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Snub le trå der  
i av gifts ret ten
Ar tik ke len gir en over sikt over en del van li ge feil som av dek kes i for bin del se med  
skat te kon to re nes oppgavekontroller (av gren se de terminkontroller). Den byg ger på  
et fore les nings no tat og egne er fa rin ger i for bin del se med kon troll ar beid.
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Artikkelen er forfattet av:

I for bin del se med fore drag vi had de på 
fjor årets in for ma sjons mø ter for re vi so rer 
og regn skaps fø re re, for søk te vi å dan ne oss 
et bil de av de hyp pig ste fei le ne som av dek-
kes gjen nom skat te kon to re nes oppgave-
kontroller (av gren se de terminkontroller).

Ar tik ke len byg ger ikke på sta tis tikk over 
hvil ke for hold som med fø rer et ter be reg-
ning ved våre kon trol ler, men ba se rer seg 
på inn hen te de er fa rin ger fra de uli ke kon-
troll mil jø ene i Skatt øst. Gjen nom gan gen 
tar ikke for seg er fa rin ger ved gjen nom-
før te bok et ter syn.

Neden for gis en over sikt over de, etter vår 
er fa ring, hyp pigst av dek ke de fei le ne.

Ny virk som het – drifts mid ler til hob by-
re la tert bruk
Skatt øst gjen nom før te ca. 7000 oppgave-
kontroller i lø pet av 2011. Ved vur de rin-
gen av hvil ke om set nings opp ga ver som 
skal kon trol le res, har skat te kon to ret for-
skjel lige utplukkskriterier. Om set nings-
opp ga ver med sto re til go de be løp, el ler 
ufor holds mes sig stor inn gå en de av gift, vil 
ofte bli gjen stand for kon troll.

Ofte av dek kes føl gen de ty pe til fel ler ved en 
kon troll: Et alle rede av gifts re gi strert sub-
jekt, f.eks. et sel skap in nen kon su lent- el ler 

hånd verks bran sjen, har gått til an skaf fel se 
av en båt. Bå ten opp ly ses å skul le be nyt tes 
som ut leie ob jekt el ler i char ter tra fikk.

En end ring i, el ler ut vi del se av et av gifts-
sub jekts virk som hets om rå de, skal mel des 
fra til av gifts myn dig he te ne. I til legg vil 
det ved opp start av ny næ ring stil les som 
vil kår for fra drag for in ves te rin ger i det 
nye virk som hets om rå det at den ne nye 
ak ti vi te ten dri ves næ rings mes sig. I for-
bin del se med vur de ring av fra drags rett for 
det nye virk som hets om rå det, vil skat te-
kon to ret vur de re hvor vidt virk som he ten 
dri ves næ rings mes sig, dvs. om ut leie virk-
som he ten ob jek tivt sett er eg net til å gå 
med over skudd. I den ne for bin del se vil 
det være ak tuelt å inn hen te bud sjett, samt 
an nen type in for ma sjon/do ku men ta sjon 
om den ny star te de virk som he ten. Det er 
vår opp fat ning at de nær me re un der søkel-
se ne som skat te kon to ret fore tar i dis se 
sa ke ne, vi ser at sli ke «til leggs næ rin ger» 
hvor drifts mid de let gjer ne er én båt, el ler 
hvor om fan get av virk som he ten ikke er 
stor, ikke dri ves næ rings mes sig. Både 
retts prak sis og klagenemndspraksis gir 
støt te for det te sy net. Det vi ses her for 
ek sem pel til Azinor-sa ken og Emb la Nor-
sa ken.1 Sist nevn te dom om hand ler fle re 
bå ter.

Oven nevn te dom mer gir ret nings lin jer for 
hvil ke kri te rier som bør inn gå i en 
næringsvurdering. I til legg til al min ne li ge 
drifts- og ved li ke holds kost na der, skal det 
også på kost nads si den tas hen syn til ren te-
kost na der ved lå ne opp tak og av skriv nin ger 
av drifts mid le ne. Dom me ne vi ser at det 
må kal ku le res/be reg nes lønns kost na der  
i for hold til ar beids inn sats med det nye 
virk som hets om rå det, samt at det må 
be reg nes en «ren te kost nad» (av kast ning på 

1 Gulating lagmannsretts dom av 1.7.2011, inntatt i UTV. 
2011 s. 1278 (Azinor) og Borgarting lagmannsretts dom 
av 31.5.2010, inntatt i UTV. 2010 s. 1105 (Embla Nor)

egen ka pi tal) ved bruk av egen ka pi tal ved 
an skaf fel se av f.eks. båt.

Våre er fa rin ger vi ser at det ofte av dek kes, 
helt el ler del vis, pri vat bruk av drifts mid-
de let. Det av dek kes også at virk som he ten 
ikke dri ves i næ ring. Skat te kon to ret vil i 
dis se til fel le ne nek te fra drag for inn gå en de 
av gift.

Nye re for valt nings prak sis vi ser at det ofte 
blir ilagt til leggs av gift når fra drag for inn-
gå en de av gift nek tes på grunn av at den 
nye virk som he ten ikke an ses å være dre vet 
i næ ring.

I til legg til an skaf fel se av båt, ser vi også 
eks emp ler på opp fø ring av hyt te el ler bil 
til ut leie for mål, hvor de sam me vur de rin-
ge ne vil være ak tuelle ved næringsvurde-
ringen.

Urik tig av gifts be hand ling ved ut leie av 
fast eien dom
Ut leie av fast eien dom er en tje nes te som 
er unn tatt fra mer verdi avgift. For av gifts-
mes sig å «li ke stil le» av gifts plik tig virk som-
het i eide og lei de lo ka ler, ble det i for bin-
del se med mer ver di av gifts re for men i 2001 
ved tatt be stem mel ser som ga næ rings dri-
ven de som lei de ut bygg og an legg mu lig-
he ten til fri vil lig å re gi stre re seg for ut lei en. 
Et vil kår for regi stre ring er at det dri ves 
av gifts plik tig virk som het i de ut lei de lo ka-
le ne. Ved en slik regi stre ring vil ut leier ha 
fra drag for inn gå en de av gift på opp fø-
rings-, drifts- og ved li ke holds kost na der på 
byg get, mot at hus lei en blir fak tu rert med 
mer verdi avgift.

Er fa rin ger i den et ter føl gen de 10-års peri-
oden vi ser at det ofte gjø res feil på det te 
om rå det. Det er vår opp fat ning at det te i 
stor grad skyl des mang lende kunn skap om 
reg lene, og da sær lig i for hold til vil kå ret 
om at ut leier må søke om fri vil lig regi stre-
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ring før man kan anse seg av gifts plik tig for 
ut leie virk som he ten.

Til tross for at skat te eta ten i sin dia log 
med næ rings li vet har hatt et be ty de lig 
fo kus på reg lene, vi ser oppgavekontroller 
at det fort satt gjø res feil på om rå det. Det 
ty pis ke for hol det er at en alle rede av gifts-
plik tig virk som het star ter med ut leie av 
bygg/an legg og hånd te rer det te som en 
av gifts plik tig virk som het uten å søke om 
fri vil lig regi stre ring.

Kon se kven se ne av en mang lende fri vil lig 
regi stre ring er at ut leie virk som he ten må 
an ses unn tatt fra mer verdi avgift. Ut leie for-
hol det skal så le des fak tu re res uten mer-
verdi avgift, sam ti dig som ut leier hel ler 
ikke har fra drags rett for an skaf fel ser til 
bruk i ut leie virk som he ten.

Av gifts plik ten for al ter na tiv be hand ling
Ved mer ver di av gifts re for men i 2001 var 
det bare de al ter na ti ve be hand lings for-
me ne aku punk tur og ho møo pa ti som ble 
unn tatt av gifts plikt uav hen gig av hvem 
som ut øv de be hand lin gen. Der som 
be hand lin gen ble ut ført av au to ri sert 
hel se per so nell, om fat tet unn ta ket også 
and re al ter na ti ve be hand lings for mer. 
Opp reg nin gen av unn tat te be hand lings-
for mer med før te fle re av grens nings spørs-
mål som gjor de re gel ver ket van ske lig å 
prak ti se re. Det var blant an net van ske lig 
å av gren se en be stemt be hand lings form i 
seg selv, og å av gren se den i for hold til 
and re til stø ten de el ler lig nen de be hand-
lings for mer. Det ble der for i 2003 
be stemt at føl gen de hel se re la ter te tje nes-
ter også skul le fal le inn un der unn ta ket: 
«Aku punk tur, ho møo pa ti, os teo pa ti, nap-
ra pa ti, so ne te ra pi, aro ma te ra pi og er næ-
rings te ra pi og ur te me di sin, samt kine sio-
logi og klas sisk svensk mas sa sje». Der 
be hand lings for men ikke var om fat tet av 
de an git te be hand lings for me ne, måt te det 
vur de res om unn ta ket like vel kom til 
an ven del se der som be hand lin gen ble 
ut ført av au to ri sert hel se per so nell.

Ved ny merverdiavgiftslov i 2009 ble det 
inn ført nye reg ler som med før te at al ter na-
tiv be hand ling var av gifts plik tig, med 
mind re ut øver/sel ger er hel se per so nell med 
li sens/au to ri sa sjon etter helse per so nelloven 
el ler er re gi strert i det fri vil li ge regis te ret 
for ut øve re av al ter na tiv be hand ling. I en 
over gangs pe ri ode frem til 1. ja nu ar 2011 
ble også de uli ke be hand lings for me ne som 
nevnt oven for unn tatt fra lo ven, selv om 
ut øve ren ikke var re gi strert i det fri vil li ge 

regis te ret el ler had de au to ri sa sjon/li sens 
etter helse per so nelloven.

Den fri vil li ge registerordningen går ut på 
at So si al- og hel se di rek to ra tet god kjen ner 
utøverorganisasjoner som opp fyl ler nær-
me re be stem te vil kår. Den en kelte ut øver 
vil der etter kun ne bli re gi strert i utøverre-
gisteret der som det kan do ku men te res at 
ved kom men de er med lem av en slik god-
kjent ut øver or ga ni sa sjon, og der med selv 
opp fyl ler nær me re be stem te vil kår. Regis-
te ret er åpent både for per so ner som er 
hel se per so nell etter helse per so nelloven og 
ut øver al ter na tiv be hand ling, og and re 
som ut øver slik be hand ling. Regis te ret er 
opp ret tet og dri ves av Brønn øy sund re gist-
re ne, og har pr. i dag 29 god kjen te utøver-
organisasjoner.

Kon trol ler vi ser at en kelte ut øve re av al ter-
na tiv me di sin ikke er klar over end rin gen 
av re gel ver ket. Det te er ofte ut øve re som 
har vært om fat tet av den tid li ge re be stem-
mel sen ved at de res be hand lings form var 
nevnt ut tryk ke lig i lov tekst og på føl gen de 
for skrift. Der de res be hand lings form 
ut tryk ke lig var nevnt, er det nå et ab so lutt 
vil kår om au to ri sa sjon el ler regi stre ring i 
regis te ret for al ter na tiv be hand ling, noe 
fle re ut øve re ikke er opp merk som me på. 
Kon se kven se ne av at vil kå rene ikke opp fyl les, 
vil være at be hand lin gen an ses som av gifts-
plik tig.

Kostnadsplassering og tje neste yting i 
kon sern for hold
Et grunn leg gen de vil kår for fra drag for 
inn gå en de av gift er at de ak tuelle kost na-
de ne er til bruk i av gifts plik tig virk som het. 

Kost na de ne (fra dra get) skal hen fø res til 
regn ska pet til det sel ska pet som har 
an skaf fet de ak tuelle va re ne el ler tje nes-
te ne.

Prin sip pet vil også gjel de hos nær stå en de 
el ler sam ar bei den de sel ska per. Selv om 
sel ska per har sam me le del se el ler eier skap, 
vil de for skjel lige sel ska pe ne være selv sten-
di ge sub jek ter, hvis de ikke er fellesregis-
trert.

Kon trol ler vi ser imid ler tid at in ter es se-
felles ska pet i en kelte til fel ler på vir ker 
av gifts be hand lin gen. Et ty pisk til fel le er 
at et mor sel skap i et fel les skap el ler kon-
sern be las tes kost na der som til hø rer f.eks. 
et dat ter sel skap. År sa ke ne til det te kan 
være for skjel lige, og ikke all tid skat te- 
el ler av gifts mes sig mo ti vert. I en kelte 
til fel ler sy nes det som at sel ska pe ne ikke 
vi ser til strek ke lig akt som het rundt 
av gifts hånd te rin gen ved sli ke for hold. 
Ty pisk vil det te være hvor både mor- og 
dat ter sel skap driver ute luk ken de av gifts-
plik tig ak ti vi tet, og har fullt fra drag for 
an skaf fel ser til bruk i virk som he ten.  
I and re til fel ler frem står det ty de li ge re 
som om dis po si sjo ne ne har preg av å være 
av gifts mes sig il lo ja le dis po si sjo ner. Det te 
vil ty pisk være hvor dat ter sel skap driver 
virk som het unn tatt mer verdi avgift, mens 
mor sel skap driver av gifts plik tig virk som-
het, og fra drags fø rer inn gå en de av gift i 
sitt av gifts regn skap for an skaf fel ser som 
ved rø rer dat ter sel ska pet.

I vår dia log med næ rings dri ven de har vi 
også fått opp lyst at feil fak tu re rin ger ofte 
blir ret tet opp med en ren vi de re fak tu re-
ring til det sel ska pet som skal be las tes 
kost na den. Ek sem pel vis har et dat ter sel-
skap gått til an skaf fel se av en vare el ler 
tje nes te. Fak tu re ring skjer ved en feil til 
mor sel ska pet, som kor ri ge rer det te ved å 
kost nads fø re/fra drags fø re fak tu ra en, for 
der etter å fak tu re re dat ter sel ska pet med 
det sam me be lø pet. Ofte vil en slik «vi de re-
fak tu re ring» ikke bety noe for slutt re sul-
ta tet i og med at en de lig vur de ring av 
ret ten til fra drag vil skje hos dat ter sel ska-
pet. Vi vil imid ler tid på pe ke at en slik 
prak sis ikke vil være for en lig med av gifts-
re gel ver ket, idet for hol det ikke til hø rer 
mor sel ska pets av gifts regn skap. Sli ke til fel-
ler vil få av gifts mes si ge kon se kven ser. 
Det te vil kun ne være til fel le hvor mor sel-
ska pet f.eks. driver delt virk som het og 
ba se rer for de ling av inn gå en de av gift på 
om set nings tal le ne. En prak sis med å 
inn ta for hol det i sitt av gifts regn skap vil 
gjø re an del av gifts plik tig om set ning 

IKKE FRA DRAG: Ved man gel full an gi vel se 
av va rer/tje nes ter på inn gå en de bi lag og til-
hø ren de un der do ku men ta sjon vil det kun ne 
bli nek tet fra drag for inn gå en de av gift.
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høye re enn hva som er re elt, og vil kun ne 
med fø re at det be nyt tes urik tig for de-
lings nøk kel.

Kor rekt frem gangs må te i sli ke til fel ler vil 
være at le ve ran dør ut ste der kre dit no ta og 
ny fak tu ra ret tet til det sel ska pet som har 
an skaf fet va ren/tje nes ten.

Et an net for hold som er av dek ket, er le ve-
ring av tje nes ter mel lom sel ska per i kon-
sern uten at det opp kre ves veder lag.  
I en kelte til fel ler kan det te skyl des mang-
lende be visst het hos ak tø re ne, og ikke ha 
noen av gifts mes si ge ut slag for di beg ge 
ak tø rer driver av gifts plik tig virk som het. 
Av gifts for valt nin gen har imid ler tid også 
sett eks emp ler på at tje nes ter som etter sin 
art er av gifts plik ti ge, er le vert fra et av gifts-
plik tig sub jekt til en ikke-av gifts plik tig 
virk som het uten at det opp kre ves veder lag. 
Et ek sem pel på at sli ke ve der lags frie yt el ser 
er an sett som om set ning fin ner vi i den 
så kal te Mahabir Eiendom-sa ken.2 I sa ken 
ble Mahabir Eiendom AS et ter be reg net for 
ut gå en de av gift for tje nes ter som sel ska pet 
had de le vert ve der lags fritt til an net sel skap 
i sam me kon sern. Lig nen de til fel ler er 
på vist ved oppgavekontroller i Skatt øst i 
2011. Det an tas at sli ke inn ret nin ger er et 
ut slag av il lo ja li tet mot mer ver di av gifts-
syste met, idet en mang lende fak tu re ring 
vil ut gjø re en av gifts unn dra gel se ved sli ke 
for hold.

Tap på ute stå en de ford rin ger
En pro blem stil ling som sta dig of te re tas 
opp un der oppgavekontroll, er tap på 
ute stå en de ford rin ger. Det føl ger av mer-
ver di av gifts lo ven § 4–7 at «be reg nings-
grunn la get kan kor ri ge res der som en 
ute stå en de ford ring som det tid li ge re er 
be reg net ut gå en de mer verdi avgift av, på 
grunn av skyld ne rens mang lende be ta-
lings ev ne an ses en de lig kon sta tert tapt». 
Det er der for vik tig å påse at vil kå rene  
for fradragsføring er opp fylt før man 
fra drags fø rer.

Til ba ke fø ring av mer verdi avgift er be tin-
get av at det på tids punk tet for av skriv-
ning fore lig ger en or di nær kun de ford ring 
som tid li ge re er av gifts be reg net. Vi de re 
må ta pet være av skre vet på den en kelte 
kun des kon to, og ta pet må være en de lig 
kon sta tert. Det fore lig ger så le des en 
ad gang for av gifts plik ti ge til, på nær me re 
be stem te vil kår, å til ba ke fø re alle rede 
be reg net av gift av av gifts plik tig om set-
ning i de til fel le ne den avgiftspliktiges 

2 Borgarting lagmannsretts dom av 2.2.2011, inntatt i 
UTV. 2011 s. 186.

krav på be ta ling ikke lar seg inn dri ve. 
Ord nin gen med kor rek sjon for tap te krav 
er et unn tak fra symmetrisystemet og 
vel ter av gifts ta pet over på Sta ten for di 
mang lende be ta ling av kra vet ikke fra tar 
de bi tor den nes fra drags rett for inn gå en de 
av gift. Sta ten er med and re ord med på å 
dek ke en del av ta pet når kre di tor ikke får 
opp gjør fra sin skyld ner.

En for ut set ning for å kun ne fore ta taps av-
skriv ning med virk ning for av gif ten, er at 
ta pet er re elt. I lov be stem mel sen og i 
av gifts teo rien er det lagt til grunn at taps-
av skriv ning med av gifts mes sig virk ning 
for ut set ter mang lende be ta lings ev ne på 
de bi tors side.

Det er her vik tig å mer ke seg at den 
mang lende be ta lin gen må skyl des de bi tors 
be ta lings ev ne og ikke be ta lings vil je. Ford-
rin gen som så dan må an ses uerholdelig. 
Ty pe til fel ler som fal ler uten for ord nin gen, 
er der det fore lig ger tvist om ve der la get, 
der kra vet an ses som et ter gitt el ler hvor 
ford rin gen end rer ka rak ter (kon ver te res) 
på bak grunn av f.eks. unn la tel se av å inn-
kre ve ve der la get (pas si vi tet). Oppgavekon-
troller vi ser at den van lig ste situa sjo nen er 
der det fore lig ger tvist om ve der la get. Det 
av dek kes også for hold hvor kre di tor har 
et ter gitt ford rin gen for å styr ke de bi tors 
egen ka pi tal el ler hvor ford rin gen har blitt 
kon ver tert til fi nan sie rings bi stand. Skat te-
kon to ret vil i dis se til fel le ne nek te taps-
føring.

Et for hold som il lust re rer sist nevn te ty pe-
til fel le er den så kal te Au to sa lon gen- 
sa ken.3 Ting retten fant her at vil kå rene for 
fra drags rett for mer verdi avgift på husleie-
fordring mot søs ter sel ska pet ikke var til 
ste de. Det var over vekt av in di ka sjo ner for 
at ford rin ge ne mot søs ter sel ska pe ne ble 
et ter gitt og det fore lå der med ikke fra-
drags be ret ti get tap. I dom men er det sær-
lig lagt vekt på for hol det mel lom kre di tor 
og de bi tor, samt kre di tors mang lende inn-
drivelsesforsøk som med før te at ford rin gen 
ikke ble an sett uerholdelig. Det vil le vært 
na tur lig i de fles te til fel ler å ha en «har-
de re» inn dri vel se enn det som var til fel le  
i den ne sa ken.

Inn sen ding av 0-opp ga ver for å slip pe 
for sin kel ses av gift
Mer ver di av gifts lo ven har egne be stem mel-
ser om ileg gel se av for sin kel ses av gift ved 
for sent inn kom ne om set nings opp ga ver. 

3 Oslo tingretts dom av 20.10.2010, inntatt i UTV. 2010 
s. 1641.

Slik for sin kel ses av gift ileg ges etter nær-
me re in ter ne ret nings lin jer.

Skat te kon to ret har gjen nom 2011 sett 
fle re eks emp ler på at virk som he ter har 
le vert så kal te «0-opp ga ver» (om set nings-
opp ga ver som vi ser 0 i om set ning og kost-
na der) in nen le ve rings fris ten, for der etter å 
le ve re inn re el le om set nings opp ga ver (kor-
ri gert om set nings opp ga ve) når regn ska pet 
er fer dig stilt. Ved kon troll av sli ke 0-opp-
ga ver har skat te kon to ret fått opp lyst at 
bak grun nen for det te er å unn gå for sin kel ses-
av gift for de til fel le ne hvor regn ska pet ikke 
er fer dig stilt in nen frist for inn le ve ring av 
om set nings opp ga ver.

En prak sis med inn le ve ring av 0-opp ga ve 
for å slip pe for sin kel ses av gift an ses il lo jal 
mot av gifts sy ste met. Der som det åp nes 
kon troll ved mot tak av sli ke om set nings-
opp ga ver, vil for hol det i re la sjon til mer-
ver di av gifts lo ven re pre sen te re en av gifts-
unn dra gel se. Det fore lig ger så le des i sli ke 
til fel ler både hjem mel for et ter be reg ning 
av mer verdi avgift, samt ileg gel se av til-
leggs av gift.

Mang ler ved kost nads bi lag
I til legg til oven nevn te feil fø rin ger, nek ter 
skat te kon to re ne ofte fra drag på grunn lag 
av mang lende el ler man gel full do ku men ta-
sjon av kost na der/inn gå en de av gift. Skat-
te kon to ret skal vur de re de fore tat te fra dra-
ge ne opp mot de ma te rielle vil kå rene for 
fra drags rett. Ved man gel full an gi vel se av 
va rer/tje nes ter på inn gå en de bi lag og til-
høren de un der do ku men ta sjon vil det 
kun ne bli nek tet fra drag for inn gå en de 
av gift, da det ofte ikke kan do ku men te res 
at vil kå rene for fra drag er opp fylt.

Vi ser også ofte at inn gå en de bi lag mang ler 
an gi vel se av mot ta ker, el ler urik tig an gi-
vel se av mot ta ker.

Oven nevn te gjen nom gang gir eks emp ler 
på hvil ke ty per feil og mang ler som 
av dek kes gjen nom skat te kon to rets kon-
troll av om set nings opp ga ver (for 2011). 
Ofte vil det te om hand le re la tivt enk le 
for hold som med stør re be visst het hos 
den næ rings dri ven de kan unn gås. Er man 
i tvil, bør man ta kon takt med skat te eta-
ten for en nær me re vur de ring av for hol-
det i for kant av inn sen ding av om set-
nings opp ga ven.

Av gift
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30 år, og brukes som en kvalitetssikring i det daglige arbeidet. Sticos Oppslag er et nyttig 
verktøy for alle som har økonomi- og personalansvar internt i en bedrift.
 
Se www.sticos.no eller ring 73 56 00 00 for mer info.

Du trenger ikke vite alt 
så lenge du vet hvor du finner svaret
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