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Høring - forslag til endringer i bokføringsforskriften

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 7. september 2006 om forslag til endringer i
forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften).

Skattedirektoratet har foreslått en utvidelse av unntak fra hovedregelen om at selger skal
utstede salgsdokumentasjon, og en justering av reglene om krav til spesifikasjon og
dokumentasjon av salg ved formidling av tjenester til også å omfatte formidling av varer.

Generelt
Norsk Øko-Forum (NØF) mener i likhet med bokføringsutvalget (NOU 2002:20 Ny
bokføringslov)  at det er selger som i utgangspunktet skal utstede salgsdokumentasjonen.
Bakgrunnen for dette prinsipielle standpunktet var bl.a. flere store og alvorlige svindelsaker
med merverdiavgift hvor kjøper fakturerte seg selv med avgift .  Tilsvarende kan en kjøper
produsere fiktive  kostnadsbilag for å dokumentere uriktige skattemessige fradrag. Det er en
rekke eksempler på at dette gjøres i praksis og det kan synes å være en utvikling der dette
gjøres i større grad.  På grunn av den teknologiske utviklingen med stadig bedre papirkopier
og bruk av elektroniske dokumenter er det vanskeligere å avdekke bruk av falske dokumenter
som benyttes til å dokumentere uriktige kostnader.

Å demme opp mot denne utviklingen må være et viktig utgangspunkt for bokføringsreglene.
At selger skal utstede salgsdokumentasjonen er slik vi ser det med på å vanskeliggjøre at
kjøper urettmessig utferdiger dokumentasjon for egen kostnadsføring og refusjon av
merverdiavgift. Ved en eventuell endring av reglene i bokføringsforskriften bør dette
hensynet tillegges avgjørende vekt. Det er etter vår oppfatning meget betenkelig å liberalisere
bestemmelsene i denne situasjonen.

Vi har også merket oss at Skattedirektoratet har foreslått å endre forskrift nr. 24 til
merverdiavgiftsloven § 3. Det må etter vår oppfatning være en forutsetning at denne
bestemmelsen endres før det foretas endringer i bokføringsforskriften.

Utsteder  av salgsdokumentasjon  - § 5-2-1
Skattedirektoratet foreslår at det innføres to nye unntak fra regelen om at det er selger som
skal utstede salgsdokumentasjonen. Dette gjelder ved innbytte og transaksjoner hvor kjøper
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helt eller delvis besitter beregningsgrunnlaget. Vi ser at det kan være gode grunner for å
akseptere unntaket vedrørende innbytte, hvor innbyttegjenstanden inngår som en del av
betalingen for den nye gjenstanden og hvor dette skjer sporadisk for eksempel ved bytte av
driftsmiddel. Dette er også i samsvar med de gamle bestemmelsene i forskrift nr. 2 til
merverdiavgiftsloven § 8. Vi er enig i at unntaket kun begrenses til innbytter og ikke gjelder
generelt for bytter hvor begge parter leverer alminnelige omsetningsvarer/tjenester fra sin
virksomhet.

Vi er imidlertid ikke  enig i  at det  gis et  generelt unntak for de tilfeller hvor kjøper helt eller
delvis besitter beregningsgrunnlaget. Selv om kjøper besitter et slik grunnlag kan dette ikke i
seg selv begrunne at kjøper skal kunne utstede sin egen kjøpsdokumentasjon. Vi kan ikke se
at det kan være  særlig problematisk eller arbeidskrevende at selger på grunnlag av dette selv
utsteder fakturaen. Det nevnes bl.a. gjenvinningsbransjen som eksempel på en bransje som vil
komme inn under det foreslåtte unntaket. Det finner vi svært betenkelig. Det er flere
eksempler fra denne bransjen hvor det er produsert uriktige kostnadsbilag som har medført
uriktige avgifts- og skattefradrag.

Det er imidlertid mindre betenkelig å akseptere et generelt unntak for formidlingstilfellene,
hvor det avregnes provisjon til mellommenn. Det er her lang praksis for at hovedmannen
utsteder salgsdokumentet og hvor provisjonen til mellommenn fremgår. Tømming og
vedlikehold av automater (Norsk lotteridrift) kan falle inn under samme kategori.

I de tilfeller salgsdokumentet utstedes av kjøper bør det fremgå av salgsdokumentet at det er
utstedt av kjøper, slik det følger av de svenske reglene i mervårdeskattelagen kapittel 11 § 4.
Dette bør, slik som i Sverige, gjelde generelt for  alle  tilfeller hvor bokføringspliktig kjøper
utsteder salgsdokumentasjon på vegne av selger etter bokføringsforskriften § 5-2-1.

Vi støtter forslaget om at det skal foreligge en skriftlig underskrevet avtale mellom selger og
kjøper om at salgsdokumentet skal utstedes av kjøper. Det foreslås videre at kjøperen skal
oppbevare slike avtaler eller annen dokumentasjon som underbygger salgsdokumentets
innhold i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt, jf bokføringsloven § 13 første ledd nr.
5. Etter vår oppfatning bør oppbevaringstiden her være 10 år. Dette er slik vi ser det
dokumentasjon av bokførte opplysninger etter bokføringsloven § 13 første ledd nr. 3. Slike
avtaler er direkte knyttet opp til den enkelte kjøps-/salgsdokumentasjon og må derfor
oppbevares like lenge som selve salgs-/kjøpsdokumentet, dvs. i 10 år etter regnskapsårets
slutt. Vi kan vanskelig se at disse avtalene er sammenlignbare med avtaler som omfattes av
bokføringsloven § 13 første ledd nr. 5.

Det foreslås et ytterligere vilkår om at kjøperen kan dokumentere at selger er registrert i
merverdiavgiftsmanntallet. For å unngå faren for at selger er slettet i merverdiavgifts-
manntallet må det være et vilkår at selger er registret på salgstidspunktet. I bestemmelsens
siste ledd bør det derfor tilføyes  "på salgstidspunktet. "

Forskriften § 5-1-6 nytt annet ledd
Det foreslås å innføre et nytt krav om at det i stedet for fortløpende nummerering av hver
selgers salgsdokument skal fremgå av salgsdokumentet hvor mye som er avregnet overfor
vedkommende selger hittil i regnskapsåret. Dette forslaget vil kunne løse problemet med at
det ikke er mulig med fortløpende nummerering for den enkelte selger. Etter vår oppfatning er
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dette et godt forslag, men kravet bør gjelde generelt for alle kjøpere som faller inn under § 5-
2-1 tredje ledd, ikke bare de som faller inn under nye bokstav e.

Formidling av varer  - §  3-1 tredje ledd og § 5-1-6
Vi har ingen bemerkninger til forslaget om at formidling av varer likestilles med formidling
av tjenester.

Med hilsen
for Norsk Øko-Forum

- C
an-Egil Kris iansen

leder faglig utvalg
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