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ORG.NR. 971 435 038 MVA - TONO SA
MERVERDIAVGIFTSREGISTERET
 

Vi viser til henvendelse fra advokat Fagerhaug i advokatfirmaet Selmer av 12.11.2021, vedrørende registrering i

Merverdiavgiftsregisteret og virksomhetens innkreving av merverdiavgift på vegne av kunder/medlemmer.

Det refereres fra henvendelsen:

«Organisasjonene oppkrever kollektive vederlag på vegne av grupper av rettighetshavere som enten har opphavs-

rettigheter etter åndsverksloven §§ 2 og 3 (for kunstnere, forfattere, tekstforfattere, komponister mv.), i det

følgende kalt "Opphavsrett" eller har såkalte nærstående rettigheter etter åndsverksloven kap 2 (for produsenter,

utøvende kunstnere, fotografer mv.) i det følgende kalt "Nærstående rettigheter".

Organisasjonene oppkrever til sammen vederlag for nærmere 3 millioner rettighetshavere i Norge og internasjon-

alt (i tidligere brev til skatteetaten er det opplyst at det er hundretusener av rettighetshavere, men det riktige er alt-

så nærmere 3 millioner rettighetshavere totalt)».

Skattedirektoratets seneste konklusjoner er at virksomhetens oppkreving av kollektivt vederlag er å anse som om-

setning i merverdiavgiftslovens forstand, at vederlag som oppkreves gjennom virksomheten skjer på vegne ret-

tighetshaverne og at avgiftsbehandlingen av vederlaget skal baseres på rettighetshavers registreringer og

avgiftsstatus. Videre er Skattedirektoratets seneste tilbakemelding blitt ansett som et pålegg til virksomheten om å

starte å innkreve merverdiavgift på kollektivt rettighetsvederlag i henhold til Skattedirektoratets konklusjoner.

Det opplyses i brev av 12.11.2021 at virksomheten blir stilt overfor et vanskelig dilemma om hvordan de skal

forholde seg til gjeldende regelverk og Skattedirektoratets pålegg. Organisasjonene ønsker å etterkomme krav om

oppkreving av merverdiavgift, men kan samtidig ikke legge opp til ordninger som er umulige å gjennomføre.

Virksomheten ser det heller ikke som noe godt alternativ å fortsette å ikke oppkreve merverdiavgift, gitt

Skattedirektoratets seneste konklusjoner.

Skattekontoret har vært i dialog med juridisk stab i Brukerdialog og Skattedirektoratet vedrørende

problemstillingen. Skattedirektoratet er også kjent med denne problemstillingen gjennom brev til Skattedirektoratet

og Finansdepartementet av 20.10.2021.

Innenfor gjeldende regelverk er det ikke rom for å behandle innkreving av avgift slik det skisseres i brevet av

12.11.2021, det vil si innkreving og innrapportering av rettighetshavernes omsetning som virksomhetens egen om-

setning. Søknad om forhåndsregistrering av praktiske grunner baserer seg på denne løsningen.



Skattedirektoratet har imidlertid opplyst om at det jobbes med en lovendring knyttet til ovennevnte problemstilling.

En slik endring vil tidligst foreligge om seks måneder.

Inntil lovendring er på plass, er skattekontoret av den oppfatning at virksomhetene kun skal være registrert for

egen omsetning. For å avklare om kravet til næringsvirksomhet foreligger for egen virksomhet, ber vi om en

redegjørelse for størrelsen på virksomhetens egen omsetning og hva denne består av f. eks ved innsending av

budsjett/regnskap.

Ut ifra denne informasjonen, vil vi kunne vurdere hvorvidt virksomheten skal stå ordinært registrert i

Merverdiavgiftsregisteret. Dersom vilkårene for registrering jf. mval §§ 2-1 og 3-1 ikke foreligger, vil virksomheten

bli slettet fra Merverdiavgiftsregisteret fra og med 1. termin 2022.

Vi ber om at informasjonen blir sendt oss innen 21.01.2022.

Hvordan kontakte oss

Skriftlig henvendelse kan sendes elektronisk via skatteetaten.no/kontakt.

 

Det er viktig å oppgi referansenummeret når dere kontakter oss. Referansenummeret er enten saksnummeret som

er oppgitt øverst i brevet under 'Vår referanse', eller org.nr./fødselsnr. Oppgi et telefonnummer vi kan nå dere på.

 

Dere kan lese mer om merverdiavgiftsreglene på skatteetaten.no eller ringe 800 80 000 (fra utlandet +47 22 07 70

00).

 

Med hilsen
Skatteetaten
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