
Lovvedtak 15
(2011–2012)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 4 L (2011–2012), jf. Prop. 1 LS (2011–2012)

I Stortingets møte 24. november 2011 ble det gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i merverdiavgiftsloven

I
I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjøres føl-
gende endringer:

§ 6-34 skal lyde:
§ 6-34 Garantireparasjoner

Omsetning av garantireparasjoner for nærings-
drivende hjemmehørende utenfor merverdiavgifts-
området er fritatt for merverdiavgift. Fritaket gjelder
reparasjon av vare eller anlegg den næringsdrivende
har levert til kjøper i merverdiavgiftsområdet. Det er
et vilkår at næringsdrivende hjemmehørende utenfor
merverdiavgiftsområdet ikke er registrert i Merver-
diavgiftsregisteret.

Nåværende § 6-34 blir ny § 6-35. Deloverskriften
«IV Forskriftsfullmakt» foran nåværende § 6-34 flyt-
tes foran ny § 6-35.

§ 15-7 tredje og fjerde ledd skal lyde:
(3) Omsetningsoppgaven skal leveres elektronisk

og sendes den mottakssentral Skattedirektoratet be-
stemmer. Oppgaver som er forhåndsutfylt med opp-
lysninger om avgiftssubjektet, kan gjøres tilgjengelig

for avgiftssubjektet ved elektronisk kommunika-
sjon.Skattekontoret kan etter søknad samtykke til at
omsetningsoppgaven leveres på papir.

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere reg-
ler om elektronisk levering av omsetningsoppgave.
Departementet kan også gi regler om vilkårene for
samtykke til levering av omsetningsoppgave på pa-
pir, og nærmere regler om slik levering.

§ 15-8 annet ledd tredje punktum oppheves.

§ 21-2 annet ledd skal lyde:
(2) Når omsetningsoppgaven er levert på papir i

strid med § 15-7 tredje ledd, kan avgiftsmyndighete-
ne forhøye utgående avgift etter tilsvarende bereg-
ningsregler som i første ledd. Slik forhøyelse kan gis
uavhengig av forhøyelse etter første ledd.

§ 21-2 nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

II
Endringene i § 6-34 og § 6-35 trer i kraft 1. januar

2012. De øvrige endringene trer i kraft 1. januar 2012
med virkning for avgiftsoppgjør hvor terminen ut-
løper etter ikrafttredelsen.

Dag Terje Andersen
president
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