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1 Innledning 

I Prop. 141 L (2011-2012) foreslo Finansdepartementet en rekke endringer i merverdiavgiftsloven og 
ligningslovens kontrollbestemmelser. Endringsforslagene var ikke vedtatt da merverdiavgiftsloven ble endret 
i forbindelse med Statsbudsjettet 2013, se Prop. 1 LS (2012-2013) og lov 7. desember 2012 nr. 78.  
 
Prop. 66 L (2012-2013) er en samordning av forslagene i Prop. 141 L (2011-2012) og de vedtatte endringer 
med bakgrunn i Prop. 1 LS (2012-2013). Det vises til lov 26. april 2013 nr. 16. Ved kgl. res. samme dato ble 
det vedtatt at endringene blant annet i merverdiavgiftsloven trer i kraft 1. juli 2013. 
 
Lovendringene følger som vedlegg til denne meldingen. 
 

2 Kontrollopplysninger fra avgiftssubjektet mv. 

Plikten til å gi kontrollopplysninger i tidligere § 15-11 var knyttet til dokumentbegrepet. Bestemmelsen er 
flyttet til merverdiavgiftsloven § 16-1 og endret slik at plikten nå er knyttet til opplysningenes innhold, 
uavhengig av lagringsmedium. I § 16-1 første ledd er det også inntatt en bestemmelse som gir 
avgiftsmyndighetene adgang til å innhente kontrollopplysninger om bokføring før oppgavefristens utløp. 
 
Det er klargjort i lovteksten i § 16-1 første ledd annet punktum at plikten til å dokumentere opplysningene 
også omfatter å "sammenstille". Dette alternativet innebærer at myndighetene kan kreve at den 
opplysningspliktige må opprette et nytt dokument hvor det tas inn opplysninger fra ulike kilder eller fra for 
eksempel en database. 
 
Det følger av merverdiavgiftsloven § 16-1 tredje ledd at den opplysningspliktige må legge frem 
opplysningene uten hensyn til egen taushetsplikt. Unntak gjøres for opplysninger som angår rikets sikkerhet. 
 

3 Kontrollopplysninger fra tredjepart 

Bestemmelsene i tidligere kapittel 16 er erstattet av færre og mer generelle bestemmelser, jf. 
merverdiavgiftsloven §§ 16-2 til 16-5. 
 
Den kasuistiske oppregningen over hvilke tredjeparter som er opplysningspliktige, er ikke videreført. 
Merverdiavgiftsloven § 16-2 første ledd pålegger nå enhver tredjepart (næringsdrivende eller juridiske 
enheter mv.) å gi opplysninger som kan ha betydning for noens avgiftsplikt. Det stilles heller ikke noe krav 
om at plikten skal være knyttet til navngitte aktører. Bestemmelsen hjemler også innhenting av opplysninger 
av mer generell art for målretting av kontroller. Dette kan imidlertid bare gjøres når det foreligger særlige 
grunner, jf. § 16-2 tredje ledd. 
 
Skattedirektoratet utarbeider nå retningslinjer for innhenting av opplysninger hos tredjepart for målretting av 
kontroller. Retningslinjene vil tre i kraft 1. juli 2013. 
 
Også når det gjelder kontrollopplysninger fra tredjepart, er plikten nå knyttet til opplysningenes innhold, 
uavhengig av lagringsmedium. 
 
Det er ikke foretatt noen utvidelse av opplysningsplikten for privatpersoner som tredjepart, jf. § 16-2 annet 
ledd. 
 
Bestemmelsen om kontrollopplysninger fra offentlig organ i tidligere merverdiavgiftslov § 16-5 er videreført i 
§ 16-3 med en tilføyelse om at også konfliktrådene uten hinder av taushetsplikten de ellers har, skal gi 
avgiftsmyndighetene opplysninger om innholdet i avtale inngått under megling. 
 
Bestemmelsen knyttet til kontrollopplysninger fra tilbyder av elektroniske kommunikasjonsnett eller 
 –tjenester er utvidet slik at Skattedirektoratet, dersom vilkårene er til stede, kan pålegge tilbyder å gi 
opplysninger om elektroniske kommunikasjonsadresser, jf. merverdiavgiftsloven § 16-4. 



 
 

 
I Revidert nasjonalbudsjett, Prop150 LS (2012-2013), kapittel 12, foreslår departementet at advokater og 
andre tredjeparter uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, etter krav fra avgiftsmyndighetene, plikter å gi 
opplysninger om pengeoverføringer, innskudd og gjeld, herunder hvem som er parter i overføringene på 
deres konti tilhørende avgiftssubjektet. Skattedirektoratet vil komme nærmere tilbake til bestemmelsen når 
forslaget er vedtatt. 
 
Ved lov 7. desember 2012 nr. 78, jf. Prop. 1 LS (2012-2013), ble det fastsatt en ny bestemmelse i 
merverdiavgiftsloven § 16-8 om drosjesentralers opplysningsplikt. Bestemmelsen er nå opphevet. 
Bakgrunnen for dette er at avgiftsmyndighetene vil kunne få opplysninger som er innbrettet fra 
drosjesentraler av ligningsmyndighetene uten hinder av taushetsplikten, jf. ligningsloven § 3-13 nr. 2 
bokstav a. 
 
Det er fastsatt forskrift om levering av kontrollopplysninger fra drosjesentraler, jf. forskrift 20. desember 2012 
nr. 1382. 
 

4 Kontroll hos de opplysningspliktige 

Merverdiavgiftsloven ga tidligere hjemmel for å foreta kontrollundersøkelse hos avgiftssubjekter og 
tredjeparter som hadde plikt til å gi opplysninger etter tidligere §§ 16-1 og 16-2. Avgiftsmyndighetene er nå 
gitt adgang til å foreta kontrollundersøkelser hos alle tredjeparter som plikter å gi opplysninger etter 
merverdiavgiftsloven, jf. merverdiavgiftsloven § 16-6 første ledd første punktum. Opplysningspliktige plikter 
imidlertid ikke å gi adgang til kontrollundersøkelser i private hjem med mindre næringsvirksomheten utøves 
fra det private hjemmet, jf. § 16-6 første ledd annet punktum.  
 
I Prop. 66 L (2012-2013) endres merverdiavgiftsloven § 16-6 annet ledd ift. forslaget slik det fremgår av 
Prop. 141 L (2011-2012). Adgang til kopiering av elektroniske arkiver gjelder nå også ved kontroll hos 
tredjeparter. 
 
Det følger av merverdiavgiftsloven § 16-6 tredje ledd at den opplysningspliktige eller en fullmektig, når 
avgiftsmyndighetene krever det, skal være til stede ved kontrollen og yte nødvendig bistand og veiledning. 
 
I Prop. 1 LS (20122013) foreslår departementet en forskriftsbestemmelse i merverdiavgiftsloven § 15-11 nytt 
femte ledd. Forskrift ble fastsatt med hjemmel i denne bestemmelsen 8. mars 2013, jf. forskrift om 
gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll. I Prop. 66 L (2012-2013) er forskriftshjemmelen omformulert og 
flyttet til merverdiavgiftsloven § 16-11. Departementet kan gi forskrifter om utfylling og gjennomføring av 
kapittel 16 om kontroll, herunder gi bestemmelser om hvordan opplysninger skal gis. Forskriftsbestemmelsen 
skal også gjelde for innførselsmerverdiavgift. Henvisningen i merverdiavgiftsloven § 13-3 annet ledd til 
tolloven § 13-4 femte ledd er derfor fjernet (fullmakt for departementet til å gi forskrift om tollmyndighetenes 
kontroll). 
 
Avgiftssubjektet og andre opplysningspliktige skal gis rimelig varsel og ha rett til å være til stede ved kontroll 
etter merverdiavgiftsloven § 16-6, jf. ny § 13-4 første ledd. Avgiftsmyndighetene har imidlertid også hjemmel 
til å gjennomføre uvarslet kontroll. Ved kontroll skal det skrives rapport eller protokoll som inneholder de 
faktiske opplysninger som innhentes. Nærmere presisering av hva rapporten skal inneholde fremgår av 
forskrift om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll § 7 første ledd. 

5 Tvangsmulkt 

Anvendelsesområdet for ileggelse av tvangsmulkt overfor tredjeparter er utvidet. Tvangsmulkt kan ilegges 
overfor enhver tredjepart som ikke har etterkommet opplysningsplikten etter kapittel 16. Det presiseres at  
også unnlatelse av å gi adgang til kontrollundersøkelse etter § 16-6 kan medføre tvangsmulkt. Det vises til 
endringene i merverdiavgiftsloven § 21-1 første ledd. 
 
 



 
 

6 Politiets bistandsplikt 

Politiets bistandsplikt etter tidligere § 15-13 er utvidet til også å gjelde tredjepart, jf. merverdiavgiftsloven 
§ 16-9. 
 

7 Redaksjonelle endringer 

Som følge av forannevnte endringer er det foretatt redaksjonelle endinger i §§ 1-3, 11-4, 13-3, 18-2 og 21-4. 
Merverdiavgiftsloven § 15-12 og 15-12a om pålegg om bokføring og revisjon er videreført i 
merverdiavgiftsloven §§ 16-7 og 16-8. 



 
 

 
 
 

Vedlegg 
 
 

Endringer i merverdiavgiftsloven 
  

§ 1-3 første ledd bokstav g skal lyde: 
g) unntak fra loven: omsetning og uttak som ikke er omfattet av loven, likevel slik at §§ 16-1 og 16-6 gjelder,  
 
§ 11-4 annet ledd skal lyde: 

(2) Den som ikke er avgiftssubjekt og som i strid med § 15-11 første ledd har oppgitt beløp uriktig 
betegnet som merverdiavgift i salgsdokumentasjon, skal betale beløpet.  
 
§ 13-3 første ledd skal lyde: 

(1) § 13-2, kapittel 14, §§ 15-1 til 15-9, § 15-10, § 15-11, kapittel 17, kapittel 18, § 19-1, § 19-2, § 20-1 
tredje ledd, § 20-2, § 21-2 og § 21-3 gjelder ikke for merverdiavgift som påløper ved innførsel av varer.  
 
§ 13-3 annet ledd skal lyde: 

(2) Den som ved innførsel av varer er ansvarlig for merverdiavgiften etter § 11-2, skal tollbehandle 
varene etter reglene i tolloven. Tolloven § 12-1, § 12-1a, §§ 12-10 til 12-12, § 12-14 og § 16-10 gjelder 
tilsvarende.  
 
Ny § 13-4 skal lyde: 

§ 13-4 Varsel og rapport ved kontroll 
(1) Avgiftssubjektet og andre opplysningspliktige skal gis rimelig varsel og ha rett til å være til stede og uttale 
seg ved kontroll i medhold av § 16-6. Dette gjelder bare for så vidt det kan gjennomføres uten at formålet 
med kontrollen settes i fare. 
 

(2) Ved kontroll i medhold av § 16-6 skal det skrives rapport eller protokoll som inneholder de faktiske 
opplysninger som innhentes, for så vidt de gjelder den opplysningspliktige som kontrollen foretas hos. 
 
Kapittel 15 avsnitt II overskriften skal lyde: 
II Dokumentasjonsplikt 
 
§ 15-11 oppheves 
§ 15-12 oppheves  
§ 15-12a oppheves 
§ 15-13 oppheves  
 
I kapittel 15 avsnitt III blir nåværende § 15-14 ny § 15-11.  
 
Kapittel 16 skal lyde: 
Kapittel 16. Kontroll  
 
§ 16-1 Kontrollopplysninger fra avgiftssubjektet mv. 

(1) Avgiftssubjektet, den som er ansvarlig for merverdiavgift ved innførsel av varer, tilbyder i forenklet 
registreringsordning, samt den som er pålagt bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2 tredje ledd, skal etter 
krav fra avgiftsmyndighetene gi opplysninger som kan ha betydning for vedkommendes bokføring eller 
avgiftsplikt. Avgiftsmyndighetene kan kreve at den opplysningspliktige etter første punktum dokumenterer 
opplysningene ved for eksempel å gi innsyn i, legge fram, sammenstille, utlevere eller sende inn 
regnskapsmateriale med bilag, kontrakter, korrespondanse, styreprotokoller, elektroniske programmer og 
programsystemer.  

(2) Næringsdrivende som ikke har plikt til å levere omsetningsoppgave, skal gi de opplysninger om 
virksomheten som avgiftsmyndighetene krever. 

(3) Den som kan pålegges å gi opplysninger etter denne bestemmelse har plikt til å legge fram 
opplysninger uten hensyn til den taushetsplikt han er pålagt ved lov eller på annen måte. Opplysninger som 
angår rikets sikkerhet kan likevel bare kreves framlagt etter samtykke fra Kongen.  

(4) I enkeltpersonforetak påhviler opplysningsplikten foretakets innehaver. I selskap, samvirkeforetak, 
forening, institusjon eller innretning påhviler plikten den daglige leder av virksomheten, eller styrelederen 
dersom virksomheten ikke har daglig leder. 



 
 

 
§ 16-2 Kontrollopplysninger fra tredjepart 

(1) Enhver tredjepart plikter etter krav fra avgiftsmyndighetene å gi opplysninger som kan ha betydning 
for noens avgiftsplikt.  

(2) I den utstrekning opplysningene ikke knytter seg til deres næringsvirksomhet, plikter fysiske personer 
likevel bare å gi opplysninger i følgende tilfeller: 
a) Den som lar utføre arbeid på bygg eller anlegg, plikter etter krav fra avgiftsmyndighetene å gi 

opplysninger om hvem som har levert materialer mv. og hvem som for egen regning har medvirket til 
arbeidet. Det skal gis opplysninger om varelevering og -kjøp, tjenester, vederlag og andre forhold som 
knytter seg til det enkelte mellomværendet og oppgjøret for dette. 

b) Oppdragsgivere plikter etter krav fra avgiftsmyndighetene å gi opplysninger om de mellommenn 
vedkommende har gitt oppdrag, og om størrelsen av vederlag som omfattes av oppdraget gjennom et 
nærmere angitt tidsrom. 
(3) Innhenting av opplysninger for målretting av kontroller kan bare foretas når det foreligger særlig 

grunn. 
(4) Avgiftsmyndighetene kan kreve at tredjepart dokumenterer opplysningene på en slik måte som nevnt 

i § 16-1 første ledd annet punktum.  
(5) I enkeltpersonforetak påhviler opplysningsplikten etter første til tredje ledd foretakets innehaver. I 

selskap, forening, institusjon eller innretning påhviler plikten den daglige leder av virksomheten, eller 
styrelederen dersom virksomheten ikke har daglig leder.  
 
§ 16-3 Kontrollopplysninger fra offentlig organ 

(1) Offentlige myndigheter, innretninger mv. og tjenestemenn plikter etter krav fra avgiftsmyndighetene å 
gi de opplysninger som de er blitt kjent med i sitt arbeid, og skal i nødvendig utstrekning gi utskrift av 
protokoll, kopi av dokumenter mv.  

(2) Uten hinder av taushetsplikt som de ellers har, skal  
a) myndigheter som fastsetter eller innkrever skatt, toll eller avgifter eller som utbetaler erstatninger, 

tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv., etter krav fra avgiftsmyndighetene gi opplysninger om de 
fastsatte, innkrevde eller utbetalte beløp og om grunnlaget for dem, 

b) myndigheter som er tillagt kontrollerende funksjoner etter lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel, 
etter krav fra avgiftsmyndighetene gi opplysninger som de er blitt kjent med under dette arbeidet, såfremt 
opplysningene er gitt kontrollorganet i medhold av lovbestemt opplysningsplikt, 

c) myndigheter som er tillagt kontrollerende funksjoner etter lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling, 
etter krav fra avgiftsmyndighetene gi opplysninger som de er blitt kjent med under dette arbeidet, 

d) konfliktrådene etter krav fra avgiftsmyndighetene gi opplysninger om innholdet i avtale inngått under 
megling i konfliktråd, jf. lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd. 
(3) Departementet kan gi forskrifter om at opplysninger etter første ledd og annet ledd bokstav a, b og c 

også skal gis om ikke navngitt person, bo, selskap eller innretning. Departementet kan også gi forskrift om at 
opplysninger til bruk for direkte kontroll av oppgaver skal leveres elektronisk, herunder om vilkår for slik 
levering.  
 
§ 16-4 Kontrollopplysninger fra tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste  

Når særlige hensyn gjør det nødvendig, og det foreligger mistanke om overtredelse av bestemmelser gitt 
i eller i medhold av denne lov, kan Skattedirektoratet eller den direktoratet gir fullmakt pålegge tilbyder av 
tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste å gi opplysninger om avtalebasert hemmelig 
telefonnummer eller andre abonnementsopplysninger, samt elektronisk kommunikasjonsadresse. 
 
§ 16-5 Opplysningsplikt etter krav ved skifte av dødsbo 

Utstedes det proklama ved skifte av dødsbo, plikter loddeiere, tingrettsdommer, testamentfullbyrder og 
andre som yter hjelp ved skifteoppgjøret, å gi de opplysninger som avgiftsmyndighetene finner nødvendig for 
å avgjøre om boet skylder merverdiavgift. 
 
§ 16-6 Kontroll hos den opplysningspliktige 

(1) Avgiftsmyndighetene kan foreta kontrollundersøkelse hos den som plikter å gi opplysninger etter 
denne lov. De opplysningspliktige plikter likevel ikke å gi adgang til kontrollundersøkelse i deres private 
hjem, med mindre næringsvirksomhet utøves fra den næringsdrivendes private hjem. 

(2) Ved kontrollundersøkelse som nevnt i første ledd skal den opplysningspliktige gi opplysninger som 
vedkommende plikter å gi ved kontroll etter § 16-1 til § 16-5. Den opplysningspliktige skal videre gi 
avgiftsmyndighetene adgang til befaring, besiktigelse, gjennomsyn av arkiver, opptelling av eiendeler, 
taksering mv. av fast eiendom, anlegg, innretninger, transportmidler mv. Ved gjennomsyn av virksomhetens 
arkiver kan avgiftsmyndighetene foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos den 
opplysningspliktige eller hos avgiftsmyndighetene.  

(3) Den opplysningspliktige eller en fullmektig for ham skal når avgiftsmyndighetene krever det, være til 



 
 

stede ved kontroll som nevnt i første ledd og yte nødvendig veiledning og bistand. 
(4) I enkeltpersonforetak påhviler pliktene etter første til tredje ledd foretakets innehaver. I selskap, 

samvirkeforetak, forening, institusjon eller innretning påhviler pliktene den daglige leder av virksomheten, 
eller styrelederen dersom virksomheten ikke har daglig leder. 
 
§ 16-7 Pålegg om bokføring 

(1) Avgiftsmyndighetene kan pålegge bokføringspliktige som plikter å sende oppgave over omsetning 
mv. etter denne lov eller i henhold til bestemmelser gitt med hjemmel i denne lov, å oppfylle sin plikt til å 
innrette bokføringen, spesifikasjonen, dokumentasjonen og oppbevaringen av regnskapsopplysninger i 
samsvar med regler gitt i eller i medhold av bokføringsloven.  

(2) Pålegg om bokføring som nevnt i første ledd rettes til styret i selskap, samvirkeforetak, forening, 
innretning eller organisasjon, og sendes hvert styremedlem. Det skal fastsettes en frist for oppfyllelse. 
Fristen skal være minimum fire uker og ikke lengre enn ett år.  

(3) Ligningsloven § 3-6 om klage over pålegg skal gjelde tilsvarende for klage over bokføringspålegg.  
 
§ 16-8 Pålegg om revisjon 

(1) Når den avgiftspliktiges årsregnskap er fastsatt i strid med bestemmelser i eller i medhold av 
regnskapsloven eller bokføringsloven eller god regnskapsskikk eller bokføringsskikk, kan 
avgiftsmyndighetene pålegge at ett eller flere årsregnskap revideres av en registrert eller statsautorisert 
revisor i samsvar med revisorloven § 2-2 for følgende selskap:  
a) aksjeselskap der det er truffet beslutning i medhold av fullmakt etter aksjeloven § 7-6, 
b) selskap som nevnt i regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13 som er organisert etter en utenlandsk 

selskapsform som i det vesentligste tilsvarer definisjonen av aksjeselskap i aksjeloven § 1-1 annet ledd, 
og som ikke har revisjonsplikt etter revisorloven § 2-1.  
(2) Pålegg om revisjon kan gis på grunnlag av forhold som nevnt i første ledd knyttet til årsregnskapet for 

siste regnskapsår samt de tre foregående årene.  
(3) Pålegg om revisjon kan ikke gjøres gjeldende for mer enn tre regnskapsår. 
(4) Pålegg om revisjon rettes til styret i selskapet.  
(5) Selskap som får pålegg om revisjon, kan klage over pålegget dersom det mener at det ikke har plikt 

eller lovlig adgang til å etterkomme pålegget. Klagen må være skriftlig og skal settes fram innen tre uker. 
Avgiftsmyndighetene kan bestemme at pålegget ikke skal settes i kraft før klagen er avgjort.  

(6) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om pålegg om revisjon.  
 
§ 16-9 Politiets bistandsplikt 

Politiet skal på anmodning fra avgiftsmyndighetene yte bistand ved avgiftskontrollen. Politiet kan kreve 
opplysninger og utlevering av materiale som nevnt i § 16-6.  
 
§ 16-10 Plikt til å framvise id-kort 
Dersom arbeidsgiver skal utstyre en arbeidstaker med id-kort etter regler gitt i medhold av arbeidsmiljøloven 
§ 4-1 syvende ledd, kan avgiftsmyndighetene kreve at arbeidstakeren framviser id-kortet.  
 
Ny § 16-11 skal lyde: 
§ 16-11 Forskrifter 

Departementet kan gi forskrifter om utfylling og gjennomføring av dette kapittel, herunder gi 
bestemmelser om hvordan opplysninger skal gis.  
 
§ 18-2 første ledd skal lyde: 

(1) Dersom beløp uriktig betegnet som merverdiavgift ikke er oppgitt i omsetningsoppgave, jf. § 15-1 
femte ledd, eller i melding, jf. § 15-11 annet ledd, kan avgiftsmyndighetene fastsette beløpet.  
 
§ 21-1 første ledd skal lyde: 

(1) Avgiftsmyndighetene kan ilegge tredjepart som ikke har etterkommet plikten til å gi opplysninger etter 
kapittel 16 eller adgang til kontroll etter § 16-6, en daglig løpende tvangsmulkt fram til oppfyllelse skjer.  
 
§ 21-1 annet ledd første punktum skal lyde: 

Avgiftsmyndighetene kan ilegge den som ikke har etterkommet pålegg om bokføring etter § 16-7 innen 
den fastsatte fristen, en daglig løpende tvangsmulkt fram til utbedring skjer.  
 
§ 21-4 annet ledd første punktum skal lyde: 

Den som forsettlig unnlater å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret etter kapittel 2 og 14, eller 
overtrer bestemmelsene i kapittel 15 eller 16 om opplysningsplikt og kontroll, straffes med bøter eller fengsel 
inntil tre måneder.  
 



 
 

Lovendringene trer i kraft 1. juli 2013. 


