
Mål og utfordringer for næringslivet

Fra deklarasjon til skattemelding



• Unngå å innbetale avgift man har fradragsrett for - ikke helt nye tanker

− 1966: Innstilling fra Skattekomiteen, Underutvalget for omsetningsavgift side 51.

• «Det forutsettes imidlertid at importen til de registrerte næringsdrivende skal være avgiftsfri. Dette vil igjen
føre til at det ikke kan føres til fradrag noen avgift på importerte varer. Hensikten med denne ordning har vært
å unngå at avgift først oppkreves på importen og deretter tilbakebetales eller fratrekkes den utgående avgift.»

− 2005: KPMG rapport - Beregning og betaling av merverdiavgift ved import av varer

− 2006: Rapport fra arbeidsgruppe i Finansdepartementet

− 2013: SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms

− 2013: Artikler i Revisjon og regnskap/Finansavisen om likviditetsulempen

− 2013: Regjeringens forenklingssjef kommer på banen – bedre tallfesting av likviditetsulempen

− 2017: Lovendring i kraft - utsatt avregning på innførsels-mva
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Historikk



• Målet med endringen har vært å:

− Fjerne likviditetsulempen for næringslivet

− Derved å oppnå besparelser i størrelsesorden 330 mill – 1,1 mrd

• Referansegruppe

− Det ble nedsatt en referansegruppe av aktører bransjen som ble innkalt til seks møter fra juni 2014
til februar 2016

− Referansegruppen var helt samstemte om at man ikke måtte gjøre endringer i eksisterende
arbeidsprosesser og rubrikk 47 på tolldeklarasjonen.

− Referansegruppens formaninger ble ikke tatt til følge av myndighetene.
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Mål med endringen



Myndighetenes beslutning om å ta mva-opplysningene ut av tolldeklarasjonen har kommersielle
implikasjoner som setter formålet med endringen i fare; besparelse for næringslivet.

Hvorfor:

− man flytter arbeidsprosesser fra spesialister til generalister

− dobbeltarbeid ved at flere må sette seg inn i transaksjonens art

− enkelte aktører gjør transaksjonsopplysninger vanskelig tilgjengelig for regnskapsfører

− separat prising av dokumentasjon\opplysninger
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Mål med endringen (forts)



Tollverdi

Kort tid etter regelendringen kom endel spørsmål rundt grunnelementene for beregning av tollverdi.
Dette har avtatt.

Generell vareførsel

Vi får en del generelle spørsmål om hvordan vareførsel over landegrenser teknisk sett skjer

Uten salgsdokumentasjon

Vi får en del spørsmål rundt innførsler hvor det ikke finnes salgsdokument:

− Samme juridiske enhet – proformafaktura

− Kjøp hvor forsendelsen også inneholder varer det ikke skal betales for

− Stand/messemateriell eid av andre

− Reklamasjoner/reparasjoner/omlevering/byttevarer
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Hva slags spørsmål får Regnskap Norge



Subjektangivelse

-Vi får spørsmål om uriktig/upresis subjektangivelse fra avsender/speditør

Tallmessige avvik

Den klart største gjengangeren er avvik mellom endelig fakturering og grunnlaget benyttet i
deklarasjonen.

-Frakt, forsikring etc. faktureres separat og bolkevis – faktorpåslag

-Valutasvingninger

-Etterfølgende hendelser bonuser/rabatter

Omberegning?

Når skal det foretas omberegning – GBS 9?

To etater med noe forskjellig behov og separate sanksjonssystemer
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Hva slags spørsmål får Regnskap Norge forts.



Uriktig verdi

− Vareverdi medtas ved gjeninnførsel etter bearbeiding

− Forskudd

− Kjøperbidrag

Annet

− Håndtering av skadede varer
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Hva slags spørsmål får Regnskap Norge forts.



Takk for meg!

Advokat Erik Frøystad

Fagansvarlig MVA, Regnskap Norge

90833325

erik.froystad@regnskapnorge.no
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Kontaktinfo



23 35 69 00 | post@regnskapnorge.no | regnskapnorge.no


