittil i regnskapsåret.
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Vi har ingen merknader til øvrige forslag til endringer i bokføringsforskriften.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finans og juridisk avdeling

Direktør

Herborg Horvei
Kontorsjef
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