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Av gift

Ny moms re form i EU:

Hva re for men be tyr for 
nor ske virk som he ter
Den nye mer ver di av gifts re for men i EU tråd te i kraft 1. ja nu ar 2010. Inn fø rin gen av reg-
lene i det en kelte EU-land har med ført sto re ut ford rin ger og for sin kel ser. Vi ser på be-
tyd nin gen av de nye reg lene for nor ske virk som he ter.
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Artikkelen er forfattet av:

De nye reg lene ble inn ført med tan ke på å 
for enkle av gifts sy ste met i EU, men den 
til tenk te for enk ling av reg lene på felleskaps-
nivå har in ne bå ret ut ford rin ger for de 
en kelte EU-land med hen syn til im ple men-
te ring av nytt re gel verk og den in fra struk tur 
som har vært nød ven dig for at re gel ver ket 
skal kun ne tre i kraft etter hen sik ten.

Vi for ven ter at re gel ver ket vil være gjen stand 
for vi de re ut vik ling også i ti den frem over.

Hva går de nye reg lene ut på?
Be reg ning av mer verdi avgift ved snudd 
av reg ning/reverse charge1

Fra 1. ja nu ar 2010 skal som ho ved re gel 
mer verdi avgift ved salg av tje nes ter over 
lan de gren se ne fra næ rings dri ven de etab lert 
in nen for EU-om rå det be reg nes av kjø per, 
hvor sist nevn te har sitt eta ble rings sted. 
Tid li ge re var ho ved re ge len at det var sel ger 
som fra sitt eta ble rings sted skul le be reg ne 
mer verdi avgift etter reg lene i etab le rings-
lan det. Ved salg av tje nes ter mel lom sel ger 
og kjø per i sam me land ut lø ser der for de 
nye reg lene in gen end rin ger. Til sva rende 

1 Reverse charge innebærer at kunden rapporterer «selge-
rens» utgående merverdiavgift i omsetningsoppgaven og 
kan fradragsføre den tilsvarende (forutsatt fullt mva-
fradrag). Formålet med slik rapportering er å unngå at 
selgere må merverdiavgiftregistreres i flere land. I tillegg 
vil en slik ordning være likviditetsbesparende for virk-
somhetene.

vil det ikke med fø re noen end rin ger for 
salg av tje nes ter til for bru ke re, med unn-
tak av elek tro nis ke tje nes ter.

Nes te steg i re for men vil være inn fø ring av 
plikt til å be reg ne mer verdi avgift ved 
snudd av reg ning for tje nes ter le vert til 
næ rings dri ven de som re la te rer seg til kul-
tur, ar tis tisk opp tre den, sports ak ti vi te ter, 
forsk ning, un der vis ning, un der hold ning 
og lig nen de ak ti vi te ter fra 1. ja nu ar 2011. 
Re for men om fat ter like vel ikke be ta ling 
for ad gang til sli ke ak ti vi te ter.

Ut vi det plikt til å rap por te re salg av tje-
nes ter mel lom EU-etab ler te virk som he ter
Salg av tje nes ter over lan de gren se ne in nen-
for EU-om rå det skal fra 1. ja nu ar 2010 
rap por te res i sep ar ate salgs lis ter til av gifts-
myn dig he te ne (EC Sa les List). Rap por te-
rings plik ten på hvi ler kun virk som he ter 
med etab le ring i EU-om rå det og tje nes ter 
som det skal be reg nes mer verdi avgift av 
ved snudd av reg ning/reverse charge.

Den ut vi de de rap por te rings plik ten opp står 
der for ikke ved salg av tje nes ter til kun der 
uten for EU-om rå det, ved salg av tje nes ter 
som ikke er av gifts plik tig i hen hold til 
reg lene i kun dens hjem land el ler ved salg 
av tje nes ter til for bru ke re.

Virk nin gen av de nye reg lene for 
nor ske virk som he ter
Rap por te ring av mer verdi avgift
Vår er fa ring er at de nye reg lene vil få størst 
virk ning for nor ske virk som he ter med etab-
le ring in nen for EU-om rå det el ler som har 
han dels part ne re in nen for EU-om rå det.

Nor ske virk som he ter som an skaf fer tje nes-
ter fra en virk som het etab lert in nen for 
EU-om rå det, har fått spørs mål om le ve ran-
sen går til norsk ho ved kon tor el ler fi li al av 
det nor ske fore ta ket in nen for EU-om rå det. 

I sist nevn te til fel le skal rap por te ring av mer-
verdi avgift fore tas av det nor ske fore ta ket 
ved dets fi li al i hen hold til reg lene i det 
EU-land hvor fi li alen er be lig gen de. Om 
ikke fi li alen alle rede har vært re gi strert for 
mer verdi avgift i det ak tuelle EU-lan det, vil 
så le des en re gist re rings plikt opp stå som 
ledd i an skaf fel sen og rap por te rin gen av 
mer verdi avgift ved snudd av reg ning.

Rap por te rings plik ten etter de nye reg lene i 
EU opp står kun i til fel ler hvor an skaf fel sen 
av tje nes ten gjø res av den EU-etab ler te 
fi li alen og ikke når an skaf fel sen gjø res av 
det nor ske ho ved kon to ret. Nor ske fore tak 
må så le des være be viss te på til hvil ken etab-
le ring an skaf fel sen av tje nes ten gjø res for å 
kun ne fore ta kor rekt av gifts rap por te ring.

I prak sis vil det være tje nes ter knyt tet til 
ar beid på vare, som in stal la sjons-, mon te-
rings- el ler re pa ra sjons tje nes ter på va rer 
(ikke fast eien dom), trans port tje nes ter og 
så kal te man age ment fees hvor de nye reg-
lene vil få størst be tyd ning. Der som nor-
ske virk som he ter om sat te den ne ty pen 
tje nes ter in nen for EU, opp sto det tid li ge re 
som ho ved re gel en plikt til å re gi stre re seg 
for mer verdi avgift i det lan det hvor tje nes-
ten ble ytt fra. Etter de nye reg lene vil det 
være kun den som skal be reg ne og rap por-
te re mer verdi avgift. Nor ske virk som he ter 
som om set ter den ne ty pen tje nes ter fra 
Nor ge til kun de i EU, vil etter nor ske 
reg ler i de fles te til fel ler fak tu re re tje nes-
te ne med norsk mer verdi avgift. De nye 
reg lene i EU med fø rer at kun den skal 
opp kre ve mer verdi avgift ved snudd av reg-
ning i hen hold til reg lene i sitt EU-land. 
Det opp står med det te et til fel le av dob bel 
av gifts be last ning for den ne ty pen tje nes te-
le ve ran ser fra norsk etab lert le ve ran dør til 
kun de etab lert i EU.2

2 Kunden i EU vil etter norske regler kunne søke refundert 
pådratt merverdiavgift fra norsk tjenesteleverandør. En 
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I mot sat te til fel ler hvor tje nes te ne oven for 
an skaf fes av nor ske virk som he ter fra 
EU-etab ler te tje nes te til by de re, skal tje nes te-
yte ren etter den nye ho ved re ge len ikke 
be reg ne mer verdi avgift ved salg til den nor-
ske kun den. Tatt i be trakt ning at de fles te av 
tje nes te ne som om fat tes av de nye EU-reg-
lene for snudd av reg ning ikke an ses som 
så kal te fjernleverbare tje nes ter etter nor ske 
merverdiavgiftsregler (tje nes ter som etter 
nor ske reg ler er gjen stand for snudd av reg-
ning), opp står det en situa sjon hvor det ver-
ken be reg nes mer verdi avgift av tje nes te yter 
el ler kun den. Det te vil ty pisk kun ne være 
til fel le for ar beid på vare ut ført i et EU-land 
(in stal la sjons-, mon te rings- el ler re pa ra sjons-
tje nes ter på va rer (ikke fast eien dom)).

De til fel le ne hvor det opp står dob bel el ler 
in gen av gifts be last ning, er et ut slag av 
for skjel lige prin sip per for be reg ning av 
mer verdi avgift i EU og i Nor ge. Føl ge lig 
er reg lene i EU og Nor ge her ikke fullt ut 
av stem te. Etter hva vi er fa rer, vur de rer 
nor ske av gifts myn dig he ter for ti den be ho-
vet for end rin ger av de nor ske reg lene for 
kjøp og salg av tje nes ter over lan de gren-
se ne for å til pas se det nor ske re gel ver ket til 
de nye reg lene i EU. Et før s te steg som 
ledd i den ne til pas nin gen fore lig ger i for-
sla get til nes te års Stats bud sjett, hvor det 
fore slås inn fø ring av en for enk let re gist re-
rings plikt i Nor ge for uten land ske til by-
de re av elek tro nis ke kom mu ni ka sjons tje-
nes ter til pri va te for bru ke re i Nor ge.

EU-lan de ne har ad gang til å dis pen se re 
fra ho ved re ge len ba sert på et prin sipp 
hvor tje nes ten fak tisk for bru kes
Vi gjør opp merk som på at de en kelte EU-
land har ad gang til å dis pen se re lo kalt fra 
ho ved re ge len etter et prin sipp om at mer-
verdi avgift skal be reg nes på det sted hvor 
tje nes ten fak tisk an ses for å være for-
brukt3. Unn taks re ge len inne bæ rer for det 
før s te at det en kelte EU-land har an led-
ning til å be stem me at av gifts be hand ling 
skal skje uten for EU der som tje nes ten 
an ses for brukt uten for EU. Det te med fø-
rer at man fra vi ker ho ved re ge len om at 
av gifts be hand ling skal skje der hvor 
EU-kun den har sitt eta ble rings sted der som 
tje nes ten an ses for brukt uten for EU. For 
det an net inne bæ rer unn ta ket at det 
en kelte EU-land rett til å inn fø re reg ler 
om at av gifts be hand ling skal skje i EU 

slik refusjonsadgang er imidlertid administrativt byrdefull 
for både norske avgiftsmyndigheter og kunden i EU og 
det vil utgjøre en likviditetsmessig ulempe for kunden i 
EU sammenliknet med om det ikke var pådratt norsk 
merverdiavgift på faktureringstidspunktet. 

3 Prinsippet om avgiftsberegning der hvor tjenesten anses 
for å være forbrukt, er ofte omtalt som reglene om «use 
& enjoyment».

der som tje nes ten an ses for brukt i EU. 
Tje nes ten skal i dis se til fel le ne der for ikke 
føl ge ho ved re ge len om at av gifts be hand-
ling skal skje der hvor kun den har sitt 
eta ble rings sted uten for EU, der som tje nes-
ten an ses for brukt i EU. For nor ske virk-
som he ter har vi er fart at det te kan in ne-
bæ re en re gist re rings plikt og ut vi det rap-
por te rings plikt i de EU-land som ope re rer 
med at kun den skal be reg ne mer verdi-
avgift ved kjøp av tje nes ter (eks. Tysk land). 
Da det er åp net for at det en kelte EU-land 
selv i stor grad kan set te vil kår for når 
unn ta ke ne skal kom me til an ven del se, vil 
det være svært kre ven de for nor ske virk-
som he ter å hol de full sten dig over sikt over 
når unn ta ke ne vil ha inn virk ning.

EU-lan de ne har etter det vi er fa rer fore lø-
pig be nyt tet ad gan gen til å dis pen se re i 
svært be gren set grad for de tje nes ter som 
har vært om fat tet av de nye reg lene i EU. 
Det te gjel der spe sielt de nye EU-lan de ne i 
Øst-Eu ro pa, som nok har sam men heng 
med lan de ne ikke har hatt til strek ke lig 
med tid til å vur de re fullt ut kon se kven-
se ne av de nye reg lene. Vi har like vel er fart 
at for tje nes ter knyt tet til for ek sem pel 
trans port av va rer, har fle re EU-land sett 
det nød ven dig å inn fø re en unn taks re gel 
på grunn av at et de sti na sjons prin sipp4 
ikke har gitt praktikable løs nin ger selv på 
kort sikt.

Ut vi det rap por te rings plikt – EC Sa les list
Det har opp stått en ut vi det rap por te rings-
plikt ved salg av tje nes ter som er gjen stand 
for snudd av gifts be reg ning i EU. Rap por-
te rings plik ten kom mer i til legg til rap por-
te ring i or di nær om set nings opp ga ve i det 
en kelte EU-land og vil være et nytt 
be kjent skap for sel ska per som tid li ge re 
ikke var om fat tet av til sva rende rap por te-
ring ved salg av va rer in nen for EU.

Den ut vi de de rap por te rings plik ten re pre-
sen te rer et be ty de lig mer arbeid for virk-
som he te ne, og mang lende over hol del se av 
re gel ver ket er for bun det med be ty de li ge 
til leggs av gif ter i en rek ke EU-land.

Det er vik tig å mer ke seg at rap por te rings-
plik ten ikke opp står ved salg av tje nes ter 
til kun der etab lert uten for EU, her un der 
til nor ske virk som he ter.

EU-lan de ne har som ho ved re gel inn ført 
må ned lig rap por te rings plikt i mot set ning til 
den tid li ge re kvar tals vi se rap por te rings plik-

4 Med «destinasjonsprinsipp» menes at avgiftsbehandling 
skal skje etter prinsippet om snudd avregning hos mot-
taker av tjenesten.

ten for va rer. Alle EU-lan de ne be nyt ter 
fel les rapporteringsblankett for både va rer 
og tje nes ter, og det er ad gang i alle EU-land 
til å rap por te re EC Sa les list elek tro nisk.

Som ut gangs punkt på hvi ler den ut vi de de 
rap por te rings plik ten tje nes te yter, men 
en kelte EU-land har også inn ført reg ler 
om at kun den skal rap por te re an skaf fel sen 
i en egen «EC Acquisition list».

Tje nes te yter må ha kunn skap om tje nes ten 
han yter er av gifts plik tig i med lems lan det 
hvor mot ta ker av tje nes ten er etab lert for å 
kun ne ta stil ling til om sal get av tje nes ten 
skal rap por te res i EC Sa les list. Det te vil 
ty pisk kun ne være ak tuelt for fi nan si el le 
tje nes ter hvor gren se drag nin gen for hva 
som er av gifts plik tig, va rie rer fra EU-land 
til EU-land. Det er for bun det med ileg-
gel se av til leggs av gif ter i de fles te EU-land 
der som tje nes te yter feil ak tig rap por te rer 
tje nes ter i EC Sa les list der som tje nes ten 
ikke skal rap por te res ved snudd av reg ning 
i mot taker lan det. Det på leg ges så le des 
tje nes te yter en om fat ten de un der sø kel ses-
plikt for å kun ne fore ta kor rekt av gifts rap-
por te ring etter de nye reg lene.

For nor ske virk som he ter som en ten er 
etab lert in nen EU el ler som har dat ter sel-
ska per in nen for EU, er det der for vik tig å 
påse at man har etab lert gode ru ti ner for å 
sik re kor rekt rap por te ring.

Av slut ten de kom men tar
Vi ser fort satt ikke de en de li ge virk nin ge ne 
av de nye merverdiavgiftsreglene på tje nes-
te om rå det i EU da myn dig he te ne hit til 
kun har hatt res sur ser til å sør ge for den 
nød ven di ge im ple men te rin gen av reg lene i 
det en kelte EU-land. Fort satt er fle re EU-
land på et ter skudd med å få på plass den 
nød ven di ge in fra struk tu ren knyt tet til 
im ple men te ring av de nye reg lene. Det te 
har blant an net re sul tert i at Eu ro pa kom-
mi sjo nen har fo re slått å ut set te fris ten for å 
søke re fu sjon for på dratt mer verdi avgift i 
EU for EU-virk som he ter for 2009 fra 30. 
sep tem ber 2010 til 30. mars 2011. Vi 
an tar at fle re EU-land på sikt vil inn fø re 
fle re unn tak fra de nye reg lene ba sert på et 
prin sipp hvor tje nes te ne fak tisk an ses som 
for brukt. Det knyt ter seg også spen ning til 
hvor dan myn dig he te ne vil be nyt te sin 
ad gang til å ileg ge til leggs av gif ter ved feil-
ak tig rap por te ring. Vi ser også med spen-
ning frem til hvil ke end rin ger i re gel ver ket 
nor ske av gifts myn dig he ter vil fore slå for å 
til nær me seg det nye EU-re gel ver ket slik at 
det ikke opp står uhel di ge kon kur ran se-
mes si ge vrid nin ger.


