INTERNASJONAL SKATT OG AVGIFT
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MVA-oppdateringer i EU

EU: I den forenklede rapporterings
portalen for salg av elektroniske tje
nester B2C i EU (MOSS), er det nå
åpnet for at EU-stater kan publisere
gjeldende mva-satser for slike salg.
Når MOSS utvides til å gjelde e-com
mercesalg fra 2021, vil det også åpnes
for å publisere mva-satser for salg
ved netthandel B2C og for andre
B2C-tjenester.
Storbritannia: Den øverste administ
rative skattekla
genemnden har
avgjort at digi
tale utgaver av
aviser, i likhet
med papirutga
ver, er avgiftsfritatt og dermed
skal beregnes
med 0 % mva.
Nullsatsen for
elektroniske
aviser har hatt
virkning i Norge
siden 2016.
Ungarn: Fra 1. juli 2020 reduseres
fristen for å utstede faktura fra
15 dager til åtte dager. Fra samme dag
vil det bli obligatorisk å inkludere det
ungarske mva-nummeret til kunder
som er etablert i Ungarn, uavhengig av
fakturaens beløp.
Polen og Luxemburg: Skattemyndig
hetene i både Polen og Luxemburg har
fått ny bankkonto for betalinger av
skyldig mva-beløp fra mva-registrerte
virksomheter etter 1. januar 2020.
Belgia: Fra og med 2020 inntrer ytter
ligere rapporteringsforpliktelser for
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fellesregistrerte selskaper når den årlige
omsetningen til fellesregistreringen
overstiger 15 millioner euro. Fristen
for første kvartal er 20. april 2020.

rike og Belgia. Det er ikke klart hvilke
forhold ved implementeringen
EU-kommisjonen ikke
er fornøyd med.

Fra 1. januar 2020 er det mulig for
nyetablerte virksomheter å få tilbake
betalt mva på månedlig basis i virk
somhetens første to år.

Skattefordeler for
tiltak mot spredning
av Corona-viruset

Nederland: Det er ikke lenger adgang
for juridiske virksomheter til å levere
årlige mva-meldinger i Nederland. Virk
somhetene må i stedet rapportere mva
kvartalsvis. Privatpersoner og partner
skap bestående av privatpersoner kan
fortsatt levere mva-meldingene årlig.
Endringen trådte i kraft 1. januar 2020.

Fra samme dato er det innført innen
landsk omvendt avgiftsplikt («domes
tic reverse charge») for sertifikater på
fornybar energi. Endringen innebærer
at kjøpere av slike sertifikater, er for
pliktet til å beregne og betale mva på
anskaffelsen.
Manglende implementering av
DAC6-direktivet

Flere EU-land har ikke tilstrekkelig
implementert DAC6-direktivet.
DAC6-direktivet innebærer en
endring av eksisterende direktiv
2011/16/EU om obligatorisk automa
tisk informasjonsutveksling i grense
overskridende forhold. Som følge av
manglende etterlevelse har EU-kom
misjonen sendt ut brev til 15 land,
omfattende blant annet Spania, Frank

Kinesiske myndigheter
har innført en rekke
midlertidige skatteforde
ler for å forebygge og
hindre spredning av
Corona-viruset. Unnta
kene innebærer:
– fritak fra merverdiavgift og andre
importavgifter på varer donert til
forebygging og kontroll av Coronaviruset
– virksomheter som produserer nøk
kelprodukter mot utbrudd av
alvorlige sykdommer som utvider
sin produksjonskapasitet, får fra
drag for kostnadene direkte
– hoteller, restauranter og øvrig
turisme som har lidt tap, får frem
føre sitt underskudd i åtte år i
stedet for fem år
– transport av varer til forebygging
av Coronaviruset er unntatt fra
merverdiavgift. Ubrukt merverdi
avgift opptjent fra slutten av
desember 2019 refunderes;
– donasjoner i kontant eller naturalia
til forebygging av coronaviruset er
fullt ut fradragsberettiget i beregnet
skatt på virksomhetsinntekt og
inntekt hos privatpersoner. Dona
sjoner til sykehus av selvlagde eller
andre varer er fritatt fra merverdi
avgift og andre avgifter
– bonuser og tilleggsbetalinger i hen
hold til offentlige standarder som
mottas av helsepersonell og andre
innen forebygging og kontroll av
coronaviruset, er unntatt fra inn
tektsskatt. Naturalfordeler som
medisiner, medisinske produkter
og forebyggende hjelpemidler mot
tatt fra arbeidsgiver er ikke skatte
pliktig inntekt.
De to første fordelene gjelder i peri
oden 1. januar til 31. mars 2020, mens
de øvrige gjelder på ubestemt tid fra
1. januar 2020.

