
Lovvedtak 82
(2009–2010)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 351 L (2009–2010), jf. Prop. 126 LS (2009–2010)

I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt

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

om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

I
I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift

(merverdiavgiftsloven) gjer ein følgjande endringar:
§ 3-11 andre ledd bokstav j skal lyde:
j) omsetning av rett til å disponere kommunal havn

mot havneavgifter eller vederlag i samsvar med
havne- og farvannsloven

§ 4-1 andre ledd bokstav c skal lyde:
c) forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven

Overskrifta i § 8-8 skal lyde:
Betaling via bank som vilkår for fradrag for inn-

gående merverdiavgift

§ 10-6 første ledd skal lyde:
(1) Lottfiskere som selv holder fiskeredskap i

vedkommende fiske, har rett til refusjon av inngåen-
de merverdiavgift som er betalt ved kjøp eller leie av
de redskapene lottfiskerne deltar med.

§ 12-1 andre ledd skal lyde:
(2) Tollregionen er avgiftsmyndighet når merver-

diavgift skal beregnes ved innførsel av varer og ved
refusjon etter §§ 10-7 til 10-9.

§ 13-2 tredje ledd skal lyde:
(3) Departementet kan uten hinder av første ledd

gi opplysninger til forskningsformål i samsvar med
forvaltningsloven § 13 d.

§ 15-1 åttande ledd skal lyde:
(8) Den som har plikt til å gi opplysninger etter

dette kapittel, skal opptre aktsomt og lojalt. Avgifts-
subjektet skal bidra til at avgiftsplikten i rett tid blir
klarlagt og oppfylt, og også gjøre avgiftsmyndighete-
ne oppmerksom på feil ved avgiftsberegningen.

§ 15-7 første ledd tredje punktum skal lyde:
Mottakere omfattet av § 15-6 skal bare levere

oppgave for de terminer det oppstår plikt til å beregne
merverdiavgift.

§ 15-11 fjerde ledd skal lyde:
(4) I enkeltpersonforetak påhviler opplysnings-

og oppgaveplikten foretakets innehaver. I selskap,
samvirkeforetak, forening, institusjon eller innret-
ning påhviler plikten den daglige leder av virksomhe-
ten, eller styrelederen dersom virksomheten ikke har
daglig leder.

§ 22-2 tredje ledd skal lyde:
(3) Denne loven § 3-3 første ledd annet punktum,

§ 9-1 tredje ledd og § 9-8 oppheves med virkning fra
1. januar 2011.

II
Endringslova tek til å gjelde straks.

Dag Terje Andersen
president
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