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FORORD

Udvalget er nedsat af finansministeren den 2 0. november 1963 med

den opgave at undersøge de tekniske muligheder for en omlægning af om-

sætningsafgiften på byggematerialer dels med henblik på at søge afgiftssy-

stemet gjort mere neutralt over for anvendelsen af mere eller mindre be-

arbejdede byggematerialer (præfabrikeret contra traditionelt byggeri), dels

med henblik på en forenkling af det nuværende godtgørelsessystem. Det

blev endvidere pålagt udvalget at undersøge de tekniske muligheder for

etablering af en ordning, hvorefter der gives refusion for afgift af mate-

rialer, der er anvendt til ombygninger og forbedringer samt reparations-

og vedligeholdelsesarbejder på bygninger.

Udvalget har følgende sammensætning:

Fuldmægtig Poul Antonsen, udpeget af Industriraadet.

Ekspeditionssekretær Ove Bang, Finansministeriet.

Kontorchef Johs. Bastholm, Finansministeriet.

Direktør S. Veng Christensen, udpeget af Den danske Handelsstands
Fællesrepræsentation.

Kontorchef T. H. Danielsen, udpeget af Entreprenørforeningen.

Afdelingschef E. Alban Hansen, Finansministeriet, formand.

Ekspeditionssekretær Ove Høeg, udpeget af Handelsministeriet.

Arkitekt E. Laugsand, udpeget af Boligministeriet.

Kontorchef Paul Lind, udpeget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Isenkræmmer P. Maegård Nielsen, udpeget af Butikshandelens Fællesraad.

Fuldmægtig Jens G. Nissen, udpeget af De samvirkende danske Husmands-
foreninger.



Fuldmægtig J. Broe Pedersen, udpeget af De samvirkende danske Landbo-
foreninger.

Direktør M. J. Rosenberg, udpeget af Håndværksrådet.

Civilingeniør W. R. Simonsen, udpeget af Boligministeriet.

Direktør H. Mygind Sørensen, udpeget af Landbrugsraadet (indtrådte den
7. oktober 1964 i stedet for fuldmægtig A. Vesten Pedersen).

Fuldmægtig J. Ekhauge, Finansministeriet, sekretær for udvalget.

Udvalget har afholdt 12 møder. Endvidere har et underudvalg, der

har undersøgt spørgsmålet om godtgørelse for ombygninger m. v. , afholdt

3 møder.

Det bemærkes, at betænkningen er udarbejdet inden 1. april 1965,

således at der ikke ved de talmæssige oplysninger er taget hensyn til den

pr. denne dato stedfundne forhøjelse af afgiftssatsen fra 9 pct. til 12½ pct.
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SAMMENFATNING

AF

UDVALGETS OVERVEJELSER OG KONKLUSIONER

A. De gældende r e g l e r .

1. Ifølge bestemmelserne i lov om almindelig omsætningsafgift omfat-

ter afgiftspligten alle varer, der ikke er særligt undtaget. Enhver, der

erhvervsmæssigt fremstiller eller driver mellemhandel med afgiftspligtige

varer, skal være registreret og svare afgift.

Afgiftspligten omfatter ikke bygninger og anden fast ejendom. Heraf

følger dels, at der ikke skal betales afgift af handel med fast ejendom,

dels, at den, der opfører fast ejendom, ikke skal svare afgift af dette ar-

bejde. Der skal derimod svares afgift af alle materialer, der anvendes til

byggeri.

Virksomheder, der fremstiller eller bearbejder byggematerialer el-

ler bygningselementer, fabriksmæssigt eller værkstedsmæssigt, skal i over-

ensstemmelse med de almindelige regler om varers afgiftspligt være regi-

strerede for denne fremstilling og svare afgift af de fremstillede eller be-

arbejdede varer. Dette gælder, uanset om de fremstillede eller bearbejde-

de materialer m. v. udelukkende anvendes til byggearbejder, som den på-

gældende virksomhed selv udfører.

Afgiften svares af varernes værdi ved udleveringen fra fabrik eller

værksted. Denne værdi - salgsprisen eller en på tilsvarende grundlag kal-

keleret pris - omfatter foruden de indkøbte materialers værdi også den

værdiforøgelse, der tilføres materialerne ved den fabriks- eller værksteds-

mæssige bearbejdning.

2. Disse beskatningsregler indebærer, at afgiftsbelastningen på det præ-

fabrikerede byggeri bliver større end afgiftsbelastningen på det traditionel-

le byggeri.
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Afgiften påhviler som nævnt byggematerialer og bygningselementer

i den stand, hvori de forlader fabrik eller værksted, hvorimod den del af

byggearbejdet, der udføres på selve byggepladsen, er en afgiftsfri ydelse.

Afgiftsbelastningen vil derfor vokse med den grad af præfabrikation, der

anvendes, idet præfabrikationen netop er karakteriseret ved, at omkost-

ningerne ved byggeriet flyttes fra byggeplads til værksted eller fabrik. Af-

giften påvirker derved konkurrenceforholdene mellem virksomhederne in-

den for byggesektoren og hæmmer byggeriets rationalisering.

Der er på et begrænset område truffet særlige forholdsregler for

at afbøde virkningerne af denne ulighed i beskatningen. For visse præfa-

brikerede bygningselementer af beton, tegl, lamineret træ og stålrør er

der således administrativt gennemført en ordning, hvorefter afgiften be-

regnes med en reduceret sats. Denne afgiftssats er fastsat således, at

den i princippet svarer til fuld beskatning af de afgiftspligtige materialer

(f. eks. cement og jern), der indgår i de færdige bygningselementer. Sær-

ordningen for betonelementer er begrundet i det særlige forhold, at sand,

grus og sten, der udgør en væsentlig bestanddel af betonvarer, er undta-

get fra afgiftspligten. Afgiftsberegning efter lovens almindelige regler ville

stille fabrikationen af betonelementer særlig ugunstigt i forhold til støbning

• af tilsvarende konstruktioner på selve byggepladsen. For de øvrige byg-

ningselementer, der er omfattet af særordningen, er begrundelsen hoved-

sagelig, at disse elementer har samme anvendelse som de betonelementer,

der omfattes af ordningen, og at de virksomheder, som fremstiller elemen-

terne, derfor på grund af afgiftsforholdene ville blive stillet dårligt i kon-

kurrencen med betonindustrien, såfremt ordningen med reducerede afgifts-

procenter ikke havde omfattet disse andre elementer. Visse andre fag me-

ner stadig at have tilsvarende vanskeligheder.

3. Den gældende ordning indebærer den ulempe, at det ofte volder

håndværkerne - navnlig snedker- og tømrervirksomheder - vanskelighed

at opgøre værdien ab værksted af de fremstillede eller bearbejdede bygge-

materialer. Aftalen mellem håndværker og bygherre går normalt ikke ud

på, at håndværkeren blot skal levere materialer til byggeriet, men gælder

udførelsen af byggearbejdet, herunder levering af de fornødne materialer.

Håndværkerens regning omfatter derfor også den afgiftsfri ydelse på selve

byggepladsen og indeholder sædvanligvis ingen specifikation af værkstedsar-

bejde og udearbejde.

For at lette bygningshåndværkernes regnskabsførelse og afgiftsbereg-

ning er der indført forskellige regnskabsmæssige særordninger. Snedker-
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og tømrervirksomheder kan således få tilladelse til at berigtige den værk-

stedsmæssige fremstilling på grundlag af de samlede regningsbeløb for det

udførte byggearbejde med fradrag af 25 pct. Fradraget svarer til de gen-

nemsnitlige omkostninger, der påløber på selve byggepladsen. Ordningen

har ikke kunnet gøres obligatorisk, men er en valgfri mulighed for de på-

gældende håndværkere. Virksomheder, der vælger denne form for afgifts-

beregning, skal anvende metoden på alle nybygnings-, ombygnings- og re-

parationsarbejder på fast ejendom.

4. I loven om almindelig omsætningsafgift er der givet finansministe-

ren bemyndigelse til efter forhandling med boligministeren at fastsætte reg-

ler vedrørende godtgørelse for afgift af materialer, der er anvendt til op-

førelse af bygninger.

Det er som foran nævnt kun byggematerialer, der er afgiftspligtige,

men ikke byggearbejdet som sådant. Da det derfor er vanskeligt at opgøre

de faktisk erlagte afgiftsbeløb for det enkelte byggearbejde, er godtgørel-

sesreglerne udformet på en sådan måde, at godtgørelserne i langt det over-
2

vejende antal tilfælde ydes med faste beløb pr. m opført etageareal.

For driftsbygninger til landbrug, håndværk og industri er der dog

åbnet adgang til godtgørelse af den faktisk erlagte afgift, hvis denne over-
2

stiger et nærmere fastsat beløb pr. m . Pa grund af de nævnte vanskelig-

heder ved at opgøre den faktisk erlagte afgift er der tillige åbnet mulighed

for godtgørelse på grundlag af de samlede håndværkerudgifter ved bygnin-

gens opførelse. Godtgørelsen ydes med 4 pct. af håndværkerudgifterne.

Godtgørelsesreglerne har givet anledning til kritik. Det har således

været kritiseret, at man først opkræver afgift af byggematerialerne og der-

efter betaler afgiften tilbage. Endvidere har der været anket over, at godt-

gørelsesreglerne kun omfatter nybyggeri, men ikke ombygning, vedligehol-

delse og reparation af bestående ejendomme. Afgiftsbelastningen ved visse

former for ombygningsarbejder kan være betydelig.
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B. U d v a l g e t s o v e r v e j e l s e r .

1. Udvalget har foretaget en række undersøgelser af de tekniske mu-

ligheder for en omlægning af afgiftsreglerne inden for byggesektoren. Man

har herved især søgt at finde frem til generelle systemer, der kunne op-

hæve eller formindske den afgiftsmæssige forskelsbehandling af forskellige

byggemetoder og samtidig løse godtgørelsesproblemerne. Udvalget har sam-

tidig haft for øje, at afgiftssystemet bør være indrettet således, at der

påføres erhvervslivet mindst muligt besvær. Man finder det endvidere af

væsentlig betydning, at afgiftssystemet, hverken i eller uden for byggesek-

toren, skaber forvridning i konkurrencevilkårene.

Udvalgets undersøgelser skal her kort omtales, idet der i øvrigt

henvises til de nærmere redegørelser i bilag II. Til brug for udvalgets ar-

bejde har man indhentet oplysninger om byggeriets afgiftsmæssige stilling

i andre lande; redegørelser herom findes i bilag IV.

2. Et af de generelle systemer, som udvalget har overvejet, er at

undtage alle byggematerialer, herunder bygningselementer, fra afgiftspligten.

De på en sådan liste (friliste) optagne varer skulle - uanset anvendelsen -

være undtaget fra afgiftspligten på samme måde, som sand, grus og sten

efter den gældende oms-lov er undtaget fra afgiftspligten. Frilisten skulle

omfatte alle former for byggematerialer og bygningselementer lige fra

egentlige råvarer til fuldt færdige bygningsdele og -elementer.

Såfremt det var muligt at opstille en udtømmende liste over bygge-

materialer, der skulle være undtaget fra afgiftspligten, ville den afgifts-

mæssige forskelsbehandling af forskellige former for byggeri være bragt

til ophør, ligesom godtgørelser til byggeriet ville være overflødige.

En friliste af denne karakter ville blive meget omfangsrig, og den

måtte - hvis den skulle praktiseres på samme måde i virksomhederne -

indeholde en detaljeret beskrivelse af hver enkelt afgiftsfri vare.

På grund af det umådelige antal vidt forskelligartede råvarer og

forarbejdede dele der anvendes i byggeriet, vil det i praksis være umuligt

at opstille en sådan friliste for byggematerialer. Allerede af denne grund

må en sådan tanke derfor opgives.

3. Udvalget har endvidere overvejet, om der ville opnås fordele ved

at opstille en begrænset friliste over byggematerialer. En sådan liste skul-

le begrænses til alene at omfatte typiske og let definerbare byggematerialer,
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såsom mursten, tagsten, cement, mørtel, groft tømmer, gulvbrædder,

parketstave, bølgeblik, tagpap og andre tilsvarende grove byggematerialer.

Som følge af, at mange typiske byggematerialer i vidt omfang an-

vendes uden for byggesektoren, ville selv en således begrænset friliste

imidlertid medføre, at en del af afgiftsfritagelserne ville komme andre

områder end byggeriet til gode, samtidig med, at der inden for byggesek-

toren ville ske en formindskelse og omfordeling af afgiftslempelserne. Lem-

pelserne til nybyggeriet ville blive mindre end de er i dag, til gengæld

ville reparations- og vedligeholdelsesarbejder blive begunstiget i forhold

til de gældende regler.

Opstilling af en sådan liste ville give anledning til stærke interesse-

konflikter, og frilistens begrænsning til alene at omfatte typiske byggema-

terialer ville ikke mindske diskriminationen, men tværtimod skabe en for-

øgelse af diskriminationen mellem traditionelt og præfabrikeret byggeri.

For virksomheder, der afsætter byggematerialer, ville en friliste

skabe nye regnskabsmæssige problemer; ved enhver fakturering skulle der

holdes rede på, om den pågældende vare var omfattet af frilisten.

Da en friliste ikke vil kunne give nybyggeriet afgiftslempelse i sam-

me omfang, som gælder i dag, må det forudses, at der vil blive stillet

krav om, at frilisten suppleres med en godtgørelsesordning. Skulle dette

imødekommes, ville man ikke opnå nogen forenkling, men resultatet ville

blive en kombination af fritagelser og godtgørelser, som er væsentligt me-

re kompliceret end den gældende ordning.

4. Som foran omtalt har man på et stærkt begrænset område (betonele-

menter m. v. ) afhjulpet diskriminationen imod det præfabrikerede byggeri.

Udvalget har undersøgt de tekniske muligheder for at afskaffe den afgifts-

mæssige forskelsbehandling af forskellige former for byggeri ved at etable-

re et system af reducerede beskatningsprocenter for præfabrikerede byg-

ningsdele i almindelighed.

Et sådant system måtte i princippet omfatte alle byggematerialer

og bygningsdele, som leveres til byggepladsen i mere forarbejdet stand.

end det er sædvanligt i traditionelt byggeri. Systemet ville derimod ikke

omfatte byggematerialer og bygningsdele i den stand, hvori de normalt til-

føres byggepladsen; for disse måtte afgiften berigtiges med lovens almin-

delige sats.
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For at afskaffe diskriminationen for de varer, der kom ind under

systemet, ville det ikke være tilstrækkeligt at fastsætte en enkelt reduce-

ret sats, men varerne måtte opdeles i grupper med varierende afgiftspro-

center afhængig af forarbejdningsgraden. Afgiftsprocenterne måtte fastsæt-

tes således, at de var størst for de mindst forarbejdede varer og i øv-

rigt faldende med varernes forarbejdningsgrad.

En fastsættelse af de reducerede afgiftssatser i forhold til forar-

bejdningsgraden kan imidlertid medføre forskellig afgiftsbelastning for kon-

kurrerende varer af forskellige materialer, og i praksis ville det blive

uhyre vanskeligt dels at opstille dels at administrere en opdeling af byg-

ningselementerne på forskellige afgiftssatser.

Selv om udvalget ikke vil se bort fra muligheden for at etablere

yderligere særordninger for enkelte typer af bygningselementer, finder

man ikke, at det ad denne vej er muligt at tilvejebringe en generel løs-

ning af diskriminationsproblemet. Man må i denne forbindelse pege på, at

etablering af særordninger for visse bygningselementer i sig selv kan ska-

be nye forskelle i afgiftsbelastningen over for elementer, der ikke kommer

ind under særordningen.

5. , Diskriminationen over for det præfabrikerede byggeri skyldes som

nævnt det forhold, at der svares afgift af den fremstilling, der sker på

fabrik eller værksted, men ikke af den fremstilling, der sker på bygge-

pladsen. Såfremt man gennemførte afgiftspligt for byggevirksomhedernes

arbejde på byggepladsen, ville alt byggeri blive beskattet på ensartet må-

de; afgiften ville blive beregnet af de samlede byggeomkostninger, uanset

om en større eller mindre del af arbejdet foregik på byggepladsen. Diskri-

minationen over for det præfabrikerede byggeri ville hermed være afskaf-

fet.

Udvalget har derfor overvejet de tekniske muligheder for at gennem-

føre et system, hvorefter alt arbejde på fast ejendom i princippet skulle

være afgiftspligtigt. Et sådant system vil i det følgende blive betegnet som

registreringssystemet.

Under registreringssystemet skal alle byggevirksomheder være re-

gistrerede og svare afgift af det samlede regningsbeløb for de udførte ar-

bejder på fast ejendom. Man ville herved undgå de vanskeligheder, det nu-

værende system frembyder med hensyn til opgørelsen af den afgiftspligtige

værdi af byggematerialer og bygningselementer, som håndværkere og andre

byggevirksomheder fremstiller udelukkende til anvendelse ved egne bygge-

arbejder.
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Systemet forudsætter, at alt arbejde på fast ejendom inddrages un-

der afgiftspligten; således måtte også anlægsarbejder samt reparations- og

vedligeholdelsesarbejder på fast ejendom beskattes af det fulde regnings-

beløb for det udførte arbejde.

Systemet forudsætter endvidere, at de virksomheder, der leverer

materialer til bygningshåndværkere m. fl. er registrerede. Det medfører

en forøgelse af antallet af registrerede virksomheder med ca. 2 0. 000 byg-

ningshåndværkere og ca. 2. 000 byggematerialeleverandører (detailhandle-

re). Antallet af registrerede virksomheder vil således stige med omkring

50 pct. i forhold til det antal virksomheder, der er registrerede under

den nuværende engrosledsafgift.

Man skal endvidere gøre opmærksom på, at det for at undgå en be-

sværlig sondring mellem arbejde på fast ejendom og arbejde på løsøre,

tillige vil være nødvendigt, at også arbejde på løsøre bliver omfattet af af-

giftspligten. Afgiftspligt for arbejdsydelser på varer vil imidlertid meget

dårligt kunne indpasses i et system, hvor afgiften opkræves i engrosled-

det.

6. Udvalget har overvejet, om det i et system, hvor byggearbejdet i

princippet er afgiftspligtigt, ville være muligt helt eller delvis at erstatte

godtgørelse til byggeriet med regler om undtagelser fra afgiftspligten for

visse former for byggeri. For de byggearbejder, der nu er omfattet af

godtgørelsesreglerne, skulle byggevirksomhederne i så fald undlade opkræv-

ning og indbetaling af afgift af såvel de anvendte materialer som af arbejds-

ydelser ved opførelse af bygningerne.

Der vil imidlertid i forbindelse med de fleste byggearbejder blive

udført anlægsarbejder og installation af inventar og driftsmidler, for hvilke

der ikke efter de gældende regler vil kunne ydes afgiftsgodtgørelse eller

afgiftsfritagelse. Disse arbejder skulle byggevirksomheden altså i givet

fald til brug for afgiftsberegningen udskille fra det samlede regningsbeløb.

Grænsen mellem på den ene side bygninger og sædvanligt bygningstilbehør

og på den anden side anlægsarbejder og driftsmiddelinstallationer er så

flydende, at den næppe kunne fastlægges efter så klare retningslinier, at

bygningshåndværkerne ville være i stand til selv at foretage en sondring

mellem den afgiftsfrie og den afgiftspligtige del af den pågældende entre-

prise. Kun hvor det drejer sig om boligbyggeri eller almindeligt kontor-

byggeri ville det måske være muligt at fastsætte så klare regler for, hvad

der hører med til selve bygningen, at man kunne overlade til virksomhe-

derne selv at administrere en fritagelsesordning.
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Der er således adskilligt, der taler for, at lettelserne for bygge-

riet i et registreringssystem måtte fortsættes som et godtgørelsessystem.

7. Da registreringssystemet vil medføre en hårdere beskatning af de

bygge- og anlægsarbejder, som ikke bliver omfattet af fritagelses- eller

godtgørelsesordninger, har man overvejet mulighederne for at fastsætte

en reduceret afgiftsprocent for arbejde på fast ejendom.

En reduceret beskatning af arbejde på fast ejendom forudsætter

imidlertid ligesom de ovenfor omtalte fritagelsesordninger, at det er mu-

ligt på en enkelt og klar måde at fastsætte, hvad der kunne betragtes som

arbejde på fast ejendom og tilbehør hertil, og hvad der skulle betragtes

som arbejde på løsøre. Reglerne måtte fastsættes således, at bygnings-

håndværkerne selv kunne praktisere afgrænsningen.

Den reducerede beskatning ville i givet fald kun omfatte de af byg-

ningshåndværkerne i forbindelse med arbejde på fast ejendom anvendte va-

rer og materialer, men ikke de varer, som en bygherre selv indkøbte. Et

system med reduceret beskatning af arbejde på fast ejendom ville derfor

medføre diskrimination over for de materialeleverandører, der ikke selv

monterer varerne.

8. I det ovenfor omtalte system forudsatte man, at alt arbejde på fast

ejendom skulle være afgiftspligtigt. Udvalget har også undersøgt mulighe-

derne for etablering af et system, hvor arbejdet på byggepladsen ligesom

efter den nuværende ordning skulle være fritaget for afgift, men hvor byg-

gevirksomhederne skulle have bevilling til at købe materialer afgiftsfrit

og anvende disse uden afgiftsberigtigelse til arbejder på fast ejendom eller

i hvert fald til visse byggearbejder (bevillingssystemet).

Hvis bevillinger af denne karakter kom til at omfatte enhver form

for arbejde på fast ejendom, ville diskriminationen mod det præfabrikerede

byggeri være afskaffet og godtgørelsesordningerne blive overflødige.

Også dette system forudsætter, at det er muligt at give en så klar

definition af bevillingernes omfang (arbejde på fast ejendom), at virksom-

hederne i praktisk taget alle tilfælde med sikkerhed selv kan bedømme,

om et bestemt arbejde falder ind under bevillingen. Der findes ikke i

dansk ret lovbestemmelser vedrørende begrebet fast ejendom, der opfyl-

der dette krav om klarhed og enkelthed.
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Under hensyn til de mange afgrænsningsproblemer, der vil opstå

med hensyn til sondringen mellem fast ejendom og løsøre, er udvalget af

den opfattelse, at det er meget vanskeligt at fastsætte regler, der kan

danne grundlag for bygningshåndværkernes praktisering af bevillingssyste-

met. Systemet må derfor allerede af denne grund stærkt frarådes.

9. Udvalget har endvidere undersøgt, om det vil være muligt at etable-

re et system, der var begrænset på en sådan måde, at bevillingerne alene

skulle omfatte sådanne byggearbejder, der er berettiget til godtgørelse un-

der den gældende ordning, d. v. s. nybyggeri - eventuelt tillige visse om-

bygningsarbejder.

Også her støder man imidlertid på vanskeligheder ved i praksis at

foretage en afgrænsning mellem arbejde på fast ejendom og arbejde på

løsøre og mellem forskellige former for fast ejendom. Kun hvor det dre-

jer sig om boligbyggeri og almindeligt kontorbyggeri, foreligger der måske

mulighed for at fastsætte så klare regler for, hvad der hører med til sel-

ve bygningen, at man kunne overlade til virksomhederne selv at admini-

strere en fritagelsesordning. Kriterier for hvilke ombygningsarbejder en

håndværker kunne udføre med ubeskattede materialer, ville det ligeledes

være umuligt at opstille.

Forskellen mellem det begrænsede bevillingssystem og et registre-

ringssystem med fritagelser i et tilsvarende omfang, jfr. foran under

punkt 6, ville alene vise sig i den forskellige afgiftsberigtigelse af de byg-

gearbejder, der ikke kunne udføres afgiftsfrit. Under registreringssyste-

met er det håndværkernes samlede regninger, der er grundlag for afgifts-

berigtigelsen af de ikke afgiftsfritagne byggearbejder, hvorimod det under

det begrænsede bevillingssystem kun er de anvendte materialer, der skal

afgiftsberigtiges i de tilfælde, hvor bevillingen ikke kan anvendes. For de

ikke fritagne bygge- og anlægsarbejder ville bevillingssystemet derfor ikke

medføre en afskaffelse af den bestående diskrimination over for præfabri-

kationen.

Det forhold, at afgiftspligten - som under den bestående ordning -

knyttes til materialerne, medfører som tidligere omtalt vanskeligheder

med opgørelse af den afgiftspligtige værdi, idet denne ikke fremgår af en

aktuel transaktion mellem håndværkeren og bygherren. Under et begrænset

bevillingssystem ville bygningshåndværkernes regnskabsmæssige vanskelig-

heder endog blive større end tilfældet er under den gældende ordning.
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Bevillingssystemet ville ligesom registreringssystemet medføre, at

et stort antal materialeleverandører (isenkræmmere m. fl. ) måtte registre-

res, idet bevillingshaverne måtte have adgang til at indkøbe alle materi-

aler i ubeskattet stand.

Under et bevillingssystem måtte godtgørelse af afgift for de bygge-

rier, der ikke var omfattet af bevillingerne, ligesom under den nugældende

ordning ydes som en standardgodtgørelse på grundlag af etagearealets

størrelse eller med en vis procentdel af håndværkerudgifterne, idet det

ligesom nu sjældent ville være muligt at opgøre de faktisk erlagte afgifts-

beløb.

10. Da det viste sig, at det ville være forbundet med store praktiske

vanskeligheder og ulemper for erhvervslivet at praktisere et bevillingssy-

stem af den ovenfor omtalte karakter, har udvalget undersøgt, om man

kunne løse problemerne ved at udstede bevillinger til bygherrer til afgifts-

frit indkøb af byggematerialer til konkrete bygningsarbejder, som forud

var anerkendt af toldvæsenet som godtgørelsesberettigede. Den vanskelige

bestemmelse af, hvad der kan anvendes afgiftsfrit, og hvad der skal be-

skattes, skulle således i det væsentlige overlades til toldkamrene.

I forbindelse med sådanne konkrete bevillinger vil imidlertid opstå

en række vanskeligheder og ulemper af samme karakter, som blev påpe-

get i forbindelse med de foran omtalte systemer. Det vil endvidere lige-

som de foran omtalte registrerings- og bevillingssystemer forudsætte, at

samtlige leverandører af byggematerialer registreres for at kunne levere

afgiftsfrit.

Hertil kommer, at systemet ville medføre en betragtelig meradmi-

nistration for erhvervslivet derved, at udstedelsen af og kontrollen med

bevillingerne måtte hvile på stærkt specificerede opgørelser eller faktura-

er.

Endvidere ville systemet medføre en forøgelse af den offentlige ad-

ministration, idet toldkamrene måtte realitetsbehandle hver enkelt bevil-

lingssag, hvorimod man under den gældende ordning kan anvise langt det

største antal af godtgørelsesandragender til udbetaling med standardbeløb
2

pr. m alene pa grundlag af etagearealet.

11. Udvalget har foretaget en speciel undersøgelse af materialeforhand-

lernes afgiftsmæssige problemer såvel under den gældende ordning som un-

der de systemer vedrørende byggesektorens afgiftsmæssige placering, som

er omtalt i de foregående punkter.
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Forhandlernes afgiftsmæssige problemer vil i det store og hele væ-

re de samme, uanset hvordan reglerne vedrørende byggeriets placering un-

der loven om almindelig omsætningsafgift udformes. Dette hænger sammen

med, at problemerne i virkeligheden ikke hidrører fra udformningen af

reglerne vedrørende byggesektorens afgiftsmæssige stilling, men skyldes,

at den gældende omsætningsafgift er en engrosledsafgift. Problemerne op-

står under engrosledsafgiften, fordi der ikke inden for handelen eksisterer

den klare opdeling mellem engros- og detailvirksomheder, som engrosleds-

afgiften egentlig forudsætter.

12. Udvalget har endvidere foretaget en speciel undersøgelse af mulig-

hederne for under det gældende afgiftssystem at yde godtgørelse til visse

ombygninger.

Det er herunder undersøgt, hvorvidt administrationen af godtgørelse

for ombygningsarbejder kan ske på grundlag af et system, hvorefter af-

giftsgodtgørelserne knyttes til ligningsmyndighedernes kontrol med skatte-

ydernes selvangivne indkomst og formue.

Efter bestemmelserne for opgørelse af den skattepligtige indkomst

kan udgifter til ombygning af fast ejendom ikke regnes som driftsomkost-

ning og derfor ikke fradrages ved indkomstens opgørelse. Udgifterne til

ombygning skal som en udgift til forbedring af ejendommen medregnes på

kapitalkontoen (aktiveres). Tanken var herefter, at der skulle ydes afgifts-

godtgørelse med en vis procent af det beløb, som ved den årlige skatte-

ligning ikke var godkendt som fradragsberettiget vedligeholdelsesudgift,

men aktiveret i regnskabet.

Det beløb, som således vil kunne oplyses af de skattelignende myn-

digheder, kan imidlertid i mange tilfælde ikke direkte anvendes som grund-

lag for beregningen af godtgørelsen. Der må derfor i mange tilfælde fore-

tages en nærmere undersøgelse af godtgørelsesandragendet, og det skitse-

rede system indebærer i øvrigt andre ulemper. Der vil derfor ikke ad den-

ne vej kunne opnås administrative fordele i forhold til et godtgørelsessy-

stem, der er udformet efter tilsvarende retningslinier som det for nybyg-

geriet allerede gældende.

13. Man finder det teknisk muligt at udvide det gældende godtgørelses-

system til også at omfatte visse ombygninger.

Såfremt dette skal kunne ske inden for rammerne af det eksisteren-

de administrative apparat, vil det være nødvendigt at begrænse udvidelsen
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til at gælde egentlige ombygningsarbejder af væsentligt omfang af drifts-

bygninger til brug for landbrug, industri og håndværk. Derimod vil det

ikke være praktisk gennemførligt at yde godtgørelse for alle slags ombyg-

nings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

Det vil ikke som for nybyggeriet være muligt at yde godtgørelsen
2

for ombygningsarbejder med standardbeløb pr. m etageareal, og heller

ikke en godtgørelse af de faktisk betalte afgiftsbeløb vil kunne praktiseres.

Derimod mener udvalget, at godtgørelsen vil kunne ydes med en nærmere

fastsat procent af de samlede håndværkerudgifter ved ombygningsarbejdet.

C. U d v a l g e t s k o n k l u s i o n e r .

Efter de foretagne undersøgelser af de tekniske muligheder for

en omlægning af afgiftsreglerne inden for byggesektoren mener udvalget

at måtte konstatere, at der ikke inden for den bestående engrosledsafgifts

rammer findes nogen udvej for at afskaffe den afgiftsmæssige diskrimina-

tion mellem traditionelt byggeri på den ene side og mere eller mindre

præfabrikeret byggeri på den anden side. Det kan fastslås, at denne for-

skelsbehandling er uløseligt forbundet med et system, hvor afgiften alene

er knyttet til byggematerialerne, medens arbejdet ved selve opførelsen af

fast ejendom er en afgiftsfri ydelse.

Det må erkendes, at den nuværende afgiftsform volder visse kate-

gorier af bygningshåndværkere vanskeligheder i regnskabsmæssig henseen-

de, men det må samtidig påpeges, at der ikke er nogen mulighed for at

mindske disse vanskeligheder, så længe der i afgiftsmæssig henseende er

forskel på, om et arbejde udføres på byggepladsen eller på fabrik og

værksted.

For at løse diskriminationsproblemet må man enten frigøre bygge-

materialerne fra afgiften eller inddrage hele byggevirksomheden - altså

også den del af arbejdet, der udføres på byggepladsen - under afgiftsplig-

ten.

Tanken om at frigøre byggematerialer fra afgiften har imidlertid

måttet opgives. Det har således måttet konstateres, at det er umuligt at

opstille en tilfredsstillende friliste over byggematerialer. Det har endvi-

dere måttet konstateres, at en frigørelse fra afgiften derved, at byggevirk-

somhederne fik bevilling til afgiftsfri anvendelse af byggematerialer, van-
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skeligt kan praktiseres og i bedste fald ville betyde en forøgelse af de

regnskabsmæssige problemer, som allerede den gældende afgiftsordning

for byggeriet medfører for bygningshåndværkerne.

En inddragelse under afgiftspligten af hele byggevirksomheden er

efter udvalgets opfattelse den løsning, som bedst vil kunne tilgodese byg-

gesektorens interesser. Ved at udvide afgiftspligten til at omfatte alle for-

mer for bygge- og anlægsvirksomhed ville man således have tilvejebragt

en fuldstændig ensartet afgiftsbelastning af alle former for byggeri og der-

med have ophævet den tendens til forvridning af konkurrencen, som den

nuværende omsætningsafgift giver anledning til. Man ville tillige få en ord-

ning, der var enkel at administrere såvel for byggevirksomhederne som

for myndighederne. Det beløb, hvoraf afgiften skulle beregnes, ville være

håndværkerens samlede regning til bygherren.

Systemet forudsætter imidlertid dels, at bygningshåndværkerne kan

indkøbe materialerne uden afgift, dels at arbejdsydelser på varer ligesom

arbejdsydelser på fast ejendom bliver afgiftspligtige.

Ingen af disse forudsætninger kan opfyldes under en engrosledsaf-

gift. Håndværkerne foretager i betydelig udstrækning indkøb gennem detail-

handlere, der ikke er registrerede, og derfor selv indkøber materialer i

beskattet stand. Disse detailhandlere er derfor ikke i stand til at levere

håndværkerne materialer uden afgift. De vil heller ikke kunne oplyse hånd-

værkerne om den ved indkøbet erlagte afgift, idet dette dels ville være

praktisk uoverkommeligt, dels ville give kunderne oplysning om handels-

avancen.

Afgift af arbejdsydelser på varer kan ikke med rimelighed prakti-

seres under engrosledsafgiften, da mange af de arbejdsydelser, som i gi-

vet fald skulle være afgiftspligtige, præsteres af virksomheder, der ikke

er registrerede under dette system.

Tilsvarende vanskeligheder ville ikke forekomme under en detail-

ledsafgift eller under en merværdiafgift, der omfattede alle produktions-

og handelsled.

Udvalget er opmærksom på, at bygge- og anlægsarbejder herunder

reparation og vedligeholdelse ville blive hårdere afgiftsbelastet end tilfæl-

det er nu, såfremt ikke alene de anvendte materialer, men også arbejdet

på byggepladserne bliver omfattet af afgiftspligten. Gennemføres et sådant

system, kan det derfor blive nødvendigt, at der gives godtgørelser til byg-

geriet efter højere satser, end tilfældet er idag, og at man for erhvervs-
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mæssige investeringer i faste anlæg giver godtgørelser i videre omfang,

end tilfældet er efter nuværende praksis. Udvalget finder, at merværdi-

afgiften - som udvalget i øvrigt ikke skal tage stilling til - i så henseen-

de indebærer væsentlige praktiske fordele.

Udvalget finder det teknisk muligt inden for den gældende afgifts-

lovs rammer at gennemføre en ordning, hvorefter der kan ydes godtgørel-

se for afgift af materialer, der anvendes ved ombygningsarbejder af et

vist omfang på erhvervslivets driftsbygninger. Godtgørelserne vil kunne

ydes som en nærmere fastsat procent af håndværkerudgifterne ved ombyg-

ningsarbejdet. Det vil derimod ikke være teknisk muligt at gennemføre en

tilsvarende godtgørelsesordning for reparations- og vedligeholdelsesarbej-

der.

Poul Antonsen Ove Bang Johs. Bastholm

S. Veng Christensen T. H. Danielsen E. Alban Hansen

Ove Høeg E. Laugsand Paul Lind

Maegård Nielsen Jens G. Nissen J. Broe Pedersen

M. J. Rosenberg W. R. Simonsen H. Mygind Sørensen

/ j . Ekhauge
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Bilag I

DE GÆLDENDE REGLER OG DERES BAGGRUND

A. Afg i f t sp l i g t og reg i s t r e r ings f o rho 1d .

Byggematerialers afgiftspligt.

1. Ifølge bestemmelserne i lov om almindelig omsætningsafgift (lov nr.

211 af 16. juni 1962 som ændret ved lov nr. 391 af 11. december 1963) om-

fatter afgiftspligten alle nye og brugte varer, medmindre de udtrykkeligt

er nævnt som afgiftsfri ifølge loven; dog kan finansministeren efter sam-

råd med Nævnet vedrørende den almindelige Omsætningsafgift, og når gan-

ske særlige omstændigheder taler derfor, meddele afgiftsfritagelser for

andre varer.

Følgende byggematerialer er ifølge loven undtaget fra afgiftspligten:

- ubearbejdet træ, d. v. s. kævler og rundtømmer i ubearbejdet stand eller

kun afbarket, afkortet eller tilspidset; bortset fra fremstilling af brænde

bevirker enhver anden bearbejdning end afgrening, afbarkning, afkortning

og tilspidsning, at træproduktet bliver afgiftspligtigt,

- jord, sand, grus og sten i ubehandlet stand eller kun blandet, sorteret

eller knust.

Endvidere er følgende varer efter samråd med nævnet undtaget fra

afgiftspligten:

- fabriksfremstillede siloer til ensilering samt korn- og foderopbevaring,

herunder også særlige byggeelementer til fremstilling af sådanne siloer,

- kalk- og kridtprodukter, der er fremkommet alene ved knusning, tørring,

formaling og sigtning af rå kalk og kridt,

- standardiserede drænrør (uglasserede muffeløse lerrør), DS 403, dræn-

rør af plast med slidser og standardiserede landbrugsrør af beton, DS

400. 3. 10, med diameter ikke over 100 cm.
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Andre byggematerialer end de ovenfor nævnte er afgiftspligtige.

2. Afgiftspligten omfatter som nævnt kun varer. Loven anser ikke fast

ejendom som en vare.

Til fast ejendom hører selve grundstykket samt træer, avl på ro-

den, hegn, brønde, bygninger, anlæg og bygningstilbehør, sålænge dette

er fast anbragt på grunden eller bygningen.

Arbejdsydelser er heller ikke omfattet af afgiftspligten, når disse

ikke består i fremstilling af afgiftspligtige varer. Afgiftsfri er således

f. eks. reparation, rengøring, fremstilling af afgiftsfri varer og opførelse

af fast ejendom.

Byggevirksomheders registreringspligt.

3. Ifølge loven skal enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed fremstiller

eller driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, anmelde sin virksom-

hed til registrering hos toldvæsenet.

De anmeldte virksomheder kan dog fritages for registrering, når

de kun har en vis begrænset afgiftspligtig omsætning, jfr. nedenfor under

punkt 8. Endvidere kan finansministeren fastsætte regler, hvorefter andre

grupper af virksomheder fritages for registrering, jfr. afsnit B.

Virksomheder, der registreres, skal betale afgift af deres afsæt-

ning af afgiftspligtige varer, medens ikke registreringspligtige virksomhe-

der og virksomheder, der har opnået en registreringsfritagelse, kan fore-

tage deres indkøb i afgiftsberigtiget stand.

Virksomheder, der fremstiller byggematerialer, er registreringsplig-

tige og skal svare afgift af deres afsætning. Byggematerialeforhandlere,

der afsartter materialer til videresalg, er ligeledes registrerings- og af-

giftspligtige for denne omsætning.

De midlertidige regler før 1. marts 1963 om registreringsfritagelse for

håndværksvirksomheder.

4. Det var af afgørende betydning for afgiftens placering i engrosled-

det, at man herved kunne begrænse antallet af registrerede virksomheder.

Ud fra samme ønske blev det ved lovens ikrafttræden bestemt, at bygnings-

håndværkere, der udelukkende udfører arbejde på fast ejendom herunder
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såvel nybygnings- som reparationsarbejder, ikke skulle anmelde sig til

registrering hos toldvæsenet.

Fritagelse for anmeldelse og registrering gjaldt ikke alene byg-

ningshåndværkere, der udførte hele arbejdet på selve byggepladsen, men

også håndværkere, som på eget værksted, foretog bearbejdning af materia-

lerne eller fremstillede helt eller delvis færdige bygningselementer ude-

lukkende til brug for bygningsarbejder, som den pågældende selv havde i

entreprise, eventuelt i underentreprise. Disse virksomheder kom altså

kun til at svare afgift af de indkøbte råvarer.

Virksomheder, der fremstillede bygningsdele og bygningselementer

for salg til andre håndværkere, skulle i konsekvens af, at disse dele og

elementer i sig selv er afgiftspligtige varer, registreres for dette salg

og svare afgift af salgsprisen, hvorimod de for de bygningsdele og -ele-

menter, som de selv anvendte til udførelse af arbejde på fast ejendom,

kun skulle svare afgift af de medgåede materialer.

Registreringspligtige håndværksvirksomheder, der samtidig med

salg til andre håndværkere også udførte arbejde på fast ejendom, men

som ikke var i stand til at dele deres materialeindkøb efter de nævnte for-

mål, kunne få tilladelse til at indkøbe alle materialerne i beskattet stand;

i forbindelse med afsætningen af afgiftspligtige varer fremstillet af de be-

skattede materialer, blev der derefter givet godtgørelse for den allerede

erlagte afgift.

Det blev ligeledes i forbindelse med lovens ikrafttræden fastsat, at

salg af byggematerialer til håndværkere indtil videre ville kunne betragtes

som salg til forbrugere, og at et sådant salg derfor ikke medførte regi-

streringspligt for de pågældende forhandlere.

Baggrunden for ophævelsen af de midlertidige registreringsfritagelsesregler.

5. Ved fastsættelsen af disse midlertidige regler om en registrerings-

fritagelse, som alene var betinget af, om virksomhederne anvendte de på-

gældende varer i egen entreprise på fast ejendom, var det alene tilsigtet

at undgå registrering af egentlige håndværksvirksomheder, som kun havde

en beskeden bearbejdning af byggematerialer fra egne værksteder.

Registreringsfritagelsen kom imidlertid i praksis til også at omfat-

te egentlige fabrikker, der fremstiller bygningsmateriel, men som også

selv udfører monteringsarbejdet på byggepladsen. Reglerne medførte end-

videre, at virksomheder, som hidtil alene havde solgt deres bygningsele-
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menter uden selv at foretage monteringen, formelt eller reelt omlagde

deres forretningsgang, således at de kunne nøjes med at svare afgift af

materialerne.

Der opstod herved en diskrimination imellem byggevirksomheder,

der havde såvel entreprisen på byggearbejdet som den værkstedsmæssige

fremstilling, og virksomheder, der som underleverandører havde speciali-

ceret sig i salg (eller lønarbejde) af mere eller mindre forarbejdede ma-

terialer og elementer til monterende virksomheder (håndværksmestre).

For at afskaffe denne meget følelige diskrimination fandt admini-

strationen det derfor nødvendigt at ophæve den midlertidige registrerings -

f ritagels es ordning.

Med virkning fra den 1. marts 1963 besluttedes det herefter, at der

i overensstemmelse med lovens almindelige regler skal svares afgift af

enhver fabriks- eller værkstedsmæssig fremstilling eller forarbejdning af

byggematerialer og bygningselementer, uanset om fremstillingen sker til

salg eller til anvendelse i virksomhedens egne byggearbejder.

Endvidere blev der, ligeledes med virkning fra 1. marts 1963 truf-

fet bestemmelse om, at registreringspligtig mellemhandel foreligger ved

afsætning til virksomheder, der anvender varerne som bestanddele i deres

salgsprodukter eller som materialer til reparationsarbejder eller arbejde

på fast ejendom.

Afgiftspligtig fremstilling af byggematerialer.

6. Siden 1. marts 1963 er virksomheder, der fremstiller eller bearbej-

der byggematerialer og bygningselementer - f. eks. inden for tømrer-,

snedker- eller smedefaget - som omtalt registreringspligtige i overens-

stemmelse med lovens almindelige regler, selv om de fremstillede eller

bearbejdede materialer m. v. alene anvendes til brug ved virksomhedens

egne arbejder på fast ejendom. Dette gælder såvel anlægs- som nybyg-

ningsarbejder, og uanset om det er nybyggeri, ombygning eller reparation.

Registreringspligten gælder også selv om fremstillingen eller bear-

bejdningen foregår på særligt dertil indrettede pladser, f. eks. tømrernes

afbindingspladser og støbepladser for dækfliser til fjernvarmekanaler i

umiddelbar nærhed af anlægsstedet.

Registreringspligten gælder endvidere, hvis fremstillingen eller be-

arbejdningen foretages i et på byggepladsen indrettet værksted med dertil

hørende maskiner.
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Undtagelser fra afgiftspligten.

7. Visse simple forarbejdninger medfører dog ikke registrerings- og

afgiftspligt, selv om de foretages på værksted. Der vil således uanset

forarbejdningsstedet kunne ses bort fra afgift af:

- bøjning og gevindskæring af rør samt afkortning af andet materiale til

brug for egne arbejder på fast ejendom,

- tilskæring og isætning af ruder, når dette arbejde omfattes af en glar-

mesterentreprise,

- malerarbejde på sædvanligt ejendomstilbehør, når dette arbejde omfattes

af en malerentreprise,

- blikkenslagerarbejde ved fremstilling af følgende bygningsdele til brug

ved egne arbejder på fast ejendom: Inddækninger, løskanter, gavlkanter,

sålbænke, tagdækninger, luftrør uden mekanisk udsugning, for så vidt
2

rørenes tværsnitareal ikke overstiger 150 cm , hætter til sådanne rør,

gæringer på tagrender, bajonetknæ og svanehalse på nedløb,

- isoleringsfirmaers fremstilling til brug ved egne isoleringsarbejder af

pladekapper af blik og afstandsholdere hertil.

8. Der er i overensstemmelse med lovens almindelige regler mulig-

hed for registreringsfritagelse for byggevirksomheder med en begrænset

afgiftspligtig afsætning.

Bygningshåndværkere o. lign. , der udelukkende afsætter varer til

forbrugere, herunder til anvendelse ved egne byggearbejder, kan således

efter derom fremsat anmodning fritages for registrering, hvis afsætningen

af afgiftspligtige varer af egen fremstilling højst udgør 10. 000 kr. årlig.

I denne forbindelse kan endvidere nævnes, at forhandlere af bygge-

materialer kan fritages for registrering, hvis afsætningen af afgiftspligtige

varer til andre forhandlere og af materialer til håndværkere m. fl. tilsam-

men ikke overstiger 25. 000 kr. årlig eller 10 pct. af den samlede omsæt-

ning.

De registrerede virksomheders indkøb.

9. De registrerede byggevirksomheder kan efter aftale med det pågæl-

dende toldkammer vælge ét af følgende 3 systemer for indkøb af materia-

ler:
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- materialer, der skal undergives en afgiftspligtig forarbejdning, indkøbes

i ubeskattet stand, medens materialer, der skal tilføres byggepladsen

eller leveringsstedet i den stand, hvori de er modtaget, indkøbes i be-

skattet stand,

- alle materialer indkøbes i ubeskattet stand,

- alle materialer indkøbes i beskattet stand.

Uanset hvilken ordning der vælges, kan driftsmidler til brug ved

selve forarbejdningen på fabrikken eller værkstedet mod forevisning af

virksomhedens legitimationskort indkøbes og anvendes uden afgiftsberigti-

gelse.

Driftsmidler til brug på byggepladsen skal derimod indkøbes i be-

skattet stand; dette gælder byggetelte, skure, skurvogne, udtørringsovne,

kraner, maskiner og andet materiel til brug på byggepladsen.

Afgiftsberigtigelsen - almindelige regler.

10. Når materialer, bygningselementer m. m. udleveres fra fabrik eller

værksted til salg eller anvendelse ved egne byggearbejder, skal der bereg-

nes afgift.

Materialer, der til brug ved egne arbejder overføres til byggeplad-

sen i den stand, hvori de er modtaget, skal blot beskattes af materialer-

nes indkøbspris.

Materialer, der undergives en fabriks- eller værkstedsmæssig for-

arbejdning, skal beskattes af den værdi, de har ved udleveringen fra fa-

brik eller værksted. Afgiften beregnes med 9 pct. af salgsprisen uden af-

gift til håndværkere, boligselskaber o. lign. eller med 9 pct. af en på til-

svarende grundlag kalkuleret værdi. I den kalkulerede værdi skal indgå

værdien af materialer, arbejdsløn og omkostninger (herunder værkstedets

generalomkostninger) samt fremstillingsavance såvel på materialer som

på arbejdsløn. Særlige regler for fastsættelsen af denne værdi er behand-

let nedenfor i punkterne 11 - 14.

Særlige systemer for afgiftsberigtigelse.

11. Virksomhederne kan berigtige afgiften på grundlag af en p e r i o d i s k

o p g ø r e l s e (ugentlig eller månedlig) over v æ r d i t i l v æ k s t e n af den

værkstedsmæssige produktion. Opgørelsen over værditilvæksten skal omfatte
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værkstedsløn, omkostninger og avance såvel på forarbejdning som på ma-

terialer.

Virksomheder, der vælger denne metode, vil sædvanligvis indkøbe

materialerne i beskattet stand, men kan dog også vælge at indkøbe ma-

terialerne i ubeskattet stand. I sidstnævnte tilfælde er den værdi, hvoraf

afgiften skal beregnes, indkøbsprisen for de i perioden medgåede materi-

aler med tillæg af værditilvæksten beregnet som ovenfor.

12. Foreliggende m e s t e r s t a n d a r d k a l k u l a t i o n e r eller m e s t e r -

p r i s k u r a n t e r for de fremstillede elementer kan anvendes som grundlag

for elementernes afgiftsberigtigelse. Indkøbes materialerne i beskattet stand

fratrækkes indkøbsprisen som anført i punkt 15.

B l i k k e n s l a g e r v i r k s o m h e d e r , der indkøber alle materialer i

beskattet stand, har fået godkendt, at afgiften indtil videre beregnes af føl-

gende priser for forarbejdningen:

- tagrender (incl. endebunde og tude): 4 kr. pr. m,

- nedløbsrør: 3 kr. 50 øre pr. m,

- nedførselskraver (brøndkraver): 2 kr. 50 øre pr. stk.

13. Virksomhederne kan også afgiftsberigtige den værkstedsmæssige

fremstilling på grundlag af det s a m l e d e r e g n i n g s b e l ø b for hele

det udførte bygningsarbejde med fradrag for omkostningerne på byggeplad-

sen. Der findes to metoder, hvoraf den ene skal behandles i nærværende

punkt; den anden metode, hvorefter fradraget foretages som et standard-

fradrag, vil blive behandlet nedenfor under punkt 14. Fælles for de to me-

toder gælder, at de ikke kan finde anvendelse, hvor bygningsarbejdet udfø-

res for virksomhedens egen regning. Det gælder endvidere for begge me-

toder, at det er mest praktisk at indkøbe materialerne i ubeskattet stand.

Afgiftsberigtigelsen kan foretages på grundlag af det samlede reg-

ningsbeløb med f r a d r a g af de f a k t i s k e o m k o s t n i n g e r , der

er p å l ø b e t på s e l v e b y g g e p l a d s e n . Er regningsbeløb et incl. af-

gift, fradrages tillige afgiftsbeløbet.

Denne metode kan virksomheden anvende for nogle byggearbejder,

selv om den for andre arbejder anvender de i det foregående omhandlede

beskatningssystemer. Det er dog en forudsætning for metodens anvendelse,

at det er det samlede regningsbeløb for hele det udførte bygningsarbejde,

der anvendes som grundlag for afgiftens beregning. En virksomhed, der
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skal udføre et byggearbejde omfattende såvel snedker- og tømrerarbejde

som f. eks. murer- og glarmesterarbejde, og som ønsker at anvende det

her omhandlede berigtigelsesgrundlag, skal således gå ud fra det samle-

de regningsbeløb omfattende alle de udførte arbejder. Om tilfælde, hvor

en del af arbejdet udføres ved anvendelse af underentreprenør, se punkt 16.

A conto beløb (byggerater), som virksomheden modtager forinden

et byggearbejdes færdiggørelse, skal medregnes i virksomhedens afgifts-

pligtige omsætning på betalingstidspunktet. Det er dog tilstrækkeligt at

medregne 7 5 pct. af de indgåede a conto beløb. Endelig afgiftsberigtigelse

foretages umiddelbart efter arbejdets afslutning, senest inden udløbet af

det kvartal, i hvilket et nybygget hus eller en tilbygning er klar til ind-

flytning, eller et andet byggearbejde (reparation og ombygning) er afleve-

ret til bygherren eller hovedentreprenøren.

14. Virksomhederne kan på visse betingelser og for visse arbejder væl-

ge at foretage afgiftsberigtigelsen på grundlag af det samlede regningsbe-

løb med et s t a n d a r d f r a d r a g for det arbejde, der er udført på byg-

gepladsen. Standardfradraget er indtil videre fastsat til 25 pct. af regnings-

beløbet uden afgift.

Metoden kan kun anvendes efter tilladelse fra toldkamret, ligesom

toldkamret, efter at tilladelsen er meddelt, skal godkende en eventuel over-

gang til andre berigtigelsesmetoder.

Metoden kan kun anvendes for arbejder, der alene omfatter sned-

ker- og tømrerarbejde. Gulvbelægningsarbejde (linoleum, vinyl o. a. ) anses

dog som så nært tilknyttet snedker- og tømrerarbejde, at standardfradra-

get - når virksomheden i øvrigt anvender denne metode - skal anvendes,

selv om et udført arbejde foruden snedker- og tømrerarbejde tillige omfat-

ter gulvbelægning. Udføres et gulvbelægningsarbejde isoleret, er en virk-

somhed med standardfradrag berettiget, men ikke forpligtet til at anvende

metoden på dette arbejde.

Under hensyn til, at snedker- og tømrervirksomheder i provinsen

ofte påtager sig udførelse af glarmesterarbejde i forbindelse med snedker-

og tømrerentrepriser, kan snedker- og tømrervirksomheder, der anvender

standardfradragsmetoden, anvende denne også på byggearbejder, hvor virk-

somheden ikke alene udfører snedker- og tømrerarbejdet, men tillige selv

udfører glarmesterarbejdet.

Det er endvidere en forudsætning, at virksomheden, når den har

valgt at anvende metoden, anvender den ved alle snedker- og tømrerarbej-
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der for fremmed regning, både nybygnings- og ombygningsarbejder samt

reparationer på fast ejendom, for så vidt den pågældende virksomhed selv

leverer materialerne til arbejdet. Metoden skal derimod ikke anvendes i

tilfælde, hvor virksomheden alene udfører montagearbejde på bygninger

med anvendelse af materialer stillet til rådighed i afgiftsberigtiget stand

af bygherren eller hovedentreprenøren. Metoden skal heller ikke anvendes

ved reparationsarbejder, hvor der ikke anvendes materialer, eller hvor

alle materialerne stilles til rådighed i afgiftsberigtiget stand af ejendom-

mens ejer.

Ved modtagelse af a conto beløb (byggerater) forholdes som anført

ovenfor i punkt 13.

Fradrag for afgiften af materialer indkøbt i beskattet stand.

15. Såfremt virksomheden har valgt at indkøbe alle materialer i beskat-

tet stand, kan der i værdien til afgiftsberegning for de elementer m. m. ,

der er anvendt i egne arbejder, fradrages indkøbsprisen for de medgåede

materialer. Fradraget foretages med indkøbsprisen excl. afgift eller, så-

fremt afgiftsbeløbet ikke fremgår af købsfakturaen, med 75 pct. af den

beskattede indkøbsværdi. Fakturaer fra isenkræmmere m. fl. , der er fri-

taget for registrering på grund af begrænset engrosafsætning, vil således

normalt ikke indeholde noget afgiftsbeløb, da isenkræmmeren har indkøbt

sine varer i beskattet stand. Fakturaer fra sådanne registreringsfritagne

leverandører skal være påtegnede: "Afgiftsberigtigede i henhold til bevil-

ling".

Underentreprenørens og hovedentreprenørens afgiftsmæssige stilling.

16. Der skal i dette og det følgende punkt gives en fremstilling af hen-

holdsvis en under- og en hovedentreprenørs stilling i afgiftsmæssig hense-

ende.

Består det af u n d e r e n t r e p r e n ø r e n udførte arbejde alene i

fremstilling (værkstedsmæssig bearbejdning) af byggematerialer, uden at

underentreprenøren foretager monteringen af de af ham fremstillede mate-

rialer på den faste ejendom, er underentreprenøren at anse som alminde-

lig leverandør af varer til hovedentreprenøren. Underentreprenøren skal

på normal måde svare afgift af salgsprisen ved leveringen til hovedentre-

prenøren, medmindre denne er registreret med ret til indkøb af materia-
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ler i ikke afgiftsberigtiget stand og anmoder underentreprenøren om at få

varerne overført afgiftsfrit.

Udfører underentreprenøren alene monteringsarbejde på byggeplad-

sen, uden at han har nogen del i materialeleverancen, bliver der ikke i

noget tilfælde tale om afgiftserlæggelse for dette arbejde hos underentre-

prenøren.

Omfatter underentreprenørens arbejde for hovedentreprenøren såvel

fremstilling (værkstedsmæssig bearbejdning) af byggematerialer som mon-

teringen af de fremstillede materialer på den faste ejendom, skal under-

entreprenøren altid selv afgiftsberigtige den af ham foretagne fremstilling.

Materialer, som underentreprenøren både fremstiller og monterer, kan

således ikke overføres afgiftsfrit til hovedentreprenøren.

17. Såfremt underentreprenøren ifølge det i det foregående punkt anfør-

te alene er at betragte som almindelig leverandør, opstår der ingen sær-

lige problemer for h o v e d e n t r e p r e n ø r e n .

Udfører underentreprenøren alene monteringsarbejde på bygningen,

kan hovedentreprenøren, for så vidt han berigtiger efter samlet regnings -

beløb med fradrag for faktiske omkostninger på byggepladsen, forinden af-

giftens beregning fratrække underentreprenørens regning i det samlede reg-

ningsbeløb på linie med enhver anden udgift, han har haft på byggepladsen.

Berigtiger hovedentreprenøren derimod på grundlag af samlet regningsbe-

løb med standardfradrag, kan der ikke gives noget særligt fradrag for be-

talingen til underentreprenøren, idet fradraget for dennes arbejde på byg-

ningen forudsættes indeholdt i standardfradraget på de 2 5 pct. af hoved-

entreprenørens regningsbeløb.

Såfremt underentreprenørens arbejde omfatter både den værksteds-

mæssige fremstilling af materialer og monteringen på selve bygningen af

de af ham fremstillede materialer, vil såvel den hovedentreprenør, der

berigtiger efter samlet regningsbeløb med fradrag for faktiske omkostnin-

ger på byggepladsen, som den hovedentreprenør, der berigtiger efter stan-

dardfradrag, i det samlede regningsbeløb forlods kunne fradrage underen-

treprenørens regning. Beregner hovedentreprenøren sig sædvanemæssigt

en avance på det af underentreprenøren udførte arbejde, vil også en så-

dan sædvanemæssig avance kunne fratrækkes, forudsat at det kan dokumen-

teres, at den er indregnet i den kalkule, som ligger til grund for tilbudet.

Sådan avance kan dog ikke fradrages i tilfælde, hvor hovedentreprenøren

er en snedker- eller tømrervirksomhed, og det er en del af snedker- el-

ler tømrerarbejdet, der er givet i underentreprise.
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Særlige regler om træhuse.

18. Der er fastsat særlige regler for afgiftsberigtigelsen ved afsætning

af monteringsfærdige træhuse o. lign.

Virksomhederne vil således kunne få tilladelse til, at træhuse,

herunder sommerhuse og udhuse hertil, samt garager, afgiftsberigtiges

med 9 pct. af salgsprisen (excl. afgift) med fradrag af 25 pct. under for-

udsætning af, at salgsprisen omfatter samtlige udgifter i forbindelse med

opførelsen eller opstillingen på stedet. Reglen gælder, uanset om husene

opføres på stedet eller i monteringsfærdig stand leveres fra leverandørens

plads; i sidstnævnte tilfælde må prisen som nævnt også omfatte betaling

til fragt og opstilling. Reglen gælder, uanset om der ved fremstillingen

er udført andet og mere end snedker- og tømrerarbejde.

Virksomheder, der leverer færdige træhuse uden selv at fremstil-

le disse, kan lade sig registrere og afgiftsberigtige husene på tilsvarende

måde.

Reglerne vil ikke kunne bringes i anvendelse på beboelsesvogne,

skurvogne og transportable arbejdsskure, der ikke har karakter af fast

ejendom.
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B. S æ r l i g e r e g l e r for p r æ f a b r i k e r e d e b y g n i n g s e l e m e n t e r .

1. Som foran nævnt omfatter afgiftspligten ifølge loven kun varer og ikke

arbejdsydelser, medmindre disse består i fremstilling af afgiftspligtige

varer. Da fast ejendom ikke anses for en vare, og da der derfor ikke skal

svares afgift af arbejdsydelser, der består i opførelse af fast ejendom,

vil afgiftsbelastningen ikke være den samme for bygningsdele, som opbyg-

ges på byggepladsen, og tilsvarende bygningsdele, der fremstilles på fa-

brik eller værksted. Afgiftsbelastningen på bygningsdele vokser med den

grad af præfabrikation, som bygningsdelene underkastes.

Særlig grelt bliver forholdet i de tilfælde, hvor der ved fremstil-

ling af bygningselementer også anvendes bygningsmaterialer, som ifølge

loven er undtaget fra afgiftspligten. Disse afgiftsfri materialer, d. v. s.

sten, grus og sand, vil således blive beskattede, når de anvendes ved frem-

stilling af bygningselementer på fabrik eller værksted, idet deres værdi

indgår i elementernes afgiftspligtige værdi, medens der ved en tilsvaren-

de anvendelse på byggepladsen ikke finder nogen beskatning sted.

2. Allerede før lovens ikrafttræden i august 1962 blev det fra beton-

industriens side gjort gældende, at det omhandlede forhold ville medføre

en så betydelig forskelsbehandling af færdigblandet beton og færdigfremstil-

lede bygningselementer af beton i forhold til beton og bygningsdele frem-

stillet på byggepladsen, at betonfabrikkernes konkurrenceevne over for det

traditionelle byggeri ville blive alvorligt hæmmet. Efter lovens almindelige

regler måtte betonfabrikkerne betale afgift af den fulde værdi af den fær-

dige beton eller de færdige elementer, hvorimod den entreprenør, der

blandede betonen eller støbte bygningsdelene på byggepladsen, alene skulle

svare afgift af de afgiftspligtige materialer, som anvendtes, men ikke af

afgiftsfri sten, grus og sand, der indgik i betonen, og ikke af arbejdsom-

kostninger m. v.

Efter forhandlinger med de pågældende brancheorganisationer fritog

man virksomheder, der fremstillede beton og visse betonvarer, for registre-

ring.

3. Den etablerede ordning omfattede færdigblandet beton og følgende

bygningselementer af beton: Trappetrin, trappeløb, reposer, badeværelse-

gulve, altanplader, elementer til etageadskillelser, skillerumselementer,

facadeelementer, søjle-, bjælke- og dragerelementer samt tagkonstruktio-

ner.
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Virksomhederne kunne herefter indkøbe de til fremstillingen anvend-

te afgiftspligtige materialer, d. v. s. hovedsagelig cement og armeringsjern,

i beskattet stand og skulle ikke svare yderligere afgift ved afsætningen.

Virksomheder, der tillige fremstiller andre varer og derfor indkøber ma-

terialer i ubeskattet stand, kunne afgiftsberigtige materialerne til de af

ordningen omfattede varer.

4. Registreringsfritagelsen medførte imidlertid meget hurtigt, at der

opstod ønsker om særordninger også inden for andre områder. Det blev

fremført, at betonelementerne havde fået en konkurrencemæssig fordel

over for sådanne andre præfabrikerede bygningselementer, f. eks. elemen-

ter af tegl, der i direkte konkurrence med betonelementerne anvendes til

samme bygningsmæssige formål som disse.

De pågældende elementer, der ønskedes afgiftsmæssigt ligestillet

med elementer af beton, fremstilles næsten udelukkende fabriksmæssigt

og i væsentligt omfang med anvendelse af afgiftspligtige materialer, f. eks.

teglsten. En særordning for disse elementer kunne derfor ikke som for

betonelementernes vedkommende begrundes med, at de samme bygningsde-

le kunne fremstilles på byggepladsen med afgiftsfri materialer som væsent-

lige bestanddele. Hertil kom, at nogle af de pågældende elementer var af

en sådan art, at en vis import ikke kunne udelukkes, og at en registre-

ringsfritagelse derfor ville indebære diskrimination over for udenlandske

varer.

Da den afgiftsmæssige diskrimination mod bygningselementer af tegl

m. v. i øvrigt ikke kunne afskaffes ved at fritage de pågældende fremstil-

lingsvirksomheder for registrering, blev der efter forhandling med bran-

cheorganisationerne etableret en ordning, hvorefter de pågældende virksom-

heder skulle registreres efter lovens almindelige regler, men for en ræk-

ke varer kun svare afgift efter reducerede procenter. Der blev herved

også ensartet beskatning for her fremstillede og indførte varer.

Denne ordning, der trådte i kraft den 1. januar 1963, omfattede fær-

digblandet beton og mørtel samt visse elementer af beton, letbeton og tegl;

pr. 1. juli 1964 udvidedes ordningen til også at omfatte visse elementer af

lamineret træ og stålrør.

5. Ved udvælgelsen af de nye varer, der blev inddraget under ordnin-

gen, lagde man vægt på, at det drejede sig om varer, der var udsat for

en væsentlig konkurrence med betonelementerne. Der skulle endvidere væ-
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re tale om egentlige bygningselementer til forskel fra varer, der anven-

des som almindelige byggematerialer, som f. eks. gasbeton.

De af ordningen omfattede varer afgiftsberigtiges med 2, 3 eller 4

pct. , jfr. nærmere nedenfor under punkt 6. Disse reducerede beskatnings-

procenter er for mørtel, beton og betonvarer fastsat således, at de - ta-

get som et gennemsnit - nogenlunde svarer til en beskatning med 9 pct.

af de anvendte afgiftspligtige materialers indkøbspris.

6. De registrerede virksomheder kan ved salg og anvendelse i egne

byggearbejder afgiftsberigtige følgende varer med de anførte reducerede

af giftsprocenter:

Med 2 pc t . :

Færdigblandet beton.

Med 3 pct . :

Færdigblandet kalkmørtel.

Følgende elementer af beton eller af letbeton med uorganiske tilslagsmate-

rialer, armerede eller uarmerede, også med faststøbt beklædning:

- piloteringspæle til nedramning for fundering,

- trappeelementer af følgende art: trappeløb med eller uden vanger og

med eller uden reposer, samt løse vanger, reposer og trin, herunder

spindeltrin og stødtrin,

- bro- og tunnelelementer af følgende art: søjle-, bjælke-, drager-, væg-

og pladeelementer, der er bærende eller afstivende for selve konstruk-

tionen, samt skalkonstruktioner og rørelementer (diameter mindst 2 m).

Følgende elementer af beton, af letbeton med uorganiske tilslagsmaterialer

eller af tegl, armerede eller uarmerede, også med faststøbt beklædning:

- søjle- og dragerelementer samt bjælkeelementer af mindst 1 m1 s længde,

når elementerne er bærende i bygningskonstruktioner, herunder funda-

mentsbjælker, vindues- og dørbjælker, men ikke fundamentsblokke,

- etageadskillelser af følgende art: dækplader, dækbjælker, dækplanker og

dækblokke samt badeværelsegulve og altanbundplader,

- tagkonstruktioner af følgende art: spær, plader, bjælker, åse samt shed-

og skalkonstruktioner,

- facadeelementer (ikke beklædningsplader og isoleringsplader) af følgende

art til udfyldning i rammekonstruktioner eller direkte som bærende led

i bygninger: etagehøje elementer og brystningselementer; endvidere ud-
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fyldningselementer af mindstemål 40 cm på den ene led og 100 cm på

den anden led,

- skillerumselementer af følgende art: etagehøje eller som spanske vægge

(højde mindst 180 cm) samt etagehøje affaldsskakte og ventilationskana-

ler, der virker som skillerumselementer,

- rumenheder, bestående af gulv, vægge og loft, men uden teknisk og sa-

nitært udstyr.

Følgende elementer af letbeton med organiske tilslagsmaterialer, armere-

de eller uarmerede, også med faststøbt beklædning:

- etageadskillelser af følgende art: dækbjælker,

- tagkonstruktioner af følgende art: plader og bjælker,

- facadeelementer (ikke beklædningsplader og isoleringsplader) af følgende

art til udfyldning i rammekonstruktioner eller direkte som bærende led

i bygninger: etagehøje elementer og brystningselementer; endvidere ud-

fyldningselementer af mindstemål 40 cm på den ene led og 100 cm på

den anden led.

Med 4 p et . :

Bjælker af lamineret træ, herunder tagbjælker, med en fri spændvidde

mellem understøtningspunkterne på 7 m og derover.

Buer af lamineret træ med en fri spændvidde mellem understøtningspunk-

terne på 15 m og derover.

Tre-charniers rammer af lamineret træ med en fri spændvidde mellem

understøtningspunkterne på 15 m og derover.

Tre-charniers rammer af sammensvejsede stålrør med en fri spændvidde

mellem understøtningspunkterne på 12 m og derover.

Rørgitterspær og rørgitterbjælker af sammensvejsede stålrør med en fri

spændvidde på 12 m og derover.

7. Den værdi, hvoraf de reducerede afgiftsprocenter skal beregnes,

er ved salg af varerne altid den faktisk opnåede salgspris excl. afgiften.

Fremstillingsvirksomheder, der anvender varerne i egne byggear-

bejder, kan beregne de reducerede afgiftsprocenter enten af en foreliggen-

de sædvanlig salgspris for den pågældende vare eller af en kalkuleret salgs-

pris eller af entreprisesummen med fradrag af 25 pct.
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C. G od tgøre1 s e s sys teme t.

Lovens regler.

1. Der er i loven givet finansministeren bemyndigelse til efter for-

handling med boligministeren at fastsætte bestemmelser om, i hvilket om-

fang der kan ydes godtgørelse for afgift, der er betalt af de til opførelse

af bygninger anvendte materialer. Det er i loven udtalt, at godtgørelsen
2

skal ydes med et fast beløb pr. m , men at der i ganske særlige tilfælde

kan ydes en ekstra godtgørelse.

I bemærkningerne til lovforslaget er anført, at det ville være over-

ordentlig vanskeligt og besværligt at foretage en nøjagtig opgørelse over

de afgiftsbeløb, der er betalt af de til hvert enkelt byggearbejde anvendte

materialer, og at godtgørelsen derfor nødvendigvis må ydes på grundlag

af et objektivt kriterium, nemlig den pågældende bygnings etageareal, og
2

med de gennemsnitlige beløb pr. m , som afgifterne beløber sig til for al-

mindeligt byggeri.

I den af folketingsudvalget afgivne betænkning over lovforslaget udta-

les, at det med bestemmelsens affattelse er tilsigtet at holde visse for-

mer for byggeri, f. eks. sommerhuse og garager, uden for godtgørelses-

ordningen.

I nævnte betænkning blev desuden bestemmelsen om, at der i

ganske særlige tilfælde kan ydes en ekstra godtgørelse, foreslået indsat i

loven. Hensigten hermed var at give hjemmel for at godtgørelse kunne

ydes med de faktisk erlagte afgifter af byggeri til produktionsformål i til-

fælde, hvor de faktiske erlagte afgiftsbeløb væsentligt overstiger standard-

godtgørelsen.

Loven indeholder endvidere hjemmel til at godtgøre afgift, der er

betalt af de til udførelse af anlægsarbejder anvendte materialer. Hjemme-

len er udformet som en bemyndigelse til finansministeren til at yde tilba-

gebetaling i tilfælde, hvor ganske særlige omstændigheder taler derfor, jfr.

nærmere herom i punkt 9.

Bekendtgørelsen af 28. juni 1962.

2. Bestemmelserne om, i hvilket omfang bygningsgodtgørelse skal ydes,

blev første gang fastsat ved finansministeriets bekendtgørelse nr. 239 af

28. juni 1962.
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De vigtigste bestemmelser i bekendtgørelsen var følgende:

2
- For nyopførte bygninger og tilbygninger på mere end 2 0 m kunne der

ydes godtgørelse med:
2

14 kr. pr. m for fabrikker, værksteder, lagerbygninger og avlsbygnin-
ger i landbruget og med

2
23 kr. pr. m for beboelsesbygninger, kontorer, butikker, skoler og
hospitaler.

- For byggeri, der var under opførelse den 1. august 1962 ydedes godtgø-

relsen dog kun med en vis procent af nævnte satser afhængig af bygge-

riets stade pr. 1. august 1962.

- Det godtgørelsesberettigede areal beregnedes efter samme regler som

fastsat i bygningsreglementet for købstæderne og landet for beregningen

af bruttoetagearealet.

- I tilfælde, hvor de betalte afgiftsbeløb for fabrikker m. v. oversteg 17 kr.
2

50 øre pr. m kunne godtgørelsen ydes med de faktisk betalte afgiftsbe-
2

løb med fradrag af 3 kr. 50 øre pr. m .

- Beboelsesbygninger, der benyttes til beboelse i mindre end 9 måneder

årligt (sommerhuse), var ikke berettigede til godtgørelse.

- Ansøgning om godtgørelse skulle af bygherren bl. a. være vedlagt byg-

ningsattest med angivelse af det pågældende byggeris anvendelse og brut-

toetageareal.

Ved bekendtgørelsens udstedelse var det ikke muligt at fremskaffe

tilstrækkelige oplysninger om den faktiske materialeanvendelse i forskelli-

ge arter af bygninger. Satserne måtte derfor i et vist omfang bero på et

usikkert skøn. Efter at bestemmelserne havde virket ca. \ år, kunne det

imidlertid på baggrund af de indvundne erfaringer konstateres, at godtgø-
2

relsessatsen pa 14 kr. pr. m for en række simple bygninger langt oversteg

den faktisk erlagte afgift af de anvendte materialer.

Det viste sig ligeledes, at bygningsreglementets regler om bereg-

ning af bruttoetagearealet i visse tilfælde var uhensigtsmæssige som grund-

lag for beregning af godtgørelsen, f. eks. når det drejede sig om garager,

tagetager og udenomsrum.

Også på flere andre områder havde erfaringerne vist, at en revi-

sion var påkrævet.
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Den gældende bekendtgørelse af 2 6. februar 1963 - godtgørelsesberettigede

bygninger.

3. Ifølge den gældende bekendtgørelse ydes der godtgørelse for nybyg-

ninger og tilbygninger samt dermed ligestillede genopførte bygninger på
2

over 20 m . Derimod ydes der ikke godtgørelse for mindre garager og

sommerhuse samt for ombygningsarbejder.

I øvrigt er der fastsat følgende om g o d t g ø r e l s e s b e r e t t i g e d e

bygninge r .

a. Det er uden betydning for godtgørelsen, om der er anvendt nye eller

brugte materialer ved opførelsen af bygningen. Flytning af bygninger anses

derimod ikke for godtgørelsesberettiget byggeri; dette gælder også, hvor

den pågældende bygning, f. eks. en minkhal, adskilles af hensyn til trans-

porten.

Det forudsættes, at bygningen er bestemt til varig förbliven på den

pågældende byggegrund. Der ydes derfor ikke godtgørelse til skure, stalde,

forlystelsesboder m. m. , der blot opstilles midlertidigt, f. eks. på bygge-

pladser, udstillingsarealer, sportspladser og badestrande.

Oliebeholdere, siloer, ajlebeholdere og gødningstanke anses ikke

for bygninger og falder derfor ikke ind under bekendtgørelsens bestemmel-

ser. Godtgørelse for afgift af materialerne til sådant byggeri kan derfor
2

ikke ydes med faste beløb pr. m , jfr. punkt 6, eller med 4 pct. af hand-

værkerudgifterne, jfr. punkt 7. Der vil derimod eventuelt kunne blive tale

om tilbagebetaling af afgift efter reglerne for anlægsarbejder, jfr. punkt 9.

b. Som t i l b y g n i n g e r anses enhver forøgelse af en bygnings etage-

areal, jfr. nedenfor under punkt 4. Der kan således ydes godtgørelse både

for bygningsarbejder, hvorved der dannes et etageareal på mere end 20 m

uden for en bestående bygnings hidtidige ydervægge, og for bygningsarbej-

der inde i bygningen, hvorved rum, der hidtil ikke har kunnet medregnes

i etagearealet, omdannes til godtgørelsesberettigede arealer. Sidstnævnte

tilfælde foreligger f. eks. , når en lades høloft, der hidtil har bestået blot

af et enkelt lag brædder, udskiftes med en brandsikker etageadskillelse,

eller når der i en tagetage, der hidtil kun har været benyttet som pulter-

kammer, indrettes beboelseskamre.

o 2
Det er på den anden side k u n n y t e t a g e a r e a l pa over 20 m ,

der bere t t iger til godtgørelse.
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Medmindre der er foretaget nedrivning og genopførelse af ydervæg-

gene i et væsentligt omfang, jfr. nedenfor under e. , er således enhver
2

ombygning, hvorved der ikke fremkommer mindst 20 m nyt etageareal,

udelukket fra godtgørelse, uanset omkostningernes størrelse. Udelukket

fra godtgørelse er f. eks. en fuldstændig indvendig fornyelse af en stald.

Udelukket fra godtgørelse er også ombygninger, hvorved et etage-

areal ændres således, at det efter ændringen henhører under en anden

godtgørelsessats, f. eks. ombygning af værkstedslokaler til beboelse. Der

kan heller ikke ydes godtgørelse ved ombygning af et sommerhus til hel-

årsbeboelse.

2

c. G a r a g e r pa 35 m og derunder er ikke berettigede til godtgørel-

se. Større garager er godtgørelsesberettigede for den del, der overstiger
2 2

35 m , uanset om det overskydende areal udgør mindre end 20 m .
Carporte o. lign. er derimod helt udelukket fra godtgørelse.

d. Beboelsesbygninger, der benyttes til beboelse i mindre end 9 må-

neder årligt, d. v. s. s o m m e r h u s e er udelukkede fra godtgørelse.

Bestemmelsen tager kun sigte på beboelsesbygninger, der har ka-

rakter af sommerhuse (enkelthuse), hvorimod butiks- og restaurationsbyg-

ninger samt sovesals- og køkkenbygninger i sommerlejre o. lign. anses

for godtgørelsesberettigede, uanset om de vil blive benyttet i mindre end

9 måneder årligt.

Hotel-, pensionats- og motelbyggeri er ligeledes godtgørelsesberet-

tiget, selv om benyttelsen vil blive mindre end 9 måneder årligt.

e. Som godtgørelsesberettiget nybygning og tilbygning anses også

genopfø r t e t a g e a r e a l i brandskadede eller nedrevne bygninger og

etager.

For at bygningen eller etagen kan anses for en nedreven og genop-

ført bygning eller etage kræves, at taget incl. spærkonstruktionen eller

overliggende etageadskillelser (lofter og gulve) samt taget incl. spærkon-

struktionen har været fjernet. Der ydes derfor ikke godtgørelse for om-

bygninger, hvor tagkonstruktionen bibeholdes, selv om fundamenter og

ydervægge - efter foretaget understøtning af taget - fuldstændig fornyes.

Det er dernæst en forudsætning, at den nyopførte del af ydervæg-

gene mindst udgør 1/3 af arealet af den pågældende etages færdige yder-

vægge; ved beregningen medregnes ikke arealet af vindues- og glaspartier.
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Når en bygning under ovennævnte forudsætninger kan anses for gen-

opført, ydes godtgørelsen dog kun for den del af etagearealet, som har

været brandskadet eller nedrevet, medens der ikke ydes godtgørelse for

den del af bygningen, der ikke er blevet skadet af branden, eller som ikke

har været berørt af nedrivningen.

Det godtgørelsesberettigede etageareal.

4. Ifølge den gældende bekendtgørelse beregnes det g o d t g ø r e l s e s -

b e r e t t i g e d e e t a g e a r e a l efter nedenstående regler, der på de fleste

punkter svarer til de regler, som ifølge det i henhold til byggelov for køb-

stæderne og landet udstedte bygningsreglement gælder for beregning af en

bygnings bruttoetageareal.

a. Beregningen af det godtgørelsesberettigede etageareal foretages for

hver selvstændig bygning for sig.

Ved beregningen af en selvstændig bygnings etageareal sammenlæg-

ges arealerne af samtlige etager, herunder tagetager, indskudte etager,

indvendige balkoner, gallerier o. lign.

Etager, herunder kældre, hvor højden fra gulv til loft er under 2

m, anses dog ikke for etager, der kan medregnes i det godtgørelsesberet-

tigede areal (med hensyn til højdekrav for tagetager se dog nedenfor un-

der d. ). Medregnes kan heller ikke etager, hvor etageadskillelsen ikke

er af fast og varig karakter; dette gælder således hølofter o. lign. , der

bortset fra de bærende bjælker kun består af et enkelt lag brædder.

Rum, der går gennem flere etager, medregnes kun til den etage, i

hvilken gulvet er beliggende. Trapperum og elevatorskakte medregnes dog

for hver af de etager, de betjener.

b. For hver etage beregnes arealet til ydersiden af de vægge, der

begrænser etagen.

Arealer uden for de begrænsende ydervægge (eller uden for mur-

linien ved vinduer og døre) kan normalt ikke medregnes.

Indtrukne partier, hvor siderne udgøres af tværgående murværk,

f. eks. overdækkede indgangspartier og terrasser til parcel- og rækkehuse,

kan således ikke medregnes. Det samme gælder altaner, herunder loggi-

aer.

Der ydes heller ikke godtgørelse til carporte og cykelskure eller

til læskure ved opholdsarealer o. lign. , der har en naturlig tilknytning til

grundens fri arealer.
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c. Visse rum i bygningen medregnes ikke i etagearealet.

U d e n o m s r u m t i l b o l i g e r er således ikke godtgørelsesberet-

tigede. Som udenomsrum til boliger anses f. eks. pulterrum, strygerum,

tørrerum, fyrrum, brændselsrum, vaskerum, bryggers, viktualierum, red-

skabsrum, cykelrum og hobbyrum.

Udenomsrum til boliger er udelukket fra godtgørelse uanset belig-

genheden. Som ikke godtgørelsesberettigede udenomsrum betragtes således

også tilsvarende rum og bygninger til boligkomplekser, som f. eks. varme-

centraler, maskinvaskerier, sikringsrum og skarnkasserum.

G a r a g e r medregnes som tidligere nævnt ikke i det godtgørelses-
2

berettigede etageareal for sa vidt angar de første 35 m .

d. For t a g e t a g e r gælder - uanset bygningens art - følgende sa^rli-

ge regler:

Tagetager, hvor den største fri højde over gulvet er mindre end

2, 30 m (målt til undersiden af etagens loft eller taget), kan ikke medreg-

nes i det godtgørelsesberettigede etageareal.

Udnyttede tagrum med en største fri højde på 2, 3 0 m eller derover

medregnes i etagearealet efter de almindelige regler, dog:

- højst med det dobbelte af det areal, over hvilket den fri højde er mindst

2, 3o m, og

- højst med 80 pct. af arealet af den nærmeste underliggende etage, så-

fremt tagetagen er uden trempel eller med trempel, hvis højde er min-

dre end 50 cm.

I tilfælde, hvor der ifølge ældre bygningsvedtægter eller ved dispen-

sation i henhold til bygningsreglementet for købstæder og landet tillades en

lavere loftshøjde i beboelsesrum, træder denne højde i stedet for ovennævn-

te 2, 30 m.

Håndværkerudgifterne.

5. H å n d v æ r k e r u d g i f t e r n e ved opførelse af en bygning er i visse

tilfælde bestemmende for godtgørelsesbeløbets størrelse, jfr. punkterne

6 og 7.

Om håndværkerudgifterne som grundlag for godtgørelsens beregning

er der fastsat nedenstående:
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a. Ved håndværkerudgifterne forstås den sum (omfattende både mate-

rialer, arbejdsløn og fortjeneste), der af den pågældende bygherre betales

til de forskellige håndværkere, med hvem han har entreret om bygningens

opførelse.

Kun udgifter vedrørende selve bygningen kan medregnes. Hertil hø-

rer også udgifter til udgravning til bygningen, dræn under eller i umiddel-

bar tilknytning til bygningen, støttemure, læmure o. lign. i direkte tilknyt-

ning til bygningen samt stikledninger i jord og luftledninger til offentlige

ledninger.

Udgiftsposter, der henhører under de såkaldte grundudgifter i an-

ledning af et byggeri, kan derimod ikke medregnes. Foruden købesum-

men for grunden, gadebidrag og kloakbidrag drejer det sig bl. a. om føl-

gende udgifter: Anlæg af veje, gård, have og hegn, brønde, ekstra funde-

ring, herunder pælefundering, samt terrænregulering.

Heller ikke udgiftsposter, der henhører under de såkaldte andre

udgifter i anledning af et byggeri, kan medregnes. Det drejer sig bl.a. om:

Vurdering, byggelån, prioritering, kurstab, honorarer (til ingeniør, arki-

tekt, revisor, advokat), attester, lystryk, tryksager, porto og forsikring.

b. Løs t i n v e n t a r medregnes aldrig til håndværkerudgifterne.

F a s t i n v e n t a r og bygningstilbehør kan i almindelighed medreg-

nes i det omfang, det kan anses for sædvanligt udstyr til bygningen og må

antages at følge med ved salg af denne.

D r i f t s m a s k i n e r i til en i ejendommen værende erhvervsvirksom-

hed kan ikke medregnes.

c. Det er kun udgifterne til opførelse af det godtgørelsesberettigede

byggeri, der kan danne grundlag for godtgørelsens beregning. Af de fore-

liggende regninger for et godtgørelsesberettiget byggeri skal således for-

uden de ovenfor under a. og b. nævnte udgifter, der ikke kan medregnes,

også udskilles eventuelle udgifter til samtidig udførte reparations- eller

ombygningsarbejder på bestående bygninger eller til nedrivning i forbindel-

se med genopførsel.

Endvidere må udskilles udgifter til den del af en samtidig opført

garage, der ikke kan medregnes i det godtgørelsesberettigede areal. Der-

imod medfører de øvrige regler om ikke godtgørelsesberettigede arealer,

f. eks. etager med en loftshøjde under 2 m eller udenomsrum til boliger,

ikke en tilsvarende udskillelse af de håndværkerudgifter, der vedrører

disse arealer.
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d. I de godtgørelsesberettigede håndværkerudgifter indgår som nævnt

både materialeudgifter og arbejdsløn samt den avance, der indeholdes i

det beløb, som af den godtgørelsesberettigede person skal betales til

håndværkerne. Sædvanligt administrationshonorar til en hovedentreprenør

kan også medregnes.

Hvor den godtgørelsesberettigede person helt eller delvist har la-

det et godtgørelsesberettiget byggearbejde udføre af hos ham ansatte ar-

bejdere, kan løn til disse også medregnes; det kræves dog i sådanne til-

fælde, at lønudgiften kan dokumenteres ved arbejdssedler og kontering i

virksomhedens regnskab.

e. I tilfælde, hvor håndværkerudgifternes størrelse er afgørende for,

om godtgørelsen skal ydes med 6 eller 11 kr. , jfr. nedenfor under punkt

6 e. , kan værdien af egen arbejdsindsats, der ydes af den godtgørelses-

berettigede eller de hos denne ansatte, tillægges håndværkerudgifterne

med 45 pct. af værdien af de materialer, som den godtgørelsesberettige-

de selv har indkøbt, og som er medgået til de fagentrepriser, som udfø-

res af ham som eget arbejde. Med fagentrepriser ligestilles større del-

entrepriser.

Standardsatserne.

6. Godtgørelsen ydes normalt efter s t a n d a r d - s a t s e r , d. v. s. med
2

faste beløb pr. m etageareal.

Om standardsatsernes størrelse og anvendelse på de forskellige

bygningsarter gælder følgende:

a. De godtgørelsesberettigede bygninger er opdelt i 2 hovedgrupper,

satsgruppe A og satsgruppe B.

Under s a t s g r u p p e A henhører ifølge bekendtgørelsen fabrikker,

værksteder, lagerbygninger og avlsbygninger i landbruget samt lignende

bygninger. Afhængig af bygningernes konstruktion eller håndværkerudgifter-

nes størrelse ydes godtgørelse for bygninger under denne gruppe efter

forskellige satser, jfr. nærmere nedenfor under c. -e. Der er desuden

mulighed for særlig godtgørelse, jfr. punkt 7.

Under satsgruppe A henføres endvidere ifølge praksis følgende byg-

ninger af lignende art og udstyr som de i bekendtgørelsen nævnte: garager,

benzin- og servicestationer, udstillingshaller (til biler, landbrugsmaskiner,

møbler og kunst), telefoncentraler, visse laboratoriebygninger af værk-

stedsmæssig karakter, kedelhuse og vand- og gasværker.



42

Under s a t s g r u p p e B henhører ifølge bekendtgørelsen beboelses-

bygninger, kontor- og butiksbygninger, skoler og hospitaler samt lignende

bygninger. Godtgørelse for bygninger under denne gruppe ydes altid som
2

en standardgodtgørelse med 23 kr. pr. m .

Under satsgruppe B henføres endvidere ifølge praksis følgende byg-

ninger af lignende art og udstyr som de i bekendtgørelsen nævnte: fore-

ningsbygninger herunder spejderhytter, visse laboratoriebygninger med ka-

rakter af kontorer, toiletbygninger, restauranter, marketenderier, hoteller

og kirker.

Såfremt en bygning hverken kan anses for en bygning af lignende

art eller udstyr som de under satsgruppe A henhørende eller som de un-

der satsgruppe B henhørende, kan godtgørelse ydes efter satsgruppe A,
2

herunder også med særlig godtgørelse, dog højst med 23 kr. pr. m . Reg-

len er bl. a. anvendt for sportshaller.

b. Den ovenfor omtalte opdeling på satsgruppe A og B finder i et vist

omfang anvendelse på enkelte b y g n i n g s a f s n i t inden for en selvstændig

bygning, tilbygning og genopført bygning. Ifølge bekendtgørelsen skal der
således ske særskilt beregning af godtgørelsen for bygningsafsnit på over

2
2 0 m , der efter deres anvendelse må henføres til en anden satsgruppe

o 2

end den øvrige del af bygningen. Er sådanne bygningsafsnit på 20 m og

derunder, henføres de altid til den satsgruppe, der skal anvendes for den

øvrige del af bygningen.

Denne regel fraviges for rum, der har en nær anvendelsesmæssig

tilknytning til den øvrige del af bygningen. Omklædningsrum, baderum og

toiletter i eller i tilknytning til en fabriks-, værksteds- eller lagerbygning

henhører således under satsgruppe A. Under satsgruppe A henføres ligele-

des mindre spiselokaler, værkførerkontorer og ekspeditions- og salgsloka-

ler, der er indrettet i umiddelbar tilknytning til fabriks-, værksteds- eller

lagerlokaler i samme etage.

Særskilt beregning efter satsgruppe A foretages ikke for de i sam-

me etage og i direkte tilknytning til et under sats B hørende butikslokale

indrettede tilberedningsrum, værksted, kølerum, pakkerum, lagerrum og

prøvelokaler, når disse rum efter størrelse og karakter er af en sådan

art, at de normalt hører sammen med et butikslokale, f. eks. skrædderes,

guldsmedes og hatteforretningers værksteder i baglokaler.

2
c. Under s a t s A. 1. , 3 kr. pr. m , henhører haller til minke o. lign.
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Godtgørelse for disse bygninger kan uanset håndværkerudgifternes
2

størrelse kun ydes med 3 kr. pr. m , og der kan ikke gives særlig godtgø-

relse.
2

d. Under s a t s A. 2. , 6 kr. pr. ni , henhører drivhuse samt bygnin-

ger med åbne facadepartier, hvor arealet af de åbne partier overstiger

1/3 af det samlede facadeareal.
Godtgørelse for disse bygninger kan uanset håndværkerudgifternes

2

størrelse kun ydes med 6 kr. pr. m , og der kan ikke ydes særlig godtgø-

relse.

e. Under s a t s A. 3. henhører alle de bygninger under satsgruppe

A, som ikke kan henføres til sats A. 1. eller sats A. 2. Standardsatsen
udgør 6 kr. for bygninger, for hvilke håndværkerudgifterne udgør 150 kr.

2
eller derunder pr. m godtgørelsesberettiget etageareal, og 11 kr. for
bygninger med højere håndværkerudgifter.

Ved afgørelsen af, om 6 kr. eller 11 kr. ' s satsen skal anvendes,

udregnes håndværkerudgifterne som et gennemsnit for hele den pågældende

selvstændige bygning, selv om denne tillige indeholder et afsnit henhøren-

de under sats B.

En bygning henhørende under sats A. 3. kan ikke opdeles i et billigt

afsnit, der godtgøres med 6 kr., og et dyrere med 11 kr.

Særlig godtgørelse.

7. S æ r l i g g o d t g ø r e l s e kan ydes for bygninger under sats A. 3.

Den særlige godtgørelse kan enten ydes i form af regningsgodtgø-

relse, jfr. nedenfor under a. , eller med 4 pct. af håndværkerudgifterne,

jfr. nedenfor under b.

a. Når de afgiftsbeløb, der er erlagt for de til bygningens opførelse
2

anvendte materialer, overstiger 14 kr. pr. m etageareal, vil godtgørelsen

mod fornøden dokumentation kunne beregnes som det faktisk betalte afgifts -
2

beløb af de anvendte materialer med fradrag af 1 kr. 50 øre pr. m etage-

areal.
b. Når de samlede håndværkerudgifter ved bygningens opførelse har

2

udgjort mere end 325 kr. pr. m etageareal, vil godtgørelsen kunne bereg-

nes med 4 pct. af de samlede håndværkerudgifter, der må kunne dokumen-

teres ved fremlæggelse af håndværkerregningerne.
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Ansøgningen.

8. A n s ø g n i n g om b y g n i n g s g o d t g ø r e l s e skal - efter byggeri-

ets færdiggørelse - afgives på særlige blanketter, hvori den godtgørelses -

berettigede under strafansvar skal angive de til beregningen af godtgørel-

sen nødvendige oplysninger. Den godtgørelsesberettigede skal desuden ved

sin underskrift erklære at have afholdt udgifterne ved bygningens opførei-

so.

Ansøgningen skal være forsynet med a t t e s t a t i o n f ra den p å -

g æ l d e n d e b y g n i n g s m y n d i g h e d . For bygninger, der opføres i om-

råder, hvor bygningsmyndigheden udøves af amtsrådet, og som har kunnet

opføres uden forudgående godkendelse fra amtsrådet, udstedes attesterne

dog af vedkommende sogneråd.

Ansøgningen skal vedlægges en af det pågældende tinglysningskontor

udstedt t i n g b o g s a t t e s t e l l e r e j e r a t t e s t , der ikke må være mere

end 7 dage gammel regnet fra dateringen ved attestens underskrift.

Ved ansøgning om såvel standardgodtgørelse som ekstra godtgørelse

for bygninger henhørende under sats A. 3. skal ansøgningen endvidere væ-

re vedlagt f a k t u r a e r til dokumentation for håndværkerudgifterne eller

særlig o p g ø r e l s e over de erlagte afgiftsbeløb.

Anlægsarbejder.

9. Som omtalt foran i punkt 1 indeholder loven hjemmel til, når gan-

ske særlige omstændigheder taler derfor, at yde tilbagebetaling af afgift,

der er betalt af de til udførelse af anlægsarbejder anvendte materialer.

Bestemmelsen tager sigte på anden fast ejendom end bygninger. Be-

stemmelsen anvendes udelukkende på nyanlæg, og der gives således ikke

afgiftsgodtgørelse for reparationer og vedligeholdelse af bestående anlæg.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse på offentlige anlægsarbejder.

Om praksis på dette område skal nedenstående anføres.

a. Der kan ydes godtgørelse for afgiften af materialer, der er medgå-

et til opførelse på en landbrugsbedrift af korntørringsanlæg, korntørrings-

siloer (gennemluftningssiloer), korn- og foderopbevaringssiloer, ensilage-

siloer samt ajlebeholdere og gødningstanke. Det er en betingelse, at af-

giftsbeløbet andrager mere end 12 0 kr. for et anlæg eller en silo (behol-

der).
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b. Bestemmelsen om godtgørelse for anlægsarbejder finder i øvrigt

fortrinsvis anvendelse på materialer, som er anvendt til opførelse af fast

ejendom, som udgør en del af produktionsanlægget i virksomheder, der

er registrerede, eller i ikke registrerede virksomheder, som har bevil-

ling til afgiftsfri indkøb af driftsmidler. Bestemmelsen anvendes således

i tilfælde, hvor virksomhederne - såfremt de selv havde foretaget indkøb

af materialer til faste anlæg af denne karakter - kunne have indkøbt disse

materialer i ubeskattet stand.

Som anlægsarbejder af denne art kan nævnes maskinfundamenter og

tørdokke til skibsværfter.

c. Bestemmelsen er desuden benyttet til at tilbagebetale afgift af ma-

terialer, som er medgået til opførelse af fast ejendom af bygningslignen-

de karakter, f. eks. siloer til korn- og foderstofvirksomheder, og enkelte

andre anlægsarbejder, f. eks. importtanke for benzin og olie.
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Bilag II

UDVALGETS UNDERSØGELSER

A. F r i l i s t e for b y g g e m a t e r i a l e r .

1. Man vil her undersøge mulighederne for at ophæve de gældende

regler om afgiftsgodtgørelse for byggeriet og i stedet for gennemføre en

friliste for byggematerialer, det vil sige en liste over materialer, der er

undtaget fra afgiftspligten.

Det forudsættes, at de materialer, der optages på frilisten skal

være ubetinget undtaget fra afgiftspligten, således at de kan afsættes af-

giftsfrit, uanset til hvem de afsættes, og uanset til hvilket brug køberen

agter at anvende materialerne. Fritagelserne vil altså blive af tilsvarende

karakter som de nugældende fritagelser for sten, grus og sand.

Afgiftsreglerne forudsættes i øvrigt uforandrede, således at arbej-

det på byggepladsen fortsat vil være afgiftsfrit, medens der skal svares

afgift af værkstedsmæssig fremstilling af varer, der ikke er optaget på

frilisten. Fremstilling af varer, der er optaget på frilisten, vil ikke være

registreringspligtig fremstilling, og materialer og driftsmidler hertil skal

derfor i princippet indkøbes i afgiftsberigtiget stand.

2. Man vil foreløbig undersøge de problemer, der opstår i forbindelse

med opstillingen og anvendelsen af en friliste under den forudsætning, at

byggeriet i princippet skal være helt fritaget for afgiftsbelastning. Dette

indebærer, at man ved opstillingen af frilisten må have det sigte, at ma-

terialer af enhver art, der finder anvendelse til byggeri, skal medtages i

listen.

Til ombygningsarbejder, vedligeholdelsesarbejder og reparationsar-

bejder anvendes de samme materialer som til opførelse af nye bygninger.

Resultatet vil derfor blive, at alle disse arbejder fritages for afgiftsbe-

lastning.
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I stort omfang er det tillige de samme materialer, der anvendes

til anlægsarbejder, således at også disse vil nyde godt af afgiftsfritagel-

sen.

3. Som allerede antydet ved anvendelsen af begrebet friliste, er det

for de erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder, der skal admini-

strere en afgiftsfritagelse, ikke tilstrækkeligt at fastslå, at "byggemateri-

aler" er undtaget fra afgiftspligten. Det må i loven eller i dertil knyttede

bestemmelser nøje afgrænses, hvad der kan anses som afgiftsfri bygge-

materialer.

Det vil heller ikke være nogen udvej at angive fritagelsernes om-

fang ved betegnelser som murermaterialer, tømrermaterialer, snedker-

materialer, elektrikermaterialer eller sanitetsvarer, dels fordi disse be-

tegnelser blot er en opdeling af begrebet byggematerialer uden at indehol-

de nogen nærmere afgrænsning, dels fordi betegnelserne også vil kunne

opfattes som omfattende visse materialer, som slet ikke anvendes til byg-

geri.

Selv noget snævrere varegruppebetegnelser så som bygningsbeslag,

bygningsplader m. v. vil ikke for den enkelte handlende være tilstrækkeligt

betegnende til, at han kan afgøre, om en bestemt vare er undtaget fra af-

giftspligten eller ikke.

For at sikre at praksis bliver ensartet fra virksomhed til virksom-

hed, vil erhvervslivet utvivlsomt stille krav om, at der bliver opstillet

specificerede varelister, der nøje angiver hvilke varer, der er omfattet af

disse mere generelle udtryk. Man må derfor se i øjnene, at det vil være

en nødvendig forudsætning for at sætte en afgiftsundtagelse for byggemate-

rialer i kraft, at der på forhånd foreligger en nøje specificeret liste over

de varer, afgiftsundtagelsen omfatter. I betragtning af den mangfoldighed

af materialer af forskellig art, der kan finde anvendelse ved byggearbej-

der, må det være klart, at en sådan liste vil blive ganske overordentlig

omfangsrig. Den norske friliste, som var i kraft i en kort periode fra

1946 til 1947, illustrerer dette. Det skal herved bemærkes, at den norske

liste endog kun tilsigtede en begrænset fritagelse.

4. Det har ikke været muligt blot for en begrænset varegruppe at fin-

de frem til en bare nogenlunde udtømmende angivelse af de varer, der

skulle optages på frilisten. Til belysning af, hvor omfattende en friliste

ville blive, skal anføres følgende uddrag af lister over materialeforbruget

ved snedker-, elektriker- og malerarbejdet på et konkret byggeri:
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tapet blandingsfarver, tørre

grundpapir kit

vognlak spartelfarve

aluminiumsfarve siccativ

maling, rustbeskyttende shellak.

blandingsfarver, olier

5. Da listerne kun vedrører materialeforbruget ved et konkret bolig-

byggeri (etageejendom), kan de ikke anses for en udtømmende angivelse

af de varer, der inden for de pågældende faggrupper skulle gøres afgifts-

fri, hvis alt byggeri skulle fritages fuldt ud for afgiftsbelastning gennem

opstilling af en materialefriliste.

I tilsvarende ejendomme, der opføres af en anden arkitekt, vil der

utvivlsomt i vidt omfang blive anvendt andre materialer. Dette forhold gæl-

der i endnu højere grad for andre former for byggeri, f. eks. industribyg-

geri og landbrugsbyggeri.

Trods den forholdsvis stærke specifikation, som listerne er udtryk

for, synes adskillige af de varebetegnelser, der er anvendt, ikke så kla-

re, at den handlende eller myndighederne umiddelbart kan afgøre, om en

bestemt vare - f. eks. et bestemt beslag eller en bestemt installationsar-

tikel - vil være omfattet af fritagelsen. Det vil derfor være nødvendigt

ved frilistens opstilling at forsøge anvendt en endnu stærkere specifikation

suppleret med eksakte definitioner (varebeskrivelser). Undlader man at

specificere yderligere, vil resultatet blive, at store varegrupper, der

slet ikke anvendes i byggeriet, også bliver undtaget fra afgiftspligten.

6. I det foregående har man mere i almindelighed talt om, at alle

byggematerialer skal undtages fra afgiftspligten, såfremt man ad denne

vej skal fritage byggeriet for afgiftsbelastning. Det er imidlertid ikke nok

at fritage det, man i daglig tale betegner som byggematerialer, for afgifts-

pligten. Afgiftsundtagelsen må også omfatte præfabrikerede bygningsele-

menter, og for disse vil det ligeledes være nødvendigt at optage nøje be-

skrivelser i frilisten. Endvidere må afgiftsfritagelsen omfatte råvarer,

der anvendes til fremstilling af byggematerialer og bygningselementer, da

fritagelsen ellers ikke vil blive fuldstændig for de fremstillede materialer
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og elementer. Hertil kommer, at der ville opstå negativ beskyttelse for

den indenlandske produktion af byggematerialer og elementer, hvis de an-

vendte råvarer ikke blev afgiftsfri. Denne negative beskyttelse kunne af-

hjælpes ved udstedelse af bevillinger til afgiftsfri indkøb af råvarer til

fremstilling af de afgiftsfri byggematerialer og bygningselementer, men

dette ville ikke løse problemet i det omfang, råvarerne anvendes direkte

på byggepladsen. Da alle former for råvarer - f. eks. træ, metal, papir,

plast, spindestoffer - i sidste ende kan blive til byggematerialer, måtte re-

sultatet i sin yderste konsekvens blive, at fritagelsen skulle omfatte rå-

varer af enhver art.

7. Uanset om en friliste over byggematerialer skal være mere eller

mindre omfattende, må der for enhver varegruppe trækkes en grænse

mellem, hvad der skal med på listen, og hvad der ikke skal med. Hvis

en vare, der anvendes til byggeri, ikke er kommet med på listen, medens

en anden vare, der inden for byggeriet har nogenlunde tilsvarende anven-

delse, er blevet optaget på listen, vil afgiftsforholdene ændre konkurrence-

forholdene mellem de virksomheder, der afsætter de to varer.

Dette vil uundgåeligt medføre et stadigt pres for optagelse af nye

varer på listen fra de virksomheders side, hvis varer ikke er kommet

med på frilisten.

Søger man at få alle varer, der blot i minimalt omfang anvendes

i byggeriet, optaget på listen, kommer denne til at indeholde en lang ræk-

ke varer, der har deres væsentlige anvendelsesområde uden for byggeriet.

I det omfang disse varer anvendes uden for byggesektoren, vil de ofte kon-

kurrere med varer, der slet ingen anvendelse har i byggeriet. Disse sid-

ste varer vil få en afgiftsmæssig ugunstig stilling, som det ikke vil være

muligt at afhjælpe, da forudsætningen for varernes optagelse på frilisten

ikke er til stede.

8. Man har overvejet, om konsekvenserne af at optage varer på frili-

sten, som ikke udelukkende anvendes i byggeriet, vil være særlig alvorlig,

idet anvendelsen uden for byggesektoren i stort omfang vil være til frem-

stilling af afgiftspligtige varer, således at fremstilleren alligevel kan købe

materialerne afgiftsfrit. Den ubetingede afgiftsfritagelse vil imidlertid få

betydning i tilfælde, hvor de pågældende varer afsættes til privat forbrug

eller til brug i virksomheder til formål, der ikke berettiger til afgiftsfri-

tagelse efter lovens regler. Afgiftsfritagelserne vil endvidere bevirke en

forøgelse af de afgiftsmæssige fordele for de ifølge lovens § 7 registre-



53

ringsf ritagne; fremstillingsvirksomheder. Lovens forudsætning for registre -

ringsfritagelsen for de små virksomheder er jo netop, at der svares af-

gift af de anvendte materialer.

9. Uanset hvorledes listen bliver udformet, vil der næppe være man-

ge af de nu registrerede byggematerialevirksomheder, der udelukkende

forhandler frilistevarer. Også mange virksomheder uden for den egentlige

byggematerialebranche vil i et vist omfang handle med frilistevarer. For

alle disse virksomheder vil afgiftsfritagelsen for byggematerialer skabe

nye regnskabsmæssige problemer. Ved enhver fakturering skal der holdes

styr på, om den pågældende vare er omfattet af frilisten. Besværet vil

navnlig i handelsvirksomheder blive ganske overordentligt stort. Under en

detail-oms ville frilistesystemet på grund af disse vanskeligheder være

helt umuligt at administrere.

Myndighedernes muligheder for at føre kontrol med, at kun de på

frilisten optagne varer afsættes afgiftsfrit, vil være meget begrænset. Det

kan tilføjes, at også kontrollen med de registrerede fremstillingsvirksom-

heders afsætning af afgiftspligtige varer vil være mere usikker, jo mere

omfattende frilisterne bliver.

10. Som tidligere anført vil resultatet af at fritage alle byggemateria-

ler for afgift blive, at ikke alene nybyggerier og ombygningsarbejder,

men også vedligeholdelses- og reparationsarbejder fritages for afgiftsbe-

lastning. Endvidere vil anlægsarbejder i videre omfang end nu slippe for

afgiftsbelastning. Hertil kommer, at vareforbrug uden for byggeriet vil

blive fritaget for afgift i betydeligt omfang.

Dette medfører, at bruttoprovenuet af den almindelige omsætnings-

afgift vil falde med et beløb, der langt overstiger de nuværende bygge-

godtgørelser på ca. 120 mill. kr. årligt.

11. For at begrænse provenutabet er det nærliggende at overveje mu-

lighederne for at indskrænke frilistens omfang i forhold til, hvad der er

forudsat i det foregående. En sådan indskrænkning vil også kunne begræn-

se de urimeligheder, der kan ligge i, at varer, der har deres hovedan-

vendelse uden for byggeriet, kommer på frilisten, blot fordi de i ganske

ringe omfang anvendes i byggesektoren.

Man kunne opstille det mål, at fritagelserne skulle have et sådant

omfang, at provenutabet svarede til de nuværende godtgørelser. Dette ville
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imidlertid medføre, at en del af de afgiftslempelser, der i dag tilfalder

byggeriet, ville komme andre områder til gode. Dette følger af, at man-

ge typiske byggematerialer også i vidt omfang anvendes uden for bygge-

sektoren. Endvidere vil der inden for byggesektoren ske en omfordeling

af afgiftslempelserne. Lempelserne til nybyggeriet ville blive mindre, me-

dens til gengæld reparationer og vedligeholdelsesarbejder får andel i lem-

pelserne. Den andel, der tilfalder anlægsarbejderne vil blive forøget.

Hvis man skulle opstille en sådan begrænset liste, vil der straks

opstå spørgsmål om, efter hvilke kriterier varerne skal udvælges. Det

ville være nærliggende at søge listen begrænset til sådanne varer, der

har deres hovedanvendelse inden for nybyggeriet. Det vil imidlertid for

de fleste varers vedkommende være umuligt at få talmæssige oplysninger

om deres anvendelse til henholdsvis nybyggeri og andet formål. Det kan

derfor ikke undgås, at varelistens udformning på store områder vil blive

temmelig tilfældig og præget af den styrke, hvormed forskellige interesse-

grupper fremfører deres synspunkter. Administrationen og lovgivningsmag-

ten vil utvivlsomt blive udsat for et stadigt pres for at få frilisten udvi-

det.

De definitionsmæssige problemer ved den begrænsede frilistes prak-

tiske udformning, virksomhedernes regnskabsproblemer og de af listen

følgende diskriminationsproblemer vil i princippet være ganske de samme,

som foran er omtalt i forbindelse med behandlingen af en friliste, der til-

sigter at give fuld fritagelse for byggeriet.

12. I forbindelse med opstillingen af en begrænset friliste kunne man

rejse det spørgsmål, om det ville være muligt at udarbejde frilisten så-

ledes, at denne alene omfatter typiske og let definerbare byggematerialer.

Man tænker her på mursten, tagsten, fliser, cement, mørtel, groft tøm-

mer, gulvbrædder, parketstave, bølgeblik, tagpap og andre tilsvarende

grove byggematerialer. Opstillingen af en sådan stærkt begrænset friliste

ville rejse de samme problemer som ovenfor omtalt. Diskriminationen

mellem traditionelt og præfabrikeret byggeri vil blive større end i noget

andet system, når man ikke fritager de mere forarbejdede ting. Man skal

her henvise til, at det netop er afgiftsfritagelserne for sand, grus og sten,

der medførte, at præfabrikerede betonelementer var særligt hårdt diskri-

minerede i forhold til støbearbejde på byggepladsen, inden den særlige

ordning for disse elementer blev etableret.
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En til grovvarer begrænset friliste kan ikke give afgiftslempelse

til byggeriet i tilsvarende omfang som det bestående system. Man må der-

for forudse, at der i givet fald vil blive rejst krav om, at frilisten supple-

res med en godtgørelsesordning. Skulle noget sådant gennemføres, ville

man få ulemperne ved begge systemer. Godtgørelsessystemet ville under

disse forhold næppe kunne etableres som et standardgodtgørelsessystem.

Man ville således ikke opnå nogen forenkling, men resultatet ville tvært-

imod blive væsentligt mere kompliceret end det nugældende system.

13. Frilisteordningen for byggematerialer har som nævnt i indlednin-

gen været behandlet under den forudsætning, at de på frilisten optagne va-

rer kunne afsættes afgiftsfrit, uanset hvem de afsættes til og uanset an-

vendelsen. Modificerer man dette system, således at afgiftsfriheden betin-

ges af, at materialerne anvendes til byggearbejder, vil man være ovre i

noget, der minder om et bevillingssystem, jfr. side 72 ff.
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B. R e d u c e r e t b e s k a t n i n g for p r æ f a b r i k e r e d e b y g n i n g s -

e l e m e n t e r .

1. Efter det nuværende afgiftssystem skal der ikke svares afgift af ar-

bejdsydelser, der medgår ved opførelse af fast ejendom, men kun af ar-

bejdsydelser, der medgår ved fremstilling af varer. Dette medfører, at

afgiften ikke er neutral i forholdet mellem bygningsdele, som opbygges

på byggepladsen, og tilsvarende bygningsdele, som fremstilles på fabrik

eller værksted.

Afgiftsbelastningen på byggematerialer vokser med den grad af præ-

fabrikation, som materialerne underkastes.

2. Denne afgiftsmæssige diskrimination mellem præfabrikeret og tra-

ditionelt byggeri forøges væsentligt i de tilfælde, hvor der til fremstillin-

gen af de præfabrikerede elementer er anvendt afgiftsfri materialer. Jord,

sten, sand og grus (og vand), som ifølge lovens § 2 er undtaget fra af-

giftspligten, kan således leveres til og anvendes helt uden afgift på bygge-

pladsen, men bliver beskattet ved anvendelse til fabriksfremstillede byg-

ningselementer, idet værdien af de afgiftsfri materialer indgår i elemen-

ternes afgiftspligtige værdi.

3. Den ovenfor under punkt 2 omhandlede særlig mærkbare diskrimi-

nation imellem præfabrikerede bygningselementer af beton og tilsvarende

bygningsdele støbt på byggepladsen med anvendelse af afgiftsfri materialer

gav allerede ved lovens ikrafttræden anledning til gennemførelse af en sær-

lig registreringsfritagelse for virksomheder, der fremstiller færdigblandet

beton og visse større bygningselementer af beton. Registreringsfritagelsen

indebar, at alene materialerne blev beskattet, og der blev herved skabt

ligestilling med støbning på byggepladsen.

4. Registreringsfritagelsen ophævede den afgiftsmæssige diskrimination

over for de fleste af de fabriksfremstillede bygningsdele, hvori indgår væ-

sentlige bestanddele af afgiftsfri varer, og som af samme materialer ville

kunne fremstilles på byggepladsen.

Registreringsfritagelsen medførte imidlertid meget hurtigt, at der

opstod ønsker om særordninger også inden for andre områder. Det blev

fremført, at betonelementerne havde fået en konkurrencemæssig fordel

over for sådanne andre præfabrikerede bygningselementer, f. eks. elemen-
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ter af tegl, der i direkte konkurrence med betonelementerne anvendes til

samme bygningsmæssige formål som disse. De pågældende elementer af

andet end beton fremstilles næsten udelukkende fabriksmæssigt og i væ-

sentligt omfang med anvendelse af afgiftspligtige materialer, f. eks. tegl-

sten. En særordning kunne derfor ikke som for betonelementernes ved-

kommende begrundes med, at de samme bygningsdele kunne fremstilles

på byggepladsen med afgiftsfri materialer som væsentlige bestanddele. Al-

ligevel fandt man det rimeligt at genoprette den normale konkurrencemæs-

sige balance på dette område.

5. Efter forhandling med de pågældende brancheorganisationer om en

udvidelse af særordningen, blev der i stedet for en registreringsfritagel-

se med deraf følgende materialebeskatning fastsat en ordning med reduce-

rede procentsatser. De reducerede satser for beton og betonvarer blev

fastsat således, at de - taget som et groft gennemsnit - svarer til en be-

skatning med 9 pct. af de anvendte afgiftspligtige materialers indkøbspris.

For færdigblandet beton blev afgiftssatsen herefter 2 pct. og for de af

ordningen omfattede betonelementer 3 pct. For de nye varer, der blev

inddraget under ordningen (elementer af letbeton, træbeton og tegl), blev

afgiftssatsen af de førnævnte konkurrencemæssige grunde fastsat til sam-

me sats som for betonelementerne.

Ordningen indebærer i modsætning til en registreringsfritagelse den

fordel, at den fikserede beskatningsprocent kan bringes i anvendelse på

importerede elementer, således at særordningen for beton m. v. ikke er

i strid med Danmarks forpligtelser inden for GATT- og EFTA-overenskom-

sterne til ikke at diskriminere over for importerede varer.

6. Ordningen har stadig givet anledning til nye ønsker om udvidelser.

Den 1. juli 1964 blev der etableret en ordning, hvorved der er tilladt redu-

ceret beskatning med 4 pct. for visse større elementer af lamineret træ

og konstruktioner af svejsede stålrør.

De etablerede særordninger vedrører dog stadig kun et begrænset

vareudsnit, nemlig sådanne præfabrikerede bygningselementer, der er ud-

sat for den ovenfor under 2 omhandlede særlig mærkbare diskrimination,

eller bygningselementer, som klart udsættes for generende konkurrence

på afgiften af de elementer, der på grund af denne diskrimination er til-

stået en ordning med reduceret afgift.
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7. Det spørgsmål er imidlertid rejst, om man ved en udbygning af

ordningen med reducerede beskatningsprocenter i almindelighed kan ophæ-

ve den diskrimination, det nuværende afgiftssystem indebærer i forholdet

mellem mere eller mindre forarbejdede byggematerialer (jfr. punkt 1).

Da en ordning med reducerede afgiftsprocenter for et stort antal

præfabrikerede bygningsdele, herunder bygningsdele af træ, der konkurre-

rer med tilsvarende dele, hvor kun materialerne beskattes, har været

genstand for undersøgelser og forhandlinger forud for ændringen pr. 1.

marts 1963 af bygningshåndværkernes registreringsforhold, vil der i det

følgende blive redegjort for de afgiftsmæssige forhold før dette tidspunkt

og for de overvejelser, den af disse forhold skabte diskrimination gav an-

ledning til.

8. I forbindelse med lovens ikrafttræden måtte der til nærmere af-

grænsning af begrebet fast ejendom, der ifølge lovens § 2 ikke er omfat-

tet af afgiftspligten, fastsættes retningslinier til bestemmelse af, i hvil-

ket omfang virksomhed med opførelse af fast ejendom skulle være undta-

get fra registreringspligten. Det blev derfor midlertidigt bestemt, at byg-

ningshåndværkere, der udelukkende udfører arbejde på fast ejendom, her-

under såvel nybygnings- som reparationsarbejder, ikke skulle anmelde sig

til registrering hos toldvæsenet. Dette at udføre arbejde på fast ejendom

blev karakteriseret ved de pågældende kontraktsforhold, således at frita-

gelsen for anmeldelse og registrering ikke alene gjaldt bygningshåndværke-

re, der udførte hele arbejdet på selve byggepladsen, men også håndværke-

re, som på eget værksted foretog bearbejdning af materialerne eller frem-

stillede helt eller delvis færdige bygningselementer udelukkende til brug for

bygningsarbejde, som den pågældende selv havde i entreprise, eventuelt i

underentreprise. Disse virksomheder kom altså kun til at svare afgift af

de indkøbte råvarer.

Virksomheder, der fremstillede bygningsdele og bygningselementer

for salg til andre håndværkere, skulle i konsekvens af, at disse dele og

elementer i sig selv er afgiftspligtige varer, registreres for dette salg

og svare afgift af salgsprisen, hvorimod de for de bygningsdele og -ele-

menter, som de selv anvendte til udførelse af arbejde på fast ejendom,

kun skulle beskatte de medgåede materialer.

Man havde altså for håndværksvirksomheder, der udfører arbejde

på fast ejendom, så at sige strakt begrebet "opførelse af fast ejendom"

et stykke bagud, således at dette ikke alene omfattede arbejdet på selve
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byggepladsen, men også den fabriks- eller værkstedsmæssige fremstilling

af bygningsdele og -elementer til den pågældendes eget brug.

9. Ved fastsættelsen af disse midlertidige regler havde man alene den

egentlige håndværksvirksomhed i tankerne, idet man gerne ville undgå re-

gistrering af et meget stort antal bygningshåndværkere, som kun havde en

beskeden bearbejdning af byggematerialer på egne værksteder. Man regne-

de med, at dette ikke i væsentligt omfang kunne genere den industri, som

præfabrikerede elementer til byggeriet.

Det viste sig imidlertid i praksis, at også egentlige fabrikker, der

fremstillede -bygningsmateriel, i stort omfang selv udførte monteringsar-

bejdet på byggepladsen. Reglerne medførte endvidere, at virksomheder,

som hidtil alene havde solgt deres bygningselementer uden selv at foreta-

ge monteringen, formelt eller reelt omlagde deres forretningsgang, såle-

des at de kunne nøjes med at svare afgift af materialerne.

10. Der opstod således en diskrimination imellem byggevirksomheder,

der havde såvel entreprisen på byggearbejdet som den værkstedsmæssige

fremstilling af elementer, og virksomheder, der som underleverandører

havde specialiceret sig i salg (eller lønarbejde) af mere eller mindre for-

arbejdede materialer og elementer til monterende virksomheder (håndværks-

mestre).

Diskriminationen var betydelig og af en anden karakter end den af

lovens system følgende hårdere beskatning af præfabrikerede elementer

(jfr. punkt 1). Det drejede sig ikke om en afgiftsmæssig diskrimination

mellem virksomheder, der arbejdede med forskellig teknik, men om en

diskrimination mellem virksomheder med forskellig afsætningsform. Ord-

ningen indebar, at grænsen mellem varefremstilling og opførelse af fast

ejendom blev trukket forskelligt for virksomheder med samme teknik, men

med forskellig økonomisk organisation (egen anvendelse contra salg).

11. De overvejelser, der i efteråret 1963 fandt sted med henblik på

at ophæve diskriminationen, drejede sig især om muligheden for gennem-

førelsen af en ordning, som under en eller anden form gav de virksomhe-

der, der ikke havde egne entrepriser, adgang til ligesom "entreprisevirk-

somhederne" at beskatte alene de anvendte råmaterialer.

Da det af hensyn til Danmarks internationale forpligtelser ikke vil-

le være muligt at etablere en eventuel ordning som en registreringsfrita-
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geise, jfr. det tilsvarende forhold for betonordningens vedkommende oven-

for under punkt 5, måtte en eventuel materialebeskatningsordning i givet

fald være af samme type som den for betonen fastsatte med reducerede

afgiftsprocenter beregnet efter det typiske materialeforbrug til de pågæl-

dende varer.

12. Fra administrationens side anså man det kun for muligt at lade en

eventuel ordning omfatte nogle ganske få elementer, nærmere betegnet træ-

elementer som f. eks. faste skabe, døre, vinduer og andre varer af høj

forarbejdningsgrad; endvidere visse træelementer af tilsvarende art som

de betonelementer, der havde opnået reduceret beskatning.

Under forhandlingerne blev der imidlertid fra erhvervenes side

fremsat ønske om, at en særordning for træelementer måtte komme til

at omfatte en liste på mere end 200 forskellige vareposter. Listen om-

fattede ikke blot egentlige præfabrikerede elementer, men også forskelli-

ge former for træ, der kun var undergået simple forarbejdninger, f. eks.

høvlede brædder. Listen led endvidere af den svaghed, at en del af vare-

posterne ikke var så klart definerede, at det ville være muligt for er-

hverv og toldvæsen at administrere et system med reducerede satser på

dette grundlag.

Set fra erhvervenes side var det naturligt, at man ønskede at ind-

drage så mange varer som muligt under en eventuel ordning, herunder

også materialer i simple forarbejdninger og mellemprodukter. Kun en me-

get omfattende liste over varer, der kunne beskattes med reducerede pro-

center, vil kunne løse alle diskriminationsproblemerne fuldt ud.

På den anden side ville en gennemførelse af reducerede procenter

for den af erhvervene foreslåede lange vareliste medføre en nedsættelse

af afgiften for en række varer, der også anvendes uden for byggesektoren.

Hertil kom, at varer af andre materialer måtte have krav på en

tilsvarende ordning, således at man måtte forudse, at særordningerne vil-

le komme til at omfatte et stedse stigende antal varer.

13. For at løse diskriminationsproblemet ville det i øvrigt ikke være

tilstrækkeligt blot at fastsætte én enkelt reduceret procentsats, ikke en-

gang for en stærkt reduceret liste. Det er typisk for især trævarerne i

modsætning til betonvarerne, at der inden for trævaregruppen ikke blot

er tale om råvarer og færdige elementer, men om en lang række mellem-

produkter af større eller mindre forarbejdningsgrad. Fastsatte man sale-



(51

des f. eks. 4, 5 pet. såvel for et høvlet brædt eller for et fineret halvfa-

brikat som for et færdigt forarbejdet køkkenelement, ville resultatet bli-

ve, at uligheden mellem registrerede og ikke registrerede byggevirksom-

heder fortsat ville bestå - blot i afsvækket form, fordi afgiftsprocenten

blev lavere. Heller ikke et par enkelte reducerede beskatningsprocenter

ville på tilfredsstillende måde kunne dække de mange mellemprodukter og

slet ikke på længere sigt, hvor man måtte forudse, at ordningen som

nævnt ville komme til at omfatte flere og flere varer i andre materialer.

Skulle man løse diskriminationsproblemet fuldt ud, måtte der op-

stilles en liste med varierende procenter, hvori varerne blev klassifice-

rede efter deres forarbejdningsgrad, således at satsen skulle være falden-

de med forarbejdningsgraden. For trævarer af enhver forarbejdningsgrad

skulle satsen fastsættes således, at afgiften svarede til 9 pct. af værdien

af det savskårne træ og de øvrige materialer (lim, søm, skruer, beslag,

maling, lak), der var medgået til fremstillingen. Hvis det skulle gøres

helt rigtigt, måtte satserne differentieres efter det udførte arbejdes kva-

litet.

Disse synspunkter ville imidlertid blive krydset af hensynet til, at

konkurrerende varer af forskelligt materiale bør beskattes ens, selv om

afgiftsbelastningen regnet ud efter materialeforbrug er forskellig.

14. Administrationens konklusion af de i det foregående refererede

overvejelser blev. at det ikke ville være muligt at løse diskriminations-

problemet i almindelighed ved etablering af særordninger med reducerede

procenter. Der kan i denne forbindelse peges på, at diskriminationspro-

blemet ikke alene gjorde sig gældende for bygningselementer af træ. Som

et grelt eksempel kan nævnes, at der fra en fabrikant af oliefyr under

henvisning til den gældende registreringsfritagelsesordning blev rejst krav

om alene at beskatte de anvendte materialer til de oliefyr, som han selv

installerede.

For dog at afskaffe den del af diskriminationen, som hidrørte fra

den særlige registreringsfritagelse for bygningshåndværkere m. fl. (diskri-

minationen mellem virksomheder med forskellige afsætningsforhold), blev

registreringsfritagelsesordningen ophævet med virkning fra den 1. marts

1963. Der skal herefter i overensstemmelse med lovens almindelige reg-

ler svares afgift af enhver fabriks- eller værkstedsmæssig fremstilling

eller forarbejdning af byggematerialer og bygningselementer, uanset om

fremstillingen sker til salg eller til anvendelse i virksomhedens egne byg-

gearbejder.
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Grænsen mellem arbejde på fast ejendom og varefremstilling er

herefter trukket på samme sted for alle virksomheder, således at virk-

somheder med samme teknik bliver beskattet ens uanset afsætningsformen.

15. Den med virkning fra 1. marts 1963 gennemførte ændring af regi-

streringsforholdene for byggevirksomhederne ophævede imidlertid ikke den

som følge af lovens almindelige system eksisterende diskrimination mel-

lem præfabrikation og traditionelt byggeri (jfr. punkt 1).

I det følgende vil man derfor behandle spørgsmålet om, hvorvidt

det vil være muligt at løse dette diskriminationsproblem ved etablering af

særordninger med reducerede procenter i videre omfang end hidtil. Det

forudsættes herved, at de bestående registreringsregler for byggevirksom-

heder opretholdes. Mange af de betragtninger, der i det foregående er

anført i forbindelse med diskussionen om en vidtgående ordning med redu-

cerede beskatningsprocenter, gør sig gældende også her, hvor særordnin-

gen har et mere begrænset sigte.

16. Der foreligger imidlertid ikke nogen motivering for at reducere

afgiften for almindelige bygningsmaterialer så som mursten, høvlede bræd-

der o. lign. , og heller ikke for bygningsdele, der altid tilføres byggeplad-

sen i præfabrikeret stand så som oliefyr og sanitetsudstyr samt færdige

vinduer, døre, paneler og forskellige profilerede lister i almindelig stan-

dardudførelse. Da disse varer aldrig tilføres byggepladsen i mindre for-

arbejdet stand, foreligger der netop ikke noget diskriminationsproblem.

Selv om der således på forhånd kan udskydes en lang række varer,

som ikke kan medtages under en ordning med reducerede procenter, bety-

der det selvsagt ikke, at ordningens omfang dermed er fastlagt, og at

det på forhånd er nogenlunde givet, hvilke varer der skal kunne beskattes

lempeligere, og hvilken procentsats der skal anvendes for den enkelte

vare.

17. Det vil være meget vanskeligt at opstille noget kriterium for, hvor

stærk præfabrikationsgraden skal være, før man i givet fald skulle inddra-

ge en vare under en særbeskatningsordning. Spørgsmålet om, hvad der

overhovedet skal forstås ved et præfabrikeret element, rejser sig umid-

delbart, når man skal til at overveje opstillingen af en liste over varer,

der skulle være omfattet af en særordning. I princippet måtte det vel være

ethvert bygningsmateriale, som er blot lidt mere forarbejdet, end det har

været sædvanligt at anvende i det traditionelle byggeri.
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Allerede af praktiske grunde måtte det imidlertid stilles som en

betingelse for en vares inddragelse under en særordning, at forarbejd-

ningsgraden er af et sådant omfang, at varen klart adskiller sig fra tra-

ditionelle byggematerialer, og at det vil være muligt at give en så ud-

tømmende beskrivelse af de varer, ordningen tager sigte på, at det vil

være klart for virksomheder og myndigheder, om et bestemt bygningsele-

ment falder ind under særordningen eller ej.

Det ville nok være muligt at udskille visse på forhånd kendte

stærkt præfabrikerede bygningsdele og beskrive disse på en sådan måde,

at man ville være i stand til at administrere en særordning for sådanne

elementer, ligesom det er gjort for betonelementernes vedkommende. Al-

lerede betonordningen indebærer imidlertid visse vanskeligheder, fordi be-

tonelementerne kan være mere eller mindre præfabrikerede, herunder for-

synet med forskelligt udstyr.

Kommer man ind på andre områder, hvor der kan foreligge mange

flere varianter, end tilfældet er for betonelementernes vedkommende, bli-

ver de praktiske vanskeligheder langt større; der vil i videre omfang væ-

re tale om mellemprodukter. Problemerne vil opstå, så snart et element

ikke nøjagtigt opfylder den beskrivelse, som i en liste over reducerede

beskatningsprocenter er stillet som betingelse for varernes henførsel un-

der en bestemt reduceret sats. Den tekniske udvikling vil utvivlsomt med-

føre, at sådanne problemer til stadighed vil opstå.

18. Vender man sig dernæst til spørgsmålet om grundlaget for fastsæt-

telsen af de reducerede satser, vil også her betydelige vanskeligheder vise

sig.

Det ville være naturligt at fastsætte den reducerede afgift således,

at beskatningen af elementerne (x procent af elementernes salgspris) no-

genlunde ville svare til 9 pct. af salgsprisen med fradrag af værdien af

den arbejdsydelse, der som følge af præfabrikationen er flyttet fra bygge-

pladsen til fabrikken eller værkstedet. Den reducerede procent skulle med

andre ord fastsættes således, at den afgift, der kom til at hvile på elemen-

tet, blev den samme som på en tilsvarende bygningsdel opbygget på byg-

gepladsen med anvendelse af byggematerialer i traditionel form.

Beskatningen skal altså ikke fastsættes på grundlag af materialets

værdi i simpleste afgiftspligtige form, sådan som foran omtalt i forbindel-

se med overvejelserne om særordninger med videre sigte.



64

Anvendelsen af det anførte princip vil imidlertid støde på vanske-

ligheder, fordi man i mange tilfælde ikke fremstiller et præfabrikeret ele-

ment af de samme materialer, som hidtil har været anvendt i det tradi-

tionelle byggeri. Hertil kommer, at elementer til samme bygningsmæssi-

ge formål ofte fremstilles i forskellige materialer, hvilket i sig selv kan

føre til forskellige satser, når man anvender det anførte princip for fast-

sættelsen af den reducerede procent. I disse tilfælde krydses det anførte

princip for fastsættelsen af de reducerede procenter af hensynet til, at

konkurrerende varer bør beskattes ens.

19. Såfremt man af praktiske grunde begrænser en særordning med re-

ducerede procenter til alene at omfatte fuldt præfabrikerede elementer

(d. v. s. den mest præfabrikerede form, der findes under de nuværende

forhold), vil resultatet blive diskrimination mellem det fuldt præfabrikere-

de og det delvis præfabrikerede til fordel for det første. Etablerer man

f. eks. en særordning for fuldt præfabrikerede køkkenskabe, d. v. s. skabe,

'der er fuldt færdige incl. overfladebehandling, kommer man til at diskri-

minere mod køkkenskabe, der vel er præfabrikerede, men mangler over-

fladebehandling. Drager man skabe, der mangler overfladebehandling, ind

under ordningen med samme sats som for de helt færdige skabe, vil de

umalede skabe få en afgift smæ s s ig fordel såvel i forhold til de malede

skabe som i forhold til skabe fremstillet på traditionel måde. Opmærksom-

heden skal her henledes på, at der ikke i det traditionelle byggeri forelig-

ger nogen rationaliseringsgevinst, som helt eller delvis kan opveje en af-

giftsmæssig diskrimination.

For at undgå, at særordninger i sig selv skaber diskriminationer,

vil det være nødvendigt at etablere et system af satser, der varierer ef-

ter elementernes præfabrikationsgrad.

Det skal endelig bemærkes, at etablering af særordninger inden for

trævareområdet vil forøge de regnskabsmæssige vanskeligheder for virksom-

hederne.
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C. R e g i s t r e r i n g af a l l e b y g g e v i r k s o mh e d e r .

1. Den tanke har været fremsat, om man kunne løse de problemer,

omsen har skabt inden for byggesektoren enten ved at gøre opførelse af

fast ejendom til registreringspligtig virksomhed eller ved at indføre et be-

villingssystem for byggevirksomheder. Et system med registrering af alle

byggevirksomheder indebærer, at alt arbejde på bygninger og anden fast

ejendom i p r i n c i p p e t gøres afgiftspligtigt. Systemet indebærer deri-

mod ikke nogen ændring af den gældende regel om, at omsætning af byg-

ninger og anden fast ejendom er afgiftsfri.

Afgiftslettelser for byggeri må under et sådant system gives enten

i form af undtagelser fra den principielle afgiftspligt eller i form af godt-

gørelser.

Et bevillingssystem vil derimod forudsætte, at alt arbejde på fast

ejendom i princippet er afgiftsfrit. Problemerne i forbindelse med etable-

ringen af et bevillingssystem vil i betydeligt omfang være sammenfaldende

med de problemer, der vil opstå ved registrering af alle byggevirksom-

heder, jfr. undersøgelsen af et bevillingssystem side 72 ff. Nærværende

undersøgelse omhandler udelukkende registreringssystemet.

2. Ved registreringssystemet vil man her forstå et system, der går

ud på, at a l l e , der erhvervsmæssigt udfører arbejde på bygninger eller

anden fast ejendom, skal registreres. Registreringspligten vil altså ikke

som i det nuværende system blot komme til at omfatte de virksomheder,

der fabriks- eller værkstedsmæssigt fremstiller byggematerialer eller byg-

ningselementer, men også virksomheder, der alene udfører arbejde på

selve byggepladsen. Registreringspligten kommer således i princippet til

at omfatte alle virksomheder, der er beskæftiget ved byggeri eller anlægs-

arbejde, lige fra grundudgravning til elektriker- og malerarbejde og f. eks.

også anlægsgartnerens arbejde.

Under et sådant system skal de registrerede byggevirksomheder

indkøbe alle de materialer, der skal anvendes i forbindelse med udførelse

af bygge- og anlægsarbejder, i ikke afgiftsberigtiget stand. Afgiftspligten

påhviler som nævnt selve byggearbejdet, og den omsætning, hvoraf der

skal svares afgift, bliver herefter regningsbeløbet for det udførte arbejde.

Dette gælder i princippet alle former for arbejde på fast ejendom, altså

både nybygninger og nyanlæg, ombygningsarbejder, vedligeholdelsesarbej-

der og reparationsarbejder. Man ser herved foreløbig bort fra de eventu-
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eile undtagelser fra afgiftspligten, som det måtte være muligt at indføre

i systemet, jfr. nærmere nedenfor under punkterne 8 og 9.

I modsætning til det gældende system, hvor afgiften alene påhviler

materialerne til bygge- og anlægsarbejder, vil afgiften under det her be-

skrevne system komme til at påhvile de samlede håndværkerudgifter ved

udførelsen af ethvert bygge- og anlægsarbejde. Som nogle enkelte eksempler

kan nævnes opførelse af huse, veje, broer, dæmninger, anlæg af kloaker,

installation af oliefyr, afhøvling af gulve, tapetsering og tagreparationer.

3. Et afgiftssystem, som det her skitserede, der i princippet indebæ-

rer fuld afgiftspligt af bygge- og anlægsarbejder, uanset om arbejdet fore-

går på værksted eller på byggeplads, vil medføre en ligelig beskatning af

præfabrikeret og traditionelt byggeri. Det vil endvidere medføre en løs-

ning af de vanskeligheder, det nuværende system frembyder med hensyn

til opgørelsen af den afgiftspligtige værdi af byggematerialer og bygnings-

elementer, som håndværkere og andre byggevirksomheder fremstiller ude-

lukkende til anvendelse ved egne byggearbejder. Beskatningsgrundlaget vil

nemlig i det skitserede system i alle tilfælde være det fulde beløb på den

regning, der udstedes til kunden.

Disse fordele kan kun opnås, såfremt alt arbejde på bygninger og

anlæg inddrages under afgiftspligten. Det kan anføres, at en sondring mel-

lem bygninger og anden fast ejendom allerede skal foretages under det nu-

værende system. Denne sondring, der er særlig vanskelig inden for indu-

stribyggeri, sker ikke af hensyn til afgiftsberigtigelsen, men af hensyn til

godtgørelsesreglerne. Den foretages således ikke af håndværkeren, men af

afgiftsmyndighederne i forbindelse med godtgørelsens beregning. Det vil

være meget vanskeligt at pålægge håndværkere og andre byggevirksomhe-

der selv at administrere og have ansvaret for en sondring mellem bygge-

og anlægsarbejder. Fordelen ved, at det altid er regningsbeløbet og ikke

en i visse tilfælde konstrueret værdi af materialerne, der skal lægges til

grund for afgiftsberegningen, ville i øvrigt gå tabt ved en sondring mellem

bygninger og anlæg.

På samme måde ville der opstå problemer for håndværkerne, så-

fremt nybygningsarbejder skulle være fuldt afgiftspligtige - eller eventuelt

helt afgiftsfri, jfr. senere - men materialerne til reparationsarbejder skul-

le beskattes efter de nugældende regler. Dette problem vil blive nærmere

behandlet i afsnittet om bevillingssystemet.
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4. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt blot at fastsætte, at alt arbej-

de på bygninger og fast ejendom er registreringspligtigt. Begrebet arbej-

de på fast ejendom er i sig selv ikke klart, men kræver en nærmere af-

grænsning. Det er ikke muligt at give en udtømmende redegørelse for de

afgrænsningsproblemer, der her vil opstå, men man skal dog i det følgen-

de give en antydning heraf.

Hvis man under den gældende engrosledsafgift skulle gøre arbejde

på fast ejendom afgiftspligtigt, måtte dette for det første begrænses til

arbejde på bygning, fast anlæg, byggegrund eller anlægsgrund, således at

jordbearbejdningsarbejde m. v. , der finder sted i landbrug, gartneri og

skovbrug uden forbindelse med opførelse af bygning eller anlæg, holdes

uden for afgiftspligten.

Forudsættes det. at et af hensyn til byggesektoren omlagt system

ikke må medføre afgiftspligt for samtlige tjenesteydelser, vil det endvide-

re være nødvendigt at begrænse afgiftspligten til de tilfælde, hvor der sker

et indgreb i bygning, anlæg eller grundstykket hertil. Således måtte ren-

gøringsarbejder som gulvvask, facadevask, vinduespudsning og skorstens-

fejning holdes uden for afgiftspligten, i hvert fald for så vidt sådanne ar-

bejder udføres isoleret. Derimod måtte f. eks. afvaskning, der udføres af

maleren i tilslutning til et malerarbejde, formentlig være at medregne til

den afgiftspligtige værdi for malerarbejdet. Som et kuriøst eksempel på

de vanskeligheder, man kan komme ud i, kan nævnes, at man i Norge

ved afgrænsningen af en gas- og vandmesters afgiftspligtige arbejde i for-

bindelse med rensning af rør har været inde på en sondring mellem, om

en tilstopning af rørene var forårsaget af rust eller af sæbepropper. An-

læg og reparationer af veje, herunder foretagelse af grusningsarbejder i

forbindelse hermed, vil være afgiftspligtige, hvorimod grusning foretaget

af hensyn til isslag vil være frit.

5. Efter nugældende praksis kræves afgift af monteringsydelser i til-

fælde, hvor monteringen må betragtes som fremstilling af en afgiftsplig-

tig vare. Dette gælder f. eks. , når en maskine samles på leveringsstedet.

Derimod anser man ikke trækning af ledningsforbindelser til og mellem

maskiner og apparater som en afgiftspligtig fremstilling. Dette arbejde

anses som en afgiftsfri "installationsydelse". Man bruger altså i realite-

ten reglerne for arbejde på fast ejendom ved sådanne installationsarbejder,

selv om det monterede ikke er at betragte som sædvanligt tilbehør til fast

ejendom. Skulle man opretholde denne praksis, ville man få en ejendom-

melig tredeling af arbejdsydelserne med afgiftsfri installationsydelser i
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midten, men på begge sider af dette begreb afgiftspligtige monteringsydel-

der, dels ved montering af maskiner, dels ved montering af det egentlige

ejendomstilbehør. Det vil næppe være muligt for installatører, rørsmede

m. fl. at praktisere og have ansvaret for en sådan opdeling. Det kan na-

turligvis hævdes, at der allerede i øjeblikket i et vist omfang må prakti-

seres en sådan sondring mellem bygningsinstallation og anden installation.

Registrerede fremstillingsvirksomheder er således berettigede til at få le-

veret den egentlige driftsmiddelinstallation afgiftsfrit. Der må imidlertid

gøres opmærksom på, at- en sondring mellem fuldt afgiftspligtige bygnings-

installationer og andre installationer, der alene skal materialebeskattes

(eventuelt være helt fri som driftsmidler), vil være vanskeligere at fore-

tage end den nuværende sondring. Det må utvivlsomt anses for lettere for

installatørerne at gøre materialeforbruget til de to anvendelser særskilt

op, end at holde rede på om de udearbejdende svende har arbejdet på den

ene eller anden ledningsdel. Resultatet af disse betragtninger må være, at

registrerings- og afgiftspligten også må omfatte installationsydelser af den

nævnte karakter.

6. Efter de gældende regler er såvel reparationer på varer som re-

parationer på fast ejendom undtaget fra afgiftspligten. Der skal alene sva-

res afgift af de materialer, der anvendes ved reparationerne. Fremstiller

reparationsvirksomheden selv materialerne til brug for reparationen, skal

der i princippet svares afgift af de fremstillede materialers værdi. Gør

man reparationer på fast ejendom afgiftspligtige - hvilket det her omhand-

lede system som omtalt må forudsætte - vil der opstå afgrænsningsvanske-

ligheder mellem reparationer på fast ejendom og reparationer på varer.

Forholdet er nemlig det, at de komponenter, en bygning og dennes tilbe-

hør består af, kun er at betragte som fast ejendom, så længe de er in-

korporerede i bygningen. Skiller man derfor en komponent ud af bygningen

og lader denne reparere særskilt, foreligger der en varereparation, der

ikke vil være omfattet af afgiftspligten, men hvortil der skal anvendes be-

skattede materialer. Reparerer man derimod den samme komponent, me-

dens den sidder i bygningen, er det en reparation på fast ejendom, hvor-

til der efter det skitserede system skal anvendes ubeskattede materialer

og svares afgift af regningsbeløbet. Sætter en glarmester en ny rude i på

bygningen, vil der være tale om et afgiftspligtigt reparationsarbejde på

bygningen, men tager han et vindue af og bringer det hjem på sit værk-

sted, vil der være tale om en afgiftsfri reparation på varer. Reparerer

en smed blæseren til et oliefyr i bygningen, vil der være tale om et af-
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giftspligtigt reparationsarbejde på bygningstilbehør, men sender ejendom-

mens ejer den pågældende defekte del til reparation på et maskinværksted,

vil der være tale om en afgiftsfri varereparation.

Man kan derfor ikke undgå at komme ind i overvejelser af, om det

er muligt at anvende andre regler for reparation af varer end for repara-

tion af fast ejendom. Det vil sikkert være en forudsætning for at gennem-

føre et system med registrering af alle bygningshåndværkere, at alle ar-

bejdsydelser på varer - altså også reparationsydelser - principielt gøres

afgiftspligtige.

Det er imidlertid et spørgsmål, om en så omfattende afgiftspligt

for arbejdsydelser ville være foreneligt med det bestående engrosafgifts-

system; det vil for det første medføre en betydelig forøgelse af antallet

af registrerede virksomheder, og vil for det andet rejse sprøgsmålet om,

hvad der kan anses for en engrospris på tjenesteydelser.

7. Ifølge erhvervstællingen fra 1958 er antallet af bygge- og anlægs-

virksomheder opgjort til godt 21. 000. Der er i øjeblikket registreret

3. 300 håndværkere med fabriks- eller værkstedsmæssig fremstilling. Man

kan herefter regne med, at det skitserede registreringssystem vil medfø-

re registrering af mellem 15 og 2 0. 000 flere byggevirksomheder, end der

er registreret under det nuværende system. Hertil kommer, at der må re-

gistreres et stort antal detailhandlere, for at de skal være i stand til at

levere byggematerialer afgiftsfrit til håndværkerne. Alene af isenkræmme-

re og farvehandlere vil der formentlig kunne blive tale om nyregistrering

af ca. 2. 000 virksomheder.

Der er under den gældende engrosledsafgift i alt registreret ca.

40. 000 virksomheder, hvoraf ca. 4. 000 er pelsfarme. Selv om man helt

ser bort fra det under punkt 6 anførte vedrørende arbejdsydelser på varer

og regner, med, at man kan undgå registrering af varereparatører m. fl. ,

vil det skitserede registreringssystem for håndværkere og andre bygge-

virksomheder efter alt at dømme medføre en forøgelse i antallet af regi-

strerede virksomheder på mere end 50 pct.

Et af de hensyn, der førte til, at den almindelige omsætningsafgift

blev gennemført som en engrosledsafgift i stedet for en detailledsafgift,

var netop, at man ønskede antallet af registrerede virksomheder begrænset.

En så væsentlig forøgelse af antallet af registrerede virksomheder, som

der her ville blive tale om, ville i stort omfang ændre afgiftssystemets

karakter og betyde en forøgelse af problemerne inden for de dele af de-

tailhandelen, der leverer varer til håndværkerne.



7 0

8. Som nævnt har man i det foregående helt set bort fra spørgsmålet

om afgiftsfritagelser eller afgiftsgodtgørelser for byggeri.

I det følgende vil man gå ud fra, at afgiftslempelserne for bygge-

riet skal have samme omfang som efter det bestående system, dog even-

tuelt suppleret med en vis adgang til afgiftslempelse for ombygningsarbej-

der.

Da det efter de gældende regler alene er byggematerialer, der er

afgiftspligtige, og ikke byggearbejdet som sådant, er det vanskeligt at op-

gøre de faktisk erlagte afgiftsbeløb for det enkelte byggearbejde. Det har

derfor været nødvendigt at udforme godtgørelsesreglerne på en sådan må-

de, at godtgørelserne i langt det overvejende antal tilfælde ydes på grund-
2

lag af gennemsnitligt udregnede standardsatser pr. m nyopført etageareal.

I det skitserede registreringssystem vil det ikke volde nogen vanskelighed

at opgøre de faktisk erlagte afgiftsbeløb, idet disse beløb vil kunne frem-

gå af håndværkernes regninger. De praktiske hensyn vil derfor ikke læn-

gere være til hinder for, at godtgørelserne ydes med det faktisk betalte

afgiftsbeløb. Det spørgsmål melder sig imidlertid, om man helt kan und-

gå godtgørelsessystemet ved at give håndværkerne adgang til at undlade

afgiftsopkrævning og indbetaling for de byggearbejder, der ellers skulle

være omfattet af godtgørelsesreglerne. En sådan fritagelsesordning kun-

ne da omfatte opførelser af nye b y g n i n g e r samt tilbygninger og ombyg-

ningsarbejder i et nærmere bestemt omfang.

9. Hvor det drejer sig om boligbyggeri, vil det måske være muligt

at fastsætte så klare regler for, hvad der hører med til selve bygningen,

at man kunne overlade til virksomhederne selv at administrere en frita-

gelsesordning. Dette ville måske også gælde almindeligt kontorbyggeri.

Så snart man bevæger sig over i institutionsbyggeri eller driftsbygninger

til landbrug og industri, bliver forholdet mere kompliceret. Der vil her

ofte være tale om samtidig udførelse af ikke godtgørelsesberettigede an-

lægsarbejder, ligesom det i visse tilfælde kan være meget vanskeligt at

afgøre, om der overhovedet foreligger en bygning eller et anlægsarbejde.

Overgangen mellem bygninger og anlæg er som tidligere omtalt flydende.

Ligeledes vil grænsen mellem bygningstilbehør og driftsmiddelinstallatio-

ner vanskeligt kunne fastlægges efter så klare retningslinier, at bygnings-

håndværkerne vil være i stand til selv at foretage en sondring mellem den

afgiftsfrie og den afgiftspligtige del af den pågældende entreprise.
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For ombygningsarbejder vil det formentlig heller ikke va r̂e prak-

tisk muligt at give en så klar definition, at man kunne overlade til hånd-

værkerne selv at tage ansvaret for at adskille afgiftsfritagne ombygnings-

arbejder fra afgiftspligtige reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

Der er således adskilligt, der taler for, at lettelserne for byggeri-

et i et registreringssystem enten må fortsætte som et rent godtgørelses -

system eller eventuelt som en kombination af fritagelser og godtgørelser.

For selvbyggere vil det under alle omstændigheder være nødvendigt at gi-

ve afgiftsfriheden i form af godtgørelse.

Det skal yderligere bemærkes, at afgiftsfrihed for opførelse af bo-

liger og kontorbyggeri vil indebære fuld afgiftsfrihed for luksusbyggeri,
2

hvorimod det nuværende godtgørelsessystem med en fast godtgørelse pr. m

ikke giver fuld dækning for det dyre byggeri. Vil man fastholde, at luksus -

byggeri skal bære nogen afgift, må lempelserne for bolig- og kontorbygge-

ri uanset det foran anførte fortsat gives som godtgørelser, idet man i så
2

fald kan indføre en maksimumsgodtgørelse pr. m .

10. Det skal til slut fremhæves, at bygge- og anlægsarbejder, i det

omfang de ikke bliver omfattet af de under punkt 8 og 9 omhandlede fri-

tagelses- eller godtgørelsesregler, vil blive hårdere afgiftsbelastede end

under det nuværende system. Der kunne måske være anledning til at over-

veje, om det vil være muligt at imødegå denne virkning af registrerings-

systemet ved at fastsætte en reduceret afgiftsprocent for bygge- og anlægs-

arbejder.

En reduceret beskatning af arbejde på fast ejendom forudsætter

imidlertid ligesom de ovenfor omtalte fritagelsesordninger, at det er mu-

ligt på en enkelt og klar måde at fastsætte, hvad der kunne betragtes

som arbejde på fast ejendom og tilbehør hertil, og hvad der skulle betrag-

tes som arbejde på løsøre. Reglerne måtte fastsættes således, at bygnings-

håndværkerne selv kunne praktisere afgrænsningen.

Den reducerede beskatning ville i givet fald kun omfatte de af byg-

ningshåndværkerne i forbindelse med arbejde på fast ejendom anvendte va-

rer og materialer, men ikke de varer, som en bygherre selv indkøbte.

Et system med reduceret beskatning af arbejde på fast ejendom ville der-

for medføre diskrimination over for de materialeleverandører, der ikke

selv monterer varerne.
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D. B e v i l l i n g t i l b y g g e v i r k s o m h e d e r t i l a f g i f t s f r i t indkøb

af b y g g e m a t e r i a l e r .

1. Ved bevillingssystemet vil man her forstå et system, der giver

byggevirksomheder adgang til at købe byggematerialer afgiftsfrit og anven-

de disse uden afgiftsberigtigelse til arbejder på fast ejendom eller til vis-

se byggearbejder.

Selve arbejdet på byggepladsen forudsættes som i det bestående sy-

stem at være afgiftsfrit. Bevillingerne vil således blive af tilsvarende ka-

rakter som de gældende bevillinger til afgiftsfrit indkøb af materialer til

fremstilling af afgiftsfri varer. Reglerne vedrørende registrerings- og af-

giftspligt for så vidt angår fremstilling og afsætning af varer vil i øvrigt

være uændrede.

Man vil først beskrive systemet i dets reneste form og drøfte de

problemer, der opstår i forbindelse med systemet i denne form. Man

går således i det følgende ud fra, at bevillingerne vil give adgang til af-

giftsfri indkøb og anvendelse til a l l e former for arbejde på fast ejendom.

Man vil senere undersøge de problemer, der opstår, hvis bevillingerne

kun skal give adgang til at anvende materialerne frit til det byggeri, for

hvilket der under det gældende system kan opnås godtgørelse - samt even-

tuelt tillige til visse ombygninger.

2. Et bevillingssystem i dets reneste form vil indebære, at enhver,

der erhvervsmæssigt udfører arbejde på fast ejendom, vil kunne opnå be-

villing til afgiftsfri indkøb af materialer til brug ved disse arbejder; dette

vil gælde både nybygninger og nyanlæg, ombygningsarbejder, reparations-

arbejder og vedligeholdelsesarbejder. Bevilling til afgiftsfri indkøb og af-

giftsfri anvendelse af byggematerialer vil kunne gives til byggevirksomhe-

der, uanset om de alene udfører arbejde på selve byggepladsen eller til-

lige har værkstedsmæssig forarbejdning af materialerne, inden disse over-

føres til byggepladsen. Den afgiftsfri anvendelse gælder således ikke blot

materialer, der anvendes på byggepladsen i den stand, hvori de indkøbes,

men også bygningselementer, der er fremstillet af virksomheden til brug

ved egne byggearbejder.

De bevillingshavende byggevirksomheder vil afgiftsfrit kunne indkøbe

a l l e de materialer, herunder også præfabrikerede elementer, der skal

anvendes i forbindelse med udførelse af arbejde på fast ejendom. Bygge-

virksomhederne vil ligeledes hos registrerede lønarbejdsvirksomheder
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(f. eks. maskinsnedkerier) kunne få tildannet byggematerialerne uden af-

giftsberegning. Leverandører til de bevillingshavende må være registre-

rede for at kunne levere afgiftsfrit. Leverandørerne kan indkøbe materia-

ler og halvfabrikata afgiftsfrit på deres legitimationskort.

Efter det her skitserede system vil ethvert arbejde, der kan karak-

teriseres som arbejde på fast ejendom, være helt uden afgift såvel på ma-

terialer som på forarbejdningsomkostninger.

3. Indførelse af et bevillingssystem som det her skitserede vil ophæve

diskriminationen mellem præfabrikeret og traditionelt byggeri, idet bygge-

materialerne vil være uden afgift, uanset om de overføres til byggeplad-

sen i mere eller mindre forarbejdet stand. For de almindelige byggevirk-.

somheder vil også de regnskabsmæssige vanskeligheder være løst, men

kun for så vidt virksomhederne udelukkende er beskæftiget med arbejde,

der klart kan karakteriseres som arbejde på fast ejendom. Det skal end-

videre bemærkes allerede på dette sted, at disse fordele kun kan opnås

i det omfang, alt arbejde på fast ejendom er omfattet af bevillingerne.

4. Under et system som det her skitserede må den enkelte byggevirk-

somhed ved hvert enkelt arbejde tage stilling til, om det pågældende ar-

bejde er omfattet af bevillingen, således at virksomheden er berettiget til

at anvende materialerne afgiftsfrit. Forudsætningen for, at systemet kan

fungere, er derfor, at det er muligt at give en så klar definition af bevil-

lingens omfang (arbejde på fast ejendom), at virksomheden i praktisk taget

alle tilfælde med sikkerhed selv kan træffe denne afgørelse. I modsat fald

vil resultatet let blive, at praksis vil blive forskellig hos de forskellige

virksomheder, alt efter om de er mere eller mindre nøjeregnende; dette

vil være til skade for de førstnævnte, hvorved bemærkes, at toldvæsenet,

ikke vil have store muligheder for at udøve en effektiv kontrol på dette

område.

Som allerede påvist i undersøgelsen vedrørende et registreringssy-

stem, er begrebet arbejde på fast ejendom i sig selv ikke klart afgrænset.

Begrebet må for det første defineres som arbejde på bygning, fast anlæg,

byggegrund eller anlægsgrund, således at det ikke omfatter jordbearbejd-

ning og lignende i landbrug og skovbrug. For det andet må begrebet af-

grænses over for arbejdsydelser, såsom rengøringsarbejder, hvorved der

ikke sker indgreb i bygning, anlæg eller grundstykket hertil. For det tre-

die opstår også her spørgsmålet om afgrænsningen mellem reparation på

varer og reparation på fast ejendom og spørgsmålet om afgrænsning over
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for installationsarbejder. For så vidt angår nævnte jordbearbejdning og

rengöring henvises i det hele til punkt 4 i undersøgelsen vedrørende re-

gistreringssystemet. Afgrænsningerne over for reparation af varer og over

for installation, hvor problemerne er anderledes end i et registreringssy-

stem, vil blive behandlet i de følgende punkter.

5. En bevilling til afgiftsfri anvendelse af materialer til alt arbejde

på fast ejendom vil også omfatte reparationer på bygninger og anlæg og

det tilbehør hertil, der i øvrigt kan leveres frit som sædvanligt tilbehør

til fast ejendom.

I undersøgelsen vedrørende registrering af byggevirksomheder er

der gjort opmærksom på, at der kunne opstå nogle særlige problemer,

dersom reglerne for reparation af fast ejendom og reparation af varer

var forskellige. Problemerne ville opstå, fordi reparationer på ejendoms-

komponenter ville være fuldt afgiftspligtige, hvis reparationen blev foreta-

get, medens komponenten var en del af den faste ejendom, hvorimod der

alene skulle svares afgift af reparationsmaterialerne, hvis reparationen

blev foretaget efter, at komponenten var hjemtaget på værksted.

Tilsvarende problemer vil ikke opstå under et bevillingssystem i

dets reneste form. Her vil bevillingshaveren kunne anvende reparations-

materialerne afgiftsfrit, uanset om reparationen foretages på selve ejen-

dommen eller på værksted, når blot bevillingshaveren selv genindsætter

den reparerede del på ejendommen. Derimod skal der svares afgift af

reparationsmaterialerne, hvis reparationen foretages af en anden end den,

der genindsætter den reparerede del på ejendommen. En afgiftsfritagelse

for disse reparationer vil dog kunne opnås, såfremt de falder ind under

godtgørelsesreglerne for "selvbyggere", jfr. senere.

6. Som allerede fremhævet er den nugældende omsætningsafgift en ren

vareafgift. Der kan således kun blive tale om afgiftsberigtigelse af monte-

ringsydelser på leveringsstedet i de enkelte tilfælde, hvor monteringen må

betragtes som fremstilling (færdiggørelse) af en afgiftspligtig vare. Arbejds-

ydelser, der alene tilsigter at fastgøre færdige varer til fast ejendom,

f. eks. til gulv eller væg, betragtes ikke som varefremstilling. Det samme

gælder trækning af lednings- eller rørforbindelser mellem enkelte varer,

f. eks. mellem de enkelte maskiner i en virksomhed, eller tilslutning til

el-, gas- og vandforsyning. Heraf følger, at der hverken skal svares af-

gift af fastgørelsesomkostninger eller af opsætning af ledningsforbindelser

- i det følgende sammenfattende betegnet som installationsydelser.
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Som allerede påpeget i undersøgelsen vedrørende registrering af

byggevirksomheder, gælder der altså i praksis samme regler for de nævn-

te installationsydelser som for arbejde på fast ejendom. I begge tilfælde

påhviler afgiften kun de varer (materialer), der anvendes til arbejdets ud-

førelse. Virksomhederne skal derfor ikke under den nugældende ordning

sondre mellem arbejde på fast ejendom og installation.

7. Under et registreringssystem, der indebar, at arbejde på fast ejen-

dom blev afgiftspligtigt, kunne man - som anført i undersøgelsen vedrø-

rende registrering af byggevirksomheder - undgå en sondring mellem ar-

bejde på fast ejendom og installationsydelser ved at inddrage installations-

ydelserne under afgiftspligten.

Under et bevillingssystem ville det ligeledes være ønskeligt, om

man kunne holde samme regler for "fast ejendom" og "installation", så-

ledes at virksomhederne ikke får vanskeligheder ved at opdele deres ar-

bejdsydelser i "arbejde på fast ejendom", hvortil de kan anvende ubeskat-

tede materialer og "installation", hvortil der kun må anvendes beskattede

materialer. En ligestilling vil ikke som under registreringssystemet kun-

ne opnås ved at inddrage hele området under afgiftspligten, idet bevillings-

systemet netop forudsætter, at såvel arbejde på fast ejendom som varele-

verancerne hertil er afgiftsfri. Ligestilling vil derfor kun kunne opnås,

såfremt såvel installationsydelserne i sig selv som vareleverancerne her-

til blev afgiftsfri. Bevillingerne skulle således give ret til afgiftsfri ind-

køb og anvendelse af varer såvel til arbejde på fast ejendom som til in-

stallation. Adgangen til afgiftsfri anvendelse ville derfor ikke alene omfat-

te ledninger, rør og forskelligt monteringsmateriale, men også varer (ma-

skiner, inventar m. v. ), som den bevillingshavende virksomhed installerer

hos kunderne.

Til illustration af konsekvenserne af at lade bevillingerne omfatte

varer til installationsarbejder skal anføres nogle enkelte eksempler: En

elektriker med bevilling vil kunne levere lamper og andet elektrisk udstyr

afgiftsfrit, såfremt han selv foretager installationen hos kunden; derimod

skal der svares afgift af de samme varer, hvis kunden køber varerne og

selv foretager installationen. Alt inventar, der leveres og fastgøres af en

bevillingsvirksomhed, f. eks. reoler, diske, montrer m. v. , vil være uden

afgift, hvorimod der skal svares afgift, hvis kunden selv køber inventaret,

eller hvis han ikke lader det fastgøre.

Det må således konstateres, at en sådan udstrækning af bevillings-

systemet ville medføre en alvorlig afgiftsmæssig diskrimination mellem
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leverandører, der selv installerer de pågældende varer, og leverandører,

der blot sælger varerne. Afgiftsfritagelserne ville blive af et omfang, som

hensynet til byggeriets problemer ikke ville kunne motivere.

Rent bortset fra de ovenfor anførte betragtninger, rejser der sig

det spørgsmål, om installationsbegrebet kan klart afgrænses. Man måtte

komme ind på overvejelser af, om fastgørelsen skulle være mere eller

mindre solid, og om fastgørelsen af den pågældende vare skal være sket

på selve den faste ejendom, eller om man kan nøjes med fastgørelse på

en anden vare, som igen er fastgjort på ejendommen. Man kunne rejse

det spørgsmål, om et tæppe kunne leveres afgiftsfrit, såfremt leverandø-

ren sømmer det fast på gulvet eller fastgør det med trykknapper.

Konsekvensen af de ovenfor anførte betragtninger bliver, at et be-

villingssystem må forudsætte, at der afgiftsmæssigt foretages en sondring

mellem arbejde på fast ejendom og installationsydelser, hvor de installe-

rede varer ikke bliver en del af den faste ejendom. Virksomhederne vil

herefter kunne komme ud for at skulle behandle deres vareleverancer på

følgende tre forskellige måder:

a) Afsætning af varer uden samtidig installationsydelse; der skal her er-

lægges afgift af hele regningsbeløbet.

b) Afsætning af varer i forbindelse med installationsydelser; der skal her

erlægges afgift af den del af regningsbeløbet, som repræsenterer va-

rernes værdi.

c) Afsætning af varer i forbindelse med arbejde på fast ejendom, hvor

der ikke skal svares afgift.

8. Som tidligere nævnt, er der under det nugældende afgiftssystem

normalt ikke behov for at trække er grænse mellem, hvad der kan, og

hvad der ikke kan anses for arbejde på fast ejendom. Man har derfor

heller ikke fastsat nærmere regler i denne henseende. Spørgsmålet om,

hvad der kan henregnes til den faste ejendom, har betydning i visse godt-

gørelsessager vedrørende byggeri, nemlig hvor der enten skal gives godt-

gørelse af de faktiske afgiftsbeløb eller godtgørelse på grundlag af hånd-

værkerudgifterne. Der må i disse sager foretages en udskillelse af de af-

giftsbeløb eller håndværkerudgifter, der ikke vedrører selve den faste ejen-

dom. Afgørelsen, der ofte hviler på et skøn, træffes i hvert enkelt tilfæl-

de af myndighederne. Sagerne giver ofte anledning til vanskeligheder, men

antallet af godtgørelsessager af denne art er lille i forhold til det samle-

de antal godtgørelsessager.



77

Til brug for erhvervsvirksomhederne selv er der kun i meget be-

grænset omfang fastsat regler for, hvad der er fast ejendom. Disse reg-

ler er fastsat med henblik på de meget få tilfælde, hvor der sker en

egentlig varefremstilling på leveringsstedet, og tager nærmest sigte på af-

grænsningen over for visse former for specialinventar, f. eks. til labora-

torier og skoler. Disse reglers afgiftsmæssige betydning er meget begræn-

set, da de kun er afgørende for, om omkostningerne ved samlingen af in-

ventaret på stedet skal medregnes i den afgiftspligtige værdi.

9. Under et bevillingssystem vil afgrænsningen af fast ejendom få

langt større betydning. For det første fordi sondringen ikke alene vil få

betydning for, om færdiggørelsesomkostningerne skal medregnes, men til-

lige være afgørende for, om hele materialeleverancen skal afgiftsberigti-

ges; for det andet fordi sondringen vil få betydning for et meget stort an-

tal virksomheder. Sondringen må endvidere som allerede omtalt fastlæg-

ges så klart, at den kan anvendes af virksomhederne selv ved afgørelsen

af, om der skal svares afgift.

Det vil være nærliggende at forsøge at anvende den afgrænsning af

begrebet fast ejendom, som er fastlagt i anden lovgivning. Der findes

bl. a. regler herom i lovgivningen om beskatningen af fast ejendom og i

tinglysningslovgivningen.

Ifølge § 9 i lov om vurdering og beskatning til staten af faste ejen-

domme forstås ved ejendomsværdien værdien af den faste ejendom i dens

helhed. Sædvanligt tilbehør til ejendommen medtages ved ansættelsen. Der-

imod medtages besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel ikke.

Denne bestemmelse er uddybet i en af Statens Ligningsdirektorat

i april 1962 udgivet vurderingsvejledning for vurderingsråd og skyldråd.

Af bestemmelserne heri skal man gengive følgende:

"Ved fast ejendom forstås grundstykkerne eller jordlodderne med

deres beplantning og bebyggelse, andre faste anlæg samt sædvanligt tilbe-

hør til ejendommen, men ikke besætning, inventar, maskiner og andet

driftsmateriel. "

"Af de faste anlæg, der hører under fast ejendom, kan nævnes byg-

ninger af enhver art, herunder benzin- og olietanke, siloer og andre lager-

beholdere på eller i jorden, selv om de pågældende anlæg ikke er formu-

ret eller befæstet til jorden; endvidere hegn, broer, bolværker, faste kran-

broer, stemmeværker, fiskedamme og andre bassiner, brønde og boringer

samt belægning på pladser og kørebaner m. v.
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Ti] fast ejendom henregnes i det hele taget enhver påbygning og

indretning på eller i jordstykket, hvis forbindelse med dette er af mere

varig karakter.

Det vil i praksis kunne volde vanskeligheder at fastslå, om forbin-

delsen med jordstykket er af denne karakter, men der kan tages vejled-

ning af, om den pågældende bygning eller indretning skønnes bestemt til

at skulle forblive på stedet, indtil genstanden er økonomisk eller teknisk

opslidt. "

" If dige lovens § 9 skal s æ d v a n l i g t t i l b e h ø r til ejendommen

medtages ved ansættelsen af ejendomsværdien.

Hvad der efter denne bestemmelse skal medtages som tilbehør, må

bero på, hvad der efter den til enhver tid herskende almindelige opfattel-

se s æ d v a n l i g t henregnes hertil i modsætning til besætning, inventar,

maskiner og andet driftsmateriel.

Vurderingsmyndighederne må være berettiget til - hvor andet ikke

er oplyst - at gå ud fra, at alt i ejendommen værende sædvanligt tilbehør

tilhører ejendommens ejer og kan medtages ved værdiansættelsen.

Til nærmere afgrænsning af, hvad sædvanligt tilbehør omfatter ud

fra det ovenfor angivne hovedsynspunkt, skulle de ved overdragelse af fast

ejendom gældende sædvaner kunne yde vejledning, men man må herved væ-

re opmærksom på, at disse sædvaner kan variere en del efter ejendom-

mens art og benyttelse. Man kan derfor komme ud for det forhold, som

man må tage hensyn til ved vurderingen, at samme indretning, installa-

tion el. lign. kan være løsøregenstand ved visse ejendomme og tilbehør til

den faste ejendom ved andre; f. eks. vil de af ejeren installerede køleska-

be i en udlejningsejendom naturligt blive betragtet som tilbehør, medens

de i en privatvilla må anses for løsøre, medmindre de er indbyggede.

Grænsen mellem sædvanligt tilbehør til fast ejendom og inventar

og maskiner m. v. har ofte givet anledning til tvivl,

Vurderingsvejledningen giver herefter en række eksempler, der

støtter sig på enkeltafgørelser. Det pågældende afsnit slutter med endnu

en gang at understrege, at grænsen mellem sædvanligt tilbehør til fast

ejendom og inventar og maskiner kan give anledning til tvivl, og at sådan-

ne tvivlsspørgsmål må forelægges ligningsdirektoratet.
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10. Fra tinglysningsloven §§ 37 og 38 skal man citere følgende bestem-

melser:

"Hvor en fast ejendom varigt er indrettet med en særlig erhvervs-

virksomhed for øje, omfatter tinglyst pantebrev i ejendommen, når intet

andet er aftalt, også det dertil hørende driftsinventar og driftsmateriel

- derunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art - og ved landejen-

domme tillige den til ejendommen hørende besætning, gødning, afgrøder

og andre frembringelser, for så vidt de ikke udskilles ifølge en regelmæs-

sig drift af den pågældende ejendom. "

"Når en bygning er opført, helt eller delvis, og når maskiner,

kedler, ovne el. lign. er blevet indlagt i en ejendom på ejerens bekostning

til brug for ejendommen eller en der værende erhvervsvirksomhed, kan

særskilt ret over bygningens materialer og over nævnte tilbehør ikke for-

beholdes, være sig som ejendomsret eller på anden måde. Tinglyst pante-

brev i ejendommen omfatter uden særlig vedtagelse også dette tilbehør. "

I professor v. Eybens bog "Panterettigheder" findes følgende sam-

menfatning af, hvad der må kræves, for at en genstand kan anses for sæd-

vanligt tilbehør til fast ejendom:

"l) At tilbehørsgenstanden ikke efter sin indretning må anses bestemt til

at blive transporteret, og 2) at tilbehørsgenstande af den pågældende art

normalt forekommer i fast forbindelse med ejendomme, eller at tilbehørs-

genstanden er et nødvendigt, naturligt el]er sædvanligt tilbehør til ejen-

domme. "

11. Det vil fremgå af det ovenfor anførte, at de pågældende lovbestem-

melser kun giver meget vage definitioner af, hvad der er at anse som

fast ejendom, og at en mangeårig administrativ praksis og domspraksis

kun har formået at fastsætte meget ufuldstændige, generelle regler på det-

te område. Hertil kommer, at ejerforholdet i begge love er afgørende for,

om en tilbehørsgenstand kan betragtes som ejendomstilbehør, hvilket kri-

terium vil være ganske uanvendeligt i en afgiftslov. Når de pågældende

lovbestemmelser alligevel kan fungere, hænger det sammen med, at be-

stemmelserne administreres af offentlige myndigheder.

Som det gentagne gange er fremhævet, vil det i et bevillingssystem

ikke i første række være myndighederne, der skal praktisere fritagelses-

bestemmelserne. Besværet og ansvaret vil fuldt ud påhvile de enkelte be-

villingsvirksomheder. Det må formentlig kunne konstateres, at de oven-

nævnte lovbestemmelser og den dertil knyttede praksis vedrørende begre-
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bet fast ejendom ikke opfylder det krav om klarhed og enkelhed, som er

en nødvendig forudsætning for, at man kan pålægge byggevirksomhederne

at administrere en sådan ordning. I betragtning af, at det gennem en

6 0-årig praksis på ejendomsbeskatningens område ikke har været muligt

at nå frem til klarere regler, må man tvivle på muligheden af, at afgifts-

administrationen vil kunne skabe regler af en sådan klarhed, at det her-

omhandlede rene bevillingssystem vil kunne sættes i kraft.

12. Bevillingssystemet i dets reneste form vil medføre en tilsvarende

forøgelse af antallet af virksomheder under toldvæsenets kontrol som un-

der registreringssystemet. Ca. 20. 000 byggevirksomheder skal have be-

villing og føre regnskab over indkøb og forbrug af materialer. Endvidere

skal ca. 2. 000 isenkræmmere og farvehandlere registreres på sædvanlig

måde, således at de bliver i stand til at levere materialer i afgiftsfri

stand til de pågældende bevillingshavere.

13. I det følgende vil man drøfte de problemer, der opstår i forbindel-

se med etablering af et begrænset system. Det forudsættes, at afgiftslem-

pelserne for byggeriet skal have tilsvarende omfang som efter det bestå-

ende system, dog eventuelt suppleret med adgang til afgiftslempelse for

visse ombygningsarbejder.

I undersøgelsen vedrørende registrering af byggevirksomheder er

det anført, at det måske ville være muligt at fastsætte så klare regler

for, hvad der hører med til selve bygningen, at man under et registre-

ringssystem kunne overlade til byggevirksomhederne selv at administrere

en fritagelsesordning for boligbyggeri, og at dette måske også ville gælde

almindeligt kontorbyggeri. Under et bevillingssystem vil forholdene i den-

ne henseende være ganske parallelle med et registreringssystem. For an-

det byggeri som f. eks. institutionsbyggeri eller driftsbygninger bliver for-

holdet som også omtalt i registreringsafsnittet mere komplicerede. Der

vil ofte være tale om samtidig udførelse af anlægsarbejder, ligesom det

ofte vil være meget vanskeligt at afgøre, om der overhovedet foreligger

en bygning eller et anlægsarbejde. Allerede inden for boligbyggeriets og

kontorbyggeriets område vil en sondring mellem bygningen i sig selv og

samtidigt udførte anlægsarbejder (veje, gårdspladser, haveanlæg, hegn

m. v. ) kunne medføre problemer. Vanskeligere vil afgrænsningen imidler-

tid være over for de varer, der installeres i bygningen uden at være sæd-

vanligt ejendomstilbehør. En fastlæggelse af en sådan sondring vil for bo-

ligbyggeriet kræve stærkt specificerede og detaillerede regler. For det
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øvrige byggeri vil afgrænsningsvanskelighederne være endnu større, såle-

des som det er omtalt foran i forbindelse med bevillingssystemet i dets

reneste form.

For ombygningsarbejder vil det formentlig ikke være praktisk mu-

ligt at give en så klar definition, at håndværkerne selv kan udskille om-

bygningsarbejder, hvortil der må anvendes ubeskattede materialer, fra re-

parations- og vedligeholdelsesarbejder, til hvis udførelse der kun må an-

vendes beskattede materialer.

Der er således adskilligt, der taler for, at bevillingssystemet ale-

ne vil kunne gennemføres for det rene bolig- og kontorbyggeri, og at let-

telserne for byggeriet i øvrigt måtte fortsætte i form af efterfølgende godt-

gørelser under en eller anden form.

14. Forskellen mellem det begrænsede bevillingssystem og et registre-

ringssystem med fritagelser i et tilsvarende omfang vil alene vise sig i

den forskellige afgiftsberigtigelse af de byggearbejder, der ikke kan udfø-

res afgiftsfrit. I registreringssystemet skal de ikke afgiftsfritagne bygge-

arbejder afgiftsberigtiges på grundlag af byggevirksomhedens regningsbe-

løb, medens det i bevillingssystemet kun er de til arbejderne anvendte ma-

terialer, der skal afgiftsberigtiges. For de ikke fritagne bygge- og anlægs-

arbejder vil bevillingssystemet derfor ikke i sig selv medføre en afskaffel-

se af den bestående diskrimination mellem præfabrikeret og traditionelt

byggeri.

15. Man vil herefter gå over til at drøfte de regnskabsmæssige proble-

mer, der vil opstå for byggevirksomhederne under et bevillingssystem.

Problemerne vil i princippet være de samme under bevillingssystemet i

dets reneste form og i et begrænset bevillingssystem, men de vil blive

aktuelle for en større kreds af virksomheder i det begrænsede system end

i det rene system. Problemerne vil opstå, fordi der både vil være arbej-

der, der kan udføres med ubeskattede materialer, og arbejder, der kun må

udføres med beskattede materialer. Uden at tage stilling til, hvor man skal

lægge grænsen for de byggearbejder, der skal være omfattet af bevillinger-

ne til afgiftsfri anvendelse af materialerne, vil man til belysning af pro-

blemerne forudsætte, at nyopførelse af beboelsesejendomme kan ske med

ubeskattede materialer, medens reparationsarbejder skal udføres med be-

skattede materialer.
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En virksomhed, som udelukkende udfører reparationsarbejder, og

som ikke til brug herfor bearbejder materialerne på værksted, skal hver-

ken under det nugældende system eller under det her omtalte bevillingssy-

stem være under toldvæsenets kontrol, men skulle indkøbe materialerne i be-

skattet stand. Dette vil gælde et stort antal malere og murere. Det be-

grænsede bevillingssystem ville således ikke bringe et så stort antal virk-

somheder ind under afgiftssystemet som registreringssystemet eller bevil-

lingssystemet i dets reneste form.

En virksomhed, som både udfører nybygningsarbejder og repara-

tionsarbejder, og som ikke til brug herfor bearbejder materialerne på

værksted, skal under det nugældende system indkøbe alle materialerne i

beskattet stand. Under det begrænsede bevillingssystem skal materialerne

til nybygningsarbejderne indkøbes i ubeskattet stand, hvorimod materialer-

ne til reparationsarbejderne skal indkøbes i beskattet stand. Dette vil virk-

somheden være i stand til, såfremt den indkøber materialerne specielt til

de enkelte arbejder, medmindre det enkelte arbejde er en kombination af

nybygning og reparation, f. eks. opførelse af en tilbygning og samtidig re-

paration af en bestående bygning. I sidstnævnte tilfælde, eller hvis virksom-

heden indkøber materialer til lager til anvendelse til begge former for ar-

bejde, må der gives tilladelse til, at virksomheden indkøber alle materi-

alerne i ubeskattet stand og berigtiger afgiften af de materialer, der an-

vendes ved reparationsarbejderne. Dette vil sige, at virksomheden foruden

at være bevillingsvirksomhed må registreres på sædvanlig måde. Man skal

i denne forbindelse henlede opmærksomheden på, at snedker- og tømrer-

virksomheder under de nugældende regler har søgt at undgå et sådant be-

skatningssystem, hvorefter de skal holde særkilt regnskab med de mate-

rialer, der er anvendt til reparation. De har derfor valgt et regnskabs-

system, der giver adgang til indkøb af alle materialer i beskattet stand.

16. Man skal herefter vende sig til de virksomheder, der udfører såvel

nybygningsarbejder som reparationsarbejder, og som til brug for de pågæl-

dende arbejder selv bearbejder materialerne fabriks- eller værkstedsmæs-

sigt.

Hvis man indretter reglerne således, at man undlader afgiftsberig-

tigelse af den fabriks- eller værkstedsmæssige fremstilling eller bearbejd-

ning af de materialer., som virksomheden anvender til arbejder, der ikke

er omfattet af bevillingen, bliver virksomhedens regnskabsmæssige proble-

mer stort set af samme karakter som for de under punkt 15 omtalte virk-

somheder. På et enkelt punkt bliver forholdet dog mere kompliceret, idet
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virksomheden, hvis den fremstiller bygningskomponenter til lager, ikke

straks ved udtagelsen af materialerne til fremstillingen af disse kompo-

nenter kan vide, om den skal afgiftsberigtige materialerne. Afgiftsberig-

tigelsen kan først foretages, når de fremstillede komponenter udtages fra

lageret til anvendelse til reparationsarbejder m. v. , og da på grundlag af

de i sin tid anvendte materialers indkøbsværdi.

Et system, hvorefter de her omhandlede virksomheder alene beskat-

ter indkøbsværdien af de anvendte materialer, vil i øvrigt medføre, at

man for det område, som ikke omfattes af bevillingerne, genindfører den

afgiftsmæssige diskrimination, som før 1. marts 1963 eksisterede mellem

virksomheder, der arbejder med samme teknik, men med forskellige af-

sætningsforhold. Til illustration af dette forhold skal man anføre følgende

eksempler:

En bygningssnedker, som selv høvler brædder, forarbejder lister,

finerer træ m.v. , vil kunne foretage denne forarbejdning afgiftsfrit og ale-

ne svare afgift af de indkøbte materialer, når de forarbejdede varer an-

vendes til reparationsarbejder på fast ejendom, som han selv udfører.

Hvis han derimod lader disse forarbejdninger foretage som lønarbejde på

et maskinsnedkeri eller anden fremmed virksomhed, eller hvis han indkø-

ber de pågældende varer i færdigforarbejdet stand, kommer han til at sva-

re afgift af varernes fulde værdi i forarbejdet stand; i disse tilfælde kom-

mer han altså også til at svare afgift af forarbejdningsomkostningerne. En

endnu stærkere afgiftsmæssig diskrimination vil kunne forekomme, f. eks.

ved udskiftning af et oliefyr. I tilfælde, hvor udskiftningen foretages af

den virksomhed, der har fremstillet det nye oliefyr, skal der således kun

svares afgift af materialerne hertil, medens andre virksomheder må beta-

le afgift af fyrets fulde værdi.

17. Hvis man ikke kan acceptere en sådan genindførelse af tilstanden

før 1. marts 1963 for hele det område, der ikke dækkes af bevillingerne,

må man for dette område have regler om berigtigelse af den værksteds-

mæssige produktion af bygningsdele til brug ved egne byggearbejder, d. v. s.

tilsvarende regler, som gælder i dag. Imidlertid vil de regnskabsmæssige

problemer for byggevirksomhederne blive større, end de er nu, når man

ikke skal have samme regler for afgiftsberigtigelsen af hele den værksteds-

mæssige produktion. Virksomhederne skal afgiftsmæssigt foretage en tre-

deling af vareudleveringen, idet varer til arbejde omfattet af bevillingen

vil kunne udleveres helt uden afgift, medens varer, der ikke kan anvendes

frit efter bevillingen, skal berigtiges på to forskellige måder. Varer, der
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ikke er undergået nogen værkstedsmæssig forarbejdning, skal berigtiges

på grundlag af indkøbsværdien, og varer, der er undergået en værksteds-

mæssig forarbejdning, skal berigtiges på grundlag af værdien ved udleve-

ringen fra værkstedet, d. v. s. værdien af materialer plus forarbejdnings-

omkostninger.

Det vil næppe være muligt at indrette regnskabs- og berigtigelses-

systemet, således at der i samme omfang som efter den gældende ordning

kunne tages hensyn til den enkelte håndværksvirksomheds muligheder og

behov. Det ville formentlig være nødvendigt at foreskrive, at afgiftsberig-

tigelsen skulle foretages på grundlag af en speciel kalkulation af hver en-

kelt fremstillet eller bearbejdet bygningsdel. Værditilvækstsystemet i dets

nuværende form ville ikke kunne anvendes, dels fordi bevillingssystemet

forudsætter, at materialerne indkøbes i ubeskattet stand, dels fordi det vil-

le være nødvendigt at dele værkstedstimerne på fri og pligtig forarbejd-

ning. Efter den nuværende ordning kan man nøjes med en samlet periodisk

opgørelse.

Virksomhederne ville næppe ønske at anvende systemet med berig-

tigelse efter regning med standardfradrag, fordi de tilfælde, hvor standard-

fradraget dårligst passer til de faktiske omkostninger på byggepladsen, vil-

le få overvægt i afgiftsberigtigelserne.

18. For de byggearbejder (boligbyggeri og eventuelt andet), hvortil der

kan meddeles erhvervsvirksomhederne bevilling til afgiftsfrit indkøb af de

anvendte materialer, vil det ikke være nødvendigt at etablere et godtgørel-

sessystem. Hvis der skal være nogen mening i bevillingssystemet, må det

på den anden side også være en forudsætning, at der ikke udbetales godt-

gørelser i tilfælde, hvor den pågældende bygningshåndværker kunne have

opnået bevilling.

I det begrænsede bevillingssystem vil der imidlertid blive behov for

et godtgørelsessystem ikke alene for byggearbejder udført af selvbyggere,

men også for sådanne byggearbejder, der ikke falder ind under bevillings-

virksomhedernes adgang til afgiftsfri anvendelse af materialerne.

Som beskrevet ovenfor vil afgiften på de byggearbejder, der ikke

omfattes af bevillingerne, ligesom under det nuværende system hvile på de

anvendte materialer, og ikke som i registreringssystemet på det samlede

regningsbeløb. Hvis man kunne godtgøre afgiften på et byggeri med de fak-

tisk erlagte afgiftsbeløb, kunne man ad denne vej afskaffe den afgiftsmæs-

sige diskrimination mod præfabrikationen, men opgørelse af de faktisk er-
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lagte afgifter vil i princippet være forbundet med de samme vanskelighe-

der som under de gældende regler. Erfaringen viser, at en sådan opgø-

relse kun har kunnet foretages i ganske få tilfælde. De herefter resteren-

de muligheder for at yde godtgørelse, standardgodtgørelse på grundlag af

etagearealets størrelse og godtgørelse med en vis procent af håndværker-

udgifterne, løser ikke diskriminationsproblemet.

19. Det skitserede bevillingssystem - såvel i dets reneste form som i

den begrænsede form - giver kun de virksomheder, der erhvervsmæssigt

udfører byggearbejder, mulighed for at indkøbe byggematerialer i afgifts-

fri stand. Bevillingssystemet må derfor suppleres med regler om godtgø-

relse for materialer, som indkøbes af selvbyggere til brug ved sådanne

byggearbejder, som bevillingsvirksomheder kunne udføre med ubeskattede

materialer.

Under bevillingssystemet i dets reneste form kan bevillingsvirksom-

hederne uden begrænsning udføre arbejder på fast ejendom, herunder re-

parations-, og vedligeholdelsesarbejder, med anvendelse af ubeskattede ma-

terialer. Det må være indlysende, at allerede praktiske vanskeligheder vil

udelukke, at der udbetales godtgørelser til privat udførte arbejder (repa-

rations- og vedligeholdelsesarbejder) i samme omfang. Det ville i givet

fald betyde, at der skulle udbetales afgiftsgodtgørelse til private, såvel

husejere som lejere, hver gang de i detailhandelen indkøbte materialer,

f. eks. en dåse maling eller et stykke træ, til reparation af huset eller

lejligheden. Godtgørelsesreglerne måtte derfor begrænses, f. eks. ved fast-

sættelse af et mindstebeløb for materialeindkøbet.

I det begrænsede bevillingssystem må der gives selvbyggere adgang

til afgiftsgodtgørelse for materialer, der anvendes til udførelse af sådanne

byggearbejder, som en bevillingsvirksomhed kan udføre med ubeskattede

materialer. Også her må der af praktiske grunde fastsættes en begræns-

ningsregel. En sådan begrænsning kan få betydning for de tilfælde, hvor

en bygherre selv indkøber en mindre del af materialerne til opførelse af

en bygning, til hvis opførelse håndværkerne kan anvende ubeskattede ma-

terialer.

For de arter af byggearbejder, der ikke bliver omfattet af bevillin-

gerne, må godtgørelse til selvbyggere følge de almindelige godtgørelses-

regler, der fastsættes for erhvervsmæssigt udført byggeri.
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E. B e v i l l i n g t i l b y g h e r r e r t i l a f g i f t s f r i t b y g g e r i .

1. Den tanke har været fremsat, om man bedre kunne løse de proble-

mer, som omsen har skabt inden for byggesektoren, ved at udstede bevil-

ling til afgiftsfrit indkøb af byggematerialer til bygherren i stedet for at

udstede bevillinger til byggevirksomhederne (bygningshåndværkerne). Be-

villingerne måtte i givet fald udstedes til konkrete bygningsarbejder, og

give bygherren adgang til at få leveret alle materialer til det af bevillin-

gen omfattede byggeri uden afgift. Bevillingerne ville således indebære,

at der ikke skulle opkræves afgift af byggematerialerne, når materialerne

anvendtes til de i bevillingen forud anerkendte formål.

2. Formalet med indførelse af et sådant bevillingssystem skulle være

at afskaffe de nuværende godtgørelsesregler for byggeri og at skabe mu-

lighed for, at fritagelserne også skulle kunne omfatte visse ombygningsar-

bejder. Endvidere ville et sådant bevillingssystem i det væsentlige afskaf-

fe den afgiftsmæssige diskrimination mellem præfabrikeret og traditionelt

byggeri, idet såvel uforarbejdede byggematerialer som færdige bygningsele-

menter ville kunne leveres afgiftsfrit til de af ordningen omfattede bygge-

arbejder. En sådan afgiftsfri levering af byggematerialer, der anvendes til

nybyggeri m. m. , er tænkt som en forenkling i forhold til de nugældende

regler, efter hvilke afgiften først opkræves for derefter at blive godtgjort.

I tidligere undersøgelser er mulighederne for at gennemføre andre

tilsvarende afgiftsfritagelser for byggeriet blevet undersøgt ud fra forskel-

lige synsvinkler. Det er herunder konstateret, at den direkte virkende af-

giftsfritagelse kun kunne gennemføres på begrænsede områder i et system,

hvor byggevirksomhederne registreredes eller fik bevilling til afgiftsfrit

indkøb af byggematerialerne. Det ville nemlig ikke være muligt på alle

områder inden for byggeriet at fastsætte så klare regler, at det kunne

overlades til byggevirksomhederne selv at afgøre, om materialerne er

bygningsdele, der kan anvendes frit, eller er inventar, driftsmidler eller

materialer til anlægsarbejder, vedligeholdelse eller reparationer, der skal

beskattes.

Under et system med bevillinger udstedt til bygherrerne skulle virk-

somhederne ligesom under registrerings- eller bevillingssystemet hjemta-

ge byggematerialerne uden afgift, men den vanskelige bestemmelse af, hvad

der derefter kan anvendes frit, og hvad der skal beskattes, skulle i det

væsentlige overlades til toldkamrene - enten i forbindelse med udstedelse

af bevillingerne eller ved kontrollen af disses anvendelse.
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3. Toldkamrenes medvirken ved den forudgående bedømmelse af, i

hvilket omfang byggematerialer kan anvendes afgiftsfrit, og ved den efter-

følgende kontrol med anvendelsen kunne tænkes gennemført på forskellige

måder.

Den mest direkte medvirken opnås gennem en ordning, hvorefter

der for hver enkelt bygning, der skal opføres, gives bygherren en bevil-

ling lydende på afgiftsfri anvendelse af netop de materialer, som påreg-

nes at ville medgå til det pågældende byggeri. Bevillingen skulle specifi-

ceres på de enkelte materialearter og det foran under A. side 48 - 51, gen-

givne uddrag af en liste over materialeforbruget ved snedker-, elektri-

ker- og malerarbejder på et konkret byggeri vil kunne illustrere et ud-

snit af en sådan bevilling; bevillingen måtte yderligere indeholde angivel-

se af mængderne for hvert materiale. En sådan ordning forudsætter en me-

re specificeret projektering, end der normalt foretages forud for et bygge-

arbejde.

Derimod forefindes oftest tegninger, arbejdsbeskrivelser og bygge-

tilladelser. Bevilling til afgiftsfri anvendelse af byggematerialer kunne der-

for i givet fald tænkes udstedt til et under henvisning til disse papirer nær-

mere beskrevet byggearbejde. Afgiftsberigtigelsen af de leverancer til byg-

geriet, der ikke faldt ind under bevillingens beskrivelse, skulle foretages

af leverandøren eller håndværkeren.

Endelig kunne toldkamrenes medvirken forud for byggeriet tænkes

indskrænket til alene at bestå i en bedømmelse af, om det påga-ldende byg-

gearbejde efter sin art var berettiget til afgiftsfrihed.

Uanset hvor specificeret en udformning man giver bevillingerne til

bygherrerne, vil systemets anvendelse i praksis forudsætte en efterfølgen-

de kontrol fra toldvæsenets side af bevillingernes anvendelse. Kontrollen

skulle foretages hos bevillingshaverne. Til brug for en sådan kontrol kun-

ne man foreskrive, at materialeleverandørerne (herunder bygningshåndvær-

kerne) skulle tilstille toldkamret kopier af samtlige fakturaer vedrørende

afgiftsfri leverancer til byggeriet. Fakturaerne måtte være tilstrækkeligt

specificerede til, at toldvæsenet på grundlag af fakturaerne kunne foreta-

ge en bedømmelse af materialernes anvendelse.

En anden måde at opbygge kontrollen på ville være at foreskrive,

at bygherren efter byggeriets fuldførelse skulle indgive en opgørelse til

toldkamret over samtlige leverancer til byggeriet. På grundlag af denne

opgørelse skulle bygherren herefter tilsvare afgiften af de udgiftsposter,

der ikke kunne godtages af toldkamret som vedrørende selve bygningen;
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dot ville være nødvendigt, at opgørelsen var så stærkt specificeret, at

toldkamret kunne bedømme, om en udgiftspost vedrører en bygningsdel,

der er omfattet af bevillingen. For at det skulle være muligt at beregne

den afgift, som skal erlægges, dersom udgiftsposten helt eller delvis fal-

der uden for bevillingen, måtte opgørelsen endvidere indeholde specifice-

ret angivelse af værdien af materialerne i den stand, hvori de skal afgifts -

berigtiges, altså prisen ab værksted. Dette kunne kun undgås, hvis man

ville indføre den regel, at efterberigtigelse i givet fald skulle finde sted

ikke på grundlag af materialeværdien, men på grundlag af hele regningsbe-

løbet for det arbejde, der ikke omfattes af bevillingen. Kontrol på grund-

lag af sådanne opgørelser vil imidlertid ikke kunne blive særlig effektiv,

idet bygherrerne blot kan lade være med at medtage de afgiftsfrit foretag-

ne materialeindkøb, der vedrører tvivlsomme eller uberettigede indkøb.

Der vil ikke være større mulighed for toldvæsenet for at påvise sådanne

udeladelser i opgørelserne.

4. Uanset på hvilken af de ovennævnte måder, man udformer den forudgå-

ende eller efterfølgende bedømmelse af materialernes afgiftsfri anvendelse,

vil et system med bygherrebevillinger imidlertid medføre en række vanske-

ligheder og ulemper, der er af nøjagtig samme karakter, som de der blev

påpeget i undersøgelserne om registrerings- og bevillingssystemet.

For at bevillingerne kan anvendes, må håndværkerne være i stand

til at levere byggematerialerne i afgiftsfri stand. Alle håndværkere - bort-

set fra rene reparationsvirksomheder - samt alle håndværkernes materia-

leleverandører må derfor registreres. Som bl. a. anført i undersøgelsen

om et registreringssystem drejer det sig om ca. 20. 000 byggevirksomhe-

der og 2. 000 isenkræmmere og farvehandlere, der ikke er registrerede

under de nugældende regler, altså en forøgelse af det totale antal registre-

rede virksomheder med omkring 5 0 pct.

Byggevirksomhederne skal hos deres materialeleverandører indkøbe

de materialer i ubeskattet stand, som skal anvendes ved arbejder, hvor-

til der er udstedt bevilling. Materialerne til anlægsarbejder, reparations-

arbejder og andet, hvortil der ikke kan udstedes bevilling, skulle egentlig

indkøbes i beskattet stand af byggevirksomhederne. Det vil imidlertid ofte

være vanskeligt på indkøbstidspunktet at afgøre, hvortil materialerne skal

anvendes, f. eks. når de indkøbes til lager eller til brug ved et kombine-

ret tilbygnings- og reparationsarbejde. Allerede af hensyn til, at der ikke

bør lægges håndværkerne hindringer i vejen for at indkøbe materialerne i
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større partier, må der derfor gives adgang til at indkøbe alle materialer

i ubeskattet stand, således at der ikke skal føres særskilt regnskab og

lager for indkøb til bevillingsarbejder og indkøb til arbejder, til hvis ud-

førelse der ikke er udstedt bevilling.

Et særskilt regnskab skal dog under alle omstændigheder føres over

de materialer, der anvendes til arbejder, for hvilke der ikke er givet be-

villing. Disse materialer skal nemlig afgiftsberigtiges, når de udtages til

brug ved udførelse af reparationsarbejder m. m. Det er for at undgå et

sådant regnskab, at et stort antal håndværkere under de nugældende regler

har valgt et regnskabssystem, der giver adgang til at indkøbe alle materi-

aler i beskattet stand. Sådanne regnskabssystemer med muligheder for til-

pasning til de enkelte virksomheders særlige forhold vil ikke i samme

omfang som under det nugældende afgiftssystem kunne indpasses i et byg-

her r ebevillingssy stem.

Ligesom under et system med bevillinger til byggevirksomhederne

skal håndværkere, der bl. a. foretager værkstedsmæssig forarbejdning af

materialer, også under et bygherrebevillingssystem føre et tredelt regn-

skab over deres materialeudtagning. Materialer til arbejder, som er om-

fattet af en bygherrebevilling, skal udtages uden afgiftsberegning, materi-

aler, som uden værkstedsmæssig forarbejdning anvendes til reparationsar-

bejder eller andre anvendelser, hvortil der ikke er givet bevilling, skal

afgiftsberigtiges på grundlag af indkøbsværdien, og materialer, der forud

for disse arbejder undergives en værkstedsmæssig forarbejdning, skal af-

giftsberigtiges på grundlag af værdien ved udleveringen fra værkstedet,

d. v. s. værdien af materialerne plus forarbejdningsomkostningerne. En så-

dan deling af materialeudtagningsregnskabet forudsætter bl. a. en deling af

værkstedstimerne for henholdsvis materialer til bevillingsarbejder og ma-

terialer til ikke bevillingsberettigede arbejder.

5. Ovenfor under punkt 2 blev det nævnt som et af formålene med ind-

førelse af et bygherrebevillingssystem, at den vanskelige bestemmelse af.

hvad der kan anvendes frit, og hvad der skal beskattes, skulle kunne over-

lades til toldkamrene. Dette gælder imidlertid kun i fuldt omfang for an-

svaret, men ikke for besværet ved opdelingen.

Uanset på hvilken måde bevillingerne udstedes, jfr. punkt 3, vil

håndværkerne enten i første omgang skulle foretage en bedømmelse af,

hvad der falder ind under de udstedte bevillinger, eller skulle assistere

bygherren ved dennes opgørelse til toldkamret over leverancer, der ikke

udelukkende består af egentlige bygningsdele, og som derfor efterfølgende
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helt eller delvis skal afgiftsberigtiges. Fakturaerne skal desuden specifi-

ceres i langt højere grad end normalt for regninger fra håndværksvirksom-

heder.

6. Den forenkling i forhold til det nugældende godtgørelsessystem, som

et bygherrebevillingssystem ved første øjekast synes at medføre, vil såle-

des medføre en betragtelig meradministration for erhvervslivet.

Foruden merarbejdet hos byggevirksomhederne ville systemet også

medføre et betydeligt arbejde for bygherrerne, idet ansøgningerne om byg-

herrebevilling måtte kræves bilagt tegninger og anden dokumentation i til-

svarende omfang, som kendes ved ansøgninger om byggetilladelse. Bevil-

lingsansøgning og ansøgning om byggetilladelse kunne normalt ikke udfær-

diges i samme arbejdsgang, da de nødvendige oplysninger ikke er sammen-

faldende, og da ansøgningerne retter sig til forskellige myndigheder. End-

videre måtte der udstedes bevilling til en række byggearbejder, bl. a. i

landbruget, hvortil der ikke kræves byggetilladelse.

Det må påregnes, at arbejdet ved ansøgning om sådanne forudgåen-

de bygherrebevillinger vil være større for bygherrerne end arbejdet med

indgivelse af andragende efter de gældende regler om afgiftsgodtgørelse

for byggeri.

7. Under de nugældende regler indgives årligt ca. 30. 000 ansøgninger

om godtgørelse for byggeri. Toldkamrene kan imidlertid anvise langt den

største del til udbetaling med standardbeløb på m alene på grundlag af

bygningsmyndighedernes attestation af etagearealet.

Under en afgiftsfritagelse for byggeriet som det her skitserede byg-

herrebevillingssystem skal bevillingsansøgninger i et tilsvarende antal

(plus eventuelt et ukendt antal ansøgninger vedrørende ombygningsarbejder)

realitetsbehandles i hvert enkelt tilfælde af toldkamrene. Hertil kommer et

betydeligt kontrolarbejde med sådanne bevillinger.

Det er tvivlsomt, om det vil være muligt at skaffe personale til en

sa væsentlig forøgelse af toldkamrenes arbejde. Arbejdet med bedømmelse

af ansøgningerne og kontrollen med bevillingerne vil kræve personale med

en vis byggeteknisk viden, uden hvilken kontrollen kun i ringe omfang kan

sikre, at afgiftsfriheden ikke vil blive misbrugt af mindre nøjeregnende

ansøgere. Arbejdet med kontrollen vil blive langt større end under de gæl-

dende afgiftsregler, idet en stor del af kontrollen må ske hos bygherrer-

ne, altså hos virksomheder og private, som ikke hidtil har været under-

givet toldvæsenets kontrol.
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F. B y g g e m a t e r i a 1 e f o r h a n d 1 e r e s af g i ft s mæ s s i g e p r o b l e m e r .

1. Efter bestemmelserne i den gældende oms-lov har enhver virksom-

hed, der driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, pligt til at anmel-

de sig til registrering hos toldvæsenet. Registreringspligtig mellemhandel

foreligger både ved afsætning til virksomheder, der videresælger varerne,

og ved afsætning til virksomheder, der anvender varerne som bestanddele

i deres salgsprodukter, som materialer til udførelse af arbejde på fast

ejendom (såvel nybygning som reparation) eller som materialer til repa-

rationsarbejder på varer.

Tømmerhandlere og isenkræmmere m. fl. er således registrerings-

pligtige, når de har salg til andre forhandlere, herunder salg af byggema-

terialer til håndværkere, boligselskaber o. lign.

Registreringen indebærer bl. a. , at varer til den nævnte registre -

ringspligtige afsætning - og til afgiftsfri levering til registrerede virksom-

heder, f. eks. af værktøj til 300 kr. og derover - indkøbes i ubeskattet

stand. Varer til anden afsætning - f. eks. salg af maskiner, værktøj o. lign.

til håndværkere (bortset fra de lige nævnte tilfælde af afgiftsfri levering)

og alt salg direkte til private forbrugere - indkøbes i beskattet stand, så-

fremt der kan føres særskilt lager og regnskab for disse varer; i modsat

fald må også disse varer indkøbes i ubeskattet stand.

Varer, som en registreret virksomhed efter de ovenfor anførte reg-

ler har indkøbt i beskattet stand, kan virksomheden afsætte direkte til

forbruger uden at foretage yderligere afgiftsberigtigelse. Virksomheden

skal heller ikke foretage afgiftsberigtigelse af varer, der er indkøbt i ube-

skattet stand, når afsætningen sker til eksport eller til registrerede virk-

somheder, der mod forevisning af deres legitimationskort beordrer varer-

ne leveret afgiftsfrit.

Ved al anden afsætning skal den registrerede virksomhed svare af-

gift, således også ved afsætning til ikke registrerede håndværkere og til

private forbrugere af varer, der er hjemtaget i ubeskattet stand. For at

lette regnskabsførelsen i visse registrerede håndværksvirksomheder har

man givet disse adgang til at indkøbe alle materialerne i beskattet stand,

således at håndværkerne alene skal svare afgift af værditilvæksten. Ved

afsætning til sådanne registrerede håndværkere skal der svares afgift af

de af leverandøren i ubeskattet stand hjemtagne varer, uanset at afsætnin-

gen sker til en registreret virksomhed.
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2. Tømmerhandlere, isenkræmmere m. fl. kan imidlertid fritages for

registrering, hvis afsætningen af afgiftspligtige varer til andre forhandle-

re og af materialer til håndværkere m. fl. til sammen ikke overstiger

25. 000 kr. årlig eller 10 pct. af den pågældende virksomheds samlede

omsætning. Disse registreringsfritagne virksomheder kan indkøbe alle va-

rer i beskattet stand og skal ikke svare yderligere afgift ved salg til for-

handlere eller håndværkere.

Det bemærkes i denne forbindelse, at også registrerede håndvær-

kere, der har valgt at indkøbe alle materialer i beskattet stand, kan ind-

købe dem hos sådanne registreringsfritagne virksomheder. Ved afgiftsbe-

rigtigelsen af den værkstedsmæssige produktion kan håndværksvirksomhe-

derne ved opgørelsen af det beløb, hvoraf der skal betales afgift, fratræk-

ke 75 pct. af indkøbsprisen af de materialer, der er indkøbt hos registre-

ringsfritagne virksomheder. Herved opnås, at den allerede erlagte afgift

af materialerne sammen med afgiften af håndværkerens værkstedsmæssige

produktion stort set vil svare til den afgift, der skulle erlægges, såfremt

materialerne på normal vis var indkøbt i ubeskattet stand. De registre-

ringsfritagne forhandlere af byggematerialer har derimod ikke mulighed

for at levere i afgiftsfri stand til de registrerede håndværkere, der ønsker

at hjemtage varer i ubeskattet stand.

Det kan yderligere nævnes, at tømmerhandlere og isenkræmmere,

der registreres med en særskilt afdeling for salg til håndværkere, fra de-

res ikke registrerede detailafdeling kan afsætte varer til andre forhandle-

re eller håndværkere, såfremt dette salg højst udgør 25. 000 kr. årligt

eller 10 pct. af den samlede omsætning i detailafdelingen.

3. Det har været anført, at mange isenkræmmere af pladsmæssige og

økonomiske årsager ikke er i stand til at etablere adskilte lagre for hen-

holdsvis ubeskattede og beskattede varer. Medmindre de er i stand til at

levere de ubeskattede varer direkte til kunden uden om forretningens be-

skattede lager, må de derfor vælge mellem at lade sig registrere fuldt ud

eller at anvende de bestående muligheder for registreringsfritagelse.

De fleste virksomheder har ikke ønsket at lade sig registrere.

Forklaringen herpå må formentlig søges i, at det direkte forbrugersalg er

af overvejende betydning for de pågældende virksomheder. Ved fuld regi-

strering måtte virksomhederne indkøbe alle varer i ubeskattet stand og

ved afsætningen til forbrugere foretage afgiftsberigtigelse på grundlag af de-

tailprisen med et fradrag på 20 pct. efter reglerne i lovens § 15, stk. 2 c



93

(7, 2 pet. af detailprisen). Da detailavancen for mange varer er større end

2 0 pct. ville en sådan fuld registrering betyde en højere afgiftsbelastning

af forbrugersalget.

Virksomheder, der har valgt at benytte sig af de bestående mulig-

heder for registreringsfritagelse for at kunne foretage alle indkøb i be-

skattet stand, a f s k æ r e r s ig h e r v e d f ra at l e v e r e v a r e r i

u b e s k a t t e t s t and og kan derfor ikke betjene den del af deres kunde-

kreds, der er registrerede virksomheder (håndværkere og industrivirksom-

heder), og som ønsker varerne leveret i ubeskattet stand.

Det skal i det følgende undersøges om denne ulempe kan afhjælpes

ved de systemer vedrørende byggesektorens afgiftsmæssige placering, som

er omhandlet foran under A - E, samt hvilke konsekvenser disse systemer

i øvrigt indebærer for leverandører af byggematerialer.

4. Foran under A blev der foretaget en undersøgelse af de tekniske

muligheder for gennemførelse af en mere eller mindre omfattende friliste

over byggematerialer, der skulle undtages fra afgiftspligten på tilsvarende

måde som sten, grus og sand under de nugældende regler.

Det blev ved undersøgelsen forudsat, at de øvrige afgiftsregler måt-

te bibeholdes uændrede. Herved skulle tømmerhandlere og isenkræmmere

m. fl. stadig være registreringspligtige for salg af afgiftspligtige varer til

andre forhandlere og for salg til håndværkere af byggematerialer, der ikke

blev optaget på frilisten. Virksomheder, der ikke kunne føre adskilte lagre

for afgiftspligtige varer, der var indkøbt i henholdsvis ubeskattet og beskat-

tet stand, måtte derfor stadig vælge mellem fuld registrering og registre-

ringsfritagelse, hvorved afgiftsfri levering af varer, der ikke var optaget

på frilisten, udelukkedes.

Hvis det var muligt at opstille en stort set udtømmende friliste for

byggematerialer ville den del af de registreringsfritagne virksomheders

kundekreds, der under de nugældende regler ønsker varer i ubeskattet

stand, formentlig i vidt omfang kunne betjenes ved levering af byggemate-

rialer, der var optaget på frilisten. Endvidere ville en del af de virksom-

heder, der nu er registrerede, formentlig også benytte mulighederne for

registreringsfritagelse, når frilisten havde bevirket, at en væsentlig del af

deres omsætning bestod af varer, der var undtaget fra afgiftspligten.

Det ville derfor hovedsageligt blive fremstillingsvirksomheder og

egentlige grossister, der måtte bære de i undersøgelsen omhandlede van-
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skeligheder ved at administrere en friliste. Disse virksomheder måtte som

anfört holde styr på en overordentlig omfangsrig liste.

5. Foran under B blev der foretaget en undersøgelse af, om det var

muligt ved en udbygning af ordningen med reducerede beskatningsprocenter

i almindelighed at ophæve den diskrimination, det nuværende afgiftssystem

indebærer i forholdet mellem mere eller mindre forarbejdede byggemate-

rialer.

Hvis der var muligt ligesom før 1. marts 1963 at anse bygnings-

håndværkere som forbrugere af byggematerialer, ville der ikke være noget

problem for så vidt angår byggematerialeforhandlernes leverancer af ma-

terialer til bygningshåndværkere. Dette forudsætter imidlertid, at man

kunne løse byggesektorens diskriminationsproblemer ved at gennemføre et

system med reducerede beskatningsprocenter for mere eller mindre bear-

bejdede bygningsmaterialer. Man skal i øvrigt gøre opmærksom på, at

selv om det havde været muligt, ville problemet fortsat bestå med hensyn

til leverancer af materialer til registrerede håndværkere.

En begrænset udvidelse af de gældende særordninger med reducere-

de beskatningsprocenter for større elementer ville ikke gøre det muligt at

betragte bygningshåndværkerne som forbrugere. En sådan begrænset udvi-

delse ville derfor ikke medføre nogen ændring af forholdene for leveran-

dø r virk s om hederne.

6. Foran under C har man undersøgt de tekniske muligheder for at

løse de problemer, som omsen har skabt inden for byggesektoren, ved at

udvide registreringspligten til også at omfatte opførelse af fast ejendom.

Ifølge det i undersøgelsen beskrevne system skulle alle. der er-

hvervsmæssigt udfører arbejde på bygninger eller anden fast ejendom, re-

gistreres. Registreringspligten skulle således også gælde for et stort an-

tal hidtil ikke registrerede håndværksvirksomheder, der alene beskæftiger

sig med vedligeholdelse, reparation eller installationsarbejder eller i øv-

rigt udfører arbejde på selve byggepladsen. Da leverancer af byggemate-

rialer til disse håndværksvirksomheder også under de gældende regler an-

ses som registreringspligtig mellemhandel vil den nævnte udvidelse af re-

gistreringspligten for håndværkerne ikke medføre en udvidelse af materiale-

leverandørernes registrerings p l i g t .

Det beskrevne registreringssystem forudsætter imidlertid, at byg-

ningshåndva^rkerne hjemtager samtlige materialer i ubeskattet stand, altså
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både til nybyggeri og til vedligeholdelse\ reparation og installationsarbej-

der. Tømmerhandlere og isenkræmmere, der under det nuværende system

er fritaget for registrering efter de under punkt 2 beskrevne regler, vil

således under et registreringssystem for alle byggevirksomheder være ndd-

saget til at lade sig registrere for at kunne bevare salget til bygningshånd-

værkerne.

Virksomhederne vil herved blive stillet over for valget mellem en-

ten at holde særskilte lagre for beskattede og for ubeskattede varer, eller

at lade sig fuldt ud registrere og indkøbe samtlige varer i ubeskattet

stand.

7. Foran under D blev der foretaget en undersøgelse af de tekniske

muligheder for at give samtlige byggevirksomheder adgang til at indkdbe

byggematerialer afgiftsfrit og anvende disse uden afgiftsberigtigelse til

arbejder på fast ejendom eller i hvert fald til visse byggearbejder.

Bevillingerne skulle være af tilsvarende karakter som de ga l̂dende

bevillinger til afgiftsfrit indkøb af materialer ti] fremstilling af afgiftsfri

varer og vilLe kun kunne anvendes ved indkøb fra registrerede virksomhe-

ders ubeskattede lagre. Byggematerialeleverandørerne ville derfor ligesom

under registreringssystemet være nødsaget til at lade sig registrere for

at kunne opretholde salget af materialer til bygningshåndværkerne.

Under et begrænset bevillingssystem, som omhandlet i sidste halv-

del af den nævnte undersøgelse, ville byggevirksomhederne kun få adgang

til at anvende byggematerialer uden afgiftsberigtigelse til visse arbejder

f.eks. til nyopførelse af beboelses- og kontorbygninger. Der måtte imid-

lertid, bl.a. under hensyn til, at byggevirksomhederne ikke på mdkøbs-

tidspunktet kunne vide, om materialerne skulle anvendes til afgiftsfri for-

mål, gives tilladelse til, at samtlige materialer kunne indkøbes i ubeskat-

tet stand.

De fleste byggematerialeleverandører ville således også under et

begrænset bevillingssystem være nødsaget til at lade sig registrere.

8. Foran under E blev der foretaget en undersøgelse af et system,

hvorefter der skulle gives bygherrer adgang til at få leveret alle materi-

aler i ubeskattet stand til forud af toldva^senet godkendte byggearbejder.

Behovet for levering i ubeskattet stand fra byggematerialeleveran-

dører ville muligvis blive endnu større end under registreringssystemet og

det rene bevillingssystem, idet bygherrebevillingssystemet også ville inde1-
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holde mulighed for at tilstå direkte afgiftsfrihed for materialer, som byg-

herren selv indkøber. Også under dette system måtte isenkræmmere m. fl.

derfor lade sig registrere på normal vis.

9. Det vil fremgå af foranstående redegørelse, at materialeforhandler-

nes afgiftsmæssige problemer i det store og hele vil være de samme, uan-

set hvordan reglerne vedrørende byggeriets placering under den alminde-

lige omsætningsafgift udformes. Dette hænger sammen med, at problemer-

ne i virkeligheden ikke hidrører fra byggesektoren, men fra den omstæn-

dighed, at den gældende omsætningsafgift er en engrosledsafgift. Proble-

merne opstår under engrosledsafgiften, fordi der ikke inden for handelen

eksisterer den klare opdeling mellem engros- og detailvirksomheder, som

engrosledsafgiften egentlig forudsætter. Specielt forhandlere af byggemate-

rialer handler i betydeligt omfang både engros og detail.
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G. G o d t g ø r e l s e for o mb y g n i n g s a r b e j d e r .

1. Ifølge den sidste del'af kommissoriet skal Udvalget vedrørende om-

sætningsafgift på byggematerialer "undersøge de tekniske muligheder for

etablering af en ordning, hvorefter der gives refusion for afgift af materi-

aler, der er anvendt til ombygninger og forbedringer samt reparations- og

vedligeholdelsesarbejder på bygninger".

Der vil her blive redegjort for de foretagne undersøgelser vedrø-

rende sådanne godtgørelsesordninger. Efter en omtale af de gældende reg-

lers afgrænsning af, hvad der anses for godtgørelsesberettigede nybygnin-

ger og tilbygninger, samt nogle almindelige bemærkninger om den stillede

opgaves omfang, har man i punkterne 4-12 foretaget en undersøgelse af et

forslag om at yde godtgørelse med en vis procent af de ombygningsomkost-

ninger. som aktiveres på selvangivelsen. I punkterne 13 - 30 har man der-

næst redegjort for, hvorledes en godtgørelsesordning for ombygninger vil

kunne udformes ved en udvidelse af de gældende regler om godtgørelse for

nybygninger og tilbygninger.

2. En godtgørelsesordning omfattende andet end nybyggeri vil kræve

lovændring, idet bestemmelsen i § 23, stk. 1, i loven om almindelig om-

sætningsafgift kun giver hjemmel til at yde godtgørelse til nybyggeri.

Allerede de nugældende regler indeholder dog på to punkter bestem-

melser, der giver nulighed for afgiftsgodtgørelse for byggearbejder, der

efter deres karakter nærmest må betegnes som ombygningsarbejder. Der

tænkes her på visse tilbygningsarbejder og genopførelser. Disse bygnings-

arbejder har nemlig en sådan karakter, at de har kunnet henregnes under

begrebet nybyggeri. Bestemmelserne herom findes i § 1, stk. 6, i finans-

ministeriets bekendtgørelse nr. 51 af 26. februar 1963.

Første punktum i denne bestemmelse lyder således: "Som tilbygning

anses enhver forøgelse af en bestående bygnings etageareal". Dette inde-

bærer, at der kan gives godtgørelse for et byggearbejde, selv om dette

foregår inden for en bygnings begrænsende ydervægge, nemlig når bygge-

arbejdet består i en bygningsændring, der medfører, at bygningens etage-

areal - fastsat efter bekendtgørelsens beregningsregler - bliver større ef-

ter ombygningen end før denne. En sådan forøgelse af etagearealet forelig-

ger ikke alene, når der indskydes en ekstra etageadskillelse i bygningen,

men også når ombygningen medfører, at arealer, der ikke tidligere har

kunnet medregnes i det godtgørelsesberettigede etageareal, ændres på en
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sådan made, at de fremtidig kan medregnes; dette er f. eks. tilfældet når

der indrettes beboelsesrum i en hidtil ikke udnyttet tagetage eller i et ud-

hus, der tidligere kun har været anvendt som udenomsrum til beboelse.

Andet punktum i nævnte bestemmelse indeholder endvidere følgende

regel: "Som nybvgning og tilbygning anses også genopført etageareal i

brandskadede eller nedrevne bygninger og etager, når arealet af den nyop-

førte del af ydervæggene mindst udgør en tredjedel af arealet af den på-

gældende etages færdige ydervægge". Der kan således ifølge denne regel

ydes godtgørelse til et byggearbejde, selv om dette ikke medfører en for-

øgelse af etagearealet, nemlig når ombygningen er af en så gennemgriben-

de karakter, at den pågældende etage i det væsentlige er nedbrudt og gen-

opbygget. Der kræves i denne forbindelse., at taget og eventuelle overlig-

gende etageadskillelser har været fjernet.

3. En udvidelse af de gældende regler for byggegodtgørelse til også

at omfatte alle ombygninger og forbedringer samt reparations- og vedlige-

holdelsesarbejder på bygninger ville medfdre et meget stort antal godtgø-

relsessager. Man må formentlig regne med, at der hvert år foretages re-

parations- og vedligeholdelsesarbejder på næsten hver eneste bygning i

landet. Adgang til godtgørelse for alle sådanne arbejder må derfor regnes

at ville medføre flere hundrede tusinde godtgørelsessager pr. år, og alene

på grund af de administrative vanskeligheder ved behandling af dette antal

sager må man udelukke mulighederne for en sådan udvidelse af systemet.

Selv en begrænset udvidelse af adgangen til afgiftsgodtgørelse vil

medföre en betydelig belastning for de myndigheder, der skal administre-

re godtgørelserne. Man må nemlig regne med, at behandlingen af andra-

gender om godtgørelse for ombygninger eller forbedringer m. v. vil kræve

et større arbejde end flertallet af de efter de gældende regler behandlede

godtgørelsessager. I det langt overvejende antal af disse sager ydes godt-

gørelserne nemlig efter simple standardregler; men ombygninger og for-

bedringer er af en så forskelligartet karakter, at det næppe vil være mu-

ligt at fastsætte reglerne på en sådan måde, at behandlingen af disse godt-

gørelsessager vil blive lige så enkel som for nybyggeriet.

Hvis der derfor skal være nogen praktisk mulighed for at gennem-

føre en godtgørelsesordning for ombygninger, må man derfor gå ud fra,

at en sådan ordning må være begrænset til de tilfælde, hvor der må anses

at være et særligt stort behov for godtgørelse.

- - - - o - - - -
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4. Landbrugsraadet, De samvirkende danske Landboforeninger og De

samvirkende danske Husmandsforeninger har fremsat den idé. at godtgø-

relse for ombygningsarbejder kunne beregnes på grundlag af det beløb,

som gennem bygherrens godkendte selvangivelse er anset som nyindret-

ning af bygningerne, d. v. s. aktiveret på regnskabet. Godtgørelsen skulle

beregnes som en procent af det som nyindretning godkendte beløb i lighed

med de for visse nybygningsarbejder gældende regler, hvorefter godtgørel-

sen kan ydes med 4 pct. af håndværkerudgifterne. For så vidt angår om-

bygningsarbejder, der helt eller i væsentlig grad udføres som selvbyggeri,

måtte de godtgørelsesberettigede udgifter forhøjes med en vis procent,

idet de opgjorte beløb for nyindretningen i sådanne tilfælde alene omfatter

materialeudgifterne, men ikke værdien af bygherrens eget arbejde.

Tanken bag landbrugsorganisationernes forslag var, at godtgørel-

serne skulle kunne udbetales uden væsentligt arbejde for toldvæsenet, og

at det ikke ville belaste skattemyndighederne meget. Statskassens interes-

ser skulle ved det foreslåede system være sikret gennem, at bygherrerne

ikke skulle være interesseret i at opgive for store beløb som ombygnings -

omkostninger, da dette automatisk ville medføre en forhøjelse af den skat-

tepligtige indkomst.

I det følgende skal mulighederne for på det beskrevne grundlag at

gennemføre en godtgørelsesordning for ombygningsarbejder nærmere un-

dersøges.

5. En vøisentlig ulempe ved det omtalte system er. at det beløb, som

er aktiveret på skatteregnskabet, og som skatteva?senet kan oplyse til brug

for godtgørelsens beregning, i mange tilfælde ikke direkte kan anvendes

som grundlag for denne beregning.

Dette er således bl.a. tilfældet, hvor arbejdsydelsen ved ombyg-

ningen helt eller delvis er præsteret af landmanden selv.

Skal godtgørelsen - som foreslået - beregnes med en fast procent

af de samlede håndværkerudgifter ved ombygningen, må det derfor af

skattemyndighederne oplyses, om det pågældende ombygningsarbejde helt

eller delvis er udført som selvbyggerarbejde; i bekræftende fald må det

endvidere oplyses, hvor store materialeudgifterne har været til den del

af arbejdet, som er udført som selvbyggerarbejde, saledes at disse ud-

gifter kan forhøjes med et beløb - beregnet som en gennemsnitlig ansat

procentdel af materialernes værdi - for det af landmanden sch udførte

arbejde.
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Det vil i væsentlig grad forringe værdien af skattemyndighedernes

medvirken, såfremt toldvæsenet i en lang række tilfælde alligevel skal

foretage en undersøgelse af ombygningsomkostningernes art og størrelse.

6. Også i andre henseender må der af skattemyndighederne foretages

en nærmere bearbejdning af de byggeudgifter, som ikke har kunnet godta-

ges som fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter.

Såfremt beløbene skal anses som et udtryk for omfanget af det fore-

tagne ombygningsarbejde, således at ingen del af udgifterne er medgået

til vedligeholdelse, må der foretages en regulering af beløbet i tilfælde,

hvor årsagen til, at en udgift ikke er godkendt som vedligeholdelsesudgift,

er de særlige begrænsninger, som skattereglerne vedrørende vedligehol-

delse indeholder. Således godkendes vedligeholdelsesudgifter kun i begræn-

set omfang, når det drejer sig om arbejder udført i de første år efter

ejerens erhvervelse af en ejendom.

For så vidt en ombygning foretages i forbindelse med nybyggeri,
2

for hvilket der udbetales godtgørelse efter standardsatser pr. m , må det

beløb, der skal opgives af skattemyndighederne til brug for toldvæsenets

udbetaling af ombygningsgodtgørelsen, ikke omfatte nogen del af omkost-

ningerne ved nybygningsarbejdet. Opdelingen fremgår almindeligvis af selv-

angivelsen, men vil i nogle tilfælde kun kunne ske efter indgående under-

søgelser og i samarbejde med de pågældende håndværkere.

7. Hvis der skal være nogen praktisk mulighed for at gennemføre en

ordning med afgiftsgodtgørelse for ombygninger, må man som tidligere

nævnt gå ud fra, at ordningen må være begrænset til de tilfælde, hvor

der må anses at være et særligt stort behov for godtgørelse. Det vil der-

for bl. a. være nødvendigt at begrænse ordningen til udelukkende at omfat-

te ombygningsarbejde på bygninger til erhvervsformål, i landbruget drifts-

bygningerne.

Fra det beløb, der af skattemyndighederne attesteres som vedrøren-

de godtgørelsesberettigede ombygninger, må der derfor udskilles beløb,

som vedrører ombygning af f. eks. stuehuse.

Fra det aktiverede beløb må endvidere udskilles beløb, der vedrø-

rer anlægsarbejder, såsom nyindretninger af gårdspladser, møddinger

m. v.
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8. Hvis der senere sker en ændring af en ansættelse, som har dan-

net grundlag for beregning af ombygningsgodtgørelsen, må der ske regule-

ring af godtgørelsen. Skattemyndighederne må derfor holde toldvæsenet

underrettet om sådanne ændringer.

I denne forbindelse bemærkes, at systemet vil indebære den ulem-

pe, at der i mange tilfælde vil gå 1 - 1 i år efter ombygningens færdiggø-

relse, inden udbetaling af godtgørelsen kan ske. Dette kan nemlig først

ske, når ligningen for det pågældende år har fundet sted.

Vedrørende den kontrolmæssige side af sagen skal der endvidere

gøres opmærksom på, at en skatteyders interesse i af hensyn til indkomst-

beskatningen at undgå aktivering af vedligeholdelsesudgifter ikke er til ste-

de, hvis hans indkomst er negativ eller under skattegrænsen. Han kan i

så fald endda være interesseret i at aktivere udgiften, da han sa eventu-

elt kan foretage afskrivning på beløbet, når indkomsten bliver større.

9. Spørgsmålet om skattemyndighedernes medvirken ved en godtgørel-

sesordning for ombygninger er blevet forelagt Statens Ligningsdirektorat

til udtalelse.

Ligningsdirektoratet har efter høring af skatterådsforeningen fore-

lagt sagen for ligningsrådet, der udtaler, at det vil være muligt for skat-

temyndighederne på begæring at meddele skatteyderne attest om det s a m -

lede beløb af de i et indkomstår afholdte bygningsudgifter, som skatte-

yderen har opgivet til ligningsmyndigheden, og som ved indkomstopgørel-

sen ikke er blevet godkendt som fradragsberettiget.

Ligningsrådet udtaler sig imod en videregående oplysningspligt for

skattemyndighederne og henleder opmærksomheden på, at de udgifter, der

ikke bliver godkendt som fradragsberettigede bygningsudgifter, kan være

af meget forskellig beskaffenhed og endog omfatte egentlige vedligehol-

delsesudgifter.

10. Ligningsdirektoratet henleder endvidere opmærksomheden på, at

ligningen ofte strækker sig over en lang periode, i enkelte tilfælde ud

over det kalenderår, hvori ligningen i øvrigt er foretaget, og at ansættel-

ser efter attestens afgivelse kan blive ændret af skatterådet og de over-

ordnede ligningsmyndigheder eller landsskatteretten.

Ligningsrådet kan imidlertid ikke anbefale, at det pålægges skatte-

myndighederne uopfordret at meddele efterfølgende oplysninger om ændrin-
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ger i de foretagne ansættelser, hvorved fordelingen af de afholdte byg-

ningsudgifter på henholdsvis fradragsberettigede og ikke fradragsberetti-

gede udgifter måtte blive ændrede.

11. Hvis der måtte blive indført en ordning, hvorefter der skal med-

deles attest om størrelsen af de bygningsudgifter, der ikke er godkendt

som fradragsberettiget ved indkomstopgørelsen, mener ligningsrådet, at

attesten bør afgives af de kommunale skattemyndigheder.

De samvirkende sognerådsforeninger, der har vatret afæsket en

udtalelse, har kunnet tiltræde ligningsrådets opfattelse. Sognerådsforenin-

gerne kan således gå ind for, at sognerådene afgiver erklæring om det

samlede ikke fradragsberettigede beløb, og er endvidere positivt indstillet

over for, at det i forbindelse med en sådan erklæring angives, på hvilke

bygninger ombygningen er foretaget.

Ligesom ligningsrådet kan de samvirkende sognerådsforeninger

imidlertid ikke gå ind for en videregående oplysningspligt. Det anføres i

denne forbindelse udtrykkeligt, at sognerådene vanskeligt vil kunne påtage

sig at attestere, i hvilket omfang de afholdte udgifter er medgået til om-

bygning.

Indenrigsministeriet og skattedepartementet har henholdt sig til de

foran refererede erklæringer.

12. Det må formentlig herefter konstateres, at de oplysninger, som

skattemyndighederne mener at kunne attestere, kun kan være af vejleden-

de karakter for bestemmelsen af omkostningerne ved en ombygning. Disse

omkostninger må i adskillige tilfælde antages at omfatte vedligeholdelses-

arbejder, anlægsarbejder eller arbejder på stuehuse, ligesom de attestere-

de beløb ikke vil kunne anvendes som grundlag for godtgørelsesberegnin-

gen i tilfælde, hvor en del af arbejdet er udført som selvbyggerarbejde.

Da toldvæsenet således i alle tilfælde skal foretage en nærmere

undersøgelse af hver enkelt godtgørelsessag, synes der ikke at kunne op-

nås administrative fordele ved også at inddrage skattemyndighederne i be-

handlingen af godtgørelsessagerne.

- - - - o - - - -
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13. Fremstillingen i det følgende vil gå ud på en undersøgelse af, hvor-

ledes man i stedet vil kunne give godtgørelse for ombygninger ved at ud-

vide de gældende godtgørelsesregler for nybygninger og tilbygninger, og

hvorledes en sådan godtgørelsesordning i øvrigt vil kunne udformes.

Ved behandlingen af problemerne har man søgt at drage nytte af

de i Norge gældende tilsvarende regler.

Man har endvidere søgt at fremskaffe oplysninger om udgifterne

ved og afgiftsbelastningen på typiske ombygningsarbejder. Da afgiftsbelast-

ningen i almindelighed ikke fremgår af de enkelte håndværkerregninger,

har det imidlertid kun været muligt at fremskaffe oplysninger om i alt

18 ombygninger inden for landbruget. Dette materiale, der er udarbejdet

på grundlag af rundspørge til et udsnit af landbo- og husmandsforeninger-

nes bygningskonsulenter, omfatter hovedsagelig ændringer af bestående

bygninger til ko- eller svinestald og indvendige fornyelser af bestående

stalde. Materialet udviser en stærk variation i ombygningsomkostningerne.

Oplysningerne om afgiftsbelastningen beror formentlig i et vist omfang på

skønsmæssige beregninger.

Under hensyn til det store antal ombygningsarbejder, som godtgø-

relsesreglerne kan tænkes at få betydning for, kan det fremskaffede ma-

teriale ikke anses for tilfredsstillende som grundlag for fastsættelse af

regler vedrørende en udvidelse af den nuværende godtgørelsesordning til

at omfatte ombygninger.

Da reglerne i en eventuel godtgørelsesordning således må opstilles

på grundlag af et ret usikkert skøn, og konsekvenserne af de nye regler

derfor ikke fuldt ud vil kunne overskues, vil det være nødvendigt at fast-

sætte ret snævre grænser for reglernes anvendelsesområde.

14. Man skal herefter gå over til en drøftelse af, for hvilke arter af

bygninger, der vil foreligge praktiske muligheder for en inddragelse un-

der en godtgørelsesordning.

Det er af landbrugets organisationer fremhævet, at der for land-

brugets driftsbygninger foreligger et særligt stort behov for, at der kan

ydes godtgørelse for ombygningsarbejder. Dette begrundes med, at nyop-

førelse af driftsbygninger i landbruget er af forholdvis begrænset omfang,

idet man i landbruget i stedet for at foretage nybyggeri i stort omfang

klarer sig med moderniseringer af de bestående driftsbygninger. Disse

moderniseringer vil ofte bestå i meget gennemgribende ombygningsarbej-

der, f. eks. ved at lader ombygges til stalde, eller ved at staldbygninger-

nes bredde forøges.
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Fra byerhvervenes side er der ligeledes fremsat ønsker om mulig-

hed for afgiftsgodtgørelse ved ombygning af fabriksbygninger m. v. Selv

om ombygningsarbejderne for byerhvervenes vedkommende ikke betyder

så meget, som tilfældet er i landbruget, synes det naturligt at udforme en

udvidelse af godtgørelsessystemet således, at land- og byerhverv bliver

ligestillet for så vidt angår bygninger til produktive formål. Også de alle-

rede gældende byggegodtgørelsesregler er ens for de to erhvervsgrupper.

Afgiftsgodtgørelse for byggearbejder til produktive formål kan be-

grundes med, at de pågældende byggeomkostninger indgår i varernes pro-

duktionsomkostninger, hvorfor de vil virke ind på erhvervenes konkurren-

ceevne over for udlandet. Det er den samme begrundelse, der har ført

til de gældende regler om afgiftsfritagelse for driftsmidler, der anvendes

i produktionen.

15. De anførte argumenter kan ikke begrunde afgiftsgodtgørelse for bo-

ligbyggeriet. Når der alligevel ydes afgiftsgodtgørelse ved opførelse af

boliger, må årsagen hertil søges i, at man ikke har ønsket, at omsæt-

ningsafgiften skulle hæmme nybyggeriet og derved forøge bolignøden, samt

at omsætningeafgiften ville gøre byggeomkostningerne større og derved

forøge forskellen i husleje mellem nyt og ældre byggeri.

Disse forhold kan imidlertid ikke begrunde, at der skal ydes afgifts-

godtgørelse for ombygning af boliger. Det, der kan tale herfor, er vel

nærmest betragtninger af socialpolitisk karakter, f. eks. at man vil finde

det rimeligt, at der gives en afgiftsmæssig begunstigelse til de personer,

der ikke har råd til at bygge et nyt hus, men må nøjes med en moderni-

sering af det gamle. Med den eksisterende store forskel i byggeomkost-

ningerne før og nu, synes denne argumentation dog ikke stærk.

16. De under punkt 14 anførte betragtninger, der taler for at yde godt-

gørelse for ombygning af bygninger til produktive formål (fabrikker, værk-

steder og landbrugets driftsbygninger), taler også i et vist omfang for, at

sådanne regler kommer til at gælde kontorbygninger, i hvert fald i det

omfang de anvendes af fremstillingsvirksomheder eller engroshandelsvirk-

somheder. Imidlertid har afgiftsloven ved udformningen af reglerne om

afgiftsfritagelse for driftsmidler sat en grænse, således at udstyr til kon-

torbrug ikke kan anvendes afgiftsfrit. Dette kunne tale for at sætte græn-

sen tilsvarende for ombygningsarbejder.
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17. På baggrund af det ovenfor i punkterne 14-16 anførte synes det

naturligt at begrænse adgangen til at opnå godtgørelse for ombygninger

til sådanne, som foretages på:

a. landbrugets driftsbygninger,

b. fabrikker, værksteder, lagerbygninger og lignende til brug for andre

erhverv.

Uden for ordningen falder således ombygninger på f. eks. :

beboelsesejendomme, herunder stuehuse i landbrugsbedrifter,

kontorbygninger,

butikker,

institutionsbygge ri.

18. I det følgende behandles problemerne ved afgrænsningen af de på

ovennævnte driftsbygninger foretagne ombygningsarbejder, som en udvidet

godtgørelsesordning vil kunne omfatte. Problemet bliver her især at fast-

sætte regler, hvorefter der kan foretages en afgrænsning over for almin-

delige reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

De kriterier, der vil kunne komme på tale ved afgrænsningen, er

dels tekniske, dels økonomiske. Ved tekniske kriterier tænkes på, at ar-

bejdet skal være af en vis nærmere beskrevet art, f. eks. bestå i flytning

af skillerum eller foretagelse af visse installationer. Ved økonomiske

kriterier tænkes på, at omkostningerne ved arbejdets udførelse skal udgø-
2

re et vist minimumsbeløb, enten totalt eller relativt, f. eks. pr. m etage-

areal.

De tekniske kriterier vil formentlig være vanskelige at udforme

på eksakt måde, så der må ved anvendelse af disse regnes med en vis

usikkerhed og et vist skøn ved bedømmelsen af, om kriterierne er opfyldt.

De økonomiske kriterier skulle derimod kunne opstilles så eksakte, at der

ikke skulle blive brug for udøvelse af noget skøn ved afgørelsen af, om

de er opfyldt.

Det ville derfor være en nærliggende tanke at søge at opstille af

grænsningsreglerne alene på grundlag af økonomiske kriterier. Hvis man

nøjes med sådanne kriterier, vil det imidlertid ikke kunne undgås, at vis-

se arbejder, der efter almindelig opfattelse må betegnes som reparations -

eller vedligeholdelsesarbejder, vil komme med ind under begrebet

ombygningsarbejder. Dette vil således være tilfældet med meget dyre ved-

ligeholdelsesarbejder. Afgrænsning alene efter økonomiske kriterier ville
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også have den uheldige konsekvens, at man ved at udskyde normale ved-

ligeholdelsesarbejder og samle arbejderne sammen til samtidig udførelse

ville kunne få beløbet op over den fastsatte beløbsgrænse.

19. Efter de norske afgiftsbestemmelser er det en betingelse for at

yde afgiftsrefusion for ombygninger af beboelsesejendomme, at arbejdet

er så gennemgribende, at der faktisk fremkommer et nyt hus. Ved afvej-

ningen lægges der vægt på, om det oprindelige hus helt eller for en væ-

sentlig del er nedrevet og genopbygget helt eller delvis med nye materi-

aler.

Efter disse regler lægges der endvidere afgørende vægt på omkost-

ningerne ved ombygningen, idet det kræves, at omkostningerne skal være

henimod omkostningerne ved tilsvarende nybyggeri.

For ombygning af landbrugets driftsbygninger kan der i Norge ydes

afgiftsgodtgørelse, når ombygningen er så gennemgribende, at der ved om-

lægning af gulve, vægge, tag, bærebjælker m. v. bygningsmæssigt set fak-

tisk fremkommer en ny driftsbygning.

2 0. Ved udformning af danske reg le r om godtgørelse for ombygninger

vil det være naturligt at anvende tekniske beskr ive l se r af t i lsvarende ar t .

Da det foreliggende mate r ia le , jfr. punkt 13, imidler t id ikke giver

grundlag for en nærmere byggeteknisk beskr ive lse af de a r t e r af ombyg-

ningsarbejder , der skal kunne beret t ige til godtgørelse, vil en sådan be-

skr ivelse hovedsagelig have den funktion at hindre, at der ydes godtgørel-

se til dyre arbejder , der ganske vist opfylder de økonomiske k r i t e r i e r ,

jfr. nedenfor under punkterne 21 - 23, men som må betragtes som vedli-

geholdelse e l ler reparat ion.

Den tekniske beskr ivelse kan tænkes udformet som:

a. et generel t krav til arbejdets art og omfang, suppleret med

b. eksempler på godtgørelsesberet t igede arbejder og

c. eksempler på ikke godtgørelsesberet t igede arbejder .

ad a. Ombygningen skal bestå i en så gennemgribende ændring af det

pågældende bygningsafsnit, at dette forbedres (værdiforøges) væsentligt i

forhold til t i lstanden før ombygningen. Det må endvidere kræves , at der

sker ændring i den bygningsmæssige konstruktion (fornyelse af vægge, tag,

e tageadski l le lser e l ler gulve), og at der hovedsageligt anvendes nye ma te -

rialer.
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ad b. En godtgørelsesberettiget ombygning kan f. eks. bestå i:

- ændring af lade til ko- eller svinestald med ny bund, inventar, installa-

tion, isolering, brandsikkert loft og ventilation,

- indretning på et tidligere høloft af svinestald med ovennævnte installa-

tioner m. v. ,

- ombygning af bestående stald, hvorved der samtidig med støbning af ny

bund og installering af nyt inventar til ko- eller svinestald udføres iso-

lering af vægge og eventuelt opsætning af nye vinduer.

Eksempler på andre godtgørelsesberettigede ombygninger også in-

den for industri og håndværk må tilføjes, når vejledning om godtgørelses-

ordningen skal udarbejdes.

ad c. Der kan ikke ydes godtgørelse for vedligeholdelses- og repara-

tionsarbejder, d. v. s. arbejder, der har til hensigt at føre bygningen til-

bage til den stand, den havde som ny eller efter en tidligere foretaget

forbedring.

I øvrigt kan nævnes følgende eksempler på bygningsarbejder, der

ikke er godtgørelsesberettigede, når de udføres hver for sig:

- fornyelse af tagplader eller -bjælker,

- fornyelse af loft,

- isolering af vægge og loft,

- støbning af ny staldbund,

- fornyelse eller flytning af skillevægge,

- fornyelse af pudslag,

- malerarbejde.

21. Ved fastsættelsen af økonomiske kriterier for, hvad der kan anses

som godtgørelsesberettigede ombygningsarbejder, bliver der som tidligere

nævnt tale om fastsættelse af såvel totale som relative minimumsbeløb.

Fastsættelsen af et totalt minimumsbeløb kan ske enten ved at fast-

sætte et minimum for det erlagte afgiftsbeløb eller for de samlede om-

kostninger ved byggearbejdet. Hvad man vælger må være afhængigt af,

hvorledes reglerne for godtgørelsens beregning fastsættes.

Et totalt minimumsbeløb skal have den funktion at udelukke ombyg-

ningsarbejder fra godtgørelse i tilfælde, hvor godtgørelsesbeløbet ikke står
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i rimeligt omfang til de omkostninger, som det offentlige vil have ved at

kontrollere andragendets rigtighed og foretage udbetaling af beløbet. En

afgrænsning af delvis tilsvarende art og med samme formål findes allere-

de i de gældende godtgørelsesbestemmelser, hvori det er fastsat, at der

ikke ydes godtgørelse for bygninger, herunder tilbygninger, på under 2 0
2

m etageareal.

Et totalt minimumsbeløb for godtgørelse bør ikke sættes højere end

de administrative hensyn kræver, da en høj grænse vil have en socialt set

uheldig virkning. Den vil nemlig kunne have den virkning, at der kunne

ydes godtgørelse for en vis ombygning af en stor bygning, medens der ik-

ke kunne ydes godtgørelse for et tilsvarende arbejde i en lille bygning,

fordi de totale omkostninger i sidstnævnte tilfælde ikke oversteg minimums-

grænsen.

22. Den økonomiske afgrænsning af de godtgørelsesberettigede ombyg-

ninger bør derfor tillige foretages på gründlag af relative minimumsbeløb,
2

d. v. s. mindstebeløb pr. m etageareal.

Som udgangspunkt for fastsættelse af sådanne relative minimumsbe-

løb kunne man anvende den i Norge fastsatte betingelse, at omkostninger-

ne skal være af næsten samme størrelse som ved tilsvarende nybyggeri.

Hvis en sådan betingelse ikke udformes nærmere, men overlades til de

lokale myndigheders skøn, vil den imidlertid medføre en betydelig usikker-
2

hed. Der bør derfor fastsættes bestemte beløb pr. m .

Da byggeomkostningerne varierer stærkt efter de forskellige arter

af byggeri, kan der blive spørgsmål om at sætte grænsen forskelligt efter

bygningens art. Det vil dog sikkert være ret vanskeligt at foretage en så-

dan opdeling af bygningerne efter deres art. Man kan jo ifølge sagens na-
2 o

tur ikke opdele efter håndværkerudgifterne pr. m , sådan som man har

opdelt i godtgørelsesreglerne for nybyggeri.

o 2

Da landbrugets driftsbygninger gennemgående er billigere pr. m.

end det meste andet byggeri, og da ombygningsproblemet i særlig grad

er aktuelt for landbruget, kunne man dog eventuelt sætte en lavere græn-
2

se pr. m for landbrugsbyggeriet.

23. Efter de gældende regler om afgiftsgodtgørelse for byggeri ydes
2

godtgørelse ikke for bygninger under 2 0 m etageareal. Da den laveste
2

godtgørelsessats (bortset fra minkhaller) er 6 kr. pr. m etageareal, er

det laveste godtgørelsesbeløb, der udbetales, normalt 120 kr. Den nævnte
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sats pa 6 kr. pr. m gælder for nyopførte driftsbygninger, for hvilke hånd-
2

værkerudgifterne har været 150 kr. pr. m etageareal eller derunder.

Af det i punkt 13 omhandlede materiale vedrørende 18 ombygninger

af landbrugsbygninger fremgår, at håndværkerudgifterne i gennemsnit ud-
2

gjorde 145 kr. pr. m . For 6 af disse ombygninger udgjorde handværker-
2

udgifterne mindre end 100 kr. pr. m , medens kun 2 af disse kostede min-
2

dre end 75 kr. pr. m .

Et materiale indsamlet forud for ændringen af byggebekendtgørel-

sen i februar 1963 udviser følgende gennemsnitlige håndværkerudgifter pr.

m for nybygninger:

35 avlsbygninger: 145 kr.

94 staldbygninger (svinestalde): 102 kr.

18 kombinerede stald- og ladebygninger: 115 kr.

14 fabriksbygninger: 2 02 kr.

9 værkstedsbygninger: 2 04 kr.

18 lagerbygninger: 154 kr.

4 fabriks- og lagerbygninger: 210 kr.

For landbrugsbygningernes vedkommende er der grund tiL at lægge

særlig vægt på tallene vedrørende avlsbygninger og stalde, da det er ved

ombygning til denne anvendelse, at behovet for godtgørelse især er til ste-

de, og for hvilke begrundelse til godtgørelse foreligger.

For de andre bygningers vedkommende kan der formentlig bortses

fra tallene for lagerbygningerne, da sådanne billige lagerbygninger sikkert

sjældent undergår gennemgribende ombygning.

Det t o t a l e m i n i m u m s b e l ø b for godtgørelsesberettigede om-

bygningsarbejder kan herefter foreslås fastsat således:

- 3. 000 kr. for ombygninger i landbrugsbygninger, hvilket svarer til en

mindstegodtgørelse på 120 kr. , når godtgørelsessatsen fastsættes til 4

pct. , jfr. nedenfor under punkt 27.

- 6. 000 kr. for ombygninger i driftsbygninger uden for landbruget, hvilket

svarer til en mindstegodtgørelse på 240 kr. , når godtgørelsessatsen

fastsættes til 4 pct. , jfr. nedenfor under punkt 27.

Det r e l a t i v e m i n i m u m s b e l ø b kan foreslås fastsat til en
2

håndværkerudgift pr. m på 7 5 kr. for ombygninger i landbrugsbygninger

og 150 kr. for ombygninger i andre driftsbygninger.
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24. Alan skal herefter ga over til at undersøge, pa hvilken måde godt-

görclse for ombygningsarbejder kan beregnes.

I de gældende regler om godtgdrelse for nybyggeri findes tre for-

skellige systemer for godtgdrelsens beregning, nemlig godtgørelse efter

standardsatser pr. m etageareal, godtgørelse af de faktisk erlagte afgifts-

beløb og godtgorelse beregnet med standardproeent af handværkerudgifter-

ne.

Et forslag om godtgorelse efter standardsatser er fremkommet fra

arkitekt Ejler Enggaard. Viborg. Forslaget gar ud pa. at visse typiske

og detailleret beskrevne ombygningsarbejder i landbruget skal kunne godt-
2

gøres efter 9 forskellige satser fra 2 kr. til 9 kr. pr. m". Forslaget viser,

at omkostningerne for ombygningsarbejder varierer stærkt, og at en diffe-

rentiering af godtgørelsen pa en lang række forskellige arter af ombyg-

ningsarbejder vil være nødvendig, hvis godtgørelserne nogenlunde skal sva-

re til de erlagte afgiftsbeløb. Et sådant system vil medføre store praktiske

afgrænsningsvanskeligheder ved afgørelse af. til hvilken afgiftssats det en-

kelte ombygningsarbejde skal henføres. En endnu større variation i omkost-

ningerne kan formentlig antages at foreligge ved ombygninger uden for land-

bruget. Godtgørelse efter standardsatser skønnes derfor ikke anvendelig

for ombygningsarbejder.

Godtgørelse efter de faktisk betalte afgiftsbeløb er en anvendelig ud-

vej men den lider af de samme ulemper, som når det drejer sig om ny-

byggeri. Under det nuværende afgiftssystem er det nemlig vanskeligt at

opgøre afgiftsbeløbets størrelse, fordi det normalt ikke fremgår af de fak-

turaer, som bygherrerne far fra bygningshåndværkerne og andre. Dette

hænger sammen med, at byggearbejde ikke anses som afgiftspligtig virk-

somhed, og at afgiften ikke opkræves i sidsteleddet (detaillcddet), men i

næstsidste led (engrosleddet).

25. Tilbage bliver at beregne godtgørelserne med en fast procent af

byggeomkostningerne. Det vil her være naturligt at vælge håndværkerudgif-

terne som udtryk for byggeomkostningerne, ligesom tilfældet er under de

gældende regler.

I de tilfælde, hvor godtgørelse efter de gældende regler kan bereg-

nes på grundlag af håndværkerudgifterne, ydes godtgørelsen med 4 pct. af

disse. Det kan ikke anses for givet på forhånd, at procenten må blive den

samme, når godtgørelsen vedrører ombygningsarbejder.
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På forhånd må man formentlig vente, at procenten må sættes lave-

re for ombygninger end for nybygninger. Ombygninger vil altid være mere1

individuelle og mere besværlige at foretage, og de kan ikke tilrettelægges

så rationelt som nybyggeri. Man må derfor regne med, at de t r relativt

mere arbejdskrævende end nybyggeriet. I samme retning peger, at de min-

dre materialekrævende entrepriser, f. eks. malerarbejdet, må antages som

regel at udgøre en større andel af omkostningerne ved ombygning end ved

nybyggeri.

Det kan yderligere nævnes, at den gældende godtgørelsessats på

4 pct. af håndværkerudgifterne efter de indhøstede erfaringer ma antages

at være for høj; det vil sige, at godtgørelsen i gennemsnit er større end

de faktisk erlagte afgiftsbeløb. Denne antagelse bestyrkes af, at der i re-

aliteten aldrig søges godtgørelse af de faktisk erlagte afgifter i tilfælde,

hvor mulighed for godtgørelse efter 4 pct. -satsen foreligger. Endvidere

har det i nogle af de foreliggende tilfælde, hvor der er søgt 4 pct. -godt-

gørelse, været muligt at foretage beregning af de faktiske afgiftsbeløb,

og disse har da vist sig at ligge en del - i nogle tilfælde meget væsent-

ligt - under 4 pct. af håndværkerudgifterne.

26. Begrebet håndværkerudgifter kan formentlig defineres på samme

made for ombygningsarbejder som for nybyggeri. I tilfalde, hvor et om-

bygningsarbejde kun omfatter en del af en bygning, må det dog fastslås,

at de godtgørelsesberettigede håndva?rkerudgifter kun omfatter udgifter ved

arbejder i den del af bygningen, der er blevet ombygget, hvorimod udgif-

terne til vedligeholdelsesarbejder, der (tilfældigvis) er udført samtidig i

den øvrige del af bygningen. ikke kan medregnes.

I tilfælde, hvor ejeren selv udfører en væsentlig del af arbejdet

ved en ombygning, vil det være naturligt at tillade, at der ved godtgørel-

sens beregning tages hensyn hertil. Dette vil formentlig kunne ske efter

tilsvarende retningslinier som efter de gældende regler for nybyggeri, ef-

ter hvilke der i visse relationer ved opgørelsen af håndva^rkerudgifterne

kan foretages et standardiseret tillæg for ejerens eget arbejde.

27. På baggrund af det foran i punkterne 24 - 26 anførte kan følgende

foreslas vedrørende beregningsgrundlag og godtgørelsessats for ombyg-

ningsarbejder:



112

a. B e r e g n i n g s g r u n d l a g e t .

Kun de håndværkerudgifter, der vedrører den godtgørelsesberetti-

gede ombygning, kan komme i betragtning som grundlag for godtgørelsens

beregning.

Fra regningsbeløbet for et samlet byggearbejde skal således eventu-

elt udskilles:

- udgifter til vedligeholdelsesarbejder, der ikke vedrører det bygningsaf-

snit, hvor den godtgørelsesberettigede ombygning har fundet sted,

- nedrivningsomkostninger,

- udgifter til driftsmidler og løst inventar,

- udgifter til anlægsarbejder (gårdsplads, mødding m. v. ).

Hvor større dele af arbejdet er udført som selvbyggerarbejde vil

værdien af de af bygherren indkøbte materialer kunne forhøjes med 45 pct.

som ved beregningen af nybygningsgodtgørelse.

b . G o d t g ø r e l s e s s a t s e n .

Det i punkt 13 omhandlede materiale vedrørende 18 ombygninger af

driftsbygninger til landbrug udviser en gennemsnitlig afgiftsbelastning på

5 pct. Af hensyn til den betydelige usikkerhed, som det meget begrænse-

de materiale frembyder, og fordi godtgørelsessatsen på 4 pct. for nybyg-

ninger i adskillige tilfælde har vist sig at give overdækning i forhold til

den faktiske afgiftsbelastning, kan det næppe forsvares at fastsætte en høje-

re godtgørelsessats for ombygninger end 4 pct.

28. Bygherren skal i forbindelse med godtgørelsesandragendet fremskaf-

fe dokumentation for følgende forhold:

- at de tekniske kriterier er opfyldte,

- det ombyggede bygningsafsnits etageareal,

- håndværkerudgifterne ved ombygningen.

Til opfyldelse af de nævnte dokumentationskrav må ansøgningen ved-

lægges:

- samtlige fakturaer til bygherren,

- tegninger eller målsat skitse over ombygningen,

- en beskrivelse af de udførte arbejders art - underskrevet af de pågæl-

dende håndværkere, hovedentreprenøren eller arkitekten,
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- erklæring fra bygherre og håndværkere om, at de anførte håndværker -

udgifter alene vedrører det ombyggede bygningsafsnit, og at der ikke i

beløbet er medregnet nedrivning, vedligeholdelsesarbejder, anlægsarbej-

der, driftsmidler m. m. ,

- attestation fra bygningsmyndigheden om ombygningens art og omfang, for

så vidt der kræves byggetilladelse til ombygningen.

2 9. Godtgørelse udbetales af det pågældende toldkammer, der i øvrigt

foretager alt fornødent vedrørende sagens ekspedition.

Det må påregnes, at der kan blive en ret lang ekspeditionstid, da

ekstra arbejdskraft ikke kan forventes fremskaffet til det ikke ubetydelige

arbejde, som toldkamrene herved pålægges.

3 0. Der foreligger ikke oplysninger, der muliggør en beregning af an-

tallet af ombygningsarbejder, der vil blive godtgørelsesberettigede efter

de skitserede regler, samt hvor stort det årlige godtgørelsesbeløb vil bli-

ve. Rent skønsmæssigt anslås, at de forøgede godtgørelser vil andrage

5 -10 mill. kr. årlig.
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Bilag III

STATISTISKE OPLYSNINGER M. M.

A . A n t a l r e g i s t r e r e d e b y g n i n g s h å n d v æ r k e r e .

På grundlag af oplysninger, der er indhentet fra toldkamrene i for-

året 1964, har man foretaget en opgørelse af, i hvilket omfang bygnings-

håndværkere inden for visse fag, der har værkstedsmæssig fremstilling,

er registreret eller er blevet fritaget for registrering i medfør af lovbe-

stemmelserne i lovens § 7, stk. 2. Efter denne bestemmelse kan bygnings-

håndværkerne fritages for registrering, hvis deres afgiftspligtige omsæt-

ning, d. v. s. værdien af den værkstedsmæssige produktion, er mindre end

10. 000 kr. årlig.

Undersøgelsen vedrører blikkenslagere samt bygningssnedkere og

tømrere, og resultaterne er følgende:

registrerede registrerings-
fritagne

blikkenslagere 206 798

bygningssnedkere og
tømrere 3. 847 1. 897

Man har samtidig foretaget en undersøgelse af, hvor mange af de

registrerede bygningshåndværkere, der har valgt at indkøbe materialerne

til fremstilling i afgiftsberigtiget stand, samt efter hvilket system, den

enkelte virksomhed har valgt at opgøre den afgiftspligtige omsætning (vær-

dien af den værkstedsmæssige produktion).

For blikkenslagerne har undersøgelsen vist, at af de 206 registre-

rede virksomheder indkøber de 147 materialerne i afgiftsberigtiget stand

og afgiftsberigtiger tagrender, nedløbsrør og nedførselskraver på grundlag

af de af departementet fastsatte standardpriser for forarbejdninger.

For bygningssnedkere og tømrere fremgår resultatet af undersøgel-

sen af skemaet på næste side.
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Antallet af registrerede bygningssnedkere og tømrere fordeler sig

efter berigtigelsesmåde og materialeindkøb på følgende måde:
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Af tallene i skemaet ses det, at den langt overvejende del af virk-

somhederne er placeret i nogle få af skemaets grupper, idet virksomheder-

ne især anvender sådanne kombinationer af berigtigelsesgrundlag og indkøb

i ubeskattet eller beskattet stand, som er praktiske at administrere.

1535 af virksomhederne, d. v. s. 40 pct. , har således valgt at af-

giftsberigtige på grundlag af periodiske opgørelser over værditilvæksten af

den værkstedsmæssige produktion og således at alle materialer indkøbes i

beskattet stand.

En anden hovedgruppe er virksomheder, der indkøber materialer i

ubeskattet stand, og som afgiftsberigtiger på grundlag af det samlede reg-

ningsbeløb med standardfradrag for omkostningerne på byggepladsen. Den-

ne kombination er valgt af 7 08 virksomheder eller godt 18 pct.

En ikke uvæsentlig del af virksomhederne (1006 eller 26 pct. ) har

valgt at afgiftsberigtige den værkstedsmæssige produktion på grundlag af

kalkulation af varernes værdi ved udleveringen fra værkstedet, d. v. s. at

de ikke har benyttet sig af de forskellige specielle berigtigelsesordninger,

som er fastsat for bygningssnedkere og tømrere, men for så vidt anvender

lovens almindelige regler vedrørende afgiftsberigtigelse i tilfælde, hvor

der ikke foreligger en almindelig salgspris. En sådan afgiftsberigtigelse

på grundlag af kalkulerede priser kan i praksis kombineres såvel med ind-

køb i beskattet som i ubeskattet stand, men langt den overvejende del

(ca. 4/5) af disse virksomheder indkøber dog materialerne i beskattet

stand.

Ved betragtning af skemaets tal kan man undre sig over, at der

overhovedet findes virksomheder, der benytter sig af visse af de i skema-

et anførte kombinationer af berigtigelsesgrundlag og materialeindkøb.

Dette er dog formentlig heller ikke tilfældet i det omfang, som tal-

lene giver udtryk for, idet der må antages at være forskellige mindre fejl

i skemaets tal, fordi der ved indhentning af oplysningerne er opstået fejl-

tagelser og misforståelser. Ved samtaler med de toldkamre, ved hvilke

der efter indberetningerne fandtes et større antal virksomheder i grupper,

hvor man ikke ventede det, har man fået rettet en del fejltagelser, men

det har været uoverkommeligt at foretage nærmere undersøgelser af alle

de tilfælde, hvor de indberettede tal rent umiddelbart forekommer ejen-

dommelige.

I en del tilfælde foreligger der dog en særlig forklaring på, hvor-

for uventede kombinationer alligevel anvendes i praksis. Dette er således

tilfældet for de virksomheder, som afgiftsberigtiger på grundlag af samlet
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regningsbeløb med fradrag for omkostninger på byggepladsen (faktiske om-

kostninger eller standardfradrag), og som indkøber materialerne3 i afgifts-

berigtiget stand. En sådan kombination er meget upraktisk, idet den forud-

sætter, at der foretages en opgørelse af materialeforbruget og værdien

heraf for hvert enkelt bygningsarbejde, hvilket ikke ville være nødvendigt,

hvis materialerne indkøbtes i ubeskattet stand. Grunden til, at denne uprak-

tiske kombination alligevel anvendes, må søges i de særlige overgangsreg-

ler vedrørende afgiftsberigtigelse af byggearbejder, for hvilke der var af-

sluttet bindende kontrakt inden den 1. marts 1963. Sådanne arbejder tilla-

des nemlig afgiftsmæssigt behandlet efter de før 1. marts 1963 gældende

regler, d. v. s. uden afgiftsberigtigelse af den værkstedsmæssige produk-

tion af bygningsdele til egne byggearbejder. Et antal virksomheder, der

havde arbejder af denne art, har ønsket at fortsætte med indkøb af mate-

rialer i beskattet stand, indtil disse arbejder var afsluttet. De nævnte kom-

binationer af afgiftsberigtigelse og indkøb i beskattet stand må derfor an-

ses for en midlertidig foreteelse, således at man må vente, at disse virk-

somheder vil gå over til indkøb i ubeskattet stand, når de pågældende ar-

bejder efter overgangsreglerne er afsluttet.

Kombinationen afgiftsberigtigelse efter almindelig salgspris og ind-

køb i beskattet stand kan forklares med, at visse virksomheder overvejen-

de foretager reparationsarbejder, og derfor ønsker at indkøbe materialerne

i afgiftsberigtiget stand, men at de tillige har en mindre værkstedsmæssig

fremstilling af specielle produkter, som også afsættes til andre.

I tilslutning til skemaets oplysninger skal endvidere bemærkes, at

fordelingen af virksomhederne på de mest anvendte kombinationer varie-

rer stærkt mellem de forskellige toldsteder. Dette skyldes formentlig, at

toldkamrenes of de lokale brancheorganisationers rådgivning til virksomhe-

derne om valg af berigtigelsesgrundlag har været forskellig i de forskel-

lige egne af landet.
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B . A f g i f t s g o d t g ø r e l s e f o r b y g g e r i .

Udbetalte beløb i 1. 000 kr.

1962 1963 1964 1965

januar 4.486 8.666 12.370

februar 5.864 10.427 11.535

mar t s 3. 523 7. 967 13. 107

april 3. 065 8. 311

maj 3. 784 7. 862

juni 3. 855 9. 028

juli 4.465 8.830

august 5. 006 9. 074

september 5.652 9.3 03

oktober 547 6. 198 10. 114

november 1. 915 7. 840 12. 194

december 3. 505 8. 362 14. 886

i alt 5.967 62.100 116.662 37.012
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C . D e r e g i s t r e r e d e v i r k s o m h e d e r s a n g i v n e a f g i f t s b e l ø b

i h e n h o l d t i l l o v e n o m a l m i n d e l i g o m s æ t n i n g s a f g i f t .

m i l l . k r .

a p r i l j u l i o k t . j a n . a p r i l j u l i o k t . j a n .
k v t . k v t . k v t . k v t . k v t . k v t . k v t . k v t . ,

1 9 6 3 1 9 6 3 1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 4 1 9 6 4 1 9 6 4 1 9 6 5

K a f f e , t e , t o i l e t -
a r t i k l e r , r e n g ø -
r i n g s m i d l e r m . v . 2 2 , 6 2 3 , 2 2 4 , 2 2 3 , 7 2 5 , 7 2 4 , 8 2 7 , 3 2 7 , 3

B e k l æ d n i n g , b o -
l i g t e k s t i l e r ,
l æ d e r v a r e r , f o d -
t ø j 6 1 , 2 6 2 , 9 7 1 , 8 6 0 , 1 6 4 , 1 6 8 , 8 7 5 , 5 7 4 , 1

M ø b l e r , i n v e n t a r 1 2 , 4 1 3 , 2 1 5 , 4 1 3 , 3 1 5 , 0 1 5 , 1 1 8 , 2 1 7 , 8

G u l d - o g s ø l v v a -
r e r , u r e , o p -
t i k m . v . 7 , 4 7 , 6 9 , 5 7 , 0 8 , 2 8 , 8 1 1 , 0 9 , 8

B ø g e r , p a p i r m . v . ,
g a l a n t e r i v a r e r ,
l e g e t ø j 2 8 , 7 3 0 , 9 3 8 , 3 3 0 , 4 3 2 , 7 3 4 , 8 4 2 , 4 3 6 , 5

F a r v e r , l a k k e r ,
t a p e t e r 4 , 6 4 , 0 3 , 5 3 , 9 5 , 2 4 , 5 4 , 2 5 , 4

I s e n k r a m , k ø k k e n -
u d s t y r , e l e k t r i -
s k e a r t i k l e r m . v . 3 7 , 2 3 1 , 7 3 9 , 9 3 0 , 4 3 9 , 9 3 5 , 4 4 5 , 4 4 0 , 8

B y g g e m a t e r i a l e r
m . v . 5 3 , 6 6 4 , 4 6 5 , 1 5 4 , 5 7 4 , 5 8 1 , 5 8 3 , 0 7 3 , 9

A u t o m o b i l e r , m o -
t o r c y k l e r m . v . 4 3 , 8 3 8 , 4 4 2 , 2 4 1 , 9 5 6 , 2 4 6 , 9 5 3 , 7 7 1 , 7

A n d r e v a r e r 3 0 , 7 3 2 , 8 3 8 , 3 3 2 , 7 3 9 , 5 4 0 , 2 4 6 , 6 5 0 , 4

3 0 2 , 2 3 0 9 , 1 3 4 8 , 1 2 9 7 , 9 3 6 1 , 1 3 6 0 , 9 4 0 7 , 2 4 0 7 , 8

f o r e l ø b i g e t a l .
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Bilag IV

BYGGERIETS AFGIFTSMÆSSIGE

STILLING I ANDRE LANDE

A. S v e r i g e .

1. Den almindelige vareskat (OMSEN) blev indført i Sverige med virk-

ning fra den 1. januar 1960. Afgiften, der er en ren sidsteledsafgift (detail-

ledsafgift), blev oprindelig opkrævet med 4 pct. af prisen inclusive afgift

ved salg til konsument. Fra og med den 1. januar 1962 blev afgiftssatsen

forhøjet til de nugældende 6 pct. af prisen inclusive afgift ved salg til kon-

sument.

2. I princippet er alle varer afgiftspligtige, og der gælder kun få und-

tagelser fra afgiftspligten. For så vidt angår disse undtagelser er det i

denne forbindelse alene af interesse at pege på, at jord, sand, grus og

sten ligesom her i landet falder uden for afgiftspligten.

Afgiftspligten omfatter foruden varer også tjenesteydelser "med

avseende" på afgiftspligtige varer, f. eks. montering, installation og repa-

ration af afgiftspligtige varer. Derimod er tjenesteydelser på afgiftsfri

varer, f. eks. reparation af skibe og flyvemaskiner, afgiftsfri. Det samme

gælder tjenesteydelser, som udføres på andet end varer.

Som nævnt er den svenske afgift en sidsteledsafgift, således at der

alene bliver tale om afgiftsbetaling i tilfælde, hvor køberen af en afgifts-

pligtig vare eller tjenesteydelse er at betragte som konsument. Konsument-

begrebet er i den svenske afgiftsforordning fastlagt således, at man som

konsument anser den, der erhverver varer til ande t f o r m å l end

a. erhvervsmæssigt videresalg,

b . anvendelse som materialer ved fremstilling af varer til salg

(uanset om de fremstillede varer er afgiftsfri eller afgiftsplig-

tige),



121

c . erhvervsmæssig udførelse af tjenesteydelser "med avseende"

på varer.

Da fast ejendom ikke betragtes som varer falder arbejdsydelser

på fast ejendom uden for afgiftspligten, og virksomheder, der udfører ar-

bejde på fast ejendom - herunder såvel opførelse af fast ejendom som ud-

førelse af reparationer og ombygninger - skal indkøbe de materialer, der

anvendes til arbejdet i afgiftsberigtiget stand. Pligten til at berigtige af-

giften påhviler altså den, der sælger byggematerialer til bygmestre, byg-

ningshåndværkere o. lign. , hvorimod disse sidste betragtes som konsumen-

ter og derfor ikke skal være registrerede, jfr. dog nedenfor.

3. I princippet medfører det ikke registreringspligt for virksomheder

inden for bygningsbranchen, at de foretager bearbejdning af i afgiftsberig-

tiget stand indkøbte byggematerialer, inden materialerne tilføres den faste

ejendom. Der gælder dog en betydningsfuld undtagelse herfra, idet fabriks-

mæssig tilvirkning af byggematerialer medfører registreringspligt ikke

alene for så vidt angår fremstilling af byggematerialer til salg, men også

for så vidt angår fremstilling af byggematerialer til brug ved byggearbej-

der, hvor fremstillingsvirksomheden selv udfører monteringsarbejdet på

selve byggepladsen. De byggematerialer, som virksomheden anvender

til sine egne byggearbejder, skal afgiftsberigtiges på grundlag af de for-

arbejdede varers værdi. Ifølge et af Riksskattenämnden udsendt cirkulære

af 16. februar 196 0 skal med fabriksmæssigt tilvirkede byggematerialer

sidestilles sådanne varer, som af virksomheder inden for bygningsbran-

chen tilvirkes på egne værksteder.

4. Sammenfattende kan det herefter fastslås, at de svenske regler

vedrørende vareskatten, når det drejer sig om byggeriets placering i sy-

stemet, ikke adskiller sig væsentligt fra de her i landet gældende regler.

Afgiften er set i relation til byggesektoren en ren vareskat, hvorimod ar-

bejdet på selve byggepladsen falder uden for afgiftspligten. For så vidt

byggevirksomhederne fabriks- eller værkstedsmæssigt tilvirker byggemate-

rialer, skal der - ligesom efter de her i landet gældende regler - svares

afgift af de tilvirkede varers salgsværdi, også når det drejer sig om va-

rer, som virksomhederne anvender til byggearbejde, hvor de selv udfører

monteringsarbejdet på byggepladsen. Som salgsværdien anses den pris,

som virksomheden kunne have opnået ved salg af varerne til en anden

virksomhed inden for branchen i tilsvarende kvantiteter.
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5. Som nævnt anses virksomheder, der udfører arbejde på fast ejen-

dom - når bortses fra reglerne om fabriksmæssig tilvirkning af bygge-

materialer - som konsumenter, således at de pågældende byggevirksomhe-

der skal indkøbe de materialer, de anvender til deres byggearbejder, i

afgiftsberigtiget stand. Dette gælder ifølge de svenske regler, hvor der er

tale om sådan virksomhed, som kan henføres til egentlige byggearbejder,

d. v. s. nyopførelse af huse og mere gennemgribende bygningsreparationer.

Hvis derimod det væsentlige moment i en forretningstransaktion består i

levering af en vare til en fast ejendom, f. eks. en maskine eller et køle-

skab, som i monteret stand udgør en del af den faste ejendom, foreligger

et sådant varesalg, at ejeren af den faste ejendom efter de svenske regler

bliver at betragte som konsument og byggevirksomheden som afgiftsplig-

tig sælger. Arbejdet med montering og installation i ejendommen af den

solgte vare bliver i sådanne tilfælde at anse som en særlig arbejdspræsta-

tion, der falder uden for afgiftspligten, da den ikke har "avseende" på

den leverede vare, men på den faste ejendom.

For så vidt en byggevirksomhed driver virksomhed med salg af af-

giftspligtige varer eller udfører arbejdsydelser på afgiftspligtige varer,

f. eks. foretager montering eller installation af varer, som ikke ved mon-

teringen eller installationen bliver en del af en fast ejendom, er bygge-

virksomheden registrerings- og afgiftspligtig for så vidt angår denne del

af sin virksomhed. Ved indkøb af varer til videresalg eller af materialer

til udførelse af arbejdsydelser på varer betragtes byggevirksomheden ikke

som konsument, men som videreforhandler, og er derfor berettiget til at

foretage sine indkøb i ikke afgiftsberigtiget stand.

6. Da mange byggevirksomheder efter de anførte regler for en del af

deres virksomheds vedkommende skal betragtes som konsumenter og indkø-

be materialer i beskattet stand, og for en anden del skal betragtes som

videreforhandlere og indkøbe materialer i ubeskattet stand, har de svenske

myndigheder inden for bygningsbranchen åbnet mulighed for anvendelse af

et tillempet merværdisystem. Bygningshåndværkere, der anvender dette til-

lempede merværdisystem kan indkøbe alle varer til virksomheden i beskat-

tet stand. For så vidt angår den del af virksomheden, som ikke vedrører

arbejde på fast ejendom, skal virksomhederne svare afgift af salgsprisen

på varer og arbejdsydelser, men kan ved angivelsen af den afgiftspligtige

omsætning foretage fradrag for de indkøbte materialers indkøbspris.
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7. Som foran nævnt adskiller de svenske regler vedrørende byggesek-

torens placering inden for omsætningsafgiftens system sig ikke i princip-

pet væsentligt fra de regler, vi her i landet arbejder med. Ligesom her

i landet er de varer og bygningselementer, hvoraf fast ejendom opbygges,

afgiftspligtige, hvorimod selve arbejdsydelsen på stedet ved opførelsen af

den faste ejendom - tjenesteydelser "med avseende" på fast ejendom - er

afgiftsfri. Forskellen mellem det svenske og det danske afgiftssystem viser

sig derimod i den forskellige behandling af tjenesteydelser på varer. Efter

de danske regler er kun sådanne arbejdsydelser på varer, som kan anses

som et led i fremstillingen af en vare, afgiftspligtige; efter det svenske

system er enhver arbejdsydelse "med avseende" på varer - herunder som

nævnt arbejde med installation og reparation af varer - at anse som en

afgiftspligtig tjenesteydelse. Afgiftsfrihed for selve arbejdsydelsen forelig-

ger efter de svenske regler kun, hvis arbejdsydelsen ikke udføres på va-

rer, men på fast ejendom.

8. I et cirkulære af 8. marts 196 0 fra Riksskattenämnden udtales, at

det mange gange må være vanskeligt for de afgiftspligtige virksomheder at

afgøre, om en arbejdsydelse "har avseende" på en fast ejendom eller til-

behør til en fast ejendom, eller om arbejdet "har avseende" på en vare i

vareskatteforordningens betydning. Af hensyn hertil og med henblik på nød-

vendigheden af, at man ved den praktiske gennemførelse af vareskatten føl-

ger en så enkel og kontrollerbar linie som muligt, har Riksskattenämnden

fastsat nogle nærmere regler vedrørende fortolkningen af begrebet fast

ejendom i vareskattemæssig henseende. I det følgende gengives i hoved-

træk disse regler, som i vid udstrækning bygger på en lov fra 1895 "an-

gående vad till fast egendom är att hänföre".

9. Til fast ejendom henføres foruden jord og bygninger - herunder dog

ikke midlertidigt opførte skure, hytter og flyttelige barakker - broer, jern-

bane- og sporvognsanlæg, dæmningsanlæg, kanaler, olieanlæg, cisterner

og pumper (inclusive måleapparater) ved benzinsalgsanlæg.

Endvidere anses elledninger og andre ledninger - foruden sådanne

nedenfor omtalte ledninger, der indgår som bygningstilbehør - som fast

ejendom, uanset om ledningerne fremføres i jorden eller oven over jor-

den.

Til fast ejendom skal endvidere i vareskattemæssig henseende hen-

føres:
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a. Som e j e n d o m s t i l b e h ø r i b y g n i n g e r i a l m i n d e l i g h e d :

faste skillevægge og andre i vægge, tag eller gulv indtømrede eller

indmurede anordninger; elevatorer; trappegelændere; ledninger til

vand, varme, elektricitet og andet med dertil hørende haner, strøm-

afbrydere og andet udstyr; kedler og elementer til varme; kakkelovne

og andre blivende anordninger til bygningens opvarmning; jern-, gas-

og elkomfurer; linoleumsbelægninger; dobbeltvinduer; markiser; per-

sienner; brandslukningsredskaber og luftbeskyttelsesmateriel; alt for

så vidt det ikke for leverandøren må v æ r e å b e n b a r t , at de på-

gældende genstande indkøbes af eller tilhører en anden end ejendom-

mens ejer.

b. Som e j e n d o m s t i l b e h ø r i b e b o e l s e s b y g n i n g e r : skab s- og

bænkeindretninger; badekar og andre sanitetsanordninger; varme-, kø-

le- og fryseskabe samt maskinelle anordninger i vaskerum og lignende

til vask og rulning; alt for så vidt det ikke for leverandøren må v æ -

re å b e n b a r t , at de pågældende genstande indkøbes af eller tilhører

en anden end ejendommens ejer.

c . Som e j e n d o m s t i l b e h ø r i b u t i k s l o k a l e r og a n d r e l o k a l e r

t i l k o m m e r c i e l t f o r m å l : med bygningen ved fastskruning eller

på lignende måde forbundne hylder, diske, skabe og udstillingsvindues-

anordninger under den forudsætning, at det g o d t g ø r e s , at de på-

gældende genstande indkøbes af eller tilhører ejendommens ejer.

d. Som e j e n d o m s t i l b e h ø r i k o s t a l d e : faste anordninger til malke-

maskiner.

e . Som e j e n d o m s t i l b e h ø r i f a b r i k k e r og a n d r e b y g n i n g e r

t i l i n d u s t r i e l v i r k s o m h e d : kraftmaskinerier med tilhørende

ledninger, kølesystemer og ventilationsmaskin-er og andre maskiner

under den forudsætning, at det g o d t g ø r e s , at maskinerne skal be-

handles som såkaldte "faste maskiner" ved ejendomsskattetaxeringen.

f. Skilte til reklameformål betragtes ikke som fast ejendom eller tilbe-

hør til fast ejendom.

10. Begrebet "faste maskiner" hidrører fra den tidligere nævnte lov af

1895, hvori det er fastsat, at til en industriejendom skal henregnes "en-

hver motor, maskine, beholder eller dermed sidestillet redskab, som for

sin anvendelse kræver og faktisk hviler på fra fast grund beredt fundament

således også kraftledninger med dertil hørende indretninger, dog med und-
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tagelse af sådanne ledninger, som fra det offentlige ledningssystem over-

fører kraft til sådanne maskiner, som ikke kan henføres til fast ejendom."

Det understreges i de svenske administrative bestemmelser til den-

ne regel vedrørende "faste maskiner", at det er en betingelse for reglens

anvendelse, at der er tale om maskiner i en fabrik eller en bygning ind-

rettet til industriel virksomhed. Dette er ikke tilfældet, hvis virksomhe-

den drives f. eks. i kælderrum til en beboelsesejendom.

For at en maskine skal anses som "fast" kræves det videre, at

den ikke blot hviler på fast fra grunden beredt fundament, men også at

dens anvendelse kræver et sådant fundament. Den første forudsætning er

defineret således, at maskinen sammen med fundamentet skal udgøre en

på jorden opført konstruktion. Afgørelsen af, om denne forudsætning er op-

fyldt, kræver kendskab såvel til bygningens konstruktion som til maskinens

anbringelse. Derudover kræves en vurdering af, om det af hensyn til ma-

skinens anvendelse virkelig har været nødvendigt at foretage sådan funda-

mentering, som faktisk er gjort. Det anføres i det vejledende cirkulære

fra Riksskattenämnden, at praksis giver meget lidt vejledning, fordi re-

sultatet i ulige grad beror på anordningernes beskaffenhed i de enkelte til-

fælde, og at identiske maskiner må behandles forskelligt i forskellige til-

fælde, da anordningerne for maskinens fundamentering er afhængig af byg-

ningens beskaffenhed. Det tilføjes, at bygningsteknikkens udvikling har med-

ført, at maskiner i mindre udstrækning end tidligere betragtes som faste

maskiner, at selv store og tunge maskiner kan anses som løsøre, og at

på den anden side relativt små og lette maskiner i visse tilfælde er be-

tragtet som tilbehør til den faste ejendom.

11. Det skal understreges, at den omstændighed, at en vare ved mon-

tering eller installation på en fast ejendom bliver at betragte som ejen-

dom eller ejendomstilbehør, ikke medfører, at varen kan leveres afgifts -

frit. Der skal betales almindelig vareskat af varernes værdi, men arbejds-

ydelser, som udføres i tilknytning til deres indkorporering eller installa-

tion, eller ved senere reparation af ejendomstilbehøret, skal derimod ikke

beskattes.

For så vidt bygningstilbehør, -indretninger eller -bestanddele i øv-

rigt fjernes fra en fast ejendom, bliver det pågældende tilbehør m. v. igen

at betragte som løsøre. Efter de almindelige regler skulle der altså er-

lægges afgift af reparationsydelser i tilfælde, hvor ejendomstilbehøret fjer-

nes fra en ejendom med henblik på foretagelse af reparationer på tilbehø-
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ret. De svenske regler er imidlertid i praksis lempet således, at man

ser bort fra afgift af reparationer i sådanne tilfælde. De pågældende gen-

stande anses altså i praksis fortsat som ejendomstilbehør, når de blot

midlertidigt er fjernet i reparationsøjemed.

12. Som allerede anført foran under punkt 6 medfører de gældende af-

giftsregler, at virksomheder inden for bygningsbranchen i visse tilfælde

må anses som konsumenter i relation til vareskatten og i andre tilfælde

som forhandlere af afgiftspligtige varer.

Som nævnt er det i princippet den, der leverer byggematerialer til

byggevirksomhederne, der skal opkræve afgiften og afregne med det offent-

lige. Driver bygningshåndværkeren imidlertid fabriks- eller eventuelt værk-

stedsmæssig tilvirkning af byggematerialer m. v. , bliver han alligevel re-

gistrerings- og afgiftspligtig; det samme gælder, hvis han foruden at ud-

føre arbejde på fast ejendom afsætter afgiftspligtige varer eller udfører

afgiftspligtige tjenesteydelser på varer.

Forholdene er naturligvis i så henseende forskellige inden for de

forskellige brancher, og Riksskattenämnden har derfor givet anvisninger

for en tillempning af afgiftsreglerne inden for en række forskellige bygge-

brancher.

13. B y g m e s t r e må normalt betragtes som konsumenter og skal såle-

des foretage materialeindkøb i beskattet stand. Hvis bygmesteren ved si-

den af sin byggevirksomhed driver virksomhed med salg af byggemateria-

ler, tillades det, at alle materialer indkøbes i beskattet stand, således at

der alene sker registrering for så vidt angår salgsvirksomheden. Afgiften

af salget berigtiges da i overensstemmelse med det foran under punkt 6

omtalte tillempede merværdisystem.

Bygmestre, som hovedsagelig driver vareomsætning, bliver dog re-

gistreret som afgiftspligtige videreforhandlere for hele deres virksom-

hed. Værdien af materialer, som i den af bygmesteren udøvede byggevirk-

somhed tilføres fast ejendom, skal beskattes som udtag af varer fra virk-

somheden. Driver bygmesteren salgsvirksomheden adskilt fra byggevirk-

somheden og regnskabsmæssigt klart kan adskille de to virksomheder, kan

han betragtes som konsument, når det gælder indkøb til byggevirksomhe-

den og som videreforhandler, når det gælder indkøb til salgsvirksomheden.

For så vidt bygmesteren ved siden af den egentlige byggevirksom-

hed foretager fabriksmæssig (eventuelt værkstedsmæssig) tilvirkning af
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byggematerialer til salg eller til eget brug, betragtes han ikke som kon-

sument, for så vidt angår materialeindkøbet til denne del af virksomheden.

For salg eller udtagelse af varer til brug i egne byggearbejder skal byg-

mesteren registreres og svare afgift af de fremstillede varers salgsværdi

i overensstemmelse med det foran i punkt 4 anførte.

14. Det nævnes i de svenske instruktioner vedrørende byggevirksomhe-

ders afgiftsforhold, at r ø r l æ g g e r e helt overvejende er beskæftiget med

varme- og sanitetsarbejder på fast ejendom. De materialer, som virksom-

heder inden for denne branche indkøber til brug for arbejde på fast ejen-

dom, omarbejdes eller forarbejdes i reglen kun ubetydeligt; almindeligvis

sker der blot en afkortning og bukning af rør, og dette finder i reglen

sted på byggepladsen. Butikssalg forekommer sjældent, og salg af varer

i øvrigt sker fra disse virksomheder kun i meget begrænset omfang. Som

regel driver rørlæggerne ikke samtidig nogen anden form for virksomhed.

Rørlæggere må altså i almindelighed betragtes som konsumenter og

skal altså foretage deres materialeindkøb i beskattet stand.

Forekommer alligevel egentligt salg af varer, skal rørlæggeren re-

gistreres og svare afgift af dette salg, eventuelt med anvendelse af tillem-

pet merværdibeskatning, således at alle materialeindkøb foretages i beskat-

tet stand.

Hvis en rørlægger hovedsagelig driver salgsvirksomhed, skal virk-

somheden registreres som afgiftspligtig videreforhandler for hele sin virk-

somhed, således at alle materialer indkøbes i ubeskattet stand. Materialer,

som af virksomheden tilføres fast ejendom, skal beskattes efter de alminde-

lige regler angående den afgiftspligtige værdis fastsættelse ved udtag af va-

rer til eget brug, jfr. foran i punkt 4. Normalt skal beskatningsværdien

i disse tilfælde svare til det beløb, virksomheden har modtaget brutto for

rørlægningsarbejdet med fradrag for arbejdsomkostningerne på den faste

ejendom.

15. For så vidt angår e l i n s t a l l a t ø r e r anføres det, at virksomhe-

derne inden for denne branche udfører arbejde på fast ejendom, men at virk-

somhederne desuden i et meget stort antal er videreforhandlere, dels

med salg fra butik, dels med salg til andre virksomheder inden for bran-

chen. Normalt udgør videresalget dog den mindste del af omsætningen.

De materialer, som elinstallatørerne indkøber til anvendelse til ar-

bejder på fast ejendom, bliver som regel ikke bearbejdet eller forarbejdet
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inden installationen. Mange af de materialer, som indgår i virksomheder-

nes varesortiment, kan rubriceres som rent installationsmateriel, f. eks.

jordkabler og ledninger, kabelskabe og målertavler, medens andre varer

som armaturer, glødelamper, varmeovne og elektriske husholdningsartik-

ler er kendetegnet som butiksvarer. En del større artikler som elektri-

ske komfurer og køleskabe leveres ofte af fabrikant eller grossist direkte

til byggepladsen, men sælges også fra butik. De svenske elinstallatørers

forening har oplyst, at elinstallatørerne har mulighed for i deres bogføring

at skelne mellem installationsvirksomheden på den ene side og omsætnin-

gen fra butik m. v. på den anden side. Såvel installatørernes forening som

vedkommende grossistforening har ønsket, at installatørerne skulle betrag-

tes som konsumenter ved indkøb af typisk installationsmateriel og som vi-

dereforhandlere ved køb af butiksvarer. Et ikke ringe antal elinstallatører

har dog hos sine grossister krævet at blive betragtet som videreforhandle-

re med hensyn til alle indkøb, d. v. s. at de ønsker at købe a l le varer i

ubeskattet stand.

Efter de almindelige regler skal elinstallatører, der udelukkende ar-

bejder med elinstallation på fast ejendom, anses som konsumenter og ind-

købe alle varer i beskattet stand. På den anden side skulle elinstallatører,

som ved siden af installationsvirksomheden driver salgsvirksomhed, betrag-

tes som videreforhandlere og købe varerne hjem i ubeskattet stand. Mate-

rialer til installationsvirksomheden skulle herefter beskattes hos elinstalla-

tøren efter de almindelige regler om udtag af varer fra virksomheden. Af-

giftsgrundlaget bliver herved som flere gange tidligere omtalt varernes

salgsværdi efter stedets pris med afgiftens beløb indregnet. Riksskatte-

nämnden har udtalt, at dette beløb må ligge højere, end hvad installatøren

ville have betalt som konsument. Differencen udgøres af den avance, som

installatøren måtte beregne sig. Beskatningen bliver derfor højere for den

elinstallatør, der står som videreforhandler end for den installatør, der

betragtes som konsument.

Det er derfor tilladt, at installatører, der fører tilstrækkeligt regn-

skab, behandler installationsvirksomheden og salgsvirksomheden som adskil-

te virksomhedsgrene. Installatøren skal da kun registreres og betragtes

som afgiftspligtig for så vidt angår sin salgsafdeling. Afsættes varer, som

er indkøbt i beskattet stand til installationsafdelingen, gennem salgsafdelin-

gen, kan tillempet merværdibeskatning anvendes.
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16. Med hensyn til b l i k k e n s l a g e r e nævnes det i de svenske bestem-

melser, at disse hovedsagelig arbejder med blikkenslagerarbejde, som har

tilknytning til fast ejendom. En del af de materialer, som anvendes ved

arbejder på fast ejendom, bliver ofte forarbejdet i blikkenslagernes værk-

steder, hvorved der sker en tilvirkning af varer, som f. eks. tagrender,

nedløbsrør og tagvinduer. Foruden arbejde på materialer til fast ejendom

udføres i værkstederne også arbejde på løsøre.

Da blikkenslagernes arbejde i almindelighed overvejende har tilknyt-

ning til fast ejendom, betragtes de som regel som konsumenter, således

at de skal indkøbe de materialer, der anvendes til arbejdet, i beskattet

stand. Blikkenslagerne skal imidlertid samtidig registreres, for så vidt

angår deres værkstedsarbejde med fremstilling af andre varer end sådan-

ne, der finder anvendelse i deres egne byggearbejder. På denne del af

virksomheden finder tillempet merværdibeskatning sted. Det bemærkes i

den svenske instruktion vedrørende blikkenslagerne, at der i og for sig

også skulle ske en beskatning af den forarbejdning, som blikkenslagerne i

egne værksteder foretager på varer, som anvendes i deres egne byggear-

bejder, men at man af praktiske grunde ser bort herfra.

17. Riksskattenämnden har som tidligere nævnt tillige fastsat særlige

regler for smede, glarmestre og gulvlæggere. Disse regler indeholder

imidlertid ikke noget særligt nyt ud over de regler som oven for er an

ført ved andre håndværksfag, og det er derfor ikke fundet nødvendigt at

gøre særligt rede for disse bestemmelser.

- - - - o - - - -

18. I juni måned 1964 afgav en svensk skattekommission under titlen

"Nytt Skattesystem" en betænkning, der bl. a. indeholder forslag om at af-

løse den nuga l̂dende svenske almindelige vareskat med en såkaldt mervær-

diafgift.

Forslaget om en merværdiafgift, således som det er udformet i den

svenske skattebetænkning, går i hovedtræk ud på, at der gennemføres en

merværdiafgift omfattende alle varer samt visse tjenesteydelser, og at af-

giften kommer til at omfatte alle fremstillings- og handelsled, herunder

også detailhandelen.

Princippet i en merværdiafgift - også kaldet en værditilvækstafgift -

går ud på, at den enkelte registrerede virksomhed kun skal betale afgift
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af den merværdi (værditilvækst), der tilføres varen i den pågældende virk-

somhed. Det, der skal beskattes i den enkelte virksomhed, er med andre

ord forskellen mellem de afsatte varers salgspris og indkøbspris, eller,

när det drejer sig om fremstillingsvirksomheder, forskellen mellem salgs-

prisen og indkøbsprisen for de til fremstillingen af de afsatte varer anvend-

te råvarer.

19. Under en merværdiafgift beregner hver enkelt registreret virksom-

hed afgift af ethvert salg med den fastsatte afgiftsprocent, uanset til hvem

salget sker. De registrerede virksomheder kan altså ikke som under det

nuværende afgiftssystem indkøbe varer i ubeskattet stand, men må indkøbe

alt, hvad de bruger til virksomheden, i beskattet stand. Beskatningens be-

grænsning til alene at omfatte merværdien opnås derefter på den måde, at

de registrerede virksomheder ved deres afregning af afgift med myndighe-

derne kan fratrække den afgift, som deres leverandører har opkrævet og

faktureret ved levering af varer til videresalg i virksomheden eller til

brug ved fremstilling af virksomhedens salgsprodukter.

20. Den økonomiske virkning af en merværdiafgift med en given procent

vil være den samme som virkningen af en enkeltledsafgift med den samme

afgiftsprocent. Hvis der f. eks. betales 10 pct. i afgift af værditilvæksten

i alle produktions- og omsætningsled, betyder det nemlig, at summen af

disse successive afgiftsbetalinger bliver et beløb svarende til 10 pct. af

varens salgspris i sidste led. Denne salgspris vil nemlig være summen af

værditilvæksterne i alle de led, som varen og de råvarer, der er medgå-

et til dens fremstilling, har passeret.

21. Nar man taler om, at den af leverandøren beregnede og fakturere-

de afgift kan fratrækkes i den beregnede afgift af salget, skal det ikke

forstås således, at man for det enkelte salg skal fratrække afgiften af de

råvarer, som er anvendt til netop disse varer. Det skal heller ikke opfat-

tes således, at man for salget i en bestemt periode skal fratrække afgif-

ten af de råvarer, som er anvendt til de i perioden afsatte varer.

Det beløb, der kan fratrækkes ved opgørelsen af afgiftstilsvaret i

en afgiftsperiode, er afgiften af de indkøb, der er foretaget i den samme

periode, uanset hvornår varen er videresolgt.

22. Det svenske forslag indeholder imidlertid ikke alene ret til fradrag

for betalt afgift af varer, der er indkøbt til videresalg, eller af råvarer
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og materialer, der er indkøbt til anvendelse i produktionen, men giver

også adgang til fradrag for betalt afgift af driftsmidler, der indkøbes til

anvendelse i den registrerede virksomhed, herunder f.eks. også transport-

materiel og kontorudstyr. Betalt afgift af indkøbet af varer og driftsmidler

benævnes i det følgende som "indgående afgift".

Når det svenske forslag giver adgang til fradrag for indgående af-

gift af alle skattepligtige anskaffelser til de registrerede virksomheder,

er det begrundet i ønsket om at undgå enhver form for dobbeltbeskatning.

I det nuværende svenske vareskattesystem er der tale om en ikke ubety-

delig dobbeltbeskatning, idet de registrerede virksomheder må betale af-

gift af alle driftsmidler, der anskaffes til brug i virksomheden. Den be-

talte afgift af driftsmidlerne må virksomhederne indkalkulere i deres salgs-

priser. Beskatningen af forbruget bliver derved i realiteten større end

svarende til den fastsatte afgiftsprocent. Den reelle afgiftsbelastning vil

være afhængig af, hvor stor en mængde driftsmidler, der anvendes til

fremstillingen. Afgiftsbelastningen vil derfor dels være forskellig for for-

skellige varer, dels variere fra virksomhed til virksomhed, da den sam-

me vare kan fremstilles med forskellig teknik.

Dobbeltbeskatningen medfører endvidere, at indenlandsk producere-

de varer bliver hårdere afgiftsbelastet end tilsvarende indførte varer. For

eksportens vedkommende indebærer dobbeltbeskatningen, at de eksportere-

de varer - selv om der ikke opkræves afgift af salget til udlandet - allige-

vel ikke er fuldstændig fri for afgiftsbelastning.

23. Den svenske skattebetænknings afsnit om merværdiafgiftens udform-

ning inden for byggesektoren indledes med en kort gennemgang af regler-

ne vedrørende byggeriets placering under den nuga^ldende almindelige vare-

skat. Disse regler går i korthed ud på, at byggematerialer er afgiftsplig-

tige, men derimod ikke selve arbejdsydelsen i forbindelse med byggeriet,

jfr. foran under punkterne 1-17.

24. Den svenske betænkning drøfter herefter, hvorledes forholdene ville

blive, såfremt merværdiafgiften ligesom den gældende svenske vareskat

knyttes alene til byggematerialerne, således at der ikke skulle svares af-

gift af arbejdsydelsen ved bygningens opførelse. I princippet ville dette

indebære, at sidste beskatningsled inden for byggeområdet ville blive le-

verandøren af afgiftspligtige varer til byggevirksomhederne (bygningshånd-

værkere m. fl. ). Bygningshåndværkerne ville derved komme til at betale
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afgift af alle de materialer og alle de driftsmidler, de anvender i bygge-

riet.

Da selve byggeriet ikke skulle blive afgiftspligtigt, skulle bygge-

virksomhederne ikke betale afgift af deres byggearbejde, og der ville der-

for ikke blive mulighed for at foretage fradrag for betalt afgift af råvarer

og driftsmidler i noget afgiftsbeløb. Sagt med andre ord, der bliver ikke

nogen udgående afgift, hvori den indgående afgift kan fradrages.

25. Byggeriet - såvel boligbyggeriet som erhvervsbyggeriet - ville bli-

ve belastet med afgiften af de af bygningshåndværkerne indkøbte materialer

og driftsmidler. Skal formålet med indførelsen af merværdiskatten - at af-

skaffe enhver form for dobbeltbeskatning - opfyldes, må der, hvor det

drejer sig om byggeri for en registreret virksomhed, på en eller anden

måde tilvejebringes mulighed for at fritage den registrerede virksomhed

for denne afgiftsbelastning.

Hvis den registrerede virksomhed selv indkøber materialer til brug

for byggearbejder i virksomheden, bliver der ikke noget problem, fordi

afgiften af de indkøbte materialer vil fremgå af indkøbsfakturaerne.

Foretages byggearbejdet derimod på normal måde, således at byg-

ningshåndværkerne leverer de materialer, der anvendes i byggeriet, vil

der ikke af bygningshåndværkernes fakturaer til de registrerede virksomhe-

der fremgå noget afgiftsbeløb. Den registrerede virksomhed vil derfor ikke

have noget grundlag for at foretage fradrag for afgiften på de anvendte

byggematerialer.

Et sådant grundlag for fradrag for indgående afgift kan kun tilveje-

bringes, såfremt det pålægges bygningshåndværkerne i deres fakturaer sær-

skilt at angive den afgift, som de har betalt ved indkøbet af de anvendte

materialer. Hvis dobbeltbeskatningen helt skulle undgås, ville ikke engang

dette imidlertid være tilstrækkeligt. Bygningshåndværkerne måtte yderlige-

re opgive det beløb, hvormed afgiften af de af dem anvendte driftsmidler

indgår i regningsbeløbet for det udførte byggearbejde.

26. Den svenske betænkning drager den konklusion af de foran referere-

de betragtninger, at det ikke ville være praktisk muligt at gennemføre el-

ler foreskrive et sådant deklarationssystem, bl. a. på grund af, at arbejder

i betydelig udstrækning udføres efter tilbud uden specificeret slutfakture-

ring af de faktiske omkostninger. Desuden forekommer det ofte,—at entre-

prenørerne antager underentreprenører til visse arbejder. Dertil kommer,
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at bygningshåndværkerne med føje ville kunne modsætte sig, at der pålæg-

ges dem pligt til at give kunderne oplysninger om interne forhold i deres

virksomheder.

27. Betænkningen overvejer herefter mulighederne for at give de regi-

strerede virksomheder fradrag for indgående afgiftsbelastning for byggear-

bejder på grundlag af forud fastsatte standardfradrag. Satserne for disse

fradrag skulle beregnes på grundlag af den gennemsnitlige afgiftsbelastning

på de forskellige former for byggearbejder. Der gøres imidlertid herved

opmærksom på, at arbejde på fast ejendom omfatter arbejder af højst for-

skellig art. Det gælder ikke alene de forskellige former for nybyggeri,

hvor betydelige forskelle i omkostningsstrukturen foreligger mellem f. eks.

kraftværker, fabriksbygninger, lagerlokaler, kontorlokaler og salgslokaler.

Yderligere skulle fradragene gælde forskellige former for vedligeholdelses-,

ombygnings- og reparationsarbejder på allerede bestående ejendomme.

Den svenske betænkning mener derfor ikke, at det inden for bygge-

sektoren er hensigtsmæssigt at nøjes med en afgift på materialerne, så-

fremt man går over til en merværdiafgift.

28. Betænkningen drøfter herefter andre muligheder for byggesektorens

placering under en merværdiafgift. Som den mest konsekvente gennemførel-

se af merværdiafgiftens princip nævnes i betænkningen den mulighed, at

man gør hele byggesektoren afgiftspligtig, således at der ikke blot skal

svares afgift af det fulde regningsbeløb af alt arbejde på fast ejendom,

men også af vederlaget for udlejning af ejendomme og lokaler.

En beskatning af huslejerne ville passe ind i et system hvor man

tilstræber en ensartet beskatning af det samlede forbrug. Det ville yder-

ligere have den fordel, at afgiften ville virke på ganske samme måde på

nye og gamle ejendomme. Dertil kommer, at en direkte afgiftsbelastning

af huslejerne ville gøre det muligt for erhvervsvirksomheder, der drives

fra lejede lokaler, at få fradrag for indgående afgiftsbelastning ganske på

samme måde som virksomheder, der drives fra egne lokaler.

2 9. Et system med afgift på huslejen ville medføre, at ejere af udlej-

ningsejendomme skulle registreres og svare afgift af deres huslejeindtæg-

ter, medens de på den anden side ville få adgang til at foretage fradrag

for indgående afgift på omkostninger ved ejendommens drift. Hvis en be-

skatning af huslejen gøres generel og således også omfatter boligudlejning,

vil det imidlertid blive nødvendigt også at indføre afgift på bolig i eget hus.
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Parcelhusejere skulle således også have ret til at foretage fradrag for af-

gift, der er opkrævet i forbindelse med opførelsen af deres ejendom eller

i forbindelse med senere foretagne ombygnings- og vedligeholdelsesarbej-

der.

3 0. En genere l afgift på udlejning af fast ejendom vil le medføre en m e -

get betydelig forøgelse af antallet af r eg i s t r e r ingsp l ig t ige . Det er kun for

så vidt angår udlejning af ejendomme og lokaler t i l r eg i s t r e r ingsp l ig t ige

v i rksomheder , at en afgiftspligt for husleje ville have betydning for f ra -

d r ags r e t t en og de rmed for hensynet til at undgå dobbeltbeskatning. Vanske-

l ighederne ville imidler t id ig ikke blive mindre , d e r s o m beskatningen blev

begrænset til udlejere af ejendomme og lokaler til registreringspligtige

virksomheder. Under hensyn til den blandede og skiftende anvendelse af

fast ejendom til forskellige formål synes en sådan begrænsning tværtimod

at medføre yderligere komplikationer.

Den svenske betænkning ser derfor bort fra mulighederne for at

indføre en beskatning af huslejerne.

31. Resultatet af den svenske skattekommissions overvejelser er blevet,

at man i betænkningen går ind for at udstrække afgiftspligten inden for

merværdiafgiften til at omfatte ikke alene byggematerialer, men også ar-

bejdsydelser med henblik på fast ejendom, herunder såvel nyopførelse af

fast ejendom som reparations-, ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder

på fast ejendom og tilbehør hertil.

Dette vil indebære en generel afgiftspligt for alle virksomheder

inden for byggesektoren, efter tilsvarende regler som fastsættes for virk-

somheder, der fremstiller eller afsætter varer.

Med en sådan udformning af merværdiafgiften inden for byggesekto-

ren skal byggevirksomhederne debitere afgiften på entreprisesummerne og

til myndighederne indbetale forskellen mellem den således debiterede af-

gift og indgående afgift på de materialer og driftsmidler, der indkøbes til

virksomheden. Da afgiften herved bliver særskilt deklareret på byggevirk-

somhedernes fakturaer, bliver det muligt for registrerede virksomheder,

der lader byggearbejde udføre, at opnå fradragsret for den indgående af-

gift på byggearbejder til virksomhedens formål.

32. Det forekommer i ikke ubetydeligt omfang, at byggeentreprenører

erhverver byggegrunde og derpå opfører bygninger til salg. Selv om afsæt-

ning af fast ejendom normalt ikke gøres afgiftspligtigt, finder den svenske
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betænkning det nødvendigt, at indføre afgiftspligt på salg af fast ejendom

i sådanne tilfælde. Betænkningen foreslår derfor afgift på erhvervsmæssigt

salg af nyopførte, reparerede eller moderniserede ejendomme.

Den svenske betænkning nævner, at beskatningen i disse tilfælde ik-

ke skal foretages på grundlag af ejendommens fulde salgspris, men alene

af bygningsværdien. Værdien af den byggegrund, som indgår i prisen for

den solgte ejendom, skal derimod holdes uden for beskatningen.

I tilfælde, hvor en entreprenør erhverver en gammel ejendom og

sælger den efter foretaget modernisering, vil alene den værditilvækst,

som følger af moderniseringen, blive beskattet.

33. Den svenske betænkning rekapitulerer de foreslåede regler inden

for byggesektoren på følgende måde:

Afgiftspligt foreligger for:

a. Opførelse, ombygning, reparation og vedligeholdelse samt nedrivning

af bygninger.

b. Anlægsarbejder af forskellig art såsom arbejder på veje, broer, kana-

ler, tunneler og kraftledninger. Endvidere arbejde på vandforsyninger

og afløb samt anlægsgartnerarbejde og andre jordplaneringsarbejder.

c . Arbejder vedrørende opsætning og nedtagning, installation, ændring.

reparation, vedligeholdelse og rengøring af tilbehdr til fast ejendom.

d . Arbejder vedrørende bygninger og anden fast ejendom, som udfdres af

arkitekter, bygningskonsulenter m. fl.

Afgiftspligt ifølge punkt a. indbefatter også erhvervsmæssigt salg

af bygninger, som en bygmester eller anden entreprenør har opført til

salg, eller som han har indkøbt til videresalg efter reparation eller om-

bygning.

Med afgiftspligt i det ovenfor angivne omfang følger generel regi-

streringspligt for bygmestre, entreprenører, bygningshåndværkere og an-

dre, som driver erhvervsmæssig bygge- og anlægsvirksomhed.

Den nuværende særlige regel om registreringspligt for fabriksmæs-

sig fremstilling af byggematerialer til egen byggevirksomhed bliver med

gennemførelse af generel registreringspligt for byggevirksomhed överflö-

dig.
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De registrerede byggevirksomheder får på samme måde som alle

andre registrerede virksomheder fradragsret for indgående afgift på de

materialer og driftsmidler, de indkøber til brug for byggevirksomheden.

34. Gennemførelsen af afgiftspligt for alt arbejde på fast ejendom vil

indebære, at boligbyggeriet og andre bygge- og anlægsarbejder for ikke

registrerede virksomheder bliver hårdere beskattet end efter et afgiftssy-

stem som det nuværende svenske. Afgiften kommer efter det foreslåede

system også til at omfatte arbejdsydelserne på selve byggepladsen, me-

dens det efter de nugældende regler under vareskatten alene er de mate-

rialer, der anvendes til byggeri og anlægsarbejder, der bliver beskattet.

Den forøgede beskatning på boligbyggeriet vil bevirke en yderligere

forøgelse af den allerede nu bestående betydelige forskel i huslejeniveauet

mellem gammelt og nyt byggeri. Det bemærkes i denne forbindelse, at

hverken den nuværende svenske vareskat eller den foreslåede merværdi-

afgift indeholder regler om fritagelse for eller godtgørelse af afgift på

boligbyggeri.

Betænkningen finder, at disse forhold taler for, at man på anden

måde prøver at reducere beskatningen på byggeriet. For en sådan reduk-

tion taler også den omstændighed, at det ikke anses for muligt at give

erhvervsvirksomheder, der arbejder i lejede lokaler, fritagelse for den

skattebelastning, der indgår i huslejen, jfr. senere.

35. Det foreslås derfor i betænkningen, at merværdiafgiften ikke skal

beregnes af bygningshåndværkernes fulde regningsbeløb, men kun af en

nærmere fastsat procentdel heraf.

Hensigten med en sådan reduktion er at begrænse afgiften for byg-

geentrepriser og andre afgiftspligtige arbejder på fast ejendom, således

at den svarer til afgiften af materialeværdien. Imidlertid varierer mate-

rialeværdiens andel meget stærkt inden for forskellige entrepriser og ar-

bejder på fast ejendom. Skulle man nå frem til et virkeligt udtryk for

materialeværdien ved at reducere det beløb, hvoraf afgiften beregnes, måt-

te man derfor fastsætte forskellige reduktionsregler for forskellige slags

arbejder. En sådan vidtgående differentiering er imidlertid ikke praktisk

mulig, hverken for de opkrævende virksomheder eller for kontrolmyndig-

hederne. Det vil indebære væsentlige fordele, såfremt man kan nøjes med

at fastsætte en enkelt reduktionsprocent, der kan finde anvendelse på alle

former for byggearbejder.
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Ved fastsættelsen af en reduktionsprocent, der kan finde anvendelse

på et bredt område, har betænkningen lagt særlig vægt på materialeværdi-

ens andel af de samlede byggesummer ved opførelse af parcelhuse og ud-

lejningsejendomme. Det oplyses, at materialeandelen i boligbyggeriet efter

indhentede oplysninger i gennemsnit udgør 55-60 pct. af de totaLe bygge-

omkostninger.

Under hensyn hertil foreslår betænkningen, at der for byggearbej-

der alene skal betales afgift på grundlag af 6 0 pct. af håndværkerregnin-

gerne.

36. Denne regel om afgiftsberegning på grundlag af 60 pct. af håndvær-

kerregningerne gælder efter forslaget ikke alene for nybyggeri, men også

for ombygningsarbejder samt for reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

Det er dog ikke således, at reduktionsregien efter den svenske be-

tænkning kan finde anvendelse på alt arbejde vedrørende fast ejendom.

Reglen kan f. eks. ikke finde anvendelse på rengøringsarbejde. Den kan

heller ikke finde anvendelse i tilfælde, hvor en vare efter installation vel

bliver sædvanligt ejendomstilbehør, men hvor forholdet dog er det, at

transaktionen hovedsagelig har karakter af en vareleverance, selv om der

til denne leverance er knyttet en vis installation eller montering på fast

ejendom.

Efter det svenske forslag kan reduktionsregien heller ikke finde an-

vendelse i tilfælde, hvor det drejer sig om en reparation eller andet af-

giftspligtigt arbejde vedrørende et specielt ejendomstilbehør.

37. For visse anlægsarbejder er materialeandelen væsentlig lavere end

for boligbyggeriet. Som eksempler på sådanne anlægsarbejder nævnes veje,

havne, flyvepladser, broer, ydre vand- og kloakledninger o. lign. For så-

danne anlægsarbejder forudsættes det i betænkningen, at der kan fastsæt-

tes særlige reduktionsregler. På grund af de store forskelligheder, der

gør sig gældende mellem de forskellige former for anlægsarbejder, finder

betænkningen det ikke muligt på forhånd at fastsætte disse reduktionsreg-

ler, men henviser til, at disse til sin tid vil kunne fastsættes administra-

tivt af rigsskattenævnet.

38. Efter forslaget kan reduktionsreglerne kun finde anvendelse på ar-

bejdsydelser på fast ejendom og på vareleverancer, som sker i forbindel-

se med de pågældende arbejdsydelser. Derimod vil der ikke kunne ske no-
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gen reduktion af den afgiftspligtigo værdi for m a t e r i a l e r n e i tilfælde, hvor

en bygher re selv indkøber d isse . Hvis bygher ren antager en bygningshånd-

værker til at udfore selve arbejdet på den faste ejendom, vil redukt ions-

reglen kun finde anvendelse pa håndværkerens a rbe jdsydelse . Afgiftsbelast-

ningen vil derfor blive s t ø r r e i tilfælde, hvor en byghe r re selv indkøber

m a t e r i a l e r , end i tilfælde, hvor han lader håndværkerne anskaffe m a t e r i -

a lerne . Dette problem er ikke behandlet i den svenske betænkning.

3 9. Som t idl igere nævnt vil en udformning af merværdiafgif ten så ledes ,

at der gennemføres afgiftspligt for byggearbejder , skabe mulighed for, at

r e g i s t r e r e d e v i rksomheder kan f radrage indgående afgift på de byggearbe j -

der, de lader udføre til brug for v i rksomheden.

Der vil dog opstå en række prak t i ske vanskel igheder i forbindelse

med f radrags re t t en . Hvis en bygning anvendes såvel til e r h v e r v s v i r k s o m -

hed som til bolig, bør der kun kunne foretages f radrag for indgående af-

gift i det omfang, den v e d r ø r e r den del af ejendommen, som anvendes af

den registrerede virksomhed. Dette forudsætter, at den registrerede virk-

somhed foretager en opdeling af den indgående afgift efter bedste skøn.

Det samme bliver tilfældet, hvor der foretages reparationer og

andre afgiftspligtige arbejder på sådanne kombinerede ejendomme. Det

g;rlder også for løbende udgifter til ejendommens drift, f. eks. udgift til

opvarmning, hvis ejendommen har fælles varmeanlæg for beboelses- og

forretningslokaler. Problemet er af tilsvarende art som de problemer,

der knytter sig til opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Forholdene kan yderligere kompliceres af, at en ejendom, som op-

rindelig har været anvendt til boligformål, tages i brug til erhvervsformål.

Betænkningen finder det ikke muligt i et sådant tilfælde af ændret anven-

delse af en ejendom at give noget fradrag for den afgift, der i sin tid er

betalt ved ejendommens opførelse.

Der vil også opstå problemer, hvis f. eks. en kontorbygning overgår

til anvendelse som bolig.

40. Som allerede tidligere kort berørt vil en udformning af reglerne

vedrorende byggeriets placering i et merværdisystem, således som det

foreslås i den svenske betænkning, ikke gøre det muligt for registrerede

virksomheder, der anvender lejede lokaler, at foretage noget fradrag for

den afgiftsbelastning, der indgår i huslejen. Huslejen må bl. a. dække for-

rentning og afskrivning af den afgift, der i sin tid er erlagt af byggeom-
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kostningerne ved husets opførelse. Det samme gælder afgiftsbelastningen

på reparationer og andre udgifter vedrørende ejendommens drift, f.eks.

udgifter til brændsel, som afholdes af ejeren.

Betænkningen diskuterer mulighederne for at give registrerede virk-

somheder, der drives i lejede lokaler, et eller andet summarisk beregnet

fradrag. Fradraget måtte eventuelt beregnes på grundlag af den betalte

husleje.

Det er imidlertid ikke muligt at fastsætte et sådant summarisk fra-

drag på generel basis, da huslejen er bestemt af mange andre forhold end

byggeomkostningerne, f. eks. ejendommens beliggenhed. Et fradrag tilkom-

mer endvidere kun virksomheder, der drives i lejede lokaler, når ejen-

dommen er opført efter merværdiafgiftens gennemførelse. Der vil desuden

blive et problem med hensyn til fradragsretten for ombygninger og repara-

tioner, der er udført efter merværdiafgiftens gennemførelse. Systemet vil-

le kræve en speciel beregning af fradrag for hvert enkelt lejemål, og der

kunne således blive tale om fortløbende at foretage ændringer i fradrags -

beløbene.

Den svenske skattekommission når derfor til det resultat, at der

ikke er nogen mulighed for at give fradragsret for den afgiftsbelastning,

der indgår i de registrerede virksomheders husleje.
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B . N o r g e .

1. Den almindelige omsætningsafgift i Norge blev indført i 1935. Af-

giften var i de første år en såkaldt kumulativ afgift, d. v. s. at den i prin-

cippet blev opkrævet på hvert led i omsætningen. Fra 1. september 1940

blev afgiften omlagt til en ren sidsteledsafgift (detailledsafgift), således at

afgiften siden da kun er blevet opkrævet i ét led.

Afgiftssatsen, der oprindelig var 1 pct. , blev i 1940 forhøjet først

til 2 pct. , senere til 3 pct. og fra 1. september 1940 til 10 pct. samtidig

med omlægningen til enkeltledsafgift. I 1947 blev afgiftssatsen nedsat til

6,25 pct, , men i 1951 blev den atter forhøjet til 10 pct. Denne sats har

siden været gældende.

2. Bygninger og anden fast ejendom har aldrig været anset som af-

giftspligtig vare, og omsætningen af bygninger og anden fast ejendom har

derfor aldrig været afgiftspligtig.

Indtil september 1941 var afgiften en ren vareafgift, der ikke om-

fattede tjenesteydelser, heller ikke arbejdsydelser på fast ejendom. Deri-

mod blev bygningshåndværkere og entreprenører betragtet som leverandø-

rer af byggematerialer til bygherren. Bygningshåndværkerne måtte derfor

være registreret og svare afgift af de materialer, der medgik til byggeri-

et. Afgiften blev i disse tilfælde beregnet på grundlag af materialernes

værdi på det tidspunkt, da de blev indføjet i bygningen eller det faste an-

læg. I det afgiftspligtige beløb indgik således ikke alene den bearbejdning,

som materialerne undergik, inden de blev indføjet i bygningen, men også

udgiften til transport til byggepladsen og fortjeneste. Afgiften måtte såle-

des beregnes på grundlag af en kalkuleret værdi.

Dette system med afgift af materialernes værdi ved indføjningen i

bygningen indebar betydelige vanskeligheder både for erhvervslivet og for

afgiftskontrollen. Disse vanskeligheder var medvirkende til, at der fra

september 1941 skete den ændring i afgiftssystemet, at afgiftspligten blev

udvidet til at omfatte arbejdsydelser såvel på varer (løsøre) som på byg-

ninger og andre faste anlæg. Der blev derved fuld afgiftspligt på bygge- og

anlægsvirksomhed, således at bygningshåndværkere og entreprenører skulle

betale afgift af det fulde regningsbeløb for bygge- og anlægsarbejder.

3. Den næste ændring af byggeriets afgiftsmæssige stilling skete i 1946,

da afgiften på bygge- og anlægsarbejder blev helt afskaffet. Denne afskaf-
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felse var ikke begrundet i afgiftstekniske hensyn, men var et led i en æn-

dring af skattepolitikken og finanspolitikken. Den blev af mange betragtet

som første skridt på vejen til en afskaffelse af omsætningsafgiften.

Ved ændringen blev afgiften på byggeri og anlægsarbejder- som

nævnt ophævet. Afgiften faldt bort såvel for de til byggearbejderne m. v.

anvendte materialer som for arbejdsydelserne ved udførelse af bygge- og

anlægsarbejder. Bygningshåndværkerne var fortsat registrerede og kunne

indkøbe materialer i ubeskattet stand og anvende dem til udførelse af byg-

ge- og anlægsarbejder uden afgiftsberigtigelse.

Problemet med at give selvbyggerne en tilsvarende gunstig afgifts-

mæssig stilling blev løst ved, at der samtidig blev indført en friliste,

d. v. s. en liste over typiske byggematerialer, som kunne afsættes afgifts-

frit. Denne ordning med frilisten blev dog allerede det følgende år, 1947,

afløst af en refusionsordning, efter hvilken selvbyggerne kunne få godtgjort

afgiften af de anvendte materialer.

I det følgende vil der blive givet en nærmere redegørelse for de

nævnte regler om bygge- og anlægsarbejder, som var gældende i tiden fra

1946 til 1955.

4. Den fra 1946 gældende lovbestemmelse om fritagelsen for bygge-

og anlægsarbejder lød således:

"Unntatt fra avgiftsplikt er:

d. Levering av varer i forbindelse med utførelse av arbeid på bygning,
veg~> jernbane-, vassdrags- eller annet fast anlegg eller bygge- eller

anleggsgrunn når varens anvendelse går in som ledd i arbeidets ut-

førelse

Unntaket etter d. gjelder ikke maskiner, maskinelt utstyr, ovner,

komfyrer og elektrisk utstyr, som ikke unntas etter e. " (d. v. s. frilisten).

Bygningshåndværkerne kunne indkøbe alle materialer til byggearbej-

der i afgiftsfri stand og kunne uden afgiftsberigtigelse anvende dem til ud-

førelse af byggearbejder. Der skulle heller ikke svares afgift af selve ar-

bejdsydelsen ved byggearbejder. Begrebet byggearbejder omfattede arbejde

på bygninger såvel til beboelse som til erhvervsvirksomhed samt arbejde
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på de nævnte anlæg, herunder også kajanlæg, ledningsanlæg, hegn o. lign.

Det afgiftsfri byggearbejde omfattede såvel nybyggeri og nyanlæg som til-

bygning, ombygning, reparation og vedligeholdelse.

Bygningshåndværkernes afgiftsfri levering af byggematerialer omfat-

tede kun de materialer, som håndværkeren selv anvendte ved sit byggear-

bejde, men ikke leveringer af byggematerialer, som bygherren selv an-

vendte. Sådanne materialer kunne kun leveres afgiftsfrit, hvis de faldt ind

under frilisten (der som nævnt allerede blev ophævet i 1947).

5. Til belysning af omfanget af fritagelsen for byggearbejder skal i

det følgende anføres en række eksempler, der viser, i hvilket omfang byg-

ningshåndværkerne kunne anvende afgiftsfri materialer til byggearbejder.

Afgiftsfritagelsen omfattede, som det fremgår af den ovenfor cite-

rede lovtekst, ikke maskiner og maskinelt udstyr, og dette var tilfældet,

uanset om dette udstyr blev fastgjort til bygningen og kunne betragtes som

en del af denne. Der skulle således betales afgift, når der i forbindelse

med byggeri blev leveret en bageovn eller et vaskerianlæg. Der skulle her

betales afgift også af arbejdet ved montering og opsætning af maskinerne;

kun det arbejde på selve bygningen, der var nødvendigt for opsætningen,

var afgiftsfrit.

Til bygningen blev henregnet centralvarmeanlæg, kaminer og kakkel-

ovne. Fritagelsen omfattede derimod ikke elektriske ovne, bortset fra fast

tilsluttede ovne til rumopvarmning eller til varmtvandsforsyning til hus-

holdningsbrug. Ligestillet med husholdninger var i denne forbindelse er-

hvervsvirksomheders varmtvandsforsyning til vaske- og baderum eller til

madlavning for arbejdere og funktionærer. Derimod faldt hoteller og re-

stauranter ikke ind under dette.

For elektrisk udstyr gjaldt fritagelsen alene materiel, som brugtes

til den faste installation til og med afbrydere, stikkontakter og lampepunk -

ter. Hvis en installatør i forbindelse med installationen af det faste anlæg

leverede løse varmeovne, kogeplader, lampearmaturer, ledninger fra lam-

pe til stikprop m. v. , måtte han svare afgift heraf. Ligeledes måtte der

betales afgift af betalingen for arbejde ved ophængning af lamper og opsæt-

ning af lampetter.

Afgiftsfritagelsen omfattede ikke elevatorer, heller ikke i boligbyg-

geri.
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Derimod omfattede fritagelsen arbejde og vareleverancer til sådan

særlig indretning af bygninger eller anlæg, som var nødvendige for det

maskineri, som skulle opstilles i bygningen, f. eks. specielle konstruktio-

ner for at gulvet kan tåle særlig stor belastning, eller støbning af funda-

menter for maskiner.

Serverings- og butiksdiske, udhængsskabe samt udstyr til gymna-

stiksale, f. eks. ribber og bomme, blev anset for inventar og kunne der-

for ikke leveres afgiftsfrit. Tilsvarende gjaldt spejle og glashylder til ba-

deværelser.

For køle- og fryseanlæg var der fastsat følgende regler. Ved er-

hvervsdrivendes installation af sådanne anlæg var det bygningsmæssige ar-

bejde i forbindelse med opsætning og isolering af køle- og fryserum samt

materialerne hertil fritaget for omsætningsafgift. Det samme gjaldt monte-

ring og levering af rørledninger og fittings, som var forbindelsesled mel-

lem kølemaskine og køleelementer. Der skulle derimod svares afgift af

kølemaskiner med motor, køleelementer, ekspansionsventiler og kontrolud-

styr, af de elektriske ledninger samt af arbejdet med installation og op-

sætning heraf.

Ved installation af centralkøleanlæg i beboelsesejendomme hvor fle-

re køleskabe var tilsluttet en fælles kølemaskine, som ved rørledninger

var forbundet med skabene i de enkelte lejligheder, var opsætningen af

de forbindende rørledninger og fittings afgiftsfri. Derimod skulle der sva-

res afgift af de enkelte køleskabe med køleelementer, kølemaskine, kon-

troludstyr, ledninger og installationsarbejdet vedrørende disse.

Endelig kan nævnes, at master, ledninger og kabler til eLforsynings-

anlæg samt arbejde med disse varers montering var undtaget fra afgifts-

pligten. Derimod skulle maskineri m. v. og dettes montering i kraftvær-

ker og transformatorstationer belægges med afgift. Tilsvarende regler

gjaldt for telefon- og telegrafanlæg.

Bærekabler til tovbaner blev anset for en del af det maskinelle ud-

styr og kunne derfor ikke leveres afgiftsfrit.

6. Medens håndværkerne fra 1946 kunne levere såvel materialer som

arbejdsydelser afgiftsfrit til byggeri og anlægsarbejder, søgte man som

nævnt at give selvbyggerne en tilsvarende afgiftsmæssig stilling gennem

den såkaldte friliste.
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Det skal i denne forbindelse nævnes, at problemet selvbyggere ikke

alene har betydning for private, der selv opfører boliger eller driftsbyg-

ninger, f. eks. stalde og lader, men at det samme problem opstår i tilfæl-

de, hvor en bygherre selv indkøber materialer og lader håndværkere fore-

tage byggearbejdet. Håndværkernes ret til afgiftsfri materialeleverancer

kan nemlig ifølge sagens natur kun omfatte materialer, som de selv leve-

rer, og som de tillige selv anvender ved byggearbejdet.

Frilisten, som blev indført i 1946, omfattede en række typiske byg-

gematerialer, som kunne afsættes uden opkrævning af afgift, og afsætning

af disse materialer kunne altså ske afgiftsfrit, uanset om leverandøren

udførte byggearbejdet. De på frilisten anførte varer kunne i de fleste til-

fælde afsættes afgiftsfrit, uanset til hvilket formål køberen skulle anvende

materialerne, altså også ved afsætning til fremstilling eller reparation af

løsøre, enten denne fremstilling skete erhvervsmæssigt eller privat.

Den oprindelige friliste blev senere udvidet noget, og omtalen i det

følgende omhandler listen i den udvidede form. Listen gav i mange tilfæl-

de anledning til fortolkningstvivl om, hvor meget de enkelte fritagelser om-

fattede. En række af disse fortolkninger vil blive omtalt i det følgende i

tilslutning til de større varegrupper, hvori frilisten var opdelt.

7. Forinden vi går over til at se nærmere på frilisten, skal nævnes

nogle regler af mere generel karakter, der fandt anvendelse i forbindelse

med frilisten.

Når der ikke skulle svares afgift af et varesalg, var også emballa-

gen, som fulgte med varen, samt udlæg til fragt og kørsel fritaget for om-

sætningsafgift.

Når en vare var fritaget efter frilisten, var også reservedele og

tilbehør til varen fritaget. Hvis en reservedel kunne bruges både til en

afgiftsfri og til en afgiftspligtig vare, var den dog kun fri, hvis den skulle

bruges til den afgiftsfri vare.

Selv om en vare var optaget på frilisten, skulle der alligevel sva-

res afgift, når varen leveredes af en erhvervsdrivende i forbindelse med

en arbejdsydelse på en løsøregenstand (arbejdsydelser på varer, herunder

reparationer, var afgiftspligtige). Som eksempel herpå kan nævnes, at vin-

duesglas var på frilisten, men at der skulle svares afgift af en rude, som

en glarmester indsatte i en bil, eller af glas, som han brugte til indram-

ning af billeder.
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Lønarbejde var afgiftsfrit, når der ved forarbejdningen fremkom et

produkt, der ifølge frilisten kunne sælges afgiftsfrit.

Frilisten var opdelt i følgende varegrupper:

Jern og stål m. v.

Sten og sand m. v.

Træmaterialer m. v.

Pap m. v.

Malervarer m. v.

Glas m. v.

Rørlæggerarbejder m. v.

Elektrisk kraftoverføring og installation m. v. samt gas.

Disse 8 grupper vil blive nærmere omtalt i de følgende 8 punkter

i nærværende afsnit. For hver af de 8 grupper angives først frilistens

omfang og derefter en del af de fortolkninger, som den pågældende gruppe

har givet anledning til.

8. J e r n og s t å l m. v.

F r i l i s t e n :

"Bjelker og kanaljern (stål). Jernbane- og trikkeskinner, profiljern,

stangjern, vinkeljern, plater, universaljern, riflede plater, netting, flett-

verk, jerntrådduk og piggtråd.

Rør av jern, stål og kobber.

Spiker, trådstift, pappstift, skruer, muttere samt under]agsskiver

for skruer med inntil 2" diameter, rørklammer og anboringsklammer.

Arme rings jern.

Bygningsbeslag, låser (unntatt hengelåser o. 1. ), snepperter, hengs-

ler, dørvridere.

Trapper, dører, vinduer av jern.

Husholdningskomfyrer, dog ikke elektriske komfyrer.

Badeovner, vaskepanner, kaminer og ovner til oppvarming av byg-

ninger, herunder fast tilkoblede elektriske ovner for romoppvarming og

varmtvannsberedning for husholdning og hva dermed sidestilles, men ikke

elektriske ovner av annet slag.

Pipehatter, ventiler og luker, takrenner og avløpsrør, bølgeblikk,

sink- og galvaniserte plater.



146

Tanker på minst 10. 000 liter som varig forbindes med grunn. Jern-

og stålkonstruksjoner for vei- og jernbanebruer samt for fyrbelysning. Git-

ter av jern- og stålrør for bolker i stall, fjøs, grisehus o. 1. "

F o r t o l k n i n g e r :

Fritagelsen efter første stykke i frilisten omfatter kun varer af

jern og stål, men ikke tilsvarende varer af kobber, messing, aluminium

eller andet. Loddetin er afgiftspligtig.

Fritagelsen omfatter ikke rør af messing, aluminium og bly, hvor-

imod rør af jern, stål og kobber er anført i frilisten.

Alle slags stangjern er fritaget, hvis varen ikke forinden leverin-

gen har været genstand for forarbejdning.

Glat jerntråd er pligtig, men pigtråd er fri.

Net og fletværk af jerntråd f. eks. til hegn er afgiftsfri, men ikke

varer forarbejdet heraf, f. eks. østerskurve.

Ståltorv til elevatorer, kraner m. v. er afgiftspligtig.

Fritagelsen omfatter alle slags søm, herunder også bølgebliksøm,

men ikke nagler og glarmesterstifter. Fritaget er alle slags skruer, her-

under også maskinskruer.

Jerntrapper med rækværk, ståldøre og stålporte er afgiftsfri.

Ligeledes er døre til elevatorskakte afgiftsfri, men ikke døre til elevator-

stole, jernkonstruktioner til elevatorskakte, rullejalousier af stål til vin-

duer, færdige smedejernsporte og garderobeskabe af jern.

Husholdningskomfurer er afgiftsfri, dog ikke elektriske komfurer

og gaskomfurer. Et husholdningskomfur (til brænde), der er kombineret

med gas- eller elektrisk komfur, er afgiftspligtig i sin helhed. Hushold-

ningskomfurer er afgiftsfri, selv om de leveres til f. eks. et hotel.

Afgiftsfritagelsen for ovne omfatter løse reservedele, ovnrør og

ildfaste sten, men ikke ildfast ler. Ovne til kyllingemødre er afgiftsplig-

tige.

Afgiftsfritagelsen for ovne til varmtvandsforsyning til husholdninger

omfatter også anlæg til bad og vask for arbejdere og funktionærer, men

derimod ikke anlæg til hoteller og restaurationer, også selv om det ikke

er specialudstyr.

Centralvarmeanlæg til rumopvarmning er afgiftsfri, også oliefyr.
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9. Sten og sand m. v.

F r i l i s l c n :

"Gråstein, gneis, granitt, syenitt, labrador, marmor, marmorkorn,

sand, singel, gatestein, kantstein, asfalt, sement, sementvarer, limstein

(ulesket kalk), lesket kalk, kalkmørtel, stubbloftleire, ferdigbetong, mur-

stein, takstein, kloakkrør og drensrør, skifer, skiferheller.

Isolasjonsstein og -plater, ildfast stein, gulvfliser, veggfliser. "

F o r t o l k n i n g e r :

Listen omfattede oprindelig ikke læsket kalk, kalkmørtel, færdig-

blandet beton, gulvfliser og vægfliser, men blev senere udvidet til at om-

fatte disse varer.

Cement er opført på frilisten, og fritagelsen gælder også hvid og

farvet cement, men ikke syrefast cement og ildfast cement.

Isolationspladcr er opført på listen, og fritagelsen gælder også iso-

lationsskåle, men ikke isolationsmasse.

Gulvfliser er på frilisten, men asfaltfliser og gulvbelægning af gum-

mi er afgiftspligtig.

Septictanke vaskekar og skarnkasser er afgiftsfri, hvis de falder

ind under listens begreb cementvarer. Derimod er f. eks. skarnkasser af

zink afgiftspligtige.

10. Træ m a t e r i a l e r m . v .

F r i l i s t e n :

"Tømmer, skur- og høvellast, (også impregnert). Parkett, takspon,

vinduer, dører, trapper, kryssfinér- og sperreplater, bygningsplater,

kjøkkenskap og -innredning.

Trerør. Monteringsferdige trehus. "

F o r t o l k n i n g e r :

Fritagelsen omfatter også de nævnte varer af udenlandske træsor-

ter.

Fritaget er hegnspæle og stolper, dog ikke hvis de er undergået

forarbejdning, f.eks. ved tilspidsning. Stolper til telefonledninger og elek-

tricitetsledninger er dog afgiftsfri uanset tilspidsning.

Færdige forskallingsplader er ikke afgiftsfri.
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11. Pap m . v .

F r i l i s t e n :

"Bygningspapp. tapeter, veggstrie, dyttestrie, bygnings- og isola-

sjonsplater, linoleum. "

F o r t o l k n i n g e r :

Fritagelsen omfatter tagpap, malerpap og imprægneret pap.

12. M a l e r v a r e r m . v .

F r i l i s t e n :

"Linolje og tretjæreolje (ikke tretjære og annen tjære). Fargepig-

ment (jordfarger, kjemiske farger), gulvolje, gulvlakk, ferdiglaget maling

for vegger og gulv, sparkelfarge, slemmet kritt, malerlim, celluloselim. "

F o r t o l k n i n g e r :

Det bemærkes, at listen oprindelig ikke omfattede gulvlak, færdig-

lavet maling til vægge og gulv samt spartelfarve.

Anden lak end gulvlak samt anden færdiglavet maling end den nævn-

te er ikke afgiftsfri.

Fritagelsen omfatter ikke imprægneringsmidler, rustbeskyttende

asfaltmaling, beidse og kit.

Glutolinlim (celluloselim) er fri, glutolinklister er afgiftspligtig.

13. G las m . v .

F r i l i s t e n :

"Glass og speilglass i plater. "

F o r t o l k n i n g e r :

Fritagelsen gælder ikke specialglas, f. eks. splintsikkert glas eller

andet specialglas til biler, og heller ikke slebet glas.

14. Rø r 1 æg g a r a r b e j d e r m . v .

F r i l i s t e n :

"Rørdeler og fittings.

Urinaler, klosetter, utsl agsvasker, oppvasker, drikkefonténer,

servanter, badekar, fotvask, armatur (kraner, batterier, ventiler o. 1.
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til disse). Varmtvannsbeholdere og varmtvannsberedere for husholdning og

hva dermed sidestilles. Sprinklerhoder. Håndpumper for gardsbruk og hus-

holdning, hydroforanlegg. Sentralvarmeanlegg for alminnelig romoppvar-

ming av bygning (kjeler, radiatorer, varmemålere, varmluftbatterier o. 1. ).

Kumlokk, gulvsluk, slukrister. Ventillasjonsanlegg til almindelig luftfor-

nyelse i rom.

Vannledningsnett og kloakkanlegg, herunder ikke maskiner og ma-

skinelt utstyr.

Asbest-sementplater og -rør, isolasjonsmatter, rørkitt, blyull, tjæ-

redrev, pakksalver, isolasjonslerret, heklet hamp, korrugerte messing-

ringer, gummipakning, lærpakning, fiberpakning. "

F o r t o l k n i n g e r :

Afgiftsfritagelsen omfatter ikke automatiske drikkekar til husdyr

(derimod drikkekummer til mennesker), vandmålere, brandmateriel, plæ-

nevandere, lysventiler, vaskemaskiner, centrifuger, kold- og varmeruller

og tørreskabe.

Varmtvandsbeholdere til hoteller og restaurationer er altid afgifts-

pligtige. Derimod er servanter, badekar, klosetter og centralvarmeanlæg

afgiftsfri såvel til hoteller som til boligbyggeri.

Afgiftsfritagelsen for ventilationsanlæg gælder anlæg til boliger, ho-

teller o. 1. eller til fabriksbygninger, når anlægget udelukkende tjener til

luftfornyelse i rum, hvor mennesker skal opholde sig. Derimod er anlæg,

der skal anvendes til udsugning af dampe, støv eller spåner fra produk-

tionslokaler, ikke fritaget.

Fritagelsen for centralvarmeanlæg gælder kun til almindelig lokale-

opvarmning, men ikke dampkedelanlæg til industrielle virksomheder eller

varmeanlæg til f. eks. drivhuse, tørring af klipfisk eller tørreanlæg i træ-

varefabrik (også afgiftspligtig ved levering i forbindelse med installationen).

Fyringsanlæg, som foruden til lokaleopvarmning væsentlig bruges i produk-

tionsvirksomhed, er afgiftspligtige.

Afgiftsfritagelsen for isolerings- og pakningsmaterialer omfatter-

bi, a. plader, måtter og skabe af kork, glasuld og rockwool. Derimod er

løs glasuld samt løs og granuleret rockwool afgiftspligtig. Fritagelsen om-

fatter asbestplader, men ikke asbestsnor, asbestgarn, asbestmasse og as-

bestfibre.
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15. E l e k t r i s k k r a f t o v e r f ø r i n g og i n s t a l l a t i o n m. v.

samt g a s .

F r i l i s t e n :

"Stål- og jernrør, klammer, sadler og fittings.

Kabelmateriell for fast opplegg og inntrekning i rør, skaper, stati-

ver, tavler, sikringsmateriell, brytere og stikk-kontakter for belysning og

alminnelig romoppvarming av bygning samt for varmvannsberedning og ko-

king for husholdning og hva dermed sidestilles.

Svakstrømsanlegg, ringe-, signal-, antenneanlegg m.v.

Høy- og lavspent kraftoverføringsanlegg.

For installasjon og overføringsanlegg for gass gjelder tilsvarende

regler som for elektrisitet.

Fritaket under dette avsnitt omfatter ikke maskiner og maskinelt

utstyr. "

F o r t o l k n i n g e r :

Isolationsbånd er afgiftspligtigt, undtagen når det skal bruges til

kraftoverføringsanlæg. Fleksible rør og slanger er kun fri, når de skal

bruges som led i den faste installation til elektrisk belysning og rumop-

varmning.

Almindelige sikringer er afgiftsfri.

Fritagelsen for svagstrømsanlæg omfatter hustelefoner og ledningsnet

hertil. Endvidere lyssignalanlæg til hoteller og sygehuse, brandtelegraf og

brandalarmanlæg samt tyverialarmer. Afgiftspligtige er derimod vagt- og

tidskontrolanlæg, fjerntermometre, vandstandsmeldere, jernbanesignalanlæg,

trafikreguleringsanlæg, industrikontrolanlæg og radioanlæg.

Fritagelsen for svagstrømsanlæg omfatter tørelementer til signalan-

læg samt akkumulatorer, som skal bruges til f. eks. ringe- eller signalan-

læg, men ikke akkumulatorer, der skal bruges i forbindelse med radio el-

ler bil.

Alt materiel, som anvendes til anlæg af høj- eller lavspændings-

kraftoverføringsanlæg, er afgiftsfrit. Herunder går også mastetransforma-

torer, medens alle andre transformatorer er afgiftspligtige. Transforma-

torhuse af jern eller beton er afgiftsfri, men materiel eller udstyr til dis-

se huse er afgiftspligtigt, medmindre det er specielt nævnt på frilisten.
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16. Som det vil ses af nogle af fortolkningerne til frilisten, er de på

listen optagne varer ikke altid ubetinget afgiftsfri, men fritagelsen er i

visse tilfælde betinget af, at varen skal bruges til et bestemt formål. Sær-

lige kontrolforanstaltninger er derfor nødvendige. Til belysning af disse

skal gengives følgende uddrag af de i sin tid gældende regnskabsforskrif-

ter:

"Fradrag for avgiftsfrie varer ifølge Finans- og tolldepartemen+ets

bestemmelse i medhold av avgiftsvedtakets § 3, bokstav e (frilistevarene)

og for avgiftsfrie salg av andre varer til erhvervsdrivende i medhold av

avgiftsvedtakets § 2 punkt 1 og 2 og § 3 c, er betinget av:

a) At det føres fortløpende liste over salg pr. kontant av avgiftsfrie varer

i terminen. Listen må inneholde spesifikasjon av hvert enkelt avgifts-

fritt salg med angivelse av datum, tydelig betegnelse av varens art,

salgsbeløp og m o t t a k e r e n s k v i t t e r i n g .

Listen må bare omfatte avgiftsfrie salg. Dette gjelder selv om det

samtidig også foretas avgiftspliktige salg. Listen skal oppbevares og

kan av kontrollmyndighetene forlanges sendt inn til kontroll når som

helst. (Se om listeføringen det fastsatte skjema, tatt inn som bilag 5).

Istedenfor den i de forestående ledd nevnte liste over avgiftsfrie

salg, kan det nyttes paragonsedler eller lignende på forhånd nummerer-

te sedler inneholdende tilsvarende opplysninger og kvitteringer som be-

stemt for listeføringen. Det må enten nyttes forskjellige sedler vedkom-

mende avgiftsfrie og avgiftspliktige salg eller sedlene må ha to rubrik-

ker, hvorav en for avgiftsfrie og en for avgiftspliktige salg. Avgiftsplik-

tige der som regel ikke har salg pr. kontant av frilistevarer, må

ordne sedlene (foreta andre notater eller innrette sin bokførsel) slik at

salget til hver enkelt kjøper i terminen går fram samlet (eventuelt må

det føres summeringslister). Andre a v g i f t s p l i k t i g e må ordne alle

sedlene vedkommende avgiftsfrie salg for hver dag i terminen og opbe-

vare dem åtskilt fra de øvrige sedler. Det må desuten føres summe-

ringsliste for de avgiftsfrie salg.

For arbeidsytelser pr. kontant på bygning, vei-, jernbane-, vass-

drags- eller annet fast anlegg eller anleggsgrunn samt for levering i

forbindelse med utførelse av slikt arbeid av varer som nevnt i avgifts-

vedtakets § 3 d sammenholdt med § 3, nest siste ledd, gjelder reglene

for salg pr. kontant av frilistevarer ovenfor i første, jfr. femte, ledd.
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b) At det føres liste med angivelse av datum og henvisning til kontonum-

mer over alle innbetalinger i terminen på fordringer som er oppstått

ved avgiftsfritt varesalg på kreditt efter 1. september 1940 (eventuelt

1. september 1941). Det må av listen eller regnskapet for øvrig gå klart

fram at det dreier seg om avgiftsfrie salg (kjøperens navn, adresse og

bransje, varens art og salgsbeløpet må kunne finnes uten vanske).

c) At enhver som ved salg av varer utsteder faktura, regning eller nota,

gir salgsdokumentet (og dets gjenparter) påtegning om hvorvidt salget

er ansett avgiftspliktig eller ikke etter de gjeldende avgiftsbestemmelser

(f. eks. : "Avgift iberegnet", "Avgift ikke iberegnet"). Omfatter salgsdo-

kumentet flere poster, hvorav enkelte er ansett som avgiftspliktige, an-

dre ikke, pliktes påtegning gitt på hver enkelt post. Omfatter et salgs-

beløp både avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning, skal det ved salgsbe-

løpet anmerkes: "Avgift beregnet av kr ", eller: "Avgift ikke

beregnet av kr ".

Det vil være en fordel så vel for de ervervsdrivendes egen som

for skattemyndighetenes oversikt om alle ervervsdrivende kunne fakturere

varer som nevnt i frilisten på egne fakturaer.

Fradrag for øvrige avgiftsfrie salg er betinget av at salgene kan

kontrolleres i regnskapet. Er salgene skjedd på kreditt, gjelder punkt b

ovenfor. "

17. Systemet med friliste for byggematerialer var kun gældende i 17

måneder. Allerede i 1947 blev det afskaffet og erstattet med et godtgørel-

sessystem for selvbyggere.

Afskaffelsen af frilistesystemet skete af afgiftstekniske grunde, og

den norske administration af den almindelige omsætningsafgift fraråder

meget stærkt et sådant system, der - som det fremgår af det foregående -

gav anledning til megen fortolkningstvivl.

Frilisten gav i praksis anledning til misbrug, idet den førte til for-

kerte vareangivelser på fakturaerne. Endvidere blev de afgiftsfrit solgte

materialer i stort omfang anvendt til andre formål end byggeri. Formålet

med systemet var kun at fritage byggeriet for omsætningsafgift, hvorimod

det ikke i sig selv var hensigten at fritage de på listen anførte varer for

afgiftsbelastning.

Der vil i det følgende blive gjort rede for det refusionssystem, der

afløste frilisten i 1947. Principperne i dette refusionssystem for selvbyg-

gere er stadig gældende, men der er dog sket den væsentlige ændring, at
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medens der i perioden 1947 - 1955 blev ydet refusion til alle former for

byggeri og faste anlæg, blev refusionen i 1955 begrænset til kun at omfat-

te visse byggearbejder, idet håndværkernes afgiftsfritagelse for byggearbej-

der samtidig blev indskrænket tilsvarende.

Antallet af godtgørelsessager fra selvbyggere har i Norge andraget

over 40. 000 årlig, men udgør efter ovennævnte begrænsning ca. 25. 000

årlig.

18. De i tidsrummet 1947 - 1955 gældende regler for tilbagebetaling af

omsætningsafgift til selvbyggere omfattede opførelse af såvel bygninger som

anlægsarbejder, således at der blev givet tilbagebetaling i samme omfang,

som registrerede håndværkere og leverandører kunne udføre de pågælden-

de arbejder afgiftsfrit og levere de hertil medgåede materialer afgiftsfrit.

Af administrative grunde var der dog visse begrænsninger, hvoraf især

skal nævnes, at tilbagebetaling kun kunne finde sted, når værdien af de

medgåede materialer udgjorde mindst 1. 000 kr.

Godtgørelsesordningen omfattede opførelse, ombygning, reparation

og vedligeholdelse såvel af bygninger som af anlægsarbejder, f. eks. veje,

jernbaner, kajer og dæmninger.

Der skal ikke på dette sted gøres nærmere rede for, hvilke bygge-

arbejder godtgørelsesordningen omfattede, idet omfanget fremgår af den

foran i punkt 5 anførte beskrivelse af, hvad håndværkere og entreprenører

kunne levere afgiftsfrit i forbindelse med de af dem udførte bygge- og an-

lægsarbejder. Det skal kun anføres, at den i sin tid udstedte vejledning

specielt fremhævede, at der ikke kunne kræves tilbagebetaling af afgift for

a) maskiner og maskinelt udstyr,

b) løsøre, selv om det er tilbehør til bygning,

c) værktøj eller andre varige driftsmidler, som anvendes under arbejdet,

d) sprængstof, brændsel og andre hjælpestoffer, som forbruges under ar-

bejdet uden at indgå i bygningen.

Reglerne om indsendelse af ansøgning, dokumentation for den betalte

afgift samt visse tidsfrister for indgivelse af ansøgning vil ikke blive beskre-

vet på dette sted, idet de svarer til de regler, som fortsat er gældende

for godtgørelse til visse byggearbejder, og som vil blive omtalt i forbin-

delse med den senere beskrivelse af det nugældende afgiftssystem.

19. I 1953 skete der en mindre ændring af reglerne om afgift af ar-

bejdsydelser på fast ejendom, idet lovens bestemmelser herom blev affat-
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tet lidt anderledes end tidligere. Samtidig blev fortolkningen af visse be-

stemmelser ændret. Ændringerne var ikke særlig omfattende, men efter

deres gennemførelse blev der for rørlæggerarbejder o. lign. udsendt nye

mere detaillerede vejledninger, der især belyser afgrænsningen mellem,

hvad der af håndværkerne kan leveres afgiftsfrit, og hvad der må afgifts-

berigtiges.

Ved den ændring, der skete i lovbestemmelsernes formulering,

blev det præciseret, at der skulle betales afgift af arbejde, der blev ud-

ført på varer, løsøregenstande, maskiner, maskinelt og elektrisk udstyr,

installationer, indretninger og andet driftsudstyr. Det blev videre fastsat,

at dette også gjaldt, når arbejdet blev udført på installationer, særskilte

indretninger eller udstyr, som er knyttet til eller indgår i bygning eller

anlæg.

Indskrænkningen i afgiftsfriheden var dog ikke så stor, som disse

regler kunne synes at give udtryk for. De betød således ikke, at der skul-

le betales afgift af almindelige elektriske bygningsinstallationer til belys-

ning m. v. Indskrænkningerne betød derimod, at der i videre omfang end

hidtil skulle betales afgift af elektriske installationer til maskiner og ma-

skinelt udstyr. Samtidig blev betydningen af begrebet maskiner og maski-

nelt udstyr noget udvidet, således at afgiftsfriheden også på dette område

blev indskrænket.

Fra de nævnte detaillerede regler skal omtales følgende vedrøren-

de centralvarmeanlæg:

Undtaget fra afgiftspligt er sædvanlige centralvarmeanlæg til perma-

nent boligbyggeri, byggeri til sociale og kulturelle organisationer, industri-

eller forretningsbygninger, hoteller, restaurationer, kaféer eller kombina-

tioner heraf, drivhuse eller faste varige anlæg som tilflugtsrum. Fritagel-

sen omfatter varmeelementer (radiatorer, varme- eller ribberør), lednin-

ger samt kedler med vandstandsmåler, termometer, trykmåler (manome-

ter) spjeldregulator, sikkerhedsventil og håndstyrede shuntventiler.

Fritagelsen omfatter derimod ikke stokeranlæg, cirkulationspumper,

motorer og andet maskinelt eller elektrisk udstyr, herunder selve motoren

med udstyr for så vidt angår motordrevne shuntventiler. Fritagelsen om-

fatter heller ikke varmemålere, termostater, temperaturfølere eller lign. ,

som installeres i de enkelte lokaler.

Der skal endvidere betales afgift af alle oliefyringsinstallationer.

Afgiftspligten for disse gælder både materialer og arbejdsløn, såvel ved
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nyinstallation som ved senere forandringer el ler repara t ioner . Afgiftsplig-

ten for oliefyringsinstallat ioner omfatter ol iebrændere med automatisk ud-

styr , olietanke og rør ledninger , som forbinder ol iebrænder med olietank;

samt udstyr til d isse dele. (Der gælder dog en speciel undtagelse for tan-

ke på over 10. 000 l i ter , herunder også tanke til oliefyringsanlæg).

Arbejdet med udgravning til olietanken samt opmuring og andet

bygningsmæssigt arbejde i forbindelse med installation e l ler reparat ion af

oliefyringsanlæg indgår under den almindelige afgiftsfritagelse for byggeri

og anlægsarbejder .

Disse reg le r er kun et lille uddrag af de detai l lerede reg le r , der

blev fastsat for rø r læggerarbe jder o. lign.

2 0. Den sidste s t ø r r e ændring i byggeriets afgiftsmæssige stilling skete

i begyndelsen af 1955. Der blev herved principielt a t ter indført afgiftspligt

for m a t e r i a l e r til og arbejde på bygninger og faste anlæg. Den t idl igere

gældende afgiftsfritagelse blev dog opretholdt for nyopførelse af boliger og

landbrugets driftsbygninger samt for enkelte andre byggearbejder.

Begrænsningen af afgiftsfritagelserne betød en forenkling af afgifts-

systemet , idet det var afgrænsningerne ved industribyggeriet , som havde

voldt de s tø r s te vanskeligheder. Ændringen skete dog ikke på grund af d i s -

se vanskeligheder, men for at b r e m s e invester ingerne i byggeriet og for

at skaffe s t ø r r e indtægt til staten.

For at få et overblik over de nugældende afgiftsregler vil der i det

følgende blive givet en samlet beskr ive lse af disse , selv om en sådan be-

skr ivelse ikke kan undgå at indeholde gentagelser af regler , som også har

været gældende t idl igere og derfor er omtalt i det foregående.

Den principiel le regel om afgiftspligt for m a t e r i a l e r til og arbejde

på bygninger og faste anlæg giver på dette sted ikke anledning til mange

bemærkninger . Disse reg le r gælder i alle de tilfælde, hvor den specielle

undtagelse for boligbyggeri m. m. ikke finder anvendelse. Derimod giver

f r i t age l sesbes temmelse rne anledning til indgående omtale. Disse fr i tagelser

falder i to grupper , nemlig henholdsvis afgiftsfri levering og t i lbagebeta-

ling af afgift. Ti lbagebetal ingsreglerne finder ikke alene anvendelse på

selvbyggeri , men også på v isse byggearbejder, f. eks. v isse ombygninger,

genopbygninger og repara t ioner , hvor man ikke har anset det for admini-

s t ra t ivt muligt at udforme afgrænsningsreglerne så klar t , at håndværkerne

selv kunne admin i s t r e re afgiftsfritagelsen.
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21. Reglen er, at alt arbejde på byggeri og anden fast ejendom er af-

giftspligtigt, medmindre det er særligt undtaget. Til belysning af omfanget

af afgiftspligten kan anføres følgende:

Grundboringer, grundundersøgelser samt udstikning og profilering

o. lign. falder uden for afgiftspligten.

Anlæg af veje samt arbejde med høvling og anden reparation af veje

er afgiftspligtig. Derimod er vanding af veje af hensyn til støvdæmpning

samt snerydning af veje afgiftsfri. Grusning af veje som et led i vedlige-

holdelse af vejene er afgiftspligtig, medens grusning på grund af glat føre

er afgiftsfrit.

Afgiftspligten for reparation og vedligeholdelse af bygninger omfat-

ter også sådanne arbejder som sandblæsning, facadevask eller vask, som

indgår i håndværksmæssigt eller andet arbejde på bygninger eller faste an-

læg. Afgiftspligten omfatter dog ikke fast tilbagevendende vask af gulve,

vinduer, vægge og tage, uanset om arbejdet udføres af rengøringsselskaber

eller malere. Rydning af sne fra tage var afgiftspligtigt fra 1955 til 195 9,

men har siden været afgiftsfrit.

Almindeligt landbrugsarbejde på dyrket jord, opdyrkning af tidligere

udyrket jord samt grøftegravning på tidligere dyrket, men vandlidende jord

falder uden for det afgiftspligtige område. Dette gælder uanset om arbejdet

udføres af landmændene selv, af lejede folk, maskinstationer, entreprenø-

rer eller andre selvstændige næringsdrivende. Endvidere er skovarbejde så-

som jordberedning, grøftegravning og plantning undtaget fra afgiftspligt.

Dette gælder også oprensning af vandløb, der anvendes til tømmerfløtning.

Disse fritagelser gælder alene arbejdsydelserne, men ikke materialerne.

Der gælder dog en særlig afgiftsfritagelse for drænrør og en særlig godtgø-

relsesordning for afgiften af visse andre materialer, der anvendes til dræ-

ningsformål.

Anden grøftegravning end den ovenfor nævnte, f. eks. ved vejanlæg,

er afgiftspligtig.

22. Ved ændringen i 1955 blev bygningshåndværkernes adgang til afgifts-

fri levering af arbejde og materialer til byggeri begrænset til kun at omfat-

te opføring, d. v. s. nybyggeri, af a) boliger, b) driftsbygninger til jordbrug

med binæringer, c) alderdomshjem, d) børnehjem, e) hytter til skovarbej-

dere og f) stalde til skovbrug.



157

I 1958 blev denne liste udvidet til også at omfatte g) helseanstal-

ter og h) skoler.

Der skal først gøres rede for, hvad begreberne i denne Liste om-

fatter.

ad a) B o l i g e r .

Ved boligbyggeri forstås bygninger til beboelse, når de skal bruges

hele året af husstande, som fører selvstændig husholdning, således at der

til hver lejlighed hører særskilt køkken. Som boligbyggeri anses derimod

ikke byggeri, der er baseret på fælleshusholdning, herunder hoteller, pen-

sionater, herberger, kostskoler, sygehuse og plejehjem.

Som boligbyggeri anses ikke hytter og landsteder, selv om de måtte

være opført således, at de kan anvendes til beboelse hele året.

En bygning vil kunne anses som boligbyggeri selv om den tillige

delvis er beregnet til anden brug, f. eks. butik, kontor og værksted. Helt

sidestillet med sædvanligt boligbyggeri er bygninger, hvor mindst 75 pct.

af gulvarealet er beregnet til bolig. Ved denne vurdering tages i alminde-

lighed alene hensyn til almindelige gulvarealer, men ikke til kælder og

loft. Oplysningerne i byggetilladelsen om fordelingen på arealerne kan læg-

ges til grund.

Nødvendige udhuse til boliger, f. eks. brændeskure, omfattes også

af fritagelsen.

Garager, som opføres samtidig med og i tilknytning til boligbygge-

ri, går ind under fritagelsen, forudsat at garagerne udelukkende tager sig-

te på at dække beboernes behov. Fabriksfremstillede garager omfattes dog

ikke af fritagelsen, idet disse ikke anses som bygninger, men som løsøre.

Afgiftsfritagelsen kan dog også omfatte en fabriksfremstillet garage, hvis

den har karakter af en permanent bygning af konstruktion og udførelse,

som ikke væsentlig afviger fra en fast garage, som bygges på stedet. Den

må således opstilles på grundmur, eller der må foretages udgravning og

opfyldning med grus eller lignende, som garagen anbringes på.

ad b) D r i f t s b y g n i n g e r t i l j o r d b r u g med b i n æ r i n g e r .

Afgiftsfritagelsen omfatter opførelse af stalde, lader, redskabshuse

og andre udhuse, vognskure og garager (dog ikke fabriksfremstillede gara-

ger). Som driftsbygninger anses også gødningskældre og siloer, når disse

opføres som selvstændige bygningsværker uden for ældre driftsbygninger.

Om siloer m. v. inden for bestående bygninger, se punkt 3 0.
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Fritagelsen omfatter endvidere frugt- og grøntsagslagre, drivhuse

og hønsehuse, når disse bygninger bruges erhvervsmæssigt i jordbrug,

husdyrbrug eller gartneri. Der gælder derimod afgiftspligt for hønsehuse

og drivhuse, der opføres for villaejere.

Under fritagelsen for driftsbygninger til jordbrug med binæringer

falder ikke bygninger til andelsforetagender inden for landbruget., f. eks.

mejerier, osterier, slagterier, fællesindkøbsforeninger. gartnerisalgsfore-

ninger o. lign. Fritagelsen omfatter heller ikke mistbænke, bure til pels-

dyr samt hegn.

ad c) A l d e r d o m s h j e m .

Fritagelsen omfatter sædvanlige alderdomshjem, plejehjem for ældre

samt kombinationer af disse.

ad d) Børnehjem.

Som sådanne anses børneværnsinstitutioner, der modtager børn un-

der 16 år til sædvanlig pleje og opdragelse. Fritagelsen omfatter også

mødre- og spædbørnshjem, samt daginstitutioner som vuggestuer, børne-

haver og fritidshjem. Fritagelsen omfatter derimod ikke børnepensionater,

ungdomsherberger o. lign.

ad g) H e l s e a n s t a l t e r .

Ved fritagelsen for helseanstalter (og de under h) nævnte skoler),

der som nævnt først blev indført i 1958, er forskellige af de bygninger,

som ikke har kunnet indregnes under de foran under a) - d) omtalte grup-

per, også kommet ind under fritagelsen.

Fritagelsen for helseanstalter omfatter foruden sygehuse også føde-

hjem, plejehjem, vanførehjem, rekonvalecenthjem, arbejdshjem for vanfø-

re, revalideringsinstitutter, kursteder samt offentlige tandklinikker.

ad h) Sko le r .

Som skoler anses folkeskoler, specialskoler, folkehøjskoler, fag-

skoler, seminarier, lærerhøjskoler, højere almenskoler, højskoler og uni-

versiteter.

Under specialskoler falder skoler for døve, blinde, evnesvage og

personer, som har tale-, læse-, skrive- eller tilpasningsvanskeligheder.

Under fagskoler går sædvanlige tekniske skoler, herunder bedrifts-

skoler, der er godkendt som led i lærlingeuddannelsen, samt landbrugs-

skoler, skovbrugsskoler, navigationsskoler, hotelfagskoler, handelsskoler

samt skoler for uddannelse af tjenestemænd.
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Som en del af en højskole eller universitet anses også tilhørende

institutter og biblioteker, men ikke selvstændige museer, biblioleker og

institutter.

Af militære skoler omfatter fritagelsen alene befalingsmandsskoler,

officersskoler og skoler, der fører frem til civilt godkendte eksaminer,

men ikke bygninger til sædvanlig militær oplæring og kursusvirksomhed.

Fritagelsen gælder kun skoler, som modtager elever til undervis-

ning på stedet, men ikke bygninger til brevskoler.

Både for helseanstalter og skoler gælder fritagelsen alle de bygnin-

ger, som hører til anlægget, f. eks. administrationsbygninger, internater,

laboratorier, kedelhuse, lagerbygninger og værksteder. For militære sko-

ler, der ligger inden for et kaserneområde eller bedriftsskoler, der lig-

ger inden for en industrivirksomheds område, gælder fritagelsen dog ale-

ne bygninger, som bruges til undervisningsvirksomheden.

23. Vi skal herefter gå over til at se nærmere på, hvilke arbejdsydelser

og materialeleverancer bygningshåndværkere og entreprenører kan levere

afgiftsfrit ved opførelse af de i det foregående punkt nævnte bygninger. Be-

skrivelsen af reglerne vil især referere sig til boligbyggeri, men de om-

talte regler vil i almindelighed kunne finde tilsvarende anvendelse på andre

slags afgiftsfrit byggeri.

Fritagelsen omfatter kun det, der ligger inden for bygningens grund-

mur, men ikke det der ligger uden for selve bygningen, f. eks. ledninger

til elektricitet, vand og kloak samt septictanke, hegn og vejbelægning. Der-

imod er vandledninger m.v. inde i huset med under fritagelsen, der tilli-

ge omfatter tagrender og nedløbsrør, der anbringes uden på bygningen.

Der er dog meddelt fritagelse for afgift af visse arbejdsydelser,

som falder på byggegrunden, men uden for selve huset. Dette gælder så-

ledes arbejde ved anlæg af p r i v a t vej over byggegrunden fra hovedvej

til huset samt arbejde med grundudgravning og opgravning for at skaffe

vand og kloak fra hovedledning eller egen brønd frem til huset. Fritagel-

sen omfatter også den efterfølgende tildækning og planering af udgravnin-

gerne og gælder ikke alene ved nyanlæg, men også ved senere reparatio-

ner og ombygninger.

Disse fritagelser udstrækkes også til at omfatte tilsvarende arbej-

der ved større samlede bebyggelser, således at hele byggeområdet i reali-

teten betragtes som én byggegrund. Der gælder dog altid afgiftspligt for

arbejde, som udføres af entreprenører ved anlæg af offentlige veje og ho-
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vedledninger for vand og kloak over området, når anlæggene ikke udeluk-

kende sker af hensyn til den pågældende bebyggelse.

Tilsvarende regler gælder for vand og kloak til landbrugsbygninger

samt anlæg af veje til landbrug og skovbrug.

De nævnte fritagelser for jordarbejde på byggegrunden omfatter kun

arbejdsydelserne, hvorimod der skal betales afgift af alle de materialer,

som anvendes uden for selve huset, f. eks. rør, sten og grus. Der skal

også betales afgift af arbejdet med nedlægning og samling af rørene.

24. Afgiftsfritagelsen for boligbyggeri m. m. omfatter ikke maskiner,

maskinelt udstyr og løsøre, selv om det er tilbehør til bygningen. Til be-

lysning af afgrænsningen over for løsøre m. v. skal anføres følgende:

Fritagelsen gælder ikke skarnkasser, brandslukningsmateriel, altan-

kasser, flagstænger, bænke, persienner, reoler og skabe (jfr. dog neden-

for). Skillevægge, som ikke går helt op til loftet er afgiftspligtige og lige-

så spejle og hylder, selv om de er fastgjort på væggen.

Skilte og opslagstavler på en bygning er ikke afgiftsfri, og tilsva-

rende gælder maling af navn eller reklame direkte på væg eller vindue.

Som en særlig regel gælder dog fritagelse for køkkenindretninger

og køkkenskabe. Endvidere anses sædvanlige hylder i almindelige hushold-

ningskældere og fast indbyggede garderobeskabe med stænger og hylder

som afgiftsfri dele af boligbyggeriet. Fritagelsen for sådanne skabe er be-

tinget af, at de er fastgjort til væg eller gulv med lister, vinkelbeslag,

murankere eller lignende.

Følgende går med under fritagelsen: Husholdningskomfurer (dog ikke

elektriske komfurer og gaskomfurer), badeovne, badstueovne, gruekedler,

kaminer, pejse og ovne til bygningsopvarmning (for elektriske ovne og gas-

fyrede ovne dog kun fast installerede) samt varmtvandsforsyningsanlæg til

sanitære formål eller til sædvanlig lokaleopvarmning.

De foran i punkt 19 omtalte regler for rørlæggerarbejde, herunder

centralvarmeanlæg, er stort set fortsat gældende i det omfang disse arbej-

der vedrører de bygninger, der stadig er omfattet af afgiftsfritagelsen.

Dog er nu tanke til oliefyr afgiftspligtige uanset størrelsen.

Fritagelsen omfatter sædvanlige sanitære installationer, men ikke

sanitært specialudstyr for læger, tandlæger, barber- og frisørforretninger,

børnehjem og alderdomshjem.
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Sprinkleranlæg (automatiske brandslukningsanlæg) er afgiftspligtige.

Alle provisoriske anlæg er afgiftspligtige, også sådanne, der anven-

des under opførelse af afgiftsfrit byggeri, f. eks. varme- eller udtørrings-

anlæg, som ikke senere indgår i bygningen. Der skal også svares afgift

af installationer i midlertidige bygninger, f. eks. arbejdsskure.

I de følgende to punkter gives en nærmere omtale af reglerne for

henholdsvis elektrisk udstyr og ventilationsanlæg.

25. Vedrørende afgiftsreglerne for elektrisk udstyr og installation i bo-

ligbyggeri gælder følgende:

Maskiner og maskinelt udstyr er afgiftspligtigt, og det samme gæl-

der ledningsinstallationer hertil.

Faste ledningsinstallationer til lys i nybyggeri af boliger er afgifts-

fri frem til og med lampested eller stikkontakt. Derimod er levering af al

slags belysningsudstyr og løse ledninger afgiftspligtig.

Ophængning og montering af standardbelysningsudstyr i trappeopgan-

ge, ydre rum samt bad og køkken er dog afgiftsfrit. Forudsætningen her-

for er, at opsætningen sker efter bestilling fra bygningens ejer (bygherren)

og bliver udført samtidig med og i tilknytning til den faste ledningsinstal-

lation.

Sikringsarrangementer, sikringsskabe, hovedafbrydere, målerunder-

lag m. v. til den faste lysinstallation er afgiftsfri, men elektricitetsmålere

falder ikke ind under fritagelsen.

Levering af elektriske husholdningsapparater som komfurer, koge-

plader, vaskemaskiner og køleskabe er afgiftspligtig, men installation af

ledninger hertil i boligbyggeri er fritaget. Centralvaskerianlæg og central-

køleanlæg er afgiftspligtige.

Elektriske pumpeanlæg, herunder også cirkulationspumper samt ele-

vatorer er afgiftspligtige.

Svagstrømsanlæg er nu altid afgiftspligtige, bortset fra rørinstalla-

tion eller lignende, som en installatør udfører i nyt boligbyggeri til brug

for telefoninstallation (dog ikke for hustelefonanlæg).

26. For ventilationsanlæg til boligbyggeri og andet afgiftsfrit byggeri

gælder følgende regler:

For almene aftræksanlæg, der er beregnet for sædvanlig bygnings-

mæssig ventilation er afgiftsfritagelsen betinget af, at anlægget er bygget
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for at dække det sædvanlige ventilationsbehov for vedkommende bygnings-

type. Fritagelsen er uafhængig af, om kanalerne er bygget af murværk,

beton, plader eller andet.

Afgiftsfri er endvidere sædvanlige ventilationsanlæg for tilførsel af

frisk luft, selv om luften bliver filtreret, opvarmet, befugtet eller afkø-

let, før den blæses ind i lokalerne.

Permanente varmluftsanlæg, som er udført med fast opstillede

varmluftsapparater eller varmebatterier tilsluttet varmtvands-varmeanlæg

eller elektrisk opvarmning er afgiftsfri under forudsætning af, at anlægget

i hovedsagen skal tjene samme formål som andre sædvanlige varmeanlæg

med radiatorer ellery lignende. Derimod omfatter fritagelsen ikke oliefyre-

de luftvarmeapparater og kaloriferer.

Perforerede akustiklofter i opholdsrum går med under fritagelsen,

selv om de er kombineret med opvarmning og herunder anvendes til for-

deling af varm luft.

Andre typer ventilationsanlæg end de foran nævnte er afgiftspligtige.

Kanaler udført i murværk eller beton som naturligt indgår i selve

bygningen, omfattes af fritagelsen, selv om kanalerne hører til ventila-

tionsanlæg, som efter foranstående regler ikke er afgiftsfri.

Af dele til ventilationsanlæg, som ikke kan leveres afgiftsfrit,

skal nævnes: Centrifugalblæsere med motor, transmissioner (kileremtræk,

remtræk, kædetræk o. lign. ), rembeskyttere, strammeskinner, inspek-

tionslemme på blæsere, dele til blæsere, propelventilatorer med motorer

og dele, regulatorer, termostater, hygrostater med vandfilter, andet auto-

matisk udstyr, luftkompressorer, specialventilatorer, motordrevne luftfiltre,

cykloner og andre udskillere, befugtningsapparater, renseanlæg for røggas,

røggasblæsere og ventilatorer til sikringsrum (også hånddrevne).

27. Nogle af de i det foregående omhandlede afgrænsninger af afgifts-

fritagelser vil naturligvis medføre problemer med opdeling af værdien af

en afgiftsfri og en afgiftspligtig del i tilfælde, hvor en leverance og især

en arbejdsydelse omfatter både fri og pligtige dele. I et enkelt tilfælde,

som skal omtales her, er der truffet en særlig standardordning for opde-

lingen.

Ved opsætning i forbindelse med nyopførelse af boliger eller andre

frie bygninger kan petroleumsfyrede ovne og oliekaminer, som fast tilslut-

tes skorstensaftræk, leveres afgiftsfrit af den leverandør, der selv foreta-
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ger opstillingen. Fr i tagelsen gælder dog kun selve ovnen el ler kaminen,

men der skal beregnes afgift af brænderen, uanset om den er fast monte-

ret i ovnen el ler leveres løs. Afgift skal endvidere betales af b rændse l s -

tank, rør ledninger m. v.

For at opnå en ensar te t fastsættelse af værdien af de afgiftspligti-

ge dele er der givet t i l ladelse til, at den afgiftspligtige del ved leveran-

cer af den nævnte ar t indtil videre fastsættes til 125 kr. , uanset hvilken

type el ler hvilket fabrikat den pågældende ovn eller kamin er af.

2 8. Som afslutning på denne fremstil l ing af reglerne om håndværkeres

og en t reprenøre r s afgiftsfri opførelse af boliger og visse andre bygninger

skal omtales visse kontrolregler og lignende.

Det er en betingelse for den afgiftsfri levering af arbejdsydelser

og mate r i a l e r , at der foreligger byggetilladelse. For bygninger, hvortil

der ikke kræves byggetilladelse, f. eks. driftsbygninger til landbruget,

kræves i stedet for denne en reg is t re r ing af byggearbejdet hos fylkesfor-

syningsnævnet (tidligere skatteinspektøren). Denne reg i s t re r ing skal ske,

inden opførelsen påbegyndes.

Når en t reprenører , bygmestre og andre bygningshåndværkere faktu-

r e r e r bygningsarbejde til bygherren, skal fakturaen indeholde oplysning om

bygningens art (beboelsesbygning, kombineret bygning, forretningsbygning,

børnehjem, alderdomshjem el. lign. ) og om arbejdets ar t (nybygning, t i l -

bygning, ombygning, reparat ion el. lign. ).

Ved fakturering af arbejde og mater ia le leverancer i forbindelse med

nyopførelse af bygninger, der kan ske afgiftsfrit, skal der i fakturaer og

regnskaber henvises til byggetilladelsen eller reg is t re r ingsbevis med angi-

velse af dettes nummer.

Fri tagelsen omfatter kun arbejde m. v. , som foretages inden ind-

flytningen i boligbyggeri finder sted. I etagebyggeri, rækkehusbyggeri

o. lign. byggeri med flere lejligheder anses indflytning ikke for at have-

fundet sted, før samtlige lejligheder er fuldført efter de oprindelige pla-

ner. Der må dog betales afgift af arbejdsydelser (incl. ma te r ia le r ) , der

r ekv i r e r e s , efter at indflytning har fundet sted i den pågældende lejlighed.

Som tidligere nævnt er garager fritaget, når de opføres samtidig

med og i tilknytning til boligbyggeri. F r a betingelsen om samtidighed kan

der d ispenseres , når arbejdet udføres inden 3 år fra byggetilladelsens
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tidspunkt. Denne frist kan yderligere forlænges efter en konkret vurdering

af årsagen til forsinkelsen.

2 9. Som sidste del af beskrivelsen af de gældende norske afgiftsregler

om byggeriet skal der her foretages en gennemgang af de regler, som

gælder for tilbagebetaling af afgiften for visse byggearbejder.

Godtgørelsesreglerne falder i to grupper. Den ene gruppe vedrører

godtgørelsen til selvbyggere for byggeri af den art, som bygningshåndvær-

kere m. fl. kan levere afgiftsfrit altså de i det foregående beskrevne byg-

gearbejder. Den anden gruppe omfatter godtgørelse af afgift for visse af

de byggearbejder, som håndværkerne ikke kan udføre afgiftsfrit, f. eks.

visse tilbygninger ombygninger og genopførelser. I tilfælde af, at selv-

byggere udfører sådanne byggearbejder, kan de også få godtgørelse for

afgiften af materialerne.

Godtgørelsesreglerne for selvbyggere omfatter ikke alene de mate-

rialer, som de indkøber og anvender ved egen opførelse af beboelsesbyg-

ninger eller andre afgiftsfri bygninger. Reglerne omfatter tillige materi-

aler, som en bygherre, f. eks. et boligselskab, selv indkøber, men som

han lader en håndværker anvende ved bygningens opførelse.

Godtgørelse vil kunne ydes for de byggematerialer, som håndvær-

kerne efter de i det forudgående omtalte regler ville kunne levere uden af-

giftsberegning, hvis håndværkerne selv anvendte dem ved opførelse af de

pågældende bygninger. Godtgørelsen kan derfor ikke omfatte maskiner og

løsøre samt hjælpestoffer, værktøj og andre driftsmidler, som anvendes

ved det pågældende byggeri.

3 0. Reglerne om afgiftsrefusion i andre tilfælde end de foran omtalte

regler for selvbyggere omfatter en lang række forskellige former for byg-

gearbejder, der vil blive omtalt enkeltvis i det følgende. Først skal reg-

lerne om godtgørelse for tilbygninger beskrives.

For tilbygninger (påbygninger) til beboelsesbygninger kan afgiftsgodt-

gørelse ydes, når der ved tilbygningen tilføjes mindst en lejlighed på 50
2

m gulvareal og med eget køkken. Tilbagebetaling kan ske, selv om til -
2

bygningen i sig selv ikke udgør 50 m , hvis der samtidig foretages en ombyg-

ning af det oprindelige hus, således at der fremkommer en fuldstændig lej-
2lighed pa 50 m ud over de tidligere eksisterende. Tilbygninger, der blot

forøger den enkelte lejligheds størrelse, er derimod ikke godtgørelsesbe-

rettigede.
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For tilbygninger til børnehjem, alderdomshjem, helseanstalter og

skoler kan der ydes godtgørelse, såfremt gulvarealet forøges med mindst
2

50 m , kælder og loft ikke medregnet.

For driftsbygninger i landbruget ydes godtgørelse, såfremt tilbyg-

ningen indeholder stald, lade, redskabshus eller lignende fuldstændige drifts-

enheder, som af pladshensyn eller af driftsmæssige hensyn bygges sammen

med en ældre driftsbygning. Der kan desuden ydes tilbagebetaling for silo-

er, gødningskældere og kartoffelkældere uanset om disse driftsenheder lig-

ger inden for en ældre driftsbygning. Tilbygninger til drivhuse giver ret
2

til tilbagebetaling, hvis udvidelsen udgør mindst 100 m .

Ved godtgørelse for tilbygninger ydes der kun godtgørelse for afgift

af materialer og arbejdsydelser, som vedrører selve tilbygningen, men

ikke for materialer og arbejdsydelser, der anvendes til samtidige repara-

tioner eller forbedringer på den oprindelige bygning.

31. For ombygninger af beboelsesejendomme kan der ydes afgiftsrefu-

sion, hvis arbejdet er så gennemgribende, at der faktisk fremkommer et

nyt hus. Ved afvejningen af, om arbejdet kan ligestilles med nybyggeri,

lægges der vægt på, om det oprindelige hus helt eller for en væsentlig del

er nedrevet og genopbygget helt eller delvis med nye materialer. Godtgø-

relse vil eventuelt også kunne ydes, hvis et tidligere sommerhus med

tynde, dårlige vægge og uden tilstrækkelig opvarmning ombygges til et

fuldt anvendeligt helårshus, eller hvis en garage, et udhus eller lignende

ombygges til beboelse.

Ved afgørelse af, om afgiftsgodtgørelse kan ydes, lægges der afgø-

rende vægt på omkostningerne, heri medregnet en anslået værdi af ejerens

eventuelle egen arbejdsindsats. Omkostningerne må være henimod omkost-

ningerne ved tilsvarende nybyggeri. Ved afvejningen kan der endvidere ta-

ges hensyn til, om ombygningen udføres i forbindelse med køb af et gam-

melt hus, hvori de pågældende arbejder må udføres, før den nye ejer kan

flytte ind i huset. Der kan herunder også ses på forholdet mellem købe-

summen for huset og omkostningerne ved ombygningen. Det er dog ikke

tilstrækkeligt, at ombygningen har været kostbar; der skal også være fo-

retaget et væsentligt indgreb i huset.

For ombygning af driftsbygninger i landbruget kan der ydes afgifts-

godtgørelse, når ombygningen er så gennemgribende, at der ved omlæg-

ning af gulve, vægge, tag, bærebjælker m.v. bygningsmæssigt set faktisk

fremkommer en ny driftsbygning.
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32. Afgiftsgodtgørelse kan endvidere ydes for genopførelse og repara-

tion af bygninger og anlæg efter brand, naturkatastrofe og krigsskade.

Disse regler gælder f. eks. også fabriksbygninger.

Ved tilbagebetaling af afgift for genopførelse og reparation efter

brand er grundlaget for tilbagebetalingen begrænset opad til størrelsen af

den lidte skade. Hvis bygningen eller anlægget er brandforsikret, og der

er foretaget vurdering af skaden, danner denne vurdering grundlag for til-

bagebetalingen. Der kan dog kun ydes godtgørelse for skade på det, der

efter de almindelige regler hører til bygningen, men ikke på maskiner og

elektrisk udstyr m. v. Hvis sådant er medregnet i skadevurderingen, må

der foretages fradrag herfor.

Ved mindre brandskader, hvor der ikke er foretaget vurdering, kan

godtgørelsen ydes på grundlag af omkostningerne ved reparationen.

Naturkatastrofer anses efter afgiftsbestemmelserne at foreligge, når

storm, storflom, stormflod, jordskred, stenskred, sneskred, jordskælv el-

ler andre større ulykker fører til store og uforudsete skader på bygninger

og anlæg. Der anses derimod normalt ikke at foreligge naturkatastrofe,når

nedbør, tørke og mere påregnelige natur- og klimaforhold fører til ødelæg-

gelse på bygninger og anlæg. Naturkatastrofe foreligger ikke, når skaden

kan føres tilbage til forsømmelse eller skødesløshed fra skadelidtes side.

F. eks. vil ødelæggelse af et tag på grund af sneens tryk ikke kunne anses

som skade ved naturkatastrofe.

Reglerne om krigsskader skal ikke nærmere omtales.

33. Uden at gå ind på de nærmere regler skal nævnes, at tilbagebeta-

ling endvidere kan ske i følgende tilfælde:

a) Det er tidligere anført, at byggeri, hvor mindst 75 pct. af gulvare-

alet skal anvendes til beboelse, afgiftsmæssigt betragtes som boligbyggeri

og derfor kan udføres afgiftsfrit. I andre tilfælde af kombineret byggeri

kan der ydes tilbagebetaling af afgiften af byggeomkostningerne for den del

af bygningen, der skal anvendes til afgiftsfri formål. Det er dog en betin-
2

geise, at det areal, der vedrører de afgiftsfri formal, udgør mindst 50 m

og - såfremt det gælder boliger - at det drejer sig om komplette lejlighe-

der med eget køkken og udenomsrum.

b) Ved opførelse af kirker og kapeller samt bygninger til sociale for-

mål kan der ske tilbagebetaling af afgiften af den del af byggeomkostnin-

gerne, der dækkes af private gavemidler, der er indsamlet til det pågæl-

dende byggeri.
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c) Afgiftsgodtgørelse kan endvidere ydes for udgifter ved færdiggørelse

af beboelseslejligheder efter at indflytningen har fundet sted (og som der-

for ikke har kunnet udføres afgiftsfrit af de pågældende håndværkere).

d) Afgiftsgodtgørelse kan endelig ydes for elektriske installationer i

tidligere strømløse distrikter (sker som en samlet tilbagebetaling til el-

værket), for dræning (se i øvrigt side 21) og for korntørrerier til landbru-

get (dog ikke for maskiner hertil).

34. Af de i øvrigt gældende almindelige regler, herunder fremgangsmå-

den ved ansøgning om afgiftsgodtgørelse, skal nævnes følgende:

For tilbagebetalingssituationerne gælder en tidsbegrænsning således

at der ikke ydes godtgørelse for arbejde udført og materialer leveret se-

nere end 3 år fra byggetilladelsens eller registreringens tidspunkt, eventu-

elt fra arbejdets påbegyndelse, hvis dette er sket tidligere. Der kan dog

under særlige forhold dispenseres fra denne tidsfrist, f. eks. hvor selvbyg-

gere på grund af dårlig økonomi eller sygdom ikke har kunnet overholde

fristen.

Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at de pågældende arbej-

der kan anses som en del af nybyggeriet, idet der ikke kan ydes godtgørel-

se for eventuelle forbedringsarbejder, selv om de udføres inden for 3-års

fristen. Ved bedømmelsen heraf er det af betydning, om de pågældende

arbejder var med i de oprindelige planer for byggeriet.

Tilbagebetaling ydes kun i tilfælde, hvor summen af de godtgørel-

sesberettigede regninger udgør mindst 1. 000 kr.

Ansøgninger om godtgørelse for byggearbejder indgives på særlig

blanket i 2 eksemplarer. Ansøgningerne skal bilægges specificerede og

kvitterede regninger som viser, at afgift er betalt. Regningerne skal lyde

på ansøgerens navn. Eventuelle kreditnotaer og rabatter skal fradrages i

det beløb, ansøgningen omfatter.

Hvis arbejdet er udført efter tilbud, skal kontrakten med specifika-

tioner også vedlægges. Hvis der for det pågældende arbejde kræves bygge-

tilladelse eller registreringsbevis fra fylkesforsyningsnævnet, skal dette

vedlægges. Endelig skal medfølge tegninger (eventuelt målsatte skitser) og

beskrivelse af det udførte arbejde.

Hver ansøgning må kun omfatte én bygning. Der kan søges tilbage-

betaling efterhånden som materialerne indføjes i bygningen, men der må

gå mindst 12 måneder mellem hver gang der søges. Ved første ansøgning
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må summen af de godtgørelsesberettigede regninger udgøre mindst 1. 000

kr.

Ansøgeren har ikke krav på tilbagebetaling for regninger, som om-

fatter varer eller arbejdsydelser, der - ifølge regningens datering - er le-

veret eller udført mere end 3 år før ansøgningens indsendelse.

De indsendte regninger tilbagesendes ansøgeren, men denne må for-

pligte sig til at opbevare dem forsvarligt i 10 år og efter anmodning lade

rigsrevisionen gennemgå dem af kontrolhensyn.

Det skal endelig nævnes, at det for skatteydere, der lignes på

grundlag af regnskaber, er en betingelse for tilbagebetaling af afgift af

byggearbejder, at udgiften bliver aktiveret i regnskabet, og at den altså

ikke afholdes over driftsregnskabet.

- - - - o - - - -

35. I en redegørelse om retningslinier for skattepolitikken, som den

norske regering i 1961 afgav til stortinget, blev der rejst det spørgsmål

til overvejelse, om omsætningsafgiften på byggeri og anlægsarbejder burde

ændres til en generel vareafgift på alle byggematerialer.

Af hensyn til provenutabet udelukkede man på forhånd den mulighed

at genindføre den generelle fritagelse for byggeri og anlægsarbejde, som

var gældende fra 1946 til 1955. Der pegedes herefter på tre muligheder

for den fremtidige udformning af denne del af omsætningsafgiften. Den før-

ste var at opretholde afgiften i den gældende form og den anden at gøre

afgiften generel, sådan at den også skulle omfatte de nu fritagne områder

inden for byggeriet. En sådan ændring ville medføre en betydelig forøgelse

af afgiftens provenu og indebære betydelige fordele i forhold til de gælden-

de regler, idet den ville passe bedre ind i hele afgiftssystemet og ville

være enklere at administrere. Man formodede imidlertid, at der ikke ville

kunne opnås almindelig tilslutning til en sådan ændring.

Den tredie mulighed, der blev anført, var at fritage arbejdsydelser-

ne ved byggearbejder fra afgiften, men med afgiftspligt for byggemateria-

lerne. Dette alternativ mente man havde så stor interesse, at der var

grund til nærmere at undersøge det.

36. Til at udrede spørgsmålene om en sådan omlægning af afgiften på

byggearbejder blev der i 1962 nedsat en arbejdsgruppe af tjenestemænd fra

afgiftsadministrationen. Gruppen afgav betænkning i 1963. Denne betænk-
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nings indhold refereres i det følgende i det omfang, det har interesse for

de tilsvarende danske problemer.

Betænkningen anfører to muligheder for indretningen af et system

med afgiftspligt på materialer til bygge- og anlægsvirksomhed. Den ene er

at anse bygningshåndværkernes levering af materialerne til bygherren som

den omsætning, hvoraf der skal betales afgift. Den anden mulighed er at

opkræve afgiften ved salget af materialerne til bygningshåndværkerne.

Den første af disse muligheder svarer til det system, man havde i

Norge fra 1935 til 1941, hvor afgiftsberigtigelsen af materialerne skulle

ske på grundlag af deres værdi på det tidspunkt og i den stand, hvori de

blev indføjet i bygningen. Denne værdi vil imidlertid være vanskelig at

fastsætte og kontrollere. Betænkningen overvejer derfor den mulighed, at

afgiftsberigtigelsen skulle knyttes til materialernes værdi ved levering el-

ler aflæsning på byggepladsen, men heller ikke denne løsning kan betænk-

ningen anbefale.

Betænkningen mener derfor, at en eventuel omlægning af afgiften

bør foretages således, at afgiften lægges på salget af byggematerialerne

til bygningshåndværkerne, hvilket lægges til grund for den videre udred-

ning.

37. Et af de hensyn, som skulle tages ved omlægningen, skulle være

at lette bygningshåndværkernes regnskabsmæssige problemer. Disse pro-

blemer er opstået under det nuværende norske system, fordi ikke alle byg-

gearbejder er afgiftspligtige. Lettelsen for håndværkerne opnås ved, at de

efter omlægningen slet ikke skulle være registreringspligtige. Afgiftsplig-

ten for arbejde, der udføres på byggepladsen, vil bortfalde, og for at æn-

dringerne skal få praktisk betydning for en række håndværksfag, foreslås

der også afgiftsfrihed for det forudgående arbejde, som bygningshåndvær-

kerne udfører på værkstedet. Dette vil imidlertid medføre en forskellig af-

giftsbelastning på håndværksmæssig og fabriksmæssig fremstilling af byg-

ningsdele, som vil medføre en tendens til omlægning af de gældende frem-

stillings- og handelssædvaner, således at systemet vil modvirke rationali-

seringen.

Betænkningen mener imidlertid, at såfremt man vil gennemføre en

omlægning af afgiften på byggevirksomhed til en vareafgift, vil det næppe

være muligt at gennemføre særlige ordninger for at modvirke denne kon-

sekvens af en vareafgift på salget til bygningshåndværkerne. Man mener

dog, at en egentlig fabriksmæssig produktion af bygningsdele altid bør med-

føre registreringspligt for fremstilleren.
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38. Betænkningen foreslår, at afgiftsfritagelsen for selve arbejdsydel-

sen ved byggeri og anlæg kommer til at omfatte alle slags arbejder, såvel

nybyggeri som reparationer og vedligeholdelse samt servicearbejde såsom

vask og rengøring af bygninger.

Det skal være en betingelse for afgiftsfriheden, at arbejdet vedrø-

rer bygningen eller det faste anlæg. Dette skal dog ikke hindre, at det

anses som arbejde på en bygning, selv om en bygningsdel fjernes til repa-

ration, f. eks. isætning af en vinduesrude.

Som det fremgår af fremstillingen af de nugældende afgiftsregler,

er maskiner, maskinelt og elektrisk udstyr m. v. afgiftspligtigt, selv om

det installeres i afgiftsfrit byggeri (f. eks. boliger). For at skabe ensar-

tethed foreslås afgiftsfritagelsen for byggearbejde udvidet til at gælde så-

danne installationer. Ledninger og rørforbindelser inden for maskineriet

m. v. skal dog ikke anses som dele af bygningen.

Som eksempler på, hvad der ifølge betænkningen skulle anses for

arbejde på bygning, kan nævnes: Opførelse af fabriksskorstene, speciel

forstærkning af gulv eller vægge, støbning af maskinfundamenter, udvendigt

eller indvendigt murerarbejde på dampkedler og ovne, herunder smelteov-

ne, samt arbejde på tanke og kar af en sådan størrelse, at de må ligestil-

les med byggeri. Montering af jernbjælker og skinner til løbekatte og kra-

ner kan også anses som byggearbejde, medens kraner og andre bevægelige

dele fortsat anses som maskiner eller maskinelt udstyr.

Som bygningsdele anses ikke elevatorer, rulletrapper, transport-

bånd, markiser, persienner, brandstiger, elektriske komfurer og køleska-

be, reklamelys og reklameskilte.

Derimod mener betænkningen, at afgiftsfriheden for byggearbejde

også bør omfatte sådanne indretninger, som tager sigte på bygningens ud-

nyttelse til erhvervsformål, f. eks. garderobeskabe, skranker, hylder, di-

ske samt bank- og butiksindretning. Betingelsen må dog være, at indret-

ningerne varigt fastgøres til væg eller gulv med lister, beslag eller mur-

ankre.

3 9. Betænkningen drøfter p rob lemerne vedrørende afgiftsberigtigelse af

va re r , som r e g i s t r e r e d e v i rksomheder udtager til brug ved udførelse af

byggearbejder , herunder p rob lemerne vedrørende fas tsæt te lse af den af-

giftspligtige værdi samt regnskabsføre lsen.
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Endvidere omtales problemerne vedrørende præfabrikerede bygnings-

elementer, men betænkningen går ikke ind for at indføre nogen særordning

for disse.

I sammenfatningen i betænkningens slutning fremhæves det, at det

følger af princippet med vareafgift og én afgiftssats, at afgiften vil ram-

me forædlede industriprodukter hårdere end materialer, som forudsætter

videreforædling af køberen på byggepladsen. En omlægning til vareafgift

vil derfor kunne forrykke konkurrenceforholdene.

Betænkningen konkluderer i, at til trods for de indvendinger, som

kan rettes mod det foreslåede system, finder man alligevel at burde til-

råde, at omsætningsafgiften for bygge- og anlægsvirksomhed omlægges til

en vareafgift efter de retningslinier, som er anført i betænkningen.

40. Den refererede betænkning må fortrinsvis betragtes som en afgifts-

teknisk udredning af problemerne, og skattedirektøren har ved sin frem-

sendelse af betænkningen til finansdepartementet tilsluttet sig betænknin-

gens resultater i denne henseende. I øvrigt har skattedirektøren peget på

de uheldige virkninger, som en omlægning vil kunne have på den mere ra-

tionaliserede del af byggevirksomheden. Skattedirektøren vil dog ikke tilrå-

de, at denne svaghed ved systemet søges afbødet ved, at der etableres

undtagelsesregler for præfabrikerede bygningselementer, idet sådanne reg-

ler vil medføre komplicering af systemet og svækkelse af afgiftskontrol-

len.

41. I stortingspropositionen om almindelig omsætningsafgift for 1964

har finansdepartementet bl. a. anført, at det i sig selv er lidet ønskeligt

at gennemføre en ændring i afgiftssystemet, når der kan rejses tvivl om,

hvorvidt ændringen vil være rationel ud fra produktionstekniske hensyn.

Der må derfor være ganske særlige forhold, som skulle begrunde en så-

dan omlægning.

Det har været en forudsætning for en eventuel omlægning til vare-

afgift, at de eksisterende fritagelser eller refusionsordninger for visse ar-

ter af byggeri afskaffes. I så fald regnes en omlægning kun at ville ændre

omsætningsafgiftens provenu ganske uvæsentligt.

De sociale eller erhvervspolitiske hensyn, som hidtil er varetaget

ved de nævnte undtagelser, måtte efter en omlægning varetages gennem

de særlige støtteordninger, som findes på de pågældende områder. Sådan-

ne tilskud ville betyde en væsentlig mindskning af provenuet.
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Finansdepartementet finder det derfor ikke formålstjenligt at frem-

me forslaget om omlægning til vareafgift, bl. a. også under hensyn til, at

der arbejdes på en betænkning om den fremtidige boligpolitik, og at en æn-

dring vil forrykke grundlaget for denne betænknings indstilling.

42. Derimod peger finansdepartementet på en anden mulighed, som vil

være mere hensigtsmæssig end den bestående ordning for afgiften på byg-

geri og anlægsarbejde. Denne mulighed består i at udvide bygge- og an-

lægsafgiften til at omfatte alt byggeri, men samtidig indføre kompenseren-

de støtteordninger for boligbyggeri og for visse andre områder, som nu

er fritaget for afgiften (driftsbygninger til landbrug, skoler og sygehuse).

Det anføres, at en sådan generel omsætningsafgift for byggeri og anlægs-

arbejde vil være langt mere i overensstemmelse med det system, som

omsætningsafgiften i øvrigt bygger på, og vil have fordele ud fra mere

generelle økonomiske hensyn. Desuden vil den være nemmere at admini-

strere. Finansdepartementet foreslår derfor, at der i nævnte betænkning

om boligpolitikken tages stilling til spørgsmålet om, hvorledes en støtte-

ordning for boliger bør udformes med henblik på kompensation for en

eventuel omsætningsafgift på almindeligt boligbyggeri.
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C. Schweiz .

1. En almindelig omsætningsafgift indførtes i Schweiz pr. ]. oktober

1941. Afgiften er ligesom den danske omsætningsafgift en enkeltledsafgift

der opkræves hos (større) grossister og fremstillingsvirksomheder (se

nærmere nedenfor) og omfatter alle varer, der ikke udtrykkeligt er und-

taget. Afgiftssatsen udgør for tiden 3, 6 pct. ved salg til konsumenter og

5, 4 pct. ved andet salg.

Listen over afgiftsfri omsättning, afgiftssatserne og enkelte andre

bestemmelser er fra tid til anden blevet ændret, uden at der har været

tale om gennemgribende ændringer i selve systemet.

2. Den gældende schweiziske omsætningsafgift omfatter såvel varer

(løsøre) som arbejde, der ydes på varer; herunder enhver forarbejdning,

samling, forædling, reparation og rengøring af løsøre.

Undtaget fra afgiftspligten er dog følgende varer: husholdningsgas;

vand; elektricitet; brændsel; sæbe og vaskemidler; alle spise- og drikke-

varer (bortset fra alkoholiske drikke); kvæg; fjerkræ; fisk; korn; land-

brugsmæssige hjælpestoffer; frø og levende planter; lægemidler; aviser,

tidsskrifter og bøger.

Afgiften opkræves som hovedregel i engrosleddet, men er ikke en-

sidigt knyttet til dette handelsled, idet en virksomheds pligt til at opkræve

afgift afhænger af størrelsen og strukturen af virksomhedens omsætning.

Afgiftsskyldige og registreringspligtige er følgende virksomheder:

a. Handelsvirksomheder, som har en årsomsætning på mere end 35. 000

sfrcs. (= ca. 55. 000 kr. ), hvoraf mere end halvdelen falder på engros-

leverancer, eller som har en årsomsætning af brugte varer på mere

end 35. 000 sfrcs. ; ved engrosleverancer forstås både mellemhandelsle-

verancer (f. eks. til detailhandlere) og leverancer af råvarer' eller halv-

fabrikata til fremstilling af andre varer eller til erhvervsmæssig an-

vendelse i byggeri.

b. Fremstillingsvirksomheder, som har en årsomsætning på mere end

35. 000 sfrcs. af varer, herunder varer, der anvendes eller sælges uden

videre forarbejdning, eller af arbejde på varer, herunder arbejde på

byggematerialer, indtil disse er inkorporeret i fast ejendom. En virk-

somhed, der ved siden af fremstilling eller byggeri også driver salgs-

virksomhed, anses for en fremstillingsvirksomhed, når mere end 25 pct.
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eller mere end 35. 000 sfrcs. af den samlede årsomsætning vedrører

varer af egen fremstilling eller byggeri.

Registrerede virksomheder kan mod afgivelse af en såkaldt grossist-

erklæring afgiftsfrit indkøbe varer, som er bestemt til videresalg, eller

som skal anvendes som materialer eller hjælpestoffer ved fremstilling eller

ved byggearbejder. Der er derimod ikke adgang til afgiftsfrit indkøb af

varige driftsmidler.

3. Den schweiziske omsætningsafgift er som nævnt en vare(løsøre)af-

gift, der tillige omfatter ethvert arbejde, der udføres på løsøre. Bygge-

materialer og arbejder, der udføres på disse, er således afgiftspligtige,

så længe materialerne kan betragtes som løsøre.

Heraf følger, at der ved byggearbejder også i et vist omfang skal

ske afgiftsberigtigelse af det arbejde, der foregår på byggepladsen. Ved

byggearbejder, der udføres af registreringspligtige entreprenører og hånd-

værkere, skal således foretages en deling mellem den arbejdsydelse, som

foretages på byggematerialer, f. eks. lægning af mursten, og den arbejds-

ydelse, som foretages, efter at materialerne er inkorporeret i bygningen.

De efter materialernes inkorporering påløbne omkostninger beskattes ikke.

4. Når en kontrakt om et byggearbejde alene går ud på, at entrepre-

nøren skal foretage bearbejdning af terrænet, foreligger der et afgiftsfrit

arbejde på fast ejendom. Dette er således tilfældet, når den pågældende

entreprenør kun har påtaget sig selve udgravningen af en minegang eller

af et terrænindsnit til en vej. Hvis han også har påtaget sig at afstive

minegangen eller foretage vejbelægningen, foreligger der en delvis afgifts-

pligtig ydelse; regningsbeløbet for det samlede arbejde kan danne grund-

lag for anvendelsen af en såkaldt pauschalsats (reduceret afgiftssats for

arbejder, hvoraf en del er afgiftsfri), jfr. senere.

På samme måde vil omkostningerne ved afskrabning af en husfacade

eller aftagning af maling på andre bygningsdele (døre, vinduer) kun blive

inddraget i et afgiftspligtigt beløb, når disse arbejder udføres som en del

af en samlet entreprise, der omfatter anvendelse af byggematerialer, in

casu facadepudsning eller nymaling.

5. Da det kun er arbejde på løsøre, der er afgiftspligtigt, vil nøjagtig

ensartede bearbejdninger uden anvendelse af materialer være afgiftspligti-

ge, når den bearbejdede genstand er en løsøregenstand, og afgiftsfri, når
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genstanden er en del af fast ejendom. Således er en tømrer eller en sned-

ker afgifts skyldig for oversavning af en bjælke eller afhøvling af et bræt,

når træet er bearbejdet i deres værksted og derfra udleveres (som løsøre)

til kunden, men fritaget for afgiftserlæggelse, hvis disse bearbejdninger

foretages på en tilsvarende bjælke eller et bræt, der er indbygget i et

varigt bygningsværk. Gas- og vandmesteren er skatskyldig for rensning

af rørledninger for rust eller kalk, når ledningerne er installeret i løs-

øre eller hvad dermed må ligestilles, f. eks. i en rent midlertidig udstil-

lingshal, men fritaget for afgiftserlæggelse for rensning af rør, der er

en del af et varigt bygningsværk.

6. Som omtalt skal afgiften af byggearbejder beregnes af materiale-

værdien på det tidspunkt, hvor materialerne indføjes i bygningen. Hertil

hører alle arbejdsomkostninger og andre omkostninger indtil dette tids-

punkt; alene omkostninger, der vedrører arbejde, der udføres efter ind-

føjelsen af materialerne, medregnes ikke. Uden for den afgiftspligtige

værdi falder eksempelvis de omkostninger, der ved murerarbejde påløber,

efter at murstenene er fastgjort i mørtelen.

Det er klart, at en nøjagtig udskillelse af den afgiftspligtige del af

det samlede regningsbeløb for et byggearbejde ikke i praksis er mulig.

De schweiziske afgiftsmyndigheder har derfor i samarbejde med de enkelte

byggefag fastsat nærmere regler for, hvor stor en andel af det samlede

fakturabeløb der for de enkelte entreprisearter skal anses som afgifts-

pligtig. For murerarbejde er der således fastsat en afgiftspligtig andel på

55 pct. ; da bygningsarbejder altid anses for konsumentleverancer, er den-

ne andel afgiftspligtig med 3, 6 pct. , og afgiftsbelastningen - pauschalsat-

sen - for murerarbejder udgør således 1, 98 pct. af det samlede regnings-

beløb.

Ved fastsættelsen af pauschalsatserne for de enkelte entreprisear-

ter er også sådanne arbejder, der er afgiftsfri som ren bearbejdning af

terrænet, inddraget i beregningerne for herved at spare de skatskyldige

for en tidsrøvende udskillelse af de samlede regningsbeløb.

7. I det følgende skal til nærmere belysning af det anførte omtales de

mere detaillerede regler, der er optrykt i de af den schweiziske afgifts -

administration til de afgiftspligtige virksomheder udsendte meddelelser.

De for byggearbejder fastsatte pauschalsatser kan kun anvendes i

tilfælde, hvor de anvendte materialer bringes i forbindelse med et grund-
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stykke eller indføjes i en bygning på en sådan måde. at materialerne bli-

ver en del af fast ejendom. Det kræves herved ikke blot, at materialerne

fastgøres, men også at de er bestemt til förbliven på den pågældende ejen-

dom.

Som fast ejendom anses f. eks. byggeri som foreløbigt skal anven-

des ved en udstilling men som derefter skal forblive på stedet på ube-

stemt tid. Derimod anses udstillingsbygninger og andre bygninger, om

hvilke det på forhånd er besluttet, at de senere skal fjernes, for løsøre,

også selv om det er bestemt, at bygningerne skal forblive på stedet et

vist nærmere bestemt tidsrum, efter at udstillingen har været afholdt. Som

"løsørebygninger" anses f. eks. også provisoriske kontorbarakker og ar-

bejdsskure samt udstillingsstande, der for begrænset tid indrettes i perma-

nente udstillingshaller. Fremstillingen af "løsørebygninger" såvel som et-

hvert arbejde på sådanne bygninger (f. eks. murer-, tømrer-, snedker-,

smede-, maler- og sanitetsarbejder) er fuldt afgiftspligtige. Afgiften be-

regnes med 3, 6 pct. , såfremt bygherren selv skal anvende "løsørebygnin-

gerne"; ved levering til videresalg er "løsørebygningerne" afgiftspligtige

med 5, 4 pct., eller mod behørig afgivelse af grossisterklæring afgiftsfri.

Terræn-, opgravnings- og fundamenteringsarbejder anses altid som

arbejde på fast ejendom, også når de udføres i forbindelse med opførelse

af løsørebygninger. Det samme gælder ledninger i jorden (vandledninger

o. lign. ), når disse skal forblive på stedet efter løsørebygningens fjernel-

se.

Det er en betingelse for anvendelse af pauschalsatserne, at den af-

giftspligtige virksomhed selv foretager monteringen på den faste ejendom

af de pågældende materialer. Ved salg fra butik, udlevering fra værksted

eller levering på byggepladsen, uden at leverandøren foretager monteringen,

er det samlede regningsbeløb for leverancen således afgiftspligtigt. Dette

gælder også i tilfælde, hvor monteringen kun er løs eller midlertidig.

8. Arbejde på fast ejendom anses for en leverance til konsument, og

den pågældende bygningshåndværker skal derfor afgiftsberigtige den afgifts-

pligtige del af arbejdet med 3, 6 pct. Sådanne arbejder kan i intet tilfælde

leveres afgiftsfrit mod grossisterklæring. I tilfælde, hvor bygningshåndvær-

keren er hovedentreprenør, skal han kun afgiftsberigtige det arbejde, han

selv udfører. Alle arbejder, som er overgivet til underentreprenører, skal

beskattes af disse.
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Ingeniør- og arkitekthonorarer beskattes med den pågældende pau-

schalsats, når de indgår i entreprenørens regning til bygherren.

9. Pauschalsatser er fastsat for alle bygningsfag og for talrige speci-

alarbejder. Anvendelsen af pauschalsatserne er frivillig. Såfremt en virk-

somhed imidlertid har anvendt pauschalafregning ved et byggearbejde, har

den dermed bundet sig til at anvende satserne på samtlige arbejder af

denne art i mindst 4 på hinanden følgende afgiftskvartaler, altså også på

arbejder, hvor kun få eller ingen materialer anvendes. Virksomheder, der

ikke anvender pauschalafregning, skal for hvert enkelt arbejde udskille den

afgiftspligtige del.

Det regningsbeløb, hvoraf pauschalsatsen beregnes, skal omfatte

alt, hvad bygningshåndværkeren under en eller anden form stiller bygher-

ren i regning, og som skal betales af denne eller af en trediemand på den-

nes vegne. Hertil hører også udlæg for transport af materialer til bygge-

pladsen, ud- og hjemtransport af entreprenørmateriel, rejse- og forplej-

ningsudgifter til montører m. v.

10. Til belysning af pauschalsatssystemet skal af det foreliggende ma-

teriale følgende e k s e m p l e r fremdrages (i alfabetisk orden) med anfør-

sel af arbejdets eller byggeriets art og den herfor fastsatte i forhold til

den almindelige afgift på 3, 6 pct. reducerede afgiftssats:

Asfaltarbejder 1, 98 pct.

Autoværksteder:

a) Benzin-, olie-, trykluft- og vandledninger, tanke
og lagerbeholdere 2,7 pct.

b) Indbyggede maskinelle indretninger såsom kompressorer,
hydrauliske løfteanordninger, elevatorer, vognvaskindret-
ninger, sprøjteanlæg, pumper, benzin- og luftstandere:

materialerne fuld afg.

montagen 0, 72 pct.

ved samlet fakturering 3, 42 pct.

Blikkenslager- og installationsarbejder:

a) Almindeligt blikkenslagerarbejde 1, 98 pct.

b) Sanitære installationer 2,7 pct.

c) Installation af sygehusindretninger, som ikke kan anses
for almindelige sanitære installationer:

apparater, f. eks. kirurgiske varmeanlæg og sterilisa-
tionsapparater fuld afg.

separat fakturerede installationsydelser (ledningstil-
slutninger og montage af apparaterne) 2,7 pct.
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d) Centralopvarmningsinstallationer 2,7 pet.

e) Tilslutning af ovne og ovnrør 2,7 pct.

El-installationer:

a) For autoriserede el-installatørers sædvanemæssige om-
sætning gælder følgende:

aa) Salg fra butik eller værksted fuld afg.
evt. 5, 4 pct.

Til butiks- eller værkstedssalg henregnes alt, som
normalt tages til indtægt i butikskassen, også salg
af belysninger, som sælgeren senere servicemæs-
sigt monterer; endvidere levering af el-materiel,
som blot skal tilsluttes en stikkontakt, såsom stan-
derlamper, varmeovne og andre elektriske appa-
rater (også reparationer på sådant materiel);
samt værkstedsarbejde, som virksomheden lader
udføre, f. eks. hos fabrikanten af et defekt appa-
rat.

bb) Indtægter af samtlige installationsarbejder, så-
fremt installatøren ikke er fremstiller af de in-
stallerede elektriske apparater og derfor ikke kan
anvende de nedenfor under b-g anførte satser 2,7 pct.

(herunder falder alle husinstallationer incl. de
i forbindelse med det bestilte installationsarbej-
de leverede armaturer, apparater, afbrydere m.v.,
bortset fra sådanne, som blot skal tilsluttes en
stikkontakt; endvidere såvel de anvendte materi-
aler som alle arbejder med anvendelse af mate-
rialer, f. eks. reparation af monterede apparater
eller af installationen. Arbejde på genstande, der
ikke er monterede, beskattes fuldt ud).

b) For fremstillere af elektriske apparater gælder følgende:

apparater, armaturer og reparationer herpå fuld. afg.

særskilt fakturerede omkostninger ved installation
og reparation af installationen 2, 16 pct.

c) Særregel for fremstillere af apparater og dele til
elektriske afbryder anlæg:

materialerne (incl. installationsmateriel) fuld. afg.

montagen 2,16 pct.

d) Luftledninger:

materialerne fuld afg.

montagen 1,26 pct.

demontage fuld afg.
evt. 5, 4 pct.
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e) Kabelarbejde:

kabellevering incl. muffer, kanaler, beskytter,

endestykker m. v fuld afg.

tilslutningsarbejder incl. loddetin, klemmer m.v. . . . 1,8 pct.

kabeltrækning uden tilslutning afg. fri

f) El-bageovne 3, 15 pct.

Facadefornyelser (natur- og kunststensarbejder) 1, 98 pct.

Gas- og vandledninger:

a) i jorden, indtil hovedtilslutningen i bygningen 1,8 pct.

b) i bygningen (incl. hovedtilslutningen) 2,7 pct.

Glarmesterarbejder (også spejlglas, blyindfatning og
glasbeton) 1, 98 pct.

Gulvbelægninger af enhver art (sten, beton, træ, linoleum,
kork) 1, 98 pct.

Havearbejder:

a) Levering og opsætning af planter, såning af græs-
plæner og blomsterbede, pasning og vedligeholdelse
af haver, såsom sprøjtning, beskæring, gravning og
græsslåning afg. fri

b) Anlægsgartnerarbejde, såsom opgravnings- og plane-
ringsarbejder, anlæg af veje og stier, belægningsar-
bejder, murerarbejder, natur- og kunststensarbej-
der m. v 1, 98 pct.

Indhegninger:

a) Træhegn (stakitter, palisader) 1, 98 pct.

b) Hegn af jern eller metaltråde 2,7 pct.

Isolering af rum mod lyd, temperaturer eller fugtig-
hed 1, 98 pct.

Isolering af ledninger og tanke 2,7 pct.

Jernkonstruktioner (broer, gasbeholdere) 2,7 pct.

Krananlæg, der kan anses for fast ejendom:

a) Krananlæg i bygninger og i det fri, incl. bevægeli-
ge jernkonstruktioner:

materialerne fuld afg.

montagen o, 72 pct.

b) Faste jernkonstruktioner, som bærer kranen 2,7 pct.
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Køkkeninstallationer:

a) Kombinerede indretninger med apparater, såsom ovn,
køleskab og kogeplader:

materialerne fuld afg.

montagen o, 72 pct.

ved samlet fakturering 3,4 pct.

b) Køkkenkombinationer (bord, over- og underskab,
tallerkenstativ m.v.) uden apparater:

af træ 1, 98 pct.

af metal (eller metal og træ) 2,1 pct.

c) Køkkenborde af metal (uden apparater) med eller
uden underskab 2,7 pct.

Køleanlæg:

materialerne fuld afg.

montagen o, 72 pct.

ved samlet fakturering 3, 42 pct.

Malerarbejder (også på rør og andre lignende dele af

fast ejendom) 1, 98 pct.

Murerarbejde 1, 98 pct.

Oliefyringsanlæg 2,7 pct.

Smedearbejder 2,7 pct.

Snedkerarbejder (incl. dørskånere af celluloid og rum-
isolering) 1, 98 pct.

Tankanlæg 2,7 pct.

Tapetsering (levering incl. opsætning eller blot op-
sætning) 1, 98 pct.

Tømrerarbejder 1, 98 pct.

Vejbygningsarbejder 1, 98 pct.

Ventilationsanlæg 2,7 pct.

11. For så vidt angår de i flere af de ovennævnte eksempler anvendte

udtryk "materialerne" og "montagen" gælder følgende:

Som "materialer" anses betalingen for de på grundstykket eller

bygningen indføjede varer (maskiner, apparater og andet materiel) incl.

transportomkostninger til grundstykket eller bygningen.

Som "montage" anses betaling for indføjningen af varerne på grund-

stykket eller bygningen eller for den rene bearbejdning uden materialean-
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vendelse. Hertil hører foruden arbejdslønnen og rejse- og forplejnings-

godtgørelse til montørerne også transport, vedligeholdelse og brændstof-

forbrug vedrørende de ved monteringen eller bearbejdningen anvendte ma-

skiner og øvrige driftsmidler.

Det er en betingelse for anvendelse af de for montering særligt

fastsatte pauschalsatser, at mor.teringsomkostningerne bliver sa>rskilt fak-

turerede. Såfremt dette ikke er tilfældet, beskattes monteringen som ma-

terialerne, medmindre der er fastsat en særlig sats for "ved samlet fak-

turering".

12. Byggevirksomheder, som skal afregne efter forskellige pauschal-

satser, kan ansøge om fastsættelse af én enkelt specielt for deres virk-

somhed udregnet pauschalsats, som derefter kan anvendes på virksomhe-

dens samlede omsætning.

Byggevirksomheder, der ved siden af arbejde på fast ejendom i

ubetydeligt omfang udfører fuldt afgiftspligtigt (3, 6 eller 5, 4 pct. ) arbejde

på løsøre, f. eks. maling af ikke faste genstande samtidig med renovering

af et køkken, kan ansøge om at måtte anvende en tilnærmelsesvis udskil-

lelse af den fuldt skattepligtige del af deres samlede omsætning, f. eks.

ved fastsættelse af en procent herfor af den samlede omsætning.

13. De i det foregående omhandlede afgiftsregler for bygge- og anlægs-

virksomhed er blevet kritiserede af en kommission af sagkyndige, der i

1956 afgav betænkning om den fremtidige udformning af omsætningsskatten

i Schweiz.

Det anføres i betænkningen, at de gældende særregler for byggeriet

fra et samfundsøkonomisk synspunkt må anses for utilfredsstillende. Reg-

lerne er således uforenelige med det princip, at en omsætningsskat bør

være neutral over for forbrugsvalget, når de medfører, at afgiftsbelast-

ningen ikke er ens for løsøre og for fast ejendom. Som eksempler herpå

anføres bl. a. den forskellige afgiftsmæssige behandling af løse bænke og

faste bænke, af maskiner og driftsbygninger eller lignende anlæg og af

"løsørebygninger" og andre bygninger. Endvidere henvises til det uheldige

i, at afgiftsbelastningen kan afhænge af tilfældigheder, således som det

er tilfældet, når tunnelbyggeri kan ske helt uden afgift, når det foregår

i fast undergrund, men skal afgiftsbelastes, når afstivning er nødvendig;

ligeledes at der i sidstnævnte tilfælde fremkommer forskelligheder alt ef-

ter, om udgravning og afstivning indgår i samme kontrakt, eller om ud-
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gravning overlades til et firma, der ikke gør brug af pauschalsatserne.

Disse afgiftsforskelle betyder, at reglerne griber forstyrrende ind i kon-

kurrenceforholdene.

Det påpeges endvidere i betænkningen, at det gældende systems af-

giftstekniske komplikationer er stærkt belastende for såvel administratio-

nen som erhvervslivet. Det er således - især for de mindre og mellem-

store byggevirksomheder - forbundet med betydelige vanskeligheder at

administrere regler, der ikke er ens for alle arter af arbejder, som virk-

somhederne udfdrer. Det anføres i denne forbindelse, at det selv for ad-

ministrationen kan være vanskeligt at løse de problemer, der opstår i

forbindelse med sondringerne mellem løsøre og fast ejendom og mellem

de til de forskellige pauschalsatser hørende arbejder på fast ejendom.

Under henvisning til ønskeligheden af konkurrenceneutralitet og af

enkle regler anser kommissionen det derfor for påtrængende, at der ind-

føres samme regler for arbejde på fast ejendom som for arbejde pä løs-

øre. Efter kommissionens opfattelse bør ethvert byggearbejde derfor væ-

re afgiftspligtigt af det fulde vederlag.

Det oplyses fra Schweiz, at der nu er tilvejebragt forfatningsmæs-

sig hjemmel til beskatning af hele entreprisesummen ved erhvervsmæssigt

byggeri, men at de hertil nødvendige gennemførelseslove endnu ikke er

vedtaget.
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D. F i n l a n d .

1. Den finske omsætningsskat blev oprindelig indført i 1941. Afgiften

blev dengang opkrævet af den samme vare i 2 led af dens omsättning, nem-

lig ved salget f ra producenten og ved salget t i l forbrugeren. Afgiftssat-

serne var i den sidste del af den periode, hvor dette kumulative afgifts-

system var i kraft, 10 pct. på salget fra producenten + 10 pct. på salget

til forbrugeren; ved salg direkte fra producent til forbruger var satsen

18 pct.

Fra 1. januar 1951 blev afgiften omlagt, således at den i princippet

kun opkrævedes i producentleddet.

Afgiftspligten omfattede i princippet alle varer og arbejdsydelser

på varer. Undtagelser fra afgiftspligten gjaldt dog for en lang række vare-

grupper, herunder f. eks. beklædning, metervarer, visse levnedsmidler,

landbrugsmaskiner, foderstoffer og trælast.

Arbejde, der udførtes på fast ejendom, var ikke afgiftspLigtigt,

hvorimod tilvirkning af byggematerialer - også på byggepladsen - var af-

giftspligtig.

Der var i hele 1951-lovens gyldighedsperiode udbredt utilfredshed

med, at afgiften alene var knyttet til producentleddet, og allerede i 1954

blev der nedsat en komite til undersøgelse af spørgsmålet om en omlæg-

ning af omsætningsafgiften.

2. Efter mange års kommissionsarbejde og vanskelige politiske for-

handlinger vedtog den finske rigsdag i efteråret 1963 en ny omsætningsaf-

giftslov. Denne nye afgiftslov, der bryder med principperne i 1951-loven

og fører beskatningen helt ud i detailleddet, trådte i kraft den 1. januar 1964.

De almindelige principper i den nye afgift skal her gengives i korte

træk:

Registrerings- og afgiftspligt påhviler enhver, der i erhvervsmæs-

sigt øjemed sælger, fremstiller elLer udfører arbejde på varer. Afgiften

omfatter saledes også montering, forandring, reparation, istandsætning

og rengøring af varer. Endvidere anses servering af varer, f. eks. i ho-

teller og restauranter, for afgiftspligtig virksomhed.

Uden for registreringspligten falder virksomhed, der ikke vedrører

varer, f.eks. barbering, frisering, værelsesudlejning og forsikrings- og

bankvirksomhed. Afgiftsfri er endvidere salg af fast ejendom og - med
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visse undtagelser - arbejde, som direkte foretages på fast ejendom, jfr.

nærmere nedenfor under punkt 5.

Uden for registreringspligten falder også den såkaldte primærpro-

duktion af levnedsmidler m. v. , d. v. s. landmandens og gartnerens virk-

somhed med fremstilling af animalske og vegetabilske produkter, jfr. ne-

denfor.

3. De registreringspligtige virksomheder er opdelt i "partiskattskyl-

diga", d. v. s. fremstillingsvirksomheder og grossister, og "minutskattskyl-

diga", som typisk omfatter detailhandlerne og tjenesteydelse-virksomheder-

ne; "minutskattskyldiga" kan efter ansøgning blive registreret som "parti-

skattskyldiga".

De "partiskattskyldiga", altså grossister og fabrikanter, kan ind-

købe varer til videresalg eller til brug som råvarer i deres fremstillings-

virksomhed i ikke afgiftsberigtiget stand. Ved afsætningen til "minutskatt-

skyldiga" (detailhandlere) eller til forbrugere svarer de "partiskattskyldiga"

en afgift på 10 pct. af salgsprisen. Leverancer til andre virksomheder,

der er registreret som "partiskattskyldiga", kan derimod ske afgiftsfrit.

"Minutskattskyldiga" (detailhandlere) skal svare afgift på 10 pct. af

forskellen mellem deres indkøbspris og salgspris for de afsatte varer.

Man kan således karakterisere det nuværende finske afgiftssystem

som en engrosledsafgift af tilsvarende karakter som den her i landet gæl-

dende suppleret med en art merværdiafgift i detailleddet. Slutresultatet

for konsumenten bliver en samlet afgift på 10 pct. af den pris, han giver

for varen, uanset hvilke eller hvor mange led varen er gået igennem.

Import er afgiftspligtig, bortset fra tilfælde, hvor indførslen sker

til "partiskattskyldiga" til brug ved disses videresalg eller til brug som

bestanddele ved produktionen af andre varer. Eksporten er fritaget for af-

gift.

4. I princippet er alle varer afgiftspligtige, men der er dog visse

undtagelser, hvoraf følgende skal nævnes: aviser og tidsskrifter, rundtøm-

mer, renlav, jord, sten, sand, grus, husdyr samt luftfartøjer og skibe,

som er mindst 10 m lange.

En række levnedsmidler, som udtrykkeligt er opregnet i loven, be-

skattes ikke, når de sælges fra primærproducenten eller indføres fra ud-

landet. I de følgende omsætningsled betragtes disse levnedsmidler som af-
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giftspligtige, men den virksomhed, der har købt varerne fra primærprodu-

centen kan i sin afgiftspligtige omsætning fratrække den betaling for varer-

ne, som er erlagt til primærproducenten, uanset at der ikke er betalt af-

gift ved salget fra primærproducenten. Lignende regler gælder for gødning

og kraftfoder. For de her omhandlede varers vedkommende svares der i

kraft af disse regler i realiteten kun afgift af den værditilvækst, som til-

føres varerne, efter at de har forladt primærproducentens virksomhed.

Det bemærkes, at der ikke i de finske afgiftsregler er hjemmel

til afgiftsfri overførsel eller anden mulighed for fritagelse for afgift af

driftsmidler.

5. Som nævnt anses fast ejendom ikke for en vare, og arbejde på fast

ejendom er derfor som hovedregel undtaget fra afgiftspligten, således at

der ligesom efter de gældende danske regler alene svares afgift af de an-

vendte materialer på grundlag af den værdi, materialerne har ved frafø-

reisen fra fabrik eller værksted. Foretages der på byggepladsen fremstil-

ling af sædvanlige salgsprodukter, skal der svares afgift af denne frem-

stilling.

Montering af maskiner, inventar og udstyr, vand-, afløbs-, varme-,

gas- og el-ledninger eller andre lignende anordninger, som hører til byg-

ning eller anlæg, eller andet arbejde, der vedrører det nævnte ejendoms-

tilbehør, skal dog anses som afgiftspligtigt arbejde på varer.

De nævnte regler gælder ikke alene nyopførelse af fast ejendom,

men også ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på fast

ejendom.

6. Til vejledning for virksomhederne har de finske afgiftsmyndigheder

udsendt en lang liste over henholdsvis registreringspligtige og ikke regi-

streringspligtige virksomheder. Fra denne liste skal anføres følgende

eksempler:

R e g i s t r e r i n g s p l i g t i g e :

Asfaltfabrikker

Cementfabrikker

Letbetonfabrikker

Betonblandeværker

Teglværker

Bygningsmaterialeindustrien

Lamintræfabrikker
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Træhusfabrikker

Farvehandlere

Tapethandlere

Linoleumforhandlere

Presenningudlejning

Markiseforretninger

Snedkerier

Smedier

Stenhuggere

El-forhandlere, -installatører og -reparatører

Rørisolering

Rør installatør er

Gas- og vandmestre

Centralvarmeinstallation

Ikke reg i s t r e r ingsp1 i g t i ge :

Ejendomsmæglere

Ingeniører

Arkitekter

Bjerg sprængning

Dybdeboring

Asfalt entreprenør er

Betonentreprenører

Brobygnings entreprenører

Havnebygnings entreprenør er

Bygningshåndværkere

Bygningsmalere

Bygningsglarmestre

Gul vb elægning

Tagtækkere

Kloakrensning

Rengøringsselskaber

Vinduespudsere

Rottejægere.

Listen gælder dog kun med det almindelige forbehold, at hvis en

ellers ikke registreringspligtig entreprenørvirksomhed på byggepladsen

fremstiller almindelige salgsprodukter, skal virksomheden betale afgift af

denne fremstilling.
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7. Med hjemmel i en særlig lov, der årligt er blevet fornyet, er der

hidtil givet afgiftsgodtgørelse for nyopførelse af beboelsesejendomme og

tilbygninger hertil. Med beboelsesejendomme ligestilles børnehjem, alder-

domshjem o. lign.

Som godtgørelsesberettigede beboelsesejendomme er anset bygnin-

ger, hvor mindst 7 0 pct. af det samlede gulvareal anvendes til beboelse.

Som beboelsesrum anses kun rum, der kan opvarmes, d. v. s. er forsyne-

de med permanente opvarmningsanordninger. Arealet af fællesrum i etage-

ejendomme o. lign. medregnes forholdsmæssigt til de enkelte lejligheder;

udenomsrum i kældre medregnes ikke. Tilbygninger er kun anset for godt-

gørelsesberettigede, hvis de indeholder mindst én hel lejlighed.

2
Godtgørelsen er ydet med faste beløb pr. m , dog ikke ud over

2
100 m pr. lejlighed. Godtgørelsesbeløbene har været fastsat saledes, at

der højst blev ydet godtgørelse for halvdelen af den afgift, der gennemsnit-

ligt har belastet byggeri af den pågældende art. Godtgørelsen er ydet efter

9 forskellige satser, der knytter sig til en beskrivelse af bygningens kon-

struktion; højeste sats ydes således for stenhuse, hvor etageadskillelser

og ydervægge hovedsageligt består af præfabrikerede elementer, som under

en vareafgift er hårdest afgiftsbelastede. Man har således gennem godtgø-

relsesreglerne foretaget en vis udligning af den afgiftsmæssige diskrimina-

tion mellem mere og mindre præfabrikeret byggeri.

Differentieringen foretages på grundlag af følgende konstruktionsbe-

skrivelser og med de anførte beløb (tilnærmelsesvis omregnet til danske

kroner):

1) Stenbygninger, hvis bjælkelag og ydervægge hovedsagelig

består af fabriksfremstillede konstruktionsdele 37 kr.

2) Stenbygninger, hvis bjælkelag e l l e r ydervægge hovedsa-

gelig består af fabriksfremstillede konstruktionsdele 35 kr.

3) Andre stenbygninger 32 kr.

4) Fabriksfremstillede træhuse i "block"-konstruktion med

centralvarme, rindende vand og kloakering 24 kr.

5) Fabriksfremstillede træhuse i "block"-konstruktion, som

ikke falder ind under 4) 2 0 kr.

6) Fabriksfremstillede træhuse i"stom" (skelet)-konstruktion

med centralvarme, rindende vand og kloakering 2 0 kr.
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7) Fabriksfremstillede træhuse i "stom"-konstruktion,

som ikke falder ind under 6) 16 kr.

8) Andre træhuse med centralvarme, rindende vand og

kloakering 17 kr.

9) Andre træhuse 13 kr.

Som s t e n b y g n i n g e r anses bygninger, hvis "fackverk" (i denne

forbindelse formentlig murværk), bjælkelag og bærende vægge består af

mursten, beton eller andet lignende brandsikkert materiale, således at dis-

se materialer udgør den hovedsagelige del af de anvendte byggematerialer.

Bygninger, som indeholder højst 2 lejligheder, og rækkehuse anses

dog som stenbygninger, selv om bjælkelaget mellem de etager, der inde-

holder beboelsesrum, ikke er brandsikkert, når blot bygningen i øvrigt

kan anses for en stenbygning ifølge ovennævnte definition.

Som f a b r i k s f r e m s t i l l e d e k o n s t r u k t i o n s d e l e anses til

montering færdiggjorte dele, som - fremstillede efter fabriksmæssige me-

toder - er af en sådan størrelse og en sådan færdiggørelsesgrad, at de

ikke længere kan betragtes som almindelige bygningsmaterialer.

Som f a b r i k s f r e m s t i l l e d e t r æ h u s e i "b 1 o c k " - k o n s t r uk -

t i o n anses bygninger, hvor mindst "fackverk" (i denne forbindelse for-

mentlig tømmerværk), døre, vinduer og spærkonstruktion samt yder- og

skillevægs-"block" (formentlig elementer) er fabriksmæssigt fremstillede

hovedsageligt af træ og anskaffede som en helhed og fra samme sælger.

Som f a b r i k s f r e m s t i l l e d e t r æ h u s e i " s t o m " - k o n s t r uk -

t i o n anses bygninger, hvor tømmerværk, døre, vinduer, spærkonstruk-

tion samt yder- og skillevægge er fremstillede af til hinanden tilpassede,

hovedsageligt fabriksfremstillede trædele, som er* anskaffet som et sam-

menhørende sæt og hos én sælger, og som er opstillet efter tegninger og

beskrivelser udfærdiget af sælgeren. Det anførte gælder uanset om facade-

beklædningen ikke opfylder de nævnte betingelser.

Bygninger, som ikke omfattes af definitionerne af de ovennævnte

stenhuse og træhuse, kan kun opnå godtgørelse efter 8) og 9).

Såfremt 1. etage i en to-etagesbygning er af sten og 2. etage er af

træ ydes godtgørelse for hver etage for sig med den sats, hvorunder eta-

gen henhører. Tilsvarende gælder sammenhængende bygningsafsnit omfat-

tende mindst et rum, der er af en anden karakter end den øvrige bygning.
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Ved ansøgninger om bygningsgodtgørelse skal der bl.a. vedlægges

en udtalelse fra bygningsmyndigheden om det pågældende byggeri. For

træbygninger skal desuden sælgerens faktura vedlægges og for træhuse i

"block"-konstruktion endvidere en bygningsbeskrivelse, hvoraf fremgår

hvilke dele af huset, der er opført af elementer.

Det er oplyst, at afgiftsmyndighedernes afgørelser af. til hvilken

sats en bygning skal henføres efter sin konstruktion, ikke har voldt sær-

lige vanskeligheder, idet spørgsmålet herom afgøres på grundlag af den

nævnte udtalelse fra bygningsmyndigheden.

8. I forbindelse med gennemførelsen af den nye afgiftslov er det ved-

taget at afskaffe reglerne om godtgørelse for omsætningsafgift af materi-

aler, der er anvendt til byggeri. For bygninger, der er påbegyndt efter

ikrafttrædelsen af den nye afgiftslov den 1. januar 1964, gives der ingen

godtgørelse. For byggerier, der er påbegyndt før 1. januar 1964 og fær-

diggøres inden udgangen af 1965, gælder imidlertid visse særlige afviklings-

regler. Godtgørelse for sådanne byggerier ydes fortsat, men efter en fal-

dende skala afhængig af færdiggørelsestidspunktet; for bygninger, der først

færdiggøres efter 1. november 1964, ydes således kun 20 pct. af de oprin-

delige godtgørelsessatser.
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E . F æ l l e s m a r k e d e t .

Efter flere års diskussioner inden for Fællesmarkedets forskellige

institutioner har Kommissionen udarbejdet et oplæg vedrørende principper-

ne for en harmonisering af medlemslandenes omsætningsafgiftssystemer

pa grundlag af et generelt merværdiafgiftssystem.

De af Kommissionen foreslåede retningslinier for udformningen af

medlemslandenes afgiftssystemer går ud på, at den almindelige omsæt-

ningsafgift i alle medlemslandene skal tilrettelægges på grundlag af et

simpelt merværdiprincip, således at der principielt opkræves merværdiaf-

gift af alle omsætninger af varer og tjenesteydelser.

Afgiften skal principielt påhvile alle produktions- og handelsled og

opkræves med samme sats af alle omsætninger. Der åbnes dog mulighed

for. at de enkelte medlemslande kan få tilladelse af Kommissionen til kun

at opkræve merværdiafgift til og med engrosleddet. Forudsætningen, for

at en sådan tilladelse kan gives, skulle være, at det enkelte medlems-

Land på forhånd underretter Kommissionen om de regler, som agtes an-

vendt, og at disse regler udformes på en sådan måde, at der ikke sker

forvridning af konkurrencevilkårene i handelen mellem medlemslandene.

Efter de oplysninger, det foreløbigt har været muligt at få om

Kommissionens hensigter, har man ikke tænkt sig at give byggeriet nogen

afgiftsmæssig særstilling. Ifølge de almindelige retningslinier skal særreg-

ler så vidt muligt undgås, således at alle arbejdsydelser pålægges afgift.

Det falder derfor i tråd hermed, at både leverancer af byggematerialer

og udførelse af arbejde på fast ejendom skal afgiftsberigtiges med den

normale afgiftssats af hele regningsbeløbet. På den anden side tvinger

retningslinierne ikke medlemslandene til harmonisering af satser og fri-

tagelsesbestemmelser, så længe afgiftsgrænserne ikke endeligt er afskaf-

fede; det vil derfor være muligt i de enkelte landes afgiftslove at fastsæt-

te lavere satser eller fritagelsesordninger for byggeriet for at fremme

dette.
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F. T y s k l a n d .

1. I juli måned 1963 fremlagde den tyske forbundsregering forslag til

en ny omsætningsafgiftslov. Forslaget vil, såfremt det vedtages af For-

bundsdagen, afløse den siden 1918 gældende Umsatzsteuer.

Den gældende tyske omsætningsafgift er en kumulativ flerledsafgift.

Den hviler i princippet pa samtlige afsætninger fra producenter, grossister

og detaillister og udgdr normalt:

i producentleddet 4 pct.

i grossist leddet 1 pct.

i detailleddet 4 pct.

Afgiften pålignes hver gang en vare omsættes. Den samlede afgifts-

belastning på en vare kan derfor blive flere gange så stor som afgiftssat-

sen, nar varen skal fremstilles med anvendelse af materialer og driftsmid-

ler, der allerede er beskattet (måske endda i flere led), og nar den fær-

dige vare omsættes mange gange på vejen fra producenten til den endelige1

forbruger1.

Bortset fra en ifølge særlig lovgivning bestående afgiftsfritagelse

for enkelte former for byggeri ("Reichheimstätten" og "Kleinsiedlungen")

er byggematerialer og byggearbejder også omfattet af afgiftspligten.

2. Den tyske forbundregerings forslag til en ny omsætningsafgiftslov

er baseret pa merværdisystemet - også kaldet værditilvækstsysl emet.

Merværdiafgiften ligner den kumulative afgift deri, at der opkra^ves

afgift ved luer enkelt af en vares omsætninger. Men medens der under

det kumulative afgiftssystem svares afgift af varens fulde salgspris, skal

der under et merværdisystem alene svares afgift af værditilva^ksten i det

enkelte produktions- eller handelsled.

Dette opnås i det tyske afgiftsforslag derved, at virksomhederne

ved indbetaling af afgift til skattemyndighederne fratrækker den afgift, der

er opkrævet hos dem af det foregående led.

Det tyske forslag omfatter alle produktions- og handelsled og inde-

bærer i princippet beskatning af enhver erhvervsmæssig vareleverance el-

ler arbejdsydelse.

3. Bygge- og anlægsarbejder er undergivet forslagets almindelige reg-

ler om afgiftspligt. Byggevirksomhederne skal altså for de byggearbejder,
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de udfører, beregne afgift af det samlede fakturabeløb på ganske samme

måde som enhver anden virksomhed, der afsætter en afgiftspligtig vare

eller præsterer en afgiftspligtig tjenesteydelse. Byggevirksomhederne har

til gengæld samme adgang som andre afgiftspligtige virksomheder til ved

afgiftsindbetalingen til myndighederne at fratrække de af deres leverandø-

rer fakturerede afgiftsbeløb.

Princippet i forslaget kan således illustreres med følgende eksem-

pel fra byggebranchen:

En entreprenør opfører en fabriksbygning for en med bygherren

aftalt byggesum på DM 100. 000. Entreprenørfirmaet skal af det samlede

vederlag på DM 100. 000 for det udførte byggearbejde og de i forbindelse

hermed leverede materialer svare afgift efter den normale afgiftssats på

10 pct. Ved afregningen af afgiften med myndighederne kan entreprenør-

firmaet imidlertid fratrække de afgiftsbeløb, som firmaet er blevet debi-

teret af sine leverandører, herunder f. eks. også selvstændige rådgivende

ingeniører, der har arbejdet for entreprenørfirmaet.

På regningen til bygherren, der i del anførte eksempel vil komme

til at lyde på i alt DM 110. 000, skal afgiftsbeløbet på DM 10. 000 være

faktureret særskilt. Dette beløb kan bygherren, hvis han selv driver re-

gistreringspligtig virksomhed, fradrage ved afregningen med myndigheder-

ne af afgiften for de varer, han afsætter fra sin virksomhed, se nærmere

under punkt 10.

4. Ved den nærmere beskrivelse af afgiftspligtens omfang må det erin-

dres, at der som allerede antydet ikke er tale om en vareafgift på linie

med den her i landet gældende almindelige omsætningsafgift, men om en

afgift, der påhviler virksomhedernes samlede omsætning.

Ifølge forslagets hovedbestemmelser herom påhviler afgiften således

ikke alene vareleverancer, men også enhver anden ydelse, der som led i

en selvstændig erhvervsdrivendes virksomhed præsteres mod betaling.

Ethvert arbejde på fast ejendom for fremmed regning vil derfor

være omfattet af afgiftspligten. Afgiftspligten omfatter altså ikke blot et-

hvert arbejde vedrørende nyopførelse af fast ejendom, men også repara-

tions- og vedligeholdelsesarbejder på bygninger og anlæg.

Afgiftspligten gælder også rengøringsarbejder på fast ejendom som

f. eks. gulvvask, facadevask, vinduespudsning, skorstensfejning og kloak -

rensning. Endvidere kan det nævnes, at jordbearbejdning, som f.eks. pløj-



193

ning udført af en maskinstation, falder ind under afgiftspligten, og at det

samme gælder grusning og rengøring af gader og veje, medmindre dette

arbejde udføres af det offentlige og derfor ikke anses som erhvervsvirk-

somhed.

Også honorarer til advokater, arkitekter m. fl. er omfattet af oven-

nævnte bestemmelser om afgiftspligtens omfang.

5. Undtaget fra afgiftspligten er omsætninger af fast ejendom, som iføl-

ge loven om grunderhvervelsesafgift, der agtes bibeholdt, er pålagt en

speciel afgift (normalt 7 pct. ). Denne afgift på fast ejendom kan ikke fra-

drages ved de pågældende virksomheders indbetaling af merværdiafgift.

Undtaget fra afgiftspligten er endvidere forpagtning og udlejning af

fast ejendom, herunder udlejning af såvel lejligheder som erhvervslokaler.

Ejere af udlejningsejendomme kan dog for et tidsrum af mindst 5 år ad

gangen lade sig frivilligt registrere og svare afgift af huslejeindtægterne.

Dette kan være en fordel for lejere af erhvervslokaler, idet disse derved

kan få fradrag for den afgiftsbelastning, der indgår i huslejen, se nærme-

re under punkt 10.

Undtagelsen for udlejning af fast ejendom omfatter ikke va^relses-

udlejning i hoteller o. lign. og heller ikke forpagtning og udlejning af ma-

skiner og fabriksanlæg.

De nugældende regler om afgiftsfritagelse for opførelse af "Reichs-

heimstätten" og "Kleinsiedlungen", se punkt 1, agtes ikke opretholdt.

6. Til den afgiftspligtige omsætning i en virksomhed medregnes:

- "Selbstverbrauch", d. v. s. anvendelse i virksomheden af varige produk-

tionsmidler, herunder bygninger, som virksomheden selv har fremstil-

let eller indkøbt til videresalg, når anskaffelsen af disse efter reglerne

vedrørende indkomstskat ikke kan afholdes over driften.

- "Eigenverbrauch", d. v. s. anvendelse af forbrugsvarer eller varige pro-

duktionsmidler, herunder bygninger, til privat brug.

Såfremt en erhvervsvirksomhed selv opfører en bygning til virksom-

hedens brug foreligger der "Selbstverbrauch". "Selbstverbrauch" vil således

foreligge, hvis en landmand bygger sin egen lade, eller hvis en fabrik an-

vender en del af sin arbejdsstyrke til at opføre et lagerskur; dette gælder

uanset, om fabrikken normalt beskæftiger sig med byggeri eller ej.
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Opfører en virksomhed en bygning, der skal anvendes til privat

brug af virksomhedens ejer, foreligger der et afgiftspligtigt "Eigenver-

brauch". "Eigenverbrauch" vil således foreligge, hvis en tømrermester

opfører et sommerhus til sit eget brug.

"Selbstverbrauch" og "Eigenverbrauch" skal ligesom leverancer og

ydelser til trcdiemand beskattes med den almindelige afgiftssats. Virksom-

hederne har i begge tilfælde ret til ved afgiftsafregningen med myndighe-

derne at fratrække afgiften af de til byggeriet anvendte materialer. Son-

dringen mellem "Selbstverbrauch" og "Eigenverbrauch" her derimod be-

tydning for retten til at fradrage den her omhandlede afgift, der pålignes

selve byggearbejdet som afgiftspligtig omsætning, idet denne ret kun haves

ved "Selbstverbrauch", jfr. punkt 10.

7. Den afgiftspligtige værdi af leverancer og ydelser er det aftalte ve-

derlag ("Solleinnahme") exclusive afgiften.

Visse småvirksomheder kan dog få tilladelse til at beregne afgiften

af den indgåede betaling ("Isteinnahme").

Der skal altså vod byggearbejder betales afgift af det samlede reg-

ningsbeløb.

8. Afgiften beregnes som hovedregel med 10 pct. af den afgiftspligti-

ge værdi for enhver af de foran under punkt 4 og 6 omhandlede afgiftsplig-

tige omsætninger, altså såvel leverancer og ydelser som "Selbstverbrauch"

og "Eigenverbrauch".

Der gælder dog enkelte undtagelser fra denne hovedregel. Således

beskattes honorarer til advokater og arkitekter kun med 5 pct.

Den samlede entreprisesum for et byggearbejde beskattes altid med

10 pct. som en afgiftspligtig omsætning, der falder ind under ovennævnte

hovedregel, og der vil ikke heraf kunne ske udskillelse af arkitekt- og

advokathonorarer til særskilt afgiftsberegning med 5 pct. ; dette kan kun

ske, såfremt bygherren har kontraheret direkte med arkitekten og advoka-

ten om disse ydelser.

Ved fakturering af leverancer og ydelser til en anden erhvervsvirk-

somhed skal regningen bl. a. indeholde oplysning om leverancens eller ydel-

sens afgiftspligtige værdi samt afgiftsbeløbets størrelse. Såfremt afgiftsbe-

løbet anføres med et højere beløb end efter de omhandlede bestemmelser,

anses også merbeløbet for skyldig afgift.
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9. Som flere gange tidligere nævnt kan virksomhederne ved indbetaling

til afgiftsmyndighederne af den af deres afgiftspligtige omsætning beregne-

de afgift fratrække den afgift, som virksomhederne er blevet debiteret af

deres leverandører.

Som almindelig regel er det herom fastsat, at fra den i en afgifts-

periode beregnede afgift af afsætningen, må virksomheden trække de i sam-

me periode fra andre virksomheder fakturerede afgiftsbeløb, som vedrører

leverancer og ydelser til virksomheden. Se dog nedenfor under punkt 10

om den særlige regel for leverancer af visse investeringsgoder herunder

byggeri.

For virksomheder inden for byggesektoren betyder den almindelige

regel således bl. a. . at fakturerede afgiftsbeløb for såvel indkøbte materi-

aler som ydelser vedrørende virksomhedernes drift, f. eks. hjælpestoffer,

kontormateriel og rengøring, kan fradrages i virksomhedernes afgiftsskyld

og dermed fås godtgjort allerede i den pågældende afgiftsperiode, d. v. s.

den pågældende måned. Også fakturerede afgiftsbeløb for materialer til

brug ved byggeri til virksomhedernes eller dens ejeres eget brug kan fra-

drages.

Fradrages kan derimod ikke afgift af leverancer og ydelser, der

vedrører omsætninger, der er fritaget for afgift, jfr. punkt 5.

10. Der gælder særlige regler vedrørende fradragsretten for afgift af

investeringsgoder, herunder bygninger, der efter reglerne for skattemæs-

sige afskrivninger ikke kan afskrives på én gang. Efter disse regler kan

afgiftsbeløb, der er faktureret til virksomhederne for sådanne investerin-

ger, eller som virksomhederne selv skal erlægge for "Selbstverbrauch",

kun fratrækkes i afgiftsskylden i takt med de skattemæssige afskrivninger.

Alle bygninger, der anvendes til afgiftspligtig virksomhed, falder

ind under denne regel. Derimod kan der ikke ske (successive) fradrag af

afgiften af byggesummen for bygninger, der anvendes til ikke afgiftsplig-

tig virksomhed, f. eks. til udlejning eller til privat brug, herunder byg-

ninger, der er afgiftsberigtigede som "Eigenverbrauch".

I tilfælde af udlejning til en erhvervsvirksomhed er det imidlertid

som nævnt i punkt 5 muligt at give afkald på afgiftsfritagelsen for udlej-

ningen (frivillig registrering). Man kan så til gengæld opnå fradrag efter

de ovennævnte regler for den ved bygningens opførelse betalte afgift og for

afgift af leverancer til ejendommens drift.
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Til eksempel: Et ejendomsselskab har ladet en værkstedsbygning

opføre for en byggesum på DM 100. 000. Den pågældende entreprenør skal

heraf betale DM 10. 000 i afgift, som han fakturerer til selskabet. Hvis

selskabet ikke giver afkald på afgiftsfritagelsen af udlejningen, må det i

lejen indregne et beløb svarende til forrentning og afskrivning af det af-

giftsbeløb, der skal betales til entreprenøren. Hvis selskabet derimod

vælger at give afkald på afgiftsfritagelsen af udlejningen, kan det succes-

sivt fradrage afgiften af byggesummen i de af huslejen opkrævede afgifts-

beløb. For lejeren har løsningen den fordel, at det afgiftsbeløb, som han

bliver afkrævet af huslejen, vil kunne fradrages ved hans egen afgiftsaf-

regning med myndighederne.

11. De afgiftspligtige virksomheder skal inden 10 dage efter udløbet af

hver måned indgive en angivelse over den i den forløbne måned stedfundne

afgiftspligtige omsætning samt over de i samme tidsrum af leverandørerne

debiterede afgiftsbeløb, der kan fradrages i virksomhedernes egen afgifts-

skyld. Samtidig skal virksomhederne indbetale den på grundlag heraf bereg-

nede afgiftsskyld.

Afgiften forfalder altså for de vederlag, der er skrevet regning på i

den pågældende måned. Hvis en entreprenør har aftalt med bygherren, at

betalingen skal ske efter normale byggerater, f. eks. 1. rate, når fundamen-

tet er støbt, og han udskriver regningen herpå, forfalder afgiften for dette

beløb som en i afgiftsperioden stedfunden omsætning.
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