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er un der søkt og at kjø per kan sann syn lig-
gjø re at slik un der sø kel se er gjen nom ført. 

Der som fak tu ra opp fyl ler kra vene i bokfø-
ringsforskriften, fore lig ger det fra drags rett 
også i de til fel le ne sel ger de facto ikke er 
re gi strert i merverdiavgiftsregisteret. I sist-
nevn te ty pe til fel le tren ger ikke kjø per 
un der sø ke sel gers re gist re rings for hold  
i merverdiavgiftsregisteret for ut satt at  
kjø per er uvi ten de om at sel ger ikke er 
re gi strert. Salgsdokumentasjon som til-
freds stil ler vil kå rene i bokføringsforskriften, 
vil være til freds stil len de do ku men ta sjon for 
inn gå en de mer verdi avgift etter mer ver di av-
gifts lo ven § 15-10.

En streng akt som hets plikt
Det er ikke bare av gifts myn dig he te ne  
– gjen nom bl.a. merverdiavgiftshåndboken 
og av gjø rel se ne til Kla ge nemn da for mer-
verdi avgift – som gir an vis ning på at kjø-
pers akt som hets plikt på det te om rå det skal 
vur de res strengt. Bor gar ting lag manns rett 

ut tal te i en dom av 26. ap ril 2006 at mer-
verdiavgiftslovens be stem mel ser om legiti-
masjonsvirkning av salgs do ku men ter må 
tol kes strengt i til fel ler hvor sel ger ikke er 
re gi strert og fak tu ra mang ler an gi vel se av 
or ga ni sa sjons num mer og/el ler bok sta ve ne 
MVA.

En an nen dom som il lust re rer hvor strengt 
legitimasjonsvirkningene av salgsdokumen-
tasjon prak ti se res, er Bor gar ting lag manns-
retts av gjø rel se av 28. ap ril 2010. Saks for-
hol det var at en av gifts plik tig næ rings -
driven de had de fra drags ført inn gå en de 
mer verdi avgift ba sert på salgsdokumenta-
sjon ut stedt av en dansk un der en tre pre nør. 
Sel ger var i salgsdokumentasjonen an gitt 
som org.nr.: mva 982 317 762. Sta ten 
an før te at fra drags ret ten ikke var i be hold 
for di bok sta ve ne mva var an gitt med små 
bok sta ver og for an or ga ni sa sjons num me-
ret. Lagmanns ret ten ut tal te at rent for melle 
feil ved an gi vel sen av or ga ni sa sjons num-
me ret ikke er av gjø ren de for et salgsdoku-

ments legitimasjonsvirkning, men ret ten 
kom al li ke vel til at fra drags ret ten ikke var  
i be hold og fant at kjø pe ren ikke had de 
ut vist til strek ke lig akt som het. Ved akt som-
hets vur de rin gen la lag manns ret ten bl.a. 
vekt på at kjø pe ren bur de kon trol lert sel-
gers re gist re rings for hold på bak grunn av at 
det er et krav til at salgsdokumentasjon for 
uten land ske næ rings dri ven de re gi strert 
gjen nom re pre sen tant inne hol der re pre sen-
tan tens navn og ad res se. Dom men ble 
an ket til Høy es te rett og se ne re for likt da 
det vis te seg at den dan ske un der le ve ran dø-
ren had de vært re gi strert, men av gjø rel sen 
vi ser hvor streng akt som hets vur de rin gen er 
på det te om rå det.

Til sist gjen tas an be fa lin gen: for å unn gå 
tap av fra drags rett bør av gifts plik ti ge 
næ rings dri ven de som mot tar man gel full 
salgsdokumentasjon gjø re som Elvis Pres-
ley sang i 1962: Re turn to sen der.

Prosessoppdrag  
er ho ved sa ke lig  
fjern leverbare
Vi me ner at en kelte av syns punk te ne i ar tik ke len «Prosessoppdrag like vel ho ved sa ke lig 
fjernleverbare?» i Re vi sjon og Regn skap nr. 1 2012 av Jim Krü ger Ol sen, er på kol li sjons
kurs med norsk lov og in ter na sjo nalt aner kjen te prin sip per (OECD) og re gel verk (EU).

Part ner
Nils Erik sen
Ad vo kat fir ma et Gret te

Se ni or ad vo kat
Jør gen Grøn lie
Ad vo kat fir ma et Gret te

Artikkelen er forfattet av: I ar tik ke len tar Jim Krü ger Ol sen for  
seg Bor gar ting lag manns retts dom av  
3. no vem ber 2011. Dom men er på an ket 
og sa ken skal be hand les av Høy es te rett  
21. juni 2012. Krü ger Ol sen me ner at 
lag manns ret ten tar feil når den har lagt til 
grunn at ad vo ka ters ar beid frem til ho ved-
for hand lin gen kan fjern le ve res og fak tu re-
res av gifts fritt til næ rings dri ven de hjem-
me hø ren de i ut lan det. I til legg til å kom-
men te re dom men frem mer Krü ger Ol sen 
en del syns punk ter av mer ge ne rell ka rak-

ter. Vi me ner syns punk te ne i ar tik ke len 
om: 

(i) hvor tje nes ter skal av gifts be leg ges; I. 
og 
(ii) spørs må let om av gifts be hand lin gen II. 
av tje nes ter som inne hol der fle re ele-
men ter,

er på kol li sjons kurs med norsk lov og 
in ter na sjo nalt aner kjen te prin sip per 
(OECD) og re gel verk (EU). Vi vil neden-
for nær me re re de gjø re for vårt syn. 
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Av gifts be hand ling av tje nes ter 
over lan de gren se ne
Det er na tur lig vis rik tig som ar tik kel for fat-
te ren på pe ker at det nor ske mer ver di av-
gifts sy ste met, som man ge and re merverdi-
avgiftssystem, har som for mål å av gifts be-
leg ge in nen lands for bruk av va rer og  
tje nes ter. Men det te ut gangs punk tet lø ser 
ikke spørs må let om hvil ket land som skal 
ha be skat nings rett når tje nes ter ut fø res i et 
land for en opp drags gi ver hjem me hø ren de 
i et an net land.  Spørs må let om hvor tje-
nes ten bør av gifts be leg ges, er et spørs mål 
som har vært gjen stand for at skil lig opp-
merk som het in ter na sjo nalt, og hvor det  
i en år rek ke har på gått et ar beid i OECD 
for å sam ord ne reg lene i de uli ke lan de ne. 
Nor ge har som med lem av OECD tatt 
ak tivt del i det te ar bei det og gitt sin til slut-
ning til de prin sip pe ne som så langt er 
god kjent; uten re ser va sjo ner.

Det er feil at vi fikk reg ler om fjernlever-
bare tje nes ter for å for enkle av gifts be hand-
lin gen slik ar tik kel for fat te ren hev der. For-
må let med reg lene om fjernleverbare  
tje nes ter var å søke å sik re at Nor ge var  
i takt med and re land på det te om rå det  
og i hoved sak å hind re dob belt be skat ning 
el ler util sik tet ikke-be skat ning. De par te-
men tet har i hø rings no ta tet til tid li ge re 
for skrift nr. 121 om kjøp av tje nes ter over 
lan de gren se ne, un der stre ket at det ved 
ut ar bei del sen av for skrif ten er for søkt lagt 
vekt på de prin sip pe ne som er lagt til 
grunn in ter na sjo nalt. Det ble bl.a. ut talt:

«De par te men tet ser at det kan opp stå tolk-
nings spørs mål og gren se til fel ler ved de 
reg lene for fjern le ver te tje nes ter fra ut lan-
det og end rin ge ne av eksportbestemmel-
sene på det te om rå det. Ved vur de rin gen av 
av gifts plik ten for om set ning av fjern le ver te 
tje nes ter, 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 vik tig mo ment. For må-
let med be stem mel se ne er som nevnt å 
hind re dob belt be skat ning el ler util sik tet 
ikke be skat ning».

Vi me ner Krü ger Ol sen og en kelte and re  
i skat te eta ten i dag er i utakt med hele den 
in ter na sjo na le are na, norsk lov og også 
kla re sig na ler fra sent rale nor ske av gifts-
myn dig he ter når det i ar tik ke len bl.a. ut ta-
les «Ste det der for bru ket skjer er det sent rale» 
og hvor det vi ses til Ot ta wa-er klæ rin gen.

Vi øns ker å un der stre ke at ut gangs punk tet 
ved han del mel lom næ rings dri ven de ikke 
er at man skal søke å fin ne ut hvor fak tisk 
for bruk skjer, ver ken etter Ot ta wa-er klæ-

rin gen el ler det ar bei det som har på gått 
si den slut ten av 1990-tal let i OECD. 

Ut gangs punk tet og den kla re ho ved re ge len 
det er bred enig het om in nen OECD, er 
at det ved om set ning mel lom næ rings dri-
ven de gjel der et de sti na sjons prin sipp og at 
tje nes ter skal av gifts be leg ges der mot ta ker 
er hjem me hø ren de. I OECDs ret nings lin-
jer om elek tro nis ke tje nes ter som gjel-
den de nor ske re gel verk byg ger på, og som 
Nor ge har slut tet seg til uten re ser va sjo ner, 
ut tryk kes det te på føl gen de måte:

«The main cri ter ion sta tes that the place of 
consumption for cross-bor der supplies of 
ser vi ces and intangible prop erty that are 
cap able of de liv ery from a remote lo ca tion 
made to a non-re si dent bu si ness recipient 
should be the jurisdiction in which the 
recipient has located its bu si ness presence.»

…

«In work leading up to the Guide li ne on 
the Def in ition of the Place of Consump-
tion the ap pli ca tion of a pure consump-
tion test was exam ined and it was conclu-
ded that this would be burdensome for 
both bu si ness and revenue 
administrations.»1

Det te kla re ut gangs punk tet er re pe tert i alt 
se ne re ar beid OECD har pro du sert om 
in ter na sjo na le tje nes ter mer ge ne relt.  

Det er en rek ke grun ner til at man  
i OECD som ho ved re gel har valgt ikke  
å bru ke fak tisk for bruk som kri te ri um for 
hvor en tje nes te som om set tes mel lom 
næ rings dri ven de skal av gifts be leg ges.  
Vi opp ford rer de som har sær lig inter esse 
for te ma et til å lese dis se rap por te ne fra 
1990-tal let og frem til i dag. 

1 Consumption Tax Guidance Series, Paper 1, 
OECD 2003.

EU, som del tar i OECD-ar bei det både 
med EU-kom mi sjo nen og de med lems lan-
de ne som også er med lem av OECD, har 
selv sagt lagt seg på sam me lin je. Selv sagt, 
for di det vil le være ab surd om en stor del 
av OECD-med lem me ne skul le vel ge en 
an nen, se pa rat lin je. Frem til 2010 var 
utgangspunktet i EU at så kal te «intangible 
ser vi ces» skul le av gifts be leg ges der mot ta-
ker var hjem me hø ren de. Fra og med 2010 
inn før te imid ler tid EU et ge ne relt de sti na-
sjons prin sipp for tje nes ter, slik at tje nes ter 
skal av gifts be leg ges der den næ rings dri-
ven de mot ta ker er hjem me hø ren de. Det te 
gjel der for alle ty per tje nes ter med mind re 
spe si al reg ler fore lig ger. In nen EU er for 
ek sem pel ar beid på vare av gifts plik tig der 
den næ rings dri ven de mot ta ke ren av tje nes-
ten er hjem me hø ren de, uav hen gig av hvor 
va ren be fin ner seg el ler tje nes ten ut fø res.  

Det er her til strek ke lig å peke på at det er 
en ve sent lig feil slut ning når ar tik kel for fat-
te ren på står at hans tolk ning av tid li ge re 
for skrift nr. 24 § 8 er i sam svar med B2B-
reg lene i EU-ret ten. Fak tum er at artikkel-
forfatterens tolk ning er i di rek te mot strid 
med EU-reg lene og aner kjen te in ter na sjo-
na le prin sip per fra OECD om at av gifts-
be leg gin gen som ho ved re gel skal skje i 
mot taker lan det. Ar tik kel for fat te rens «for-
bruks tan ke gang» vil lede til at Nor ge vil 
kom me mer i utakt med våre vik tig ste 
han dels part ne re og med fø re økt dob bel- 
og null be skat ning.2 

Lagmanns ret ten har i dom men som er 
bak grun nen for Krü ger Ol sens ar tik kel 
lagt til grunn at kun tje nes ter som ad vo ka-
ter ut fø rer i ret ten ikke kan fjern le ve res. 
Det er en fullt for svar lig tolk ning av 
da gjel den de for skrifts ord lyd (en be stem-
mel se som nå er inn tatt i lo ven). Det kan 
imid ler tid stil les spørs mål ved om ster ke 
harmoniseringshensyn med EU-lan de ne 
og om ver den for øv rig bør til si at be stem-
mel sen tol kes ut vi den de også til å gjel de 
ad vo ka tens opp tre den i ret ten. Det kan 
imid ler tid være å strek ke ord ly den langt. 
Vik ti ge retts po li tis ke spørs mål i den sam-
men hen gen og mer ge ne relt kan være: 

hvil ke grun ner til sier i dag at pro sess •	
for nor ske dom sto ler, ar beid på el ler 

2 Vi ser selvsagt at det i enkelte tilfeller kan være 
grunner til å innføre sikkerhetsventiler, men slike sikker-
hetsventiler kan ikke benyttes som hovedregler. Slike 
sikkerhetsventiler finnes i dag i EU ved at medlemslan-
dene kan innføre «use & enjoyment»-bestemmelser i 
enkelte tilfeller. Slike bestemmelser er innført av noen 
land på begrensede områder. Innen OECD pågår det et 
arbeid for å angi kriterier for når landene kan fravike 
hovedregelen om at tjenester mellom næringsdrivende 
skal avgiftsbelegges der hvor mottakeren er hjemmehø-
rende.

FOR MÅ LET: Det nor ske mer ver di av gifts 
syste met har som for mål å av gifts be leg ge 
in nen lands for bruk av va rer og tje nes ter.
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re pa ra sjon av va rer, ut leie av va rer el ler 
en rek ke tje nes ter som re la te rer seg til 
fast eien dom skal av gifts be leg ges i 
Nor ge når de om set tes til uten land ske 
næ rings dri ven de? 
hvil ke grun ner til sier i dag at man skal •	
be gren se et av gifts fri tak ved eks port av 
tje nes ter til «fjernleverbare tje nes ter» 
når in gen and re land i dag bru ker et 
slikt kri te ri um? 

Én el ler fle re tje nes ter?
I sin vi de re frem stil ling om ta ler ar tik kel-
for fat te ren spørs må let om det er om satt én 
el ler fle re tje nes ter.  Syns punk tet er at 
dom mens skjæ rings punkt om at fri ta ket 
gjel der frem til ho ved for hand ling, inne bæ-
rer en opp split ting i strid med merverdiav-
giftslovens bæ ren de prin sip per. Hel ler ikke 
det te er vi enige i. 

Det er ikke unor malt at le ve ran dø rer på tar 
seg et opp drag hvor en del av opp dra get 
kan være av gifts plik tig, mens en an nen del 
av opp dra get er avgiftsfritatt el ler 
avgiftsunntatt.  En en tre pre nør som inn går 
kon trakt om byg ging av en of fent lig vei, 
kan ek sem pel vis ha rett til å fak tu re re vis se 
tje nes ter av gifts fritt etter reg lene om vei fri-
ta ket mens and re tje nes ter må fak tu re res 
med ut gå en de av gift etter ho ved re ge len i 
lo ven. En tre pre nø ren vil like fullt ut fø re et 
opp drag som for mot ta ke ren frem står som 
én entreprenørtjeneste re gu lert i én av ta le.

Vi me ner ar tik kel for fat te ren tar feil retts lig 
ut gangs punkt når det an fø res: «Vi de re kan 
tje nes te le ve ran ser være sam men satt av 
del tje nes ter som iso lert sett har ulik 
av gifts be hand ling, da vil det do mi ne ren de 
ele men tet og kun dens for mål med an skaf-
fel sen være av gjø ren de.»

Merverdiavgiftslovens kla re ut gangs punkt 
er at de næ rings dri ven de skal anse hver 
tje nes te i en sam let le ve ran se som selv sten-
di ge og uav hen gig tje nes ter som av gifts-
mes sig skal be hand les hver for seg etter 
lo ven. Det te ut gangs punk tet føl ger av 
merverdiavgiftslovens opp byg ning ved at 
den skil ler mel lom tje nes ter som er unn-
tatt mer verdi avgift og tje nes ter som er 
av gifts plik ti ge og tje nes ter som er fri tatt 
fra av gifts plikt.  Når det gelder tje nes ter 
som er av gifts plik ti ge, skil ler lo ven vi de re 
mel lom uli ke sat ser på hhv. 8 %, 11 %, 
15 % og 25 %. 

I nye re retts prak sis har vi mer ket oss at 
Sta ten, på sam me måte som Krü ger Ol sen, 
an fø rer at det gjel der en hovedytelseslære i 
norsk rett som inne bæ rer at man ved le ve-

ran ser som inne hol der fle re ele men ter 
all tid skal søke å fin ne ho ved yt el sen i le ve-
ran sen og at den ne skal sty re av gifts be-
hand lin gen. Sta ten vi ser ofte til de sa ke ne 
ar tik kel for fat te ren vi ser til samt EU-ret ten 
til støt te for sitt syn. Ver ken dis se nor ske 
dom me ne el ler EU-ret ten gir hol de punk-
ter for noen ge ne rell hovedytelseslære  
i strid med de kla re ut gangs punk ter lo ven 
stil ler opp. Vi min ner om at også in nen 
EU er ut gangs punk tet at hver yt el se skal 
vur de res som selv sten di ge sep ar ate yt el ser. 
Det te frem kom mer krys tall klart i en rek ke 
sa ker fra Card Protection Plan til Every thing 
Everywhere.

I dom men fra Bor gar ting lag manns rett er 
det in tet som ty der på at det har skjedd 
noen opp split ting av det lo ven  for ut set ter 
skal av gifts be hand les som én tje nes te. 
Poen get er at lo vens vil kår «fjernleverbar 
tje nes te» her set ter et skjæ rings punkt for 
når en næ rings dri ven de har rett til å fak tu-
re re av gifts fritt. Fi nans de par te men tet har 
ment at skjæ rings punk tet bør set tes til 
tids punk tet da stev ning el ler til svar for-
melt inn gis, mens lag manns ret ten kom til 
at ho ved for hand lin gen for dom sto len er 
skjæ rings punk tet for hva som kan om set-
tes og fak tu re res av gifts fritt. Uan sett hvor 
det te skjæ rings punk tet set tes, kan vi ikke 
se at det te er en opp split ting av en tje-
nes te. Det te er et spørs mål om om fan get 
av en fritaksbestemmelse, og vi kan ikke se 
at det i dag fore lig ger grun ner som skul le 
til si at en slik be stem mel se skal tol kes inn-
skren ken de, sna re re tvert i mot.

OPP FORD RING: Ar tik kel for fat ter ne opp ford rer Fi nans de par te men tet til å kom me på ba nen 
for å klar gjø re Sta tens syn. 

Vi er selv sagt opp merk som me på at 
en kelte næ rings dri ven de og råd gi ve re fore-
tar ak ro ba tis ke øv el ser for en ten å 
«bundle» el ler «unbundle» tje nes ter av hen-
gig av hva som er mest for del ak tig i den 
en kelte sa ken.  Vi sav ner imid ler tid en klar 
lin je fra Sta ten i sa ke ne hvor det er et 
spørs mål om det fore lig ger én el ler fle re 
yt el ser. EU-dom sto len har opp stilt en 
rek ke mo men ter og kri te rier for når det 
kla re ut gangs punk tet om at hver yt el se 
skal an ses som selv sten di ge og uav hen gi ge, 
bør fra vi kes. Dis se prin sip pe ne kan det 
være na tur lig å se hen til også i norsk rett, 
med mind re norsk lov gir po si tiv an vis-
ning på et an net re sul tat. Sta ten har av en 
el ler an nen grunn fes tet seg ved en ikke 
spe sielt prin si pi ell dom, Volker Lud wig-
dom men, og der ved kun frag men ter av 
EU-ret ten og de mo men te ne og kri te rie ne 
som er sent rale. 

Kon klu sjon – opp ford ring til 
Fi nans de par te men tet
Vi opp ford rer Fi nans de par te men tet til  
å kom me på ba nen slik at det klar gjø res 
hva som egent lig er Sta tens syn både når 
det gjel der (i) tje nes ter som om set tes til 
el ler fra ut lan det og hvor vidt fak tisk for-
bruk er sent ralt ved le ve ring av fjernlever-
bare tje nes ter og (ii) spørs må let om det 
fore lig ger én el ler fle re yt el ser. Vi tror en 
slik klar gjø ring bl.a. kun ne for hind re en 
del unø di ge sa ker som i dag ver se rer for 
retts ap pa ra tet. 


