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Ny bokføringslov – endring av merverdiavgiftsloven 
§ 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftslo-
ven 
 
I forbindelse med innføringen av ny lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokfø-
ringsloven), ble det foretatt endringer i merverdiavgiftsloven § 32 første ledd og i forskrif-
ter til merverdiavgiftsloven.  Endringene gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som 
benytter den nye bokføringsloven. 
 
 
Endring av merverdiavgiftsloven § 32 førs-
te ledd 
 
I forbindelse med innføringen av ny lov 19. no-
vember 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringslo-
ven), ble § 32 første ledd i merverdiavgiftsloven 
endret.  Endringen går ut på at det i bestem-
melsen henvises til den nye bokføringsloven i 
stedet for til lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregn-
skap (regnskapsloven 1998). 
 
Ved bestemmelsens henvisning til regnskapslo-
ven av 1998, skulle merverdiavgiften som ho-
vedregel periodiseres til tidspunktet for den 
faktiske levering av varer og tjenester.  Som 
kjent kunne imidlertid de regnskapspliktige 
etter innføring av 1998-loven velge å benytte 
tidligere regnskapslov.  De som valgte dette, 
kunne fortsette å periodisere merverdiavgiften 
til tidspunktet for utstedelse av salgsdokumen-
tasjon (inntil 30 dager etter levering). 
 
Ved henvisningen til den nye bokføringsloven 
videreføres prinsippet for periodisering til tids-
punktet for utstedelse av salgsdokumentasjon.  
Etter endringen av merverdiavgiftsloven § 32, 
skal beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 
29 tas med i oppgaven for den termin de er bok-
ført i regnskapssystemet etter bestemmelsene i 
bokføringsloven eller etter bestemmelser gitt i 
medhold av loven.  Ved bokføring etter bokfø-
ringsloven skal kjøp og salg henføres til den 
periode det tilhørende salgsdokument er ut-
stedt, ved at salgsdokumentets dato legges til 
grunn for bokføringen.  På denne måten vil de  

 
krav som oppstilles til tidspunktet for utstedel-
se av salgsdokumentasjon, indirekte regulere 
periodiseringen av merverdiavgift.  Nærmere 
bestemmelser om tidspunkt for utstedelse av 
salgsdokumentasjon finnes i 
Finansdepartementets forskrift 1. desember 
2004 om bokføring (bokføringsforskriften) § 5-2. 
 
Ved innføring av disse periodiseringsreglene er 
det blitt lagt vekt på å skape tidsmessig sym-
metri mellom kjøpers rett til fradrag for inngå-
ende avgift og selgers plikt til å innberette av-
giftsbeløpet. 
 
 
Endringer i forskrifter til merverdiav-
giftsloven 
 
Ved innføring av ny bokføringslov og bokfø-
ringsforskrift er en rekke forskrifter til merver-
diavgiftsloven endret.  Endringene har dels sin 
bakgrunn i at forholdene er blitt regulert i den 
nye lovgivningen, og dels i ønsket om å harmo-
nisere begrepsbruken med bokføringsloven.  For 
en detaljert oversikt over endringene vises til 
vedlegget til denne meldingen. 
 
 
Ikrafttredelse 
 
Endringen av merverdiavgiftsloven § 32 første 
ledd følger av bokføringsloven § 18 nr. 1.  Med 
hjemmel i bokføringsloven § 17 og kgl.res. 19. 
november 2004 (delegasjon) har Finansdepar-
tementet fastsatt forskrift av 1. desember 2004  



om ikrafttredelse og overgangsregler til bokfø-
ringsloven.  Etter forskriftens § 1 tredje ledd (jf. 
departementets endringsforskrift av 20. desem-
ber 2004) vil endringen av merverdiavgiftsloven 
§ 32 første ledd gjelde fra 1. januar 2005 for de 
bokføringspliktige som velger å følge den nye 
bokføringsloven i 2005.  For bokføringspliktige 
som pr. 1. januar 2005 velger å benytte regn-
skapsloven av 13. mai 1977 nr. 35 eller reglene i 
lov av 17. juli 1998 nr. 56 kapittel 2, vil end-
ringen av merverdiavgiftsloven § 32 første ledd  

først gjøres gjeldende fra 1. januar 2006, jf § 1 
annet ledd og § 2 i departementets ikrafttredel-
ses- og overgangsforskrift.   
 
På samme måte som for endringen av merver-
diavgiftsloven § 32 første ledd, er de endringer 
av forskriftene til merverdiavgiftsloven som 
omtales her kun gjort gjeldende for bokførings-
pliktige som benytter bestemmelsene i den nye 
bokføringsloven. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           Vedlegg  
 
Lovendring: 
 
Merverdiavgiftsloven § 32 første ledd lyder: 
Beløp som nevnt i § 29 medtas i oppgaven for den termin de er bokført i regnskapssystemet etter be-
stemmelsene i bokføringsloven eller i medhold av loven, med mindre annet bestemmes av departemen-
tet. 
 
 
Ny forskrift: 
 

Forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring 
(bokføringsloven) 

Fastsatt av Finansdepartementet 1. desember 2004 i medhold av lov 19. november 2004 nr. 73 om bok-
føring § 17, jf. kgl.res. 19. november 2004. 

I 
§ 1 Ikrafttredelse 
 
Bokføringsloven trer med unntak av § 18 i kraft 1. januar 2005. 
 
Bokføringsloven § 18 trer i kraft 1. januar 2006. 
 
For bokføringspliktige som følger bokføringsloven med tilhørende forskrifter i 2005, gjelder likevel bok-
føringsloven § 18 nr. 1 fra 1. januar 2005. 
 
§ 2 Overgangsregler for bokføringspliktige pr 1. januar 2005 
 
Frem til 1. januar 2006 eller første dag i et avvikende regnskapsår som starter i kalenderåret 2006, kan 
bokføringspliktige pr 1. januar 2005 velge å fortsette å benytte reglene om registrering og dokumenta-
sjon av regnskapsopplysninger (bokføring) mv. i lov 13. mai 1977 nr. 35 med tilhørende forskrifter, eller 
reglene i lov 17. juli 1998 nr. 56 kapittel 2 med tilhørende forskrifter.  
Bokføringspliktige skal benytte de samme reglene for registrering og dokumentasjon av regnskapsopp-
lysninger (bokføring) gjennom hele regnskapsåret 2005. Bokføringspliktige kan likevel velge å følge 
regler om oppbevaring i bokføringsloven § 13 med tilhørende forskrifter. 
 

II 
 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven: 
 
Finansdepartementet har den 20. desember 2004 fastsatt følgende endringsforskrifter: 
 
 
I forskrift 14. oktober 1969 nr. 1 (Nr. 2) om innhold av salgsdokumenter m.v. gjøres følgende 
endringer: 
 
§§ 1-6 og §§ 8-11 oppheves. 
 
 
I forskrift 20. desember 1969 nr. 1 (Nr. 18) om forholdsmessig fradrag for inngående avgift 
etter merverdiavgiftsloven gjøres følgende endring: 
 
I merknadene til § 1 syvende ledd skal det vises til bokføringsloven § 5.  
 
 
I forskrift 12. mars 1970 nr. 9404 (Nr. 26) om avregning av inngående avgift for samvirkefore-
tak m.v. gjøres følgende endring: 

 
§ 1 skal lyde: 
Denne forskrift gjelder for foreninger og lag (samvirkeforetak) som  
 
a) hovedsakelig tilvirker eller forhandler produkter fra medlemmenes fiske, skogbruk eller gårdsbruk 
med binæringer, samt hagebruk, gartneri, husdyrhold og reindrift, og  
 
b) foretar avregning og utsteder avregningsdokument ved alle sine kjøp av produkter fra medlemmer og 
ikke-medlemmer, jf. forskrift 1. desember 2004 om bokføring (bokføringsforskriften) § 5-2-1 annet ledd 
bokstav a og b.  
 
 
Forskrift 9. september 1974 nr. 2 (Nr. 62) om når forskott eller delbetaling på kontraktssum 
skal avgiftsberegnes etter merverdiavgiftsloven oppheves. 
 
 
I forskrift 31. mars 1977 nr. 4933 (Nr. 71) om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved 
representant m.v. gjøres følgende endringer: 
 
§ 4 første ledd skal lyde: 
Salgsdokument (faktura m.v.) vedrørende den utenlandske næringsdrivendes omsetning av varer og 
tjenester her i landet skal sendes gjennom hans representant, jf. forskrift 1. desember 2004 om bokfø-
ring (bokføringsforskriften) §§ 5-1-2 tredje ledd og 5-2-1 tredje ledd.  
 
§ 4 annet ledd oppheves. 
 
§ 4 tredje ledd blir annet ledd.  
 
§ 5 skal lyde:  
Regnskap for utlendingens omsetning her i landet skal føres i samsvar med bestemmelsene i lov 19. no-
vember 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven).  
 
Den utenlandske næringsdrivende og hans representant er begge ansvarlige for at bokføringsplikten etter 
lov 19. november 2004 nr. 73 (bokføringsloven) § 2 annet ledd blir overholdt.   
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I forskrift 17. oktober 1978 nr. 3 (Nr. 79) om avregning av inngående avgift overfor hjemme-
produsenter av håndverks- og husflidsarbeider gjøres følgende endring: 
 
§ 1 første ledd skal lyde: 
Denne forskrift gjelder for husflidsutsalgs kjøp av produkter fra håndverks- og husflidsarbeid i hjem-
met, når de foretar avregning og utsteder salgsdokument ved alle kjøp fra hjemmeprodusentene, jf. 
forskrift 1. desember 2004 om bokføring (bokføringsforskriften) § 5-2-1 annet ledd bokstav c og d.  
 
 
I forskrift 1. juli 1992 nr. 492 (Nr. 101) om avgrensing og gjennomføring av bruken av redu-
sert beregningsgrunnlag for merverdiavgift ved veldedige og allmennyttige institusjoner og 
organisasjoners salg av gjenstander til betydelig overpris gjøres følgende endring: 
 
§ 4 skal lyde: 
Ved bruk av redusert beregningsgrunnlag etter denne forskrift gjelder bestemmelsene i forskrift 1. de-
sember 2004 om bokføring (bokføringsforskriften) § 8-11. 
 
 
I forskrift 22. august 1997 nr. 933 (Nr. 109) om omsetning av brukte varer, kunstverk, samle-
objekter og antikviteter gjøres følgende endringer: 
 
§ 9 skal lyde: 
Når avgiften beregnes etter reglene i denne forskrift skal selve avgiftsbeløpet ikke angis i salgsdoku-
mentet, jf. også forskrift 1. desember 2004 om bokføring (bokføringsforskriften)§ 8-10.  
 
§ 12 annet ledd siste punktum oppheves. 
 
 
 
Skattedirektoratet har den 21. desember 2004 fastsatt følgende endringsforskrifter: 
 
 
I forskrift 20. august 1969 om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende som går inn 
under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven (Nr. 1) gjøres følgende endringer: 
 
Forskriftens § 1 til og med § 12 oppheves. 
 
 
I forskrift 29. desember 1969 om bokføring for næringsdrivende som i siste ledd omsetter 
bøker og tidsskrifter fritatt for merverdiavgift (Nr. 21) gjøres følgende endringer: 
 
§ 1 første punktum skal lyde: 
Næringsdrivende som omsetter bøker og tidsskrifter for egen og/eller fremmed regning skal føre kjøp og 
salg av bøker og tidsskrifter som er unntatt for avgiftsplikt, over henholdsvis konto for ”Innkjøp avgifts-
frie bøker/tidsskrifter” og konto for ”Salg avgiftsfrie bøker/tidsskrifter”. 
 
Merknad til § 1 oppheves. 
 
§ 2 oppheves. 
 
Merknad til § 2 oppheves. 
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§ 4 siste punktum skal lyde: 
Omsettes bøker/tidsskrifter også i siste ledd, gjelder for denne del av omsetningen forskriftene under 
kap. I § 1. 
 
Kap. III og § 5 oppheves. 
 
 
I forskrift 30. desember 1969 om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende i fiske og 
fangst som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven (Nr. 22) gjøres følgende end-
ringer: 
 
Forskriftens kap. 1 oppheves. 
 
§§ 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 9 oppheves. 
 
Forskriftens kap. 3 oppheves. 
 
§ 14 oppheves. 
 
 
I regler 28. juli 1970 om direkte transport til og fra utlandet og om legitimasjon for avgifts-
frihet etter FINs forskrift av 26. mai 1970 (Nr. 34) gjøres følgende endringer: 
 
Punkt 2 skal lyde: 
Den som fakturerer avgiftsfritt i henhold til forskriftens §1 skal oppbevare gjenpart av dokument som 
nevnt under punkt 1 som dokumentasjon til regnskapet. 
 
Punkt 3 annet ledd skal lyde: 
Både gjenpart av salgsdokument og dokument som nevnt under punkt 1 skal oppbevares som dokumen-
tasjon til regnskapet. 
 
 
I forskrift 31. juli 1970 om legitimasjonsregler for omsetning av varer og tjenester til bruk i 
utlandet m.v. (Nr. 35) gjøres følgende endringer: 
 
Pkt. 1. § 1, første ledd i forskriften annet ledd nest siste punktum skal lyde: 
Det vises for øvrig til Finansdepartementets forskrift 1. desember 2004 om bokføring (bokføringsfor-
skriften) § 5-1. 
 
Pkt. 1. § 1, første ledd i forskriften annet ledd siste punktum skal lyde: 
Kvitteringen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal av leverandøren oppbevares i 
samsvar med bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 
 
Pkt. 1. § 1, tredje ledd i forskriften annet ledd skal lyde: 
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Bestillingen og et eksemplar av den avgiftsfrie publikasjonen/filmen anses som dokumentasjon av bok-
førte opplysninger og skal av trykkeriet/filmprodusenten oppbevares i samsvar med bestemmelsene i lov 
19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 
 
 
Pkt. 2. § 2 i forskriften første ledd siste punktum skal lyde: 
Tolldeklarasjonen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal oppbevares i samsvar med 
bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 
 
Pkt. 2. § 2 i forskriften tredje ledd skal lyde: 
Fakturagjenpart, fraktdokument, Postverkets tolldeklarasjon bl. 147 og erklæring (manifest) utstedt av 
speditør anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal oppbevares i samsvar med bestem-
melsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 
 
Pkt. 2. § 2 i forskriften siste ledd oppheves. 
 
Pkt. 2A. § 3 i forskriften nest siste ledd skal lyde: 
Eksportøren skal på sin gjenpart av bestillingsseddelen som skal oppbevares som regnskapsmateriale, 
anføre henvisning til salgsdokumentet fra vareleverandøren, til salgsdokumentet til den utenlandske 
kjøper og til eksportdokumentet. 
 
Pkt. 2A. § 3 i forskriften siste ledd skal lyde: 
Vareleverandøren skal i salgsdokumentet til eksportøren vise til bestillingsseddelen som vedheftes vare-
leverandørens gjenpart av salgsdokumentet og oppbevares som regnskapsmateriale.  Salgsdokumentet 
(med gjenparter) skal tydelig merkes: 

”Merverdiavgift ikke beregnet.” 
 
Pkt. 4. § 8 i forskriften første ledd første punktum skal lyde: 
Vilkåret for avgiftsfritak etter § 8, annet ledd litra a, er at det i salgsdokumentasjon angis når og hvor 
tjenesten er utført. 
 
Pkt. 4. § 8 i forskriften annet ledd siste punktum skal lyde: 
Dokumentasjonen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal oppbevares i samsvar med 
bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 
 
Pkt. 5. § 11 i forskriften første ledd annet punktum skal lyde: 
Tolldeklarasjonen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal oppbevares i samsvar med 
bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 
 
Pkt. 5. § 11 i forskriften tredje ledd tredje punktum skal lyde: 
Det vises for øvrig til Finansdepartementets forskrift 1. desember 2004 om bokføring (bokføringsfor-
skriften) § 5-1. 
 
Pkt. 5. § 11 i forskriften tredje ledd siste punktum skal lyde: 
Kvitteringen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal av leverandøren oppbevares i 
samsvar med bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 
 
Pkt. 5. § 11 i forskriften nest siste ledd siste punktum skal lyde: 
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Bestillingen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal av leverandøren oppbevares i 
samsvar med bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 
 
 
 
Pkt. 5. § 11 i forskriften siste ledd siste punktum skal lyde: 
Tolldeklarasjonen med bilag anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal av rederiet opp-
bevares i samsvar med bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 
 
Pkt. 6. § 14 i forskriften tredje ledd skal lyde: 
Kvitteringen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal av rederiet/flyselskapet oppbe-
vares i samsvar med bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 
 
Pkt. 8. § 20 i forskriften første ledd skal lyde: 
Vilkåret for avgiftsfritaket etter § 20 er at det av selgerens salgsdokument klart fremgår at leverings-
stedet er kjøpers transittlager eller frilager. 
 
Pkt. 8. § 20 i forskriften annet ledd skal lyde: 
Gjenpart av tollangivelse anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal av selger oppbeva-
res i samsvar med bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 
 
Pkt. 9. oppheves. 
 
 
I forskrift 17. februar 1971 om legitimasjonsregler for avgiftsfri omsetning av tjenester og 
varer i forbindelse med reparasjon, vedlikehold, nybygging og ombygging av skip m.v. i 
henhold til MAL § 17, første ledd, nr. 2 (Nr. 43) gjøres følgende endringer: 
 
Pkt. 1 første punktum skal lyde: 
Vilkåret for avgiftsfritaket i § 1 i Finansdepartementets forskrift av 22. januar 1971 er at det i salgsdo-
kumentasjon angis når og for hvilket skip, luftfartøy eller plattform som nevnt i forskriftens § 1, tjenes-
ten ble utført. 
 
Pkt. 1 siste punktum skal lyde: 
Erklæringen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal av leverandør oppbevares i 
samsvar med bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 
 
Pkt. 2 siste punktum skal lyde: 
Kvitteringen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal av leverandør oppbevares i 
samsvar med bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). 
 
Pkt. 3 oppheves. 
 
 
I regler av 30. november 1971 om søknad om særskilt avgiftsavregning etter havari mv. i fis-
ke for fiskere som nytter årsoppgave gjøres følgende endringer: 
 
§ 1 første ledd nytt siste punktum skal lyde: 
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Årsoppgaven skal merkes ”Havari” i øverste venstre hjørne. 
 
§ 1 annet ledd oppheves. 
 
§ 1 tredje ledd oppheves. 
 
Merknader til § 1 oppheves. 
 
 
I forskrift 5. desember 1972 om overgangs- og særregler for næringsdrivende som utfører 
vegarbeid i siste omsetningsledd (Nr. 56) gjøres følgende endringer: 
 
§ 9 skal lyde: 
Næringsdrivende som anlegger slik veg som omtalt i Finansdepartementets forskrift av 20. november 
1972 om vegarbeider, skal som dokumentasjon til regnskapet, vedlegge erklæring fra stat, fylke eller 
kommune om at vegen skal tas opp som offentlig veg. 
 
 
I regler 22. februar 1974 om legitimasjon av avgiftsfri omsetning av varer til bruk til havs i 
forbindelse med utforskning og utnytting av undersjøiske naturforekomster (Nr. 60) gjøres 
følgende endringer: 
 
Nest siste ledd skal lyde: 
Bestillingsseddelen skal være skrevet i minst 2 eksemplarer, hvorav den ene skal oppbevares av bestil-
leren. 
 
Siste ledd skal lyde: 
Vareleverandøren skal i sin salgsdokumentasjon gjøre henvisning til bestillingsseddelen som skal opp-
bevares sammen med gjenpart av salgsdokumentasjonen.  Salgsdokumentasjonen (m/gjenparter) skal 
tydelig merkes: 

”Merverdiavgift ikke beregnet.” 
 
 
I forskrift 12. desember 2002 om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder 
(Nr. 126) gjøres følgende endringer: 
 
Forskriften oppheves. 
 
 
Finansdepartementet og Skattedirektoratets endringsforskrifter ble gitt følgende ikrafttre-
delsesbestemmelse: 
 
Endringene [….] trer i kraft 1. januar 2005, men gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benyt-
ter bestemmelsene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), jf. Finansdeparte-
mentets forskrift 1. desember 2004 om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 
73 om bokføring (bokføringsloven). 
 
 

- 8 - 
 



 
 
 
 

- 9 - 
 



 

- 10 - 
 


