
Lovvedtak 36
(2019–2020)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)
I Stortingets møte 13. desember 2019 ble det gjort følgende 

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:

§ 1-3 annet ledd ny bokstav f skal lyde:
f ) vare med lav verdi.

§ 2-1 tredje ledd skal lyde:
(3) Tilbydere som leverer varer omfattet av § 3-1 an-

net ledd og tjenester omfattet av § 3-30 fjerde og femte
ledd, skal registreres. Når leveransene skjer ved bruk av
formidler, anses formidleren som tilbyder. Beløpsgren-
sen i første ledd gjelder.

§ 2-1 åttende ledd nytt tredje punktum skal lyde:
Departementet kan videre gi forskrift om hvem som skal
anses som tilbyder etter tredje ledd.

§ 3-1 nåværende annet til fjerde ledd blir tredje til nytt 
femte ledd.

§ 3-1 annet ledd skal lyde:
(2) Det skal også beregnes merverdiavgift ved leve-

ring av varer med lav verdi som innføres til andre motta-
kere enn næringsdrivende og offentlig virksomhet i mer-
verdiavgiftsområdet. Dette gjelder likevel ikke nærings-
midler, varer som krever særskilt tillatelse for innførsel el-
ler varer som ilegges særavgifter.

§ 3-1 nytt sjette ledd skal lyde:
(6) Departementet kan gi forskrift om vilkår for at

mottakeren av vare med lav verdi omfattet av annet ledd
ikke er å anse som næringsdrivende eller offentlig virk-
somhet.

§ 7-2 første ledd skal lyde:
(1) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved inn-

førsel av varer som nevnt i tolloven § 5-1, § 5-2 første
ledd bokstav b og c, § 5-3, § 5-4 første ledd bokstav a, c,
d, f og g, § 5-5, § 5-6 og § 5-7 første ledd bokstav e. Det
samme gjelder ved innførsel av varer med lav verdi der
tilbyder beregner og betaler merverdiavgift etter forenklet
registrerings- og rapporteringsordning, jf. § 14-4 første
ledd. Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift ved
gjeninnførsel av varer som nevnt i tolloven § 5-4 første
ledd bokstav e dersom den som utfører og innfører va-
ren er samme person. Vilkåret om at den som innfører
og utfører varen må være samme person, gjelder likevel
ikke dersom varen tidligere er endelig belastet merver-
diavgift.

§ 11-2 skal lyde:
§ 11-2 Varer med lav verdi

(1) Ved kjøp av varer som er omfattet av § 3-1 annet
ledd, skal tilbyder som nevnt i § 2-1 tredje ledd beregne og
betale merverdiavgift.

(2) Departementet kan gi forskrift om tilbyders an-
svar etter denne bestemmelsen.
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2 Lovvedtak 36 – 2019–2020
I kapittel 14 skal deloverskrift II lyde:

II Forenklet registrerings- og rapporteringsordning for
tilbydere av varer med lav verdi og elektroniske tjenes-
ter (forenklet registreringsordning)

§ 14-4 første og annet ledd skal lyde:
(1) Avgiftssubjekt som ikke har forretningssted eller

hjemsted i merverdiavgiftsområdet, kan velge forenklet
registreringsordning dersom vedkommende bare skal be-
regne og betale merverdiavgift på
a) varer omfattet av § 3-1 annet ledd
b) tjenester omfattet av § 3-30 fjerde og femte ledd. 

(2) Forenklet registrering tillates uten at beløpsgren-
sen i § 2-1 første ledd er oversteget.

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

§ 5-7 skal lyde:
§ 5-7 Allmennkringkasting

Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats
på statlige tilskudd for å finansiere allmennkringkas-
tingstjenester, jf. kringkastingsloven § 6-4. Det samme
gjelder ved uttak av slike tjenester.

§ 6-6 første ledd skal lyde:
(1) Omsetning av elektrisk kraft og energi levert fra

alternative energikilder til husholdningsbruk i fylkene
Troms og Finnmark og Nordland, er fritatt for merver-
diavgift.

III
Endringene under I trer i kraft fra den tid Kongen

bestemmer.
Endringene under II trer i kraft 1. januar 2020.

Tone Wilhelmsen Trøen
president


