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Norsk mer verdi avgift 
på uten lands for bruk
An ven del ses om rå det for mer ver di av gifts lo ven er be gren set til om set ning in nen for 
norsk ter ri to ri al gren se. Like vel har vi sett fle re eks emp ler på at skat te kon to re ne an
ven der norsk av gifts lov giv ning uten for Nor ges gren ser i sa ker knyt tet til re gel ver ket 
om av gifts plikt ved kjøp av tje nes ter fra ut lan det. Det te stri der etter vårt syn både mot 
merverdiavgiftslovens for mål og dens ord lyd.

Ad vo kat
Ag ne te Hau ge rud
Ernst & Young TAX

Advokat
Maj Hi nes Grape
Ernst & Young TAX

Artikkelen er forfattet av: bare fore lig ger hjem mel for å av gifts be-
leg ge tje nes ter som for bru kes i Nor ge, da 
det bare i dis se til fel le ne kan an ses å skje 
en «inn før sel».

Kort om reg lene om snudd 
av reg ning
Reg lene om snudd av reg ning frem går som 
nevnt nå i mval. § 3–30. Den ne be stem-
mel sen fin nes i lo vens ka pit tel 3, un der ka-
pit tel III, som har over skrif ten «inn før sel». 
Hovedbestemmelsen i § 3–30(1) før s te 
punk tum ly der «Det skal be reg nes mer-
verdi avgift av fjernleverbare tje nes ter som 
er kjøpt uten for merverdiavgiftsområdet».

Før den nye mer ver di av gifts lo ven tråd te i 
kraft 1. ja nu ar 2010, fulg te til sva rende 
av gifts plikt av en sær skilt for skrift til den 
gam le mer ver di av gifts lo ven (mval. 1969); 
for skrift nr. 121 om av gifts plikt ved kjøp av 
tje nes ter fra ut lan det. For skrif ten var gitt 
med hjem mel i mval. 1969 § 65a som ga 
Fi nans de par te men tet hjem mel til å gi for-
skrift om at det skal be tales av gift av tje nes-
ter som inn fø res fra ut lan det, og som er 
av gifts plik ti ge ved in nen lands om set ning.

Si den den nye mer ver di av gifts lo ven kun er 
ment å være en tek nisk re vi sjon, må det 
leg ges til grunn at om fan get av av gifts plik-
ten ikke er end ret ved den nye lo ven.

Selv om tolk nin gen av be gre pet «fjernle-
verbar» ikke er tema for den ne ar tik ke len, 
er det na tur lig å kort om ta le det te be gre-
pet. Fjernleverbare tje nes ter be skri ves som 
tje nes ter der ut fø rel sen el ler le ve rin gen, 
etter tje nes tens art, ikke el ler van ske lig kan 
knyt tes til et be stemt fy sisk sted. Ty pis ke 
eks emp ler er kon su lent tje nes ter, ad vo kat-
tje nes ter, re kla me tje nes ter, opp lys nings tje-
nes ter og (and re) tje nes ter som kan le ve res 
elek tro nisk.

I for hold til den van li ge frem gangs må ten 
ved in nen lands om set ning av av gifts plik ti ge 
va rer og tje nes ter, der sel ger be reg ner og 
inn be ta ler ut gå en de av gift, og kjø per even-
tu elt fra drags fø rer den ne, er av gifts be reg-
nin gen ved kjøp av fjernleverbare tje nes ter 
fra ut lan det spe siell. Det er da kjø per av 
tje nes ten som skal fore ta be reg ning og inn-
be ta ling av av gif ten. Det te be teg nes som 
snudd av reg ning el ler «reverse charge».

Av gifts plik ten etter reg lene om snudd 
av reg ning er be tin get av at mot ta ker av 
tje nes ten er en næ rings dri ven de el ler 
of fent lig virk som het hjem me hø ren de i 
Nor ge. Pri vat per so ners kjøp av fjernlever-
bare tje nes ter fra ut lan det ram mes der for 
ikke av av gifts plikt.

Der som kjø per er en av gifts plik tig næ rings-
dri ven de, og det ak tuelle kjø pet gjel der en 
an skaf fel se til bruk i den nes av gifts plik ti ge 
virk som het, har kjø pe ren rett til å fra drags-
fø re det be løp som be reg nes som ut gå en de 
mer verdi avgift etter reg lene om snudd 
av reg ning som fra drags be ret ti get inn gå en de 
av gift. I dis se til fel le ne vil der for ikke av gifts-
plikt gjen nom ord nin gen med snudd av reg-
ning in ne bæ re noen kost nad for kjø per. 
Der som kjø per er en næ rings dri ven de el ler 
of fent lig virk som het som ikke, el ler bare 
del vis, har fra drags rett for inn gå en de av gift, 
vil imid ler tid en plikt til å fore ta av gifts be-
reg ning gjen nom ord nin gen med snudd 
av reg ning in ne bæ re en kost nad. I sli ke til fel-
ler bi drar reg lene om snudd av reg ning til å 
hind re kon kur ran se vrid ning til ska de for 
nor ske næ rings dri ven de, som måt te fak tu-
rert til sva rende tje nes ter med ut gå en de mer-
verdi avgift til de ak tuelle kjø per ne.

For mål og for ar bei der
Det er et grunn leg gen de prin sipp in nen 
norsk av gifts rett at mer ver di av gif ten skal 

Pro blem stil ling
Det føl ger av mer ver di av gifts lo ven (mval.) 
§ 1–2 at lo vens an ven del ses om rå de er 
be gren set til det nor ske fast lan det og alt 
øv rig om rå de in nen for ter ri to ri al gren sen 
(her et ter kalt Nor ge). At mer ver di av gif ten 
er ment å ram me in nen lands for bruk, 
føl ger også av grunn leg gen de av gifts retts-
li ge prin sip per.

For kjøp av så kalt fjernleverbare tje nes ter 
fra ut lan det, er det gitt sær li ge reg ler om 
av gifts plikt i mval. § 3–30. Mer verdi avgift 
skal da be reg nes av kjø per ved så kalt 
snudd av reg ning. For må let med reg lene er 
å bi dra til at for bruk i Nor ge blir be las tet 
med norsk mer verdi avgift, uav hen gig av 
om le ve ran dø ren av tje nes te ne er norsk 
el ler uten landsk.

Til tross for at norsk mer verdi avgift er 
ment å ram me norsk for bruk, har vi i fle re 
sa ker sett at skat te kon to re ne har en prak sis 
som inne bæ rer norsk av gifts plikt på tje nes-
ter som nor ske næ rings dri ven de kjø per av 
uten land ske næ rings dri ven de, også i til fel-
ler der tje nes te ne både ut fø res og for bru-
kes i ut lan det. Det te inne bæ rer etter vårt 
syn en uhjem let ut vi del se av vir ke om rå det 
for nor ske av gifts reg ler. Vi me ner at det 
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ram me in nen lands for bruk i Nor ge. Det te 
har blant an net kom met til ut trykk i for ar-
bei de ne til mer ver di av gifts re for men 2001, 
se blant an net Ot.prp. nr. 2 (2000 – 2001) 
punkt 3.2.2.5 og punkt 8.2.1. I det sis te 
punk tet frem går det også klart at det er et 
for mål med re gel ver ket at for bruk i ut lan-
det ikke skal om fat tes av det nor ske 
av gifts sy ste met, og at de nor ske av gifts reg-
le ne der for byg ger på et de sti na sjons prin-
sipp som inne bæ rer at va rer og tje nes ter 
skal av gifts be leg ges i det land de er ment å 
skul le for bru kes.

Øns ket om å av gifts be leg ge tje nes te for-
bruk i Nor ge også i til fel ler der tje nes te yter 
var uten land ske næ rings dri ven de, var et 
grunn leg gen de mo tiv bak fast set tel sen av 
for skrift nr. 121. Det te frem går både av et 
hø rings no tat Fi nans de par te men tet send te 
ut om for skrif ten vå ren 2001, og av de par-
te men tets merk na der til for skrif ten.

I punkt 1 i Fi nans de par te men tets merk na-
der til for skrift nr. 121 ut ta ler de par te-
men tet blant an net føl gen de om for må let 
med for skrif ten:

«Be ho vet for nye reg ler gjel der tje nes ter 
som eg ner seg for le ve ring over lan de gren-
se ne. Etter Fi nans de par te men tets me ning 
må ut gangs punk tet være at sli ke tje nes ter 
skal av gifts be leg ges i for bruks lan det.»

I punkt 2 i merk na de ne ut ta ler Fi nans de-
par te men tet føl gen de om hvil ke prin sip per 
som skal leg ges til grunn ved for tolk nin-
gen av for skrift nr. 121:

«De par te men tet ser at det kan opp stå tolk-
nings tvil og gren se til fel ler ved de fore slåt te 
reg lene for kjøp av fjern le ver te tje nes ter fra 
ut lan det og end rin gen av eksportbestem-
melsene på det te om rå det. Ved vur de rin-
gen av av gifts plik ten for fjern le ver te tje-
nes ter over lan de gren se ne, vil etter de par-
te men tets me ning in ten sjo nen bak ut for-
min gen av det te re gel ver ket være et 
mo ment i den hel hets vur de rin gen som 
skal fore tas. For må let med be stem mel sen 
er at tje nes te ne skal av gifts be leg ges i det 
lan det tje nes ten er for brukt.»

Etter vårt syn frem går det ty de lig både av 
de ge ne rel le for måls be trakt nin ger som 
frem går i Ot.prp. nr. 2 (2000 – 2001), og i 
kon kre te for ar bei der og merk na der til 
for skrift nr. 121, at for må let med for skrif-
ten er å av gifts be leg ge tje nes ter som for-
bru kes i Nor ge og som vil le vært av gifts be-
lagt der som de var blitt kjøpt fra en norsk 
tje nes te yter. Det er in tet i for ar bei de ne 

som ty der på at lov gi ver har hatt til hen-
sikt å ram me tje nes ter som for bru kes i 
ut lan det med norsk mer verdi avgift. Tvert i 
mot til sier for ar bei der og formålshensyn at 
uten lands for bruk ikke skal ram mes.

Eks emp ler fra prak sis
Gjen nom de se ne re åre ne har vi blitt kjent 
med av gifts myn dig he te nes vur de rin ger i 
en rek ke uli ke sa ker som gjel der tje nes ter 
som nor ske næ rings dri ven de både kjø per 
og for bru ker i ut lan det. For å illu stre re 
pro blem stil lin gen gjen gir vi en kelte  
eks emp ler/ty pe til fel ler:

Fle re sa ker vi kjen ner til om fat ter nor ske 
næ rings dri ven de som også driver næ rings-
virk som het i ut lan det, el ler som vur de rer å 
etab le re virk som het i ut lan det. I sli ke til fel ler 
vil de nor ske næ rings dri ven de ofte kjø pe 
tje nes ter fra lo ka le kon su len ter, ad vo ka ter 
mv. Dis se tje nes te ne ut fø res ty pisk i det 
ak tuelle ut land, og er også fullt ut til bruk i 
for bin del se med den virk som het som dri ves, 
el ler vur de res opp star tet, i ut lan det. I sli ke 
til fel ler er vi kjent med at skat te kon to re ne 
like vel har lagt til grunn at de nor ske 
næ rings dri ven de skal be reg ne norsk mer-
verdi avgift etter reg lene om snudd av reg ning.

Vi de re er vi kjent med at nor ske av gifts-
myn dig he ter har lagt til grunn at en norsk 
næ rings dri ven de må be reg ne mer verdi-
avgift etter reg lene om snudd av reg ning 
når det kjø pes re kla me tje nes ter i ut lan det, 
ek sem pel vis an non se ring i uten land ske 
me dier. Det te til tross for at tje nes te ne 
ut fø res i ut lan det, og er i bruk i ut lan det i 
den for stand at hele hen sik ten med 
an non se rin gen er eks po ne ring mot et 
uten landsk mar ked/pub li kum.

På den an nen side er vi også kjent med 
en kelte til fel ler der myn dig he te ne har lagt 
til grunn den for tolk ning vi me ner er kor-
rekt. Det te gjel der ek sem pel vis til fel ler der 
nor ske næ rings dri ven de/offent lige in sti tu-
sjo ner, i for bin del se med hjel pe pro sjek ter i 
u-land, har en ga sjert kon su len ter i ut lan-
det. Kon su len te ne har i sli ke til fel ler ut ført 
ar beid i det ak tuelle u-land, og tje nes te ne 
har ty pisk gått ut på å gi råd og vei led ning 
til lo ka le næ rings dri ven de, sko ler mv. I 
dis se si tua sjo ne ne har vi sett fle re eks emp-
ler på at skat te kon to re ne har kon klu dert 
med at den nor ske kjø pe ren ikke plik ter å 
be reg ne norsk av gift etter reg lene om 
snudd av reg ning.

Ut fal let av noen av de sa ke ne vi er kjent 
med, kan tyde på at av gifts myn dig he te ne – 
mer el ler mind re be visst – ser hen til ri me-

lig hets hen syn når de vur de rer hvor vidt tje-
nes ter skal be leg ges med norsk mer verdi-
avgift. Man ge vil le nok kun ne fin ne det 
stø ten de der som en an del av mid ler øre mer-
ket for u-hjelpsprosjekter skal gå til å be ta le 
mer verdi avgift til den nor ske stats kas sen. 
Ju ri disk sett er det imid ler tid ikke grunn lag 
for å skil le mel lom kon su lent tje nes ter som 
kjø pes av et norsk sel skap som vur de rer å 
star te virk som het i ut lan det og kon su lent tje-
nes ter som kjø pes av den nor ske stat i for-
bin del se med et u-hjelpsprosjekt. Der som 
av gifts myn dig he te ne me ner at kjøp av fjern-
leverbare tje nes ter i hjel pe pro sjek ter ikke er 
å reg ne som inn før sel som skal av gifts be reg-
nes i Nor ge, må det te også gjel de for rent 
kom mer si el le kjøp. Det av gjø ren de må alt så 
være hvor tje nes ten skal for bru kes, og ikke 
til hvil ket for mål den skal be nyt tes.

Pro ble mets opp hav
Det kan se ut som om skat te kon to re nes 
prak sis med å av gifts be leg ge tje nes ter som 
for bru kes i ut lan det har opp stått som en 
føl ge av et mis for hold mel lom ord ly den i 
den gam le for skrift nr. 121 og mval. 1969 
§ 65a som var hjem me len for for skrif ten. 
Sel ve lov hjem me len i mval. 1969 § 65a ga 
som nevnt de par te men tet ad gang til å gi 
for skrift om av gifts plikt ved inn før sel av 
tje nes ter. For at det skal fore lig ge «inn før-
sel» av en tje nes te som ut fø res/sel ges fra 
ut lan det, må det etter vårt syn være en 
for ut set ning at tje nes ten for bru kes i 
Nor ge. Hvis tje nes ten både ut fø res og 
for bru kes i ut lan det, kan det ikke være tale 
om en inn før sel til Nor ge.

For skrift nr. 121 § 1 var imid ler tid for mu-
lert slik at den gjaldt kjøp av tje nes ter fra 
ut lan det. Der som for skrifts hjem mel og 
for skrift le ses se pa rat, er det der for mu lig å 
for tol ke for skrif ten slik at den har et vi de re 
an ven del ses om rå de enn mval. 1969 § 65a 
til la ter. Det te som føl ge av at det språk li ge 
inn hol det av «kjøp fra ut lan det» kan for-
stås slik at også si tua sjo ner som ikke inne-
bæ rer «inn før sel» ram mes. Skat te kon to re-
nes prak sis i en del sa ker kan tyde på at 
for skrif tens hjem mel for av gifts plikt har 
vært tol ket slik at det ram mer fle re til fel ler 
enn det hjem mels grunn la get til la ter.

Har lov gi ver ment at be gre pet 
«kjøp» skal være vi de re enn 
«inn før sel»?
Skat te kon to re ne har som nevnt lagt til 
grunn at be gre pet «kjøp av tje nes ter fra 
ut lan det» er ment å være et vi de re be grep 
enn «inn før sel av tje nes ter». Det er imid-
ler tid ikke noe som ty der på at det te har 
vært lov gi vers in ten sjon. Ser man nær me re 
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på his to rik ken, ser man at ord ly den i  
§ 65a opp rin ne lig om fat tet «kjøp» av tje-
nes ter fra ut lan det, men den ne ord ly den i 
1998 ble end ret til «inn før sel».

Bak grun nen for lov end rin gen i 1998 var at 
man av om gå el ses hen syn øns ket å ram me 
tje nes ter som fak tisk ble inn ført til Nor ge, 
også i til fel ler der kjø pe ren ikke var en 
norsk næ rings dri ven de. Man øns ket alt så å 
ut vi de hjem me len for av gifts be reg ning, og 
men te at be gre pet «inn før sel» var vi de re 
enn «kjøp». Det te har også kom met til 
ut trykk i be stem mel sen i mval. § 3–30 (3), 
der det frem går at tje nes ter skal av gifts be-
leg ges i Nor ge der som de skal bru kes av en 
norsk næ rings dri ven de/of fent lig in sti tu-
sjon, selv om kjø pe ren er hjem me hø ren de 
uten for merverdiavgiftsområdet (en til sva-
rende «sik ker hets ven til» var tid li ge re gitt i 
for skrift nr. 121 § 1 an net ledd an net 
punk tum). Be stem mel sen kan ek sem pel vis 
med fø re norsk av gifts plikt i et til fel le der 
et uten landsk sel skap kjø per en tje nes te 
som fak tisk er til bruk for et dat ter- el ler 
søs ter sel skap i Nor ge.

Oven nevn te vi ser at man har ment å 
ram me «inn før sel» av tje nes ter til Nor ge, 
også i til fel ler der inn før se len ikke med fø rer 
at en norsk næ rings dri ven de fore tar et 
«kjøp». Det er imid ler tid ikke noe som 
ty der på at man har ment å ram me nor ske 
næ rings dri ven des «kjøp» i til fel ler der kjø-
pet ikke inne bæ rer «inn før sel». Tvert i mot 
er det klart for ut satt i for ar bei der og for-
skrifts merk na der, at bare tje nes ter som 
for bru kes i Nor ge skal be leg ges med norsk 
mer verdi avgift. Det har også for mod nin gen 
mot seg at Fi nans de par te men tet har ment å 
gi for skrifts be stem mel ser som ram mer kjøp 
som ikke inne bæ rer «inn før sel», og som 
der for går leng er enn for skrifts hjem me len i 
mval. 1969 § 65 a. Vi vil i den ne for bin-
del se vise til at de par te men tet had de for-
skrifts hjem mel til å gi reg ler om «av grens-
ning, ut fyl ling og gjen nom fø ring» av plikt 
til å be ta le av gift iht. § 65a, men at hjem-
mels grunn la get na tur lig vis ikke ga ad gang å 
ut vi de av gifts plik ten til å om fat te til fel ler 
som ikke ram mes av lov be stem mel sen.

Av slut nings vis vil vi be mer ke at ord ly den i 
be stem mel sen i for skrift nr. 121 § 1 «tje-
nes ter som kjø pes fra ut lan det» (vår ut hev-
ning) ty der på at man har hatt innførsels-
situasjonen i tan ke ne. Når en tje nes te 
kjø pes «fra ut lan det» må det te in ne bæ re at 
tje nes ten over fø res fra Nor ge til ut lan det, 
ty pisk ved at kjø pet skjer i/fra ut lan det, 
mens for bru ket skjer i Nor ge. Der en tje-
nes te både kjø pes, ut fø res og for bru kes i 

ut lan det, vil det være na tur lig å si at tje-
nes ten kjø pes «i ut lan det».

Nøytralitetshensynet
Et av ho ved for må le ne med re gel ver ket om 
av gifts be hand ling av kjøp av tje nes ter fra 
ut lan det, er å ska pe kon kur ran se nøy tra li tet 
mel lom nor ske og uten land ske tje nes te-
yte re. Det te kom mer blant an net til 
ut trykk ved at det er en for ut set ning for 
av gifts plikt etter reg lene om snudd av reg-
ning, at de ak tuelle tje nes te ne er av gifts-
plik ti ge ved in nen lands om set ning.

Et po eng som etter vårt syn vi ser at skat te-
kon to re ne har gått for langt i å opp stil le 
av gifts plikt etter reg lene om snudd av reg-
ning, er at nøy ak tig de sam me tje nes te ne 
som kre ves av gifts be reg net etter reg lene 
om snudd av reg ning i man ge til fel ler vil le 
vært fri tatt for mer verdi avgift ved om set-
ning fra en norsk næ rings dri ven de.

Vi vil her vise til at nor ske næ rings dri ven-
des om set ning av tje nes ter som er helt ut 
til bruk i ut lan det om fat tes av et av gifts fri-
tak i mval. § 6–22, også i til fel ler der 
om set nin gen skjer til en norsk opp drags gi-
ver. Fritaksbestemmelsen fulg te av tid li ge re 
for skrift nr. 24 § 8 før s te og an net ledd, 
som opp stil te som til leggs vil kår at tje nes-
ten måt te være «ut ført i ulandet», men 
det te vil kå ret ble som ledd i den tek nis ke 
re vi sjo nen av lo ven fjer net som over flø dig. 
Det te må bety at lov gi ver men te at tje nes-
ter som ut fø res uten for merverdiavgifts-
området all tid vil være fri tatt fra av gift.

Oven nevn te inne bæ rer ek sem pel vis at en 
norsk tje nes te yter vil ha an led ning til å 
fak tu re re en norsk opp drags gi ver for kon-
su lent tje nes ter uten å be reg ne mer verdi-
avgift, der som tje nes te ne ut fø res i ut lan det 
og fak tisk er til bruk i ut lan det. Det te vil 
for ek sem pel være til fel le der som en norsk 
næ rings dri ven de enga sje rer en norsk kon-
su lent til et opp drag som går ut på å dra til 
et an net land og ut re de mu lig he te ne for å 
star te opp en be stemt form for virk som het 
i det ak tuelle lan det.

Vur de rin gen av hvor en tje nes te er «til 
bruk», vil ofte by på uli ke tolk nings al ter na-
ti ver da be gre pet kan ten kes for tol ket både 
vidt og sne vert. I den mest kjen te pub li ser te 
ut ta lel sen om be gre pet, Fi nans de par te men-
tets brev av 29. mars 1996 som er re fe rert i 
Skattedirektoratets mel din ger Av nr. 8/1996 
av 16. sep tem ber 1996, frem går det imid-
ler tid at Fi nans de par te men tet har lagt til 
grunn at det er den «umid del ba re» el ler 
«di rek te» bru ken som vil være av gjø ren de. 

Sa ken gjaldt Nor ges Id retts for bunds spon-
sor av ta ler, som in ne bar at id retts ut øve re 
opp tråd te med spon sors logo un der ar ran-
ge men ter både i inn- og ut land. De par te-
men tet kon klu der te med at den del av 
tje nes te ne som fak tisk ble ut ført un der 
ar ran ge men ter i ut lan det, var om fat tet av 
av gifts fri ta ket i for skrift nr. 24 § 8; dvs. at 
tje nes te ne både ble «ut ført i ut lan det» og 
var «helt ut til bruk i ut lan det».

I ut ta lel sen nevnt oven for la de par te men tet 
alt så ikke vekt på at det nor malt vil le dreie 
seg om nor ske spon so rer som sel ger sine 
pro duk ter i Nor ge, og som pri mært had de 
inter esse av å pro fi le re seg mot det nor ske 
mar ke det (dvs. at poen get med å få lo go en 
pro fi lert un der ar ran ge men ter i ut lan det 
nor malt vil le være at ar ran ge men tet/id retts-
ut øver ne ble pro fi lert i nor ske me dia). 
Det te til sier at tje nes ter som fak tisk ut fø res 
i ut lan det, og som har sin «umid del ba re 
ef fekt» der, må være fri tatt for norsk mer-
verdi avgift, selv om tje nes te ne kan ten kes å 
ha en in di rek te og av le det ef fekt i Nor ge.

Kon se kven sen av det te vil være at nor ske 
næ rings dri ven de nor malt vil sel ge sine 
tje nes ter av gifts fritt til and re nor ske 
næ rings dri ven de i til fel ler der tje nes te ne 
ut fø res og for bru kes i ut lan det. Det stri der 
mot grunn leg gen de nøytralitetshensyn, og 
gir dår lig sam men heng i av gifts sy ste met, 
der som nøy ak tig de sam me tje nes ter må 
av gifts be leg ges hvis de kjø pes fra uten-
land ske tje nes te yte re. En slik fa vo ri se ring 
av nor ske tje nes te yte re vil dess uten være 
pro ble ma tisk i for hold til EØS-av ta len.

Opp sum me ring av vårt syn
Som vi har vist oven for, for ut set ter av gifts-
plikt etter nor ske merverdiavgiftsregler at 
det fore lig ger for bruk i, el ler inn før sel til, 
Nor ge. Skat te kon to re nes prak sis ty der på 
at de i man ge til fel ler på leg ger norsk 
av gifts plikt, etter ord nin gen med snudd 
av reg ning, også i til fel ler der det er helt på 
det rene at en tje nes te er le vert, ut ført og 
for brukt i ut lan det.

Vårt sent rale po eng er at i til fel ler der en 
tje nes te både ut fø res og for bru kes i ut lan-
det, skjer det in gen inn før sel til Nor ge, 
men en om set ning «i ut lan det». Den 
ak tuelle an skaf fel sen skal da ikke av gifts-
be reg nes av mot ta ker etter re ge len om 
snudd av reg ning. Det te må gjel de uav hen-
gig av om det er en norsk næ rings dri ven de 
som be stil ler og be ta ler for tje nes ten.

Be gre pet «kjø pes» el ler «kjøpt» i hhv. 
mval. § 3–30 og for skrift nr. 121, må etter 
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Lignings-ABC 2009/10
Lignings-ABC omtaler de fleste skattespørsmål for selskaper og personlige skattytere.  
Løsningene som er angitt i denne boka, vil normalt bli lagt til grunn av ligningsmyndighetene. 
Boken utkommer årlig. Lignings-ABC 2009/10 omtaler reglene som gjelder for inntektsåret 
2009, og endringer som gjelder for 2010. Boken gir god og fyldig informasjon til så vel  
selskaper, næringsdrivende som vanlige lønnstagere.
 
ISBN 9788205400351 • Pris 380,–

Merverdiavgiftshåndboken
Boken gir en oversikt over avgiftsmyndighetenes praksis til merverdiavgiftsloven og kompen-
sasjonsloven for kommuner, fylkeskommuner mv. Ny merverdiavgiftslov trådte i kraft 1. januar 
2010. Med utgangspunkt i den nye loven er det gjort omfattende henvisninger til Finansde-
partementets og Skattedirektoratets uttalelser og meldinger, til rettspraksis og til praksis fra 
Klagenemnda for merverdiavgift. Løsningene som er angitt i Merverdiavgiftshåndboken vil 
normalt bli lagt til grunn av avgiftsmyndighetene.
 
ISBN 9788205400689 • Pris 415,–

Skattebetalingshåndboken
Skattebetalingshåndboken er en helt ny utgivelse fra Skattedirektoratet og Toll- og avgifts-
direktoratet og er så langt den eneste boken som behandler den nye skattebetalingsloven, 
som i hovedsak trådte i kraft i 2009. Boken gir veiledende og utfyllende kommentarer til 
bestemmelsene i den nye loven. Den behandler rettspraksis og Skattedirektoratets og Toll- og 
avgiftsdirektoratets tolkning og praktisering av reglene om betaling og innkreving av skatt og 
avgift. Løsningene som er angitt i Skattebetalingshåndboken vil normalt bli lagt til grunn av 
innkrevingsmyndighetene.

ISBN 9788205400696 • Pris 450,–

vårt syn tol kes med den re ser va sjon at det 
må fore lig ge en innførselssituasjon for at 
reg lene skal kom me til an ven del se. En slik 
for tolk ning er fullt ut for en lig med de 
nevn te be stem mel se nes ord lyd, og har 
dess uten klar støt te både i for måls be trakt-
nin ger, ut ta lel ser i for ar bei de ne og i nøy-
tralitetshensyn. Det bæ rer galt av sted når 
skat te kon to re ne ig no re rer dis se tungt vei-
en de retts kil de ne.

En tolk ning som inne bæ rer at nor ske 
av gifts reg ler gis virk ning på for bruk i 
ut lan det, vil lett kun ne lede til dob belt 
be skat ning, og vil dess uten stri de mot det 
grunn leg gen de prin sipp in nen av gifts ret-
ten at norsk mer verdi avgift skal ram me og 
være be gren set til for bruk i Nor ge.

Etter vårt syn leg ger skat te kon to re ne ved 
sin prak ti se ring av re gel ver ket knyt tet til 
kjøp av tje nes ter fra ut lan det for stor vekt 
på hvem som er fak tu ra mot ta ker, samt 
hvem som be stil ler tje nes ten, mens de ikke 
i til strek ke lig grad fore tar en selv sten dig 
vur de ring av hvor vidt det fore lig ger en 
innførselssituasjon.

I til fel ler der det er helt på det rene at en 
tje nes te er le vert, ut ført og for brukt i 
ut lan det, må om set nin gen an ses å ha 
skjedd i ut lan det. Det te er uten for norsk 
be skat nings om rå de, og skat te kon to re ne 
har da ikke hjem mel til å ileg ge norsk 
av gift i dis se til fel le ne. Det te uav hen gig av 
om det er fore tatt av gifts be reg ning i ut lan-
det, for ut satt at kjø per er en norsk 
næ rings dri ven de. Det frem går klart av 
både gam le og nye reg ler at hvor vidt det 
har skjedd en av gifts be reg ning i ut lan det 
bare har be tyd ning for hvor vidt det skal 
be reg nes norsk av gift etter reg lene om 
snudd av reg ning i til fel ler der kjø per er 
hjem me hø ren de uten for Nor ge. I sli ke 
til fel ler er det dess uten et ut talt vil kår for 
av gifts plikt at tje nes ten er til bruk i Nor ge.

Man kan und res over hvor for det sy nes å 
ha vært så få sa ker der pro blem stil lin gen 
som om ta les oven for har blitt satt på spis-
sen, og hvor for de uri me li ge kon se kven-
se ne av skat te kon to re nes uhjem le de for-
tolk ning, har fått så li ten opp merk som het. 
Det te skyl des tro lig at det er en stor grad 
av un der rap por te ring av mer verdi avgift 
ved kjøp av tje nes ter fra ut lan det, da 

man ge nor ske næ rings dri ven de og offent-
lige in sti tu sjo ner la ter til å være ukjent 
med re gel ver ket. Selv de som er kjent med 
at det fore lig ger av gifts plikt ved inn før sel 
av tje nes ter, vil dess uten nep pe kom me på 
den tan ke at norsk av gifts plikt skal ram me 
tje nes ter som både kjø pes, ut fø res og for-
bru kes i ut lan det. Det te vir ker system-
fremmed selv for de som har et helt over-
fla disk kjenn skap til merverdiavgiftsretten, 
og er kjent med at av gif ten er ment å 
ram me in nen lands for bruk. I prak sis er det 
nok der for bare et be gren set an tall virk-
som he ter som har vært ut satt for kon troll, 
el ler som på eget ini tia tiv har tatt opp 
spørs må let med myn dig he te ne, som har 
fått seg en ube ha ge lig over ras kel se.

Etter vårt syn bør Fi nans de par te men tet 
og/el ler Skatte di rek to ra tet ta for tolk nin gen 
av reg lene om snudd av reg ning opp med 
skat te kon to re ne, slik at man sik rer en 
en het lig prak sis som er i sam svar med 
merverdiavgiftslovens for mål, ord lyd og 
geo gra fis ke an ven del ses om rå de. Hvis over-
ordede av gifts myn dig he ter ikke gri per inn, 
er det bare å ven te på at dom sto le ne får 
an led ning til å vur de re spørs må let.


