Returadresse:
Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO

Saksbehandler
Lise Enger

Vår dato
07.07.2020

Telefon

Vår referanse
24221480

Arkivnr.
2020/5622144

Unntatt offentlighet
Offl. § 13, sktfvl. § 3-1

RECEE AS
c/o Kari Ardal Bjercke
Kongleveien 40
0860 OSLO

ORG.NR. 925 238 538 MVA - RECEE AS
DERE ER REGISTRERT I MERVERDIAVGIFTSREGISTERET
Vi viser til deres melding om registrering i Merverdiavgiftsregisteret, og bekrefter at dere nå er registrert.
Sjekk at opplysningene er riktige
Vi har registrert RECEE AS med opplysningene nedenfor. Det er viktig at dere sjekker at disse opplysningene
stemmer, og gir oss tilbakemelding dersom noe er feil.
Kontonummer:

1506 44 02312

Mva-

Fra:

meldingsplikt:

juli - august 2020

Næring:

68.209

Rolle/knytning:

15.09.1985

Til:

Termin- og blankettype:
2-månedlig - Alminnelig næring

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
BJERCKE CELINE MARGARETHA

Styrets leder

Leverer dere også tjenester som faller utenfor merverdiavgiftsloven?
Dere er registrert i Merverdiavgiftsregisteret fordi dere anses å drive avgiftspliktig virksomhet. Dersom dere i tillegg
har omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsloven (mval.) iht. dennes kapittel 3, har dette betydning for retten
til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift. Det er bare anskaffelser som er til bruk i den registrerte delen av
virksomheten dere har rett til fradrag for. Dette betyr at dere skal foreta en fordeling av inngående merverdiavgift
på varer og tjenester som er til bruk både i den registrerte virksomheten og til andre formål.
Send inn skattemeldinger for merverdiavgift
Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, har plikt til å sende inn skattemeldinger for merverdiavgift (mvameldinger). Denne plikten gjelder uansett om virksomheten har hatt merverdiavgiftspliktig omsetning eller ikke i en
termin. Fristen for å sende inn mva-meldingene og betale skyldig merverdiavgift er:
•

1 måned og 10 dager etter utløpet av hver termin. Fristen for tredje termin er likevel 31. august

Mva-meldingene skal leveres inn elektronisk på altinn.no.
Årlig mva-melding for de som ikke driver primærnæring
Hvis dere det første året sender mva-meldingene og betaler skyldig merverdiavgift i rett tid, kan dere søke om årlig
mva-melding. Forutsetningene er at omsetningen deres er mindre enn kr 1 million, at dere har levert mva-melding

hver annen måned i ett år og at dere søker om årlig mva-melding innen 1. februar det året dere ønsker årlig mvamelding for.
Har dere foretatt anskaffelser før registrering?
Dere kan kreve fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser foretatt før registrering i
Merverdiavgiftsregisteret (tilbakegående avgiftsoppgjør). Krav om fradrag kan fremmes ved innsending av
tilleggsmelding for registreringsterminen.
Gi beskjed om noe endrer seg
Hvis den merverdiavgiftspliktige omsetningen opphører, eller virksomheten får nytt kontonummer/IBAN, leies bort
eller overdras til ny eier, må dere gi beskjed til skattekontoret. Ved gjenoppstart etter eventuelt opphør må dere
sende ny melding om registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Dersom dere får ny regnskapsfører, eller hvis
ansvarsforhold, bransje og lignende endrer seg, må dere gi beskjed til Brønnøysundregistrene.
Enkeltpersonforetak må, dersom enheten flytter, gi beskjed til Brønnøysundregistrene i tillegg til Folkeregisteret
hvis forretningsadressen også er bostedsadresse.
Aktuelle regler
Følgende lover og forskrifter er aktuelle for informasjonen i dette brevet:
•

retten og plikten til å bli registrert i Merverdiavgiftsregisteret: se merverdiavgiftsloven § 2-1

•

plikten til å melde fra om endringer og opphør: se skatteforvaltningsloven § 8-13 annet ledd,

•

merverdiavgiftsloven § 14-3 og enhetsregisterloven § 15
retten til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser foretatt før registrering i
Merverdiavgiftsregisteret (tilbakegående avgiftsoppgjør): se merverdiavgiftsloven § 8-6 og

•

merverdiavgiftsforskriften § 8-6-1
kvalifikasjonsperiode for rett til å levere årlig mva-melding: se skatteforvaltningsforskriften § 8-3-3 annet
ledd

Lover og forskrifter det er henvist til, finner dere på lovdata.no.
Hvordan kontakte oss
Skriftlig henvendelse kan sendes elektronisk via skatteetaten.no/kontakt.
Det er viktig å oppgi referansenummeret når dere kontakter oss. Referansenummeret er enten saksnummeret som
er oppgitt øverst i brevet under 'Vår referanse', eller org.nr./fødselsnr. Oppgi et telefonnummer vi kan nå dere på.
Dere kan lese mer om merverdiavgiftsreglene på skatteetaten.no eller ringe 800 80 000 (fra utlandet +47 22 07 70
00).

Med hilsen
Skatteetaten
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