
Besl. O. nr. 26
(2003-2004)

Odelstingsbeslutning nr. 26

Jf. Innst. O. nr. 20 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

År 2003 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

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

om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

I lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift gjø-
res følgende endringer:

I
§ 5b første ledd nr. 9 oppheves.

§ 5b første ledd nr. 10 skal lyde:
Formidling av romutleie i hotellvirksomhet m.v.

§ 5b første ledd nr. 16 oppheves.

§ 14 annet ledd nr. 5 oppheves.

§ 14 nytt tredje ledd skal lyde:
Når fradragsrett ikke er avskåret etter § 22, skal

det også svares avgift som ved uttak når personkjøre-
tøyer brukes til annet enn som salgsvare, i annen
virksomhet enn yrkesmessig utleievirksomhet eller
persontransportvirksomhet. Det skal også svares av-
gift av varer og tjenester til vedlikehold, bruk og drift
av personkjøretøyer til annet formål enn nevnt i før-
ste punktum. Som personkjøretøy anses også cam-
pingtilhenger. Departementet kan ved forskrift fast-
sette nærmere vilkår for minste eiertid og bruk.

Gjeldende § 14 tredje ledd blir nytt fjerde ledd og
skal lyde:

Departementet kan gi forskrifter om hva som går
inn under reglene i annet og tredje ledd.

§ 14 nåværende fjerde ledd blir femte ledd.

§ 16 første ledd nr. 4 første punktum skal lyde:
Transporttjenester her i landet når transporten

skjer direkte til eller fra utlandet.

§ 16 første ledd nr. 10 oppheves.

§ 22 første ledd nr. 3 skal lyde:
Andre varer og tjenester som anskaffes uteluk-

kende til bruk som nevnt i § 14 annet og tredje ledd.

§ 28 første ledd første punktum skal lyde:
Registrering skal skje når den næringsdrivendes

omsetning og avgiftspliktige uttak av varer og tjenes-
ter til sammen har oversteget kr 50 000 i en periode
på 12 måneder.

II
Endringene under I trer i kraft med virkning fra

og med 1. mars 2004. Endringen i § 28 første ledd
første punktum trer likevel i kraft fra 1. januar 2004.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær
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