
Lovvedtak 144
(2016–2017)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017) 
I Stortingets møte 16. juni 2017 ble det gjort følgende

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 (merver-
diavgiftsloven) gjer ein følgjande endringar:

§ 1-3 fyrste ledd bokstav g skal lyde:
g) unntak fra loven: omsetning og uttak som ikke er

omfattet av loven,

§ 10-7 andre ledd tredje punktum skal lyde:
Kravet om gjenutførsel kan frafalles dersom varen
blir tilintetgjort under kontroll av eller etter avtale
med tollregionen mot at den som var ansvarlig for
merverdiavgiften etter § 11-1 første ledd bærer kost-
nadene.

§ 14-7 tredje og fjerde ledd skal lyde:
(3) Tilbyder som blir slettet i medhold av første

ledd bokstav c, og som fortsatt har avgiftspliktig
virksomhet, skal registreres ved representant etter
§ 2-1 sjette ledd.

(4) Tilbyder som har blitt slettet i medhold av før-
ste ledd bokstav c, skal kunne registreres på nytt når 
a) tilbyderen etter slettingsvedtaket har fulgt plikt-

ene som følger av merverdiavgiftsloven, 
b) det må antas at tilbyderen ved ny registrering vil

følge pliktene som følger av merverdiavgiftslo-
ven, og 

c) tilbyderen har oppfylt tidligere betalingsforplik-
telser.

§ 15-10 fjerde ledd andre punktum skal lyde:
Transaksjonsoversikten skal være tilstrekkelig detal-
jert til at skattekontoret kan fastslå at merverdiav-
giftsberegningen i skattemeldingen er korrekt.

§ 22-2 andre ledd skal lyde:
(2) Fra samme tidspunkt oppheves lov 19. juni

1969 nr. 66 om merverdiavgift.

II
Endringane under I tek til å gjelde straks.

Olemic Thommessen

president



T
ry

k
k

 o
g 

la
yo

u
t:

 S
to

rt
in

ge
ts

 g
ra

fi
sk

e 
se

k
sj

on


