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Pro blem stil lin ger  
knyt tet til til leggs av gift
Ar tik ke len om hand ler noen pro blem stil lin ger knyt tet til av giftsmyn dig he te nes  
be hand ling av merverdiavgiftssaker hvor det opp står spørs mål om ileg gel se av  
til leggs av gift. Det ses blant an net nær me re på ob jek ti ve vil kår, på ut må lin gen  
av til leggs av gift, på akt som hets nor men, og på an sva ret for med hjel pe re.

Ar tik ke len byg ger i all hoved sak på lov  
om mer verdi avgift av 19. juni 2009 nr. 58 
(her et ter mval. 2009) hvor be stem mel sen 
om ileg gel se av til leggs av gift frem går av 
§ 21–3. Be stem mel sen ly der:

«(1) Den som for sett lig el ler uakt somt 
over trer den ne lo ven el ler for skrif ter gitt  
i med hold av lo ven, og ved det har el ler 
kun ne ha på ført sta ten tap, kan ileg ges 
inn til 100 pro sent av gift i til legg til mer-
verdi avgift fast satt etter § 18–1 og § 18–4 
før s te og an net ledd. Til leggs av gift kan 
ileg ges inn til ti år etter ut lø pet av den 
ak tuelle ter mi nen.

(2) Den som an sva ret etter den ne pa ra graf 
ret ter seg mot, sva rer også for med hjel pe res, 
ek te fel les og barns hand lin ger.»

Den ad mi nist ra ti ve ileg gel sen av til leggs -
avgift an ses som straff iht. Den euro peis ke 
men nes ke retts kon ven sjo nen (EMK) art. 6 
nr. 1. Etter Høy es te retts av gjø rel se inn tatt 
i Rt. 2008 s. 1409 (Sør um) kre ves det klar 
sann syn lig hets over vekt for at vil kå rene for 
ileg gel se av til leggs av gift er opp fyl te.

Skatte di rek to ra tet har ny lig gitt nye ret-
nings lin jer for be hand ling av sa ker der det 
kan ileg ges til leggs av gift (www. skatte-
etaten.no/no/ut ta lel ser/nye ret nings lin jer 
om ileg gel se av til leggs av gift). Det vi ses til 
dis se i den ne ar tik ke len. Ileg gel se av til-

leggs av gift er vi de re om talt i Ole Gjems-
On stad/Tor S. Kil dal MVA-kom men ta ren 
4. ut ga ve 2011 på si de ne 617–620, og  
i Skattedirektoratets Merverdiavgiftshånd-
bok 8. ut ga ve 2012 på si de ne 904–922 
(MVA-hånd bo ken).

Det fore lig ger re la tivt man ge klage saker og 
si vi le retts sa ker som om hand ler ileg gel se av 
til leggs av gift. I det føl gen de blir en kelte av de 
si vi le retts sa ke ne nær me re om talt for å be ly se 
noen re le van te spørs mål-/pro blem stil lin ger 
ved rø ren de ileg gel se av til leggs av gift.

«har el ler kun ne ha på ført sta ten 
tap»
Et ob jek tivt vil kår for ileg gel se av til leggs-
av gift er at det ved over tre del sen av av gifts-
be stem mel se ne «har el ler kun ne ha på ført 
sta ten tap».

Ek sem pel på over tre del ser som gir av gifts-
tap er (ikke ut tøm men de eks em pli fi se-
ring):

Be løp for av gifts plik tig om set ning og ut gå-
en de av gift an gis la ve re i av gifts opp ga ven 
enn det regn ska pet vi ser. Unn la tel se av å 
regn skaps fø re salg av va rer og tje nes ter. 

Av gifts plik ti ge salg opp gis som av gifts fritt 
salg. Unn la tel se av å regn skaps fø re egne 
va re ut tak og tje nes ter, og byt te av va rer  
og tje nes ter.

Be løp for fra drags be ret ti get inn gå en de 
av gift an gis høye re i av gifts opp ga ven enn 
det regn ska pet vi ser. Regn skaps pos ten for 
inn gå en de av gift er ube ret ti get høy som 
føl ge av feilsummeringer, dobbeltfø ringer, 
føring av ut gifts pos ter uten fra drags rett 
el ler med be gren set fra drags rett, og fø ring 
av util freds stil len de bi lag. Det bok fø res 
fals ke el ler fik ti ve bi lag for inn gå en de 
av gift.

Noen retts av gjø rel ser som ikke kan ses 
om talt, og som etter min me ning er  
re le van te å trek ke frem, er føl gen de:

I Stav an ger ting retts dom av 30. no vem ber 
2007 (Bryggeriparken AS) ble det ved 
vur de rin gen av det te vil kå ret lagt til grunn 
at det også må til leg ges vekt at ileg gel sen 
av til leggs av gift er å anse som straff iht. 
Den euro peis ke men nes ke retts kon ven sjo-
nen (EMK) art. 6 nr. 1. Av den grunn må 
tvil kom me retts sub jek tet til gode. Kla ge-
nemn das ved tak om ileg gel se av til leggs av-
gift med 20 % ble etter en kon kret vur de-
ring kjent ugyl dig av ting ret ten. Iføl ge 
Høy es te retts dom av 30. sep tem ber 2010 
(inn tatt i Rt. 2010 s. 1131) frem går det at 
sta ten ikke har an ket over den de len av 
ting ret tens dom som gjel der til leggs av gift, 
slik at det te spørs må let er retts kraf tig 
av gjort.

Det kan føl ge lig leg ges til grunn at tvil om 
opp fyl lel se av det te vil kå ret må kom me 
retts sub jek tet til gode, m.a.o. at til leggs -
avgift ikke ileg ges av av gifts myn dig he te ne.

En an nen retts av gjø rel se an gå en de det te 
vil kå ret er Bor gar ting lag manns retts dom av 
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av gifts kon troll av na sjo nale og in ter na sjo na le sto re fore tak. 
Syns punk te ne i ar tik ke len står for for fat te rens egen reg ning, og 
kan ikke til leg ges skat te kon to ret.

STRAFF: Den administrative ileggelsen av 
tilleggsavgift anses som straff.
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31. mars 2008 ved rø ren de IT For ne bu Eien-
dom AS. Lagmanns ret ten la her til grunn at 
det av gjø ren de er om den avgiftspliktiges 
hand le må te i seg selv er eg net til å unn dra 
av gift (på fø re sta ten tap), og ikke om sel ska-
pet i det te kon kre te til fel let var i en situa sjon 
som gjør slik unn dra gel se mind re sann syn lig. 
På det tids punk tet fra drag for inn gå en de 
mer verdi avgift ble krevd, fore lå ikke de 
ma te rielle vil kå rene for fra drags rett.

Lagmanns ret ten la vi de re til grunn at sel-
ska pet ikke har hatt til hen sikt å unn dra 
av gift med en de lig virk ning (på ført sta ten 
tap). Lagmanns ret ten ut tal te at det ikke  
er noe vil kår om slik hen sikt for at til leggs-
av gift kan an ven des på for hol det.

Ut må ling av til leggs av gift med  
et be stemt be løp
Til leggs av gift kan ut må les med inn til  
100 pro sent, dvs. i in ter val let mel lom  
1 pro sent og 100 pro sent av et ter be reg net 
mer verdi avgift. Til leggs av gift kan også  
iht. av gifts prak sis ileg ges med et be stemt 
be løp, så len ge det te ikke over sti ger  
100 pro sent av et ter be reg net mer verdi-
avgift. Det kan ek sem pel vis være ak tuelt der 
det er tale om sto re et ter be reg nin ger som 
re fe re rer seg til re la tivt unn skyl de li ge feil.

Ileg gel se av til leggs av gift med et be stemt 
be løp vil kun ne by på van ske li ge kon kre te 
vur de rin ger. Det frem går blant an net av 
Bor gar ting lag manns retts dom av 31. mars 
2008 ved rø ren de IT For ne bu Eiendom AS 
(inn tatt i Ut val get 2008 s. 864 flg.). Iføl ge 
dom men var ilagt til leggs av gift ned satt fra 
kr 500 000 til kr 250 000 etter kla ge be-
hand lin gen. Kla ge nemn das be grun nel se 
for ned set tel sen var gra den av sel ska pets 
uakt som het, at sel ska pet had de søkt å få 
tvis te spørs må let av klart un der veis i pro ses-
sen, og stør rel sen av den likviditetsgevinst 
sel ska pet had de opp nådd ved sin urik ti ge 
fradragsføring. Etter skat te eta tens syn var 
et be ty de lig av gifts be løp ført til fra drag på 
et for tid lig tids punkt, slik at det opp stod 
et ren te tap for sta ten på kr 2 461 120.

Uakt som el ler for sett lig over   
tre del se av be stem mel se ne 
(skyld kra vet)
De sub jek ti ve vil kå rene for ileg gel se av 
til leggs av gift, dvs. at over tre del sen er uakt-
som el ler for sett lig, re fe re rer seg til over tre-
del sen av lo ven el ler for skrift, men ikke til 
taps føl gen, dvs. «har el ler kun ne ha på ført 
sta ten tap».

I de nye ret nings lin je ne er det be mer ket at 
det fore lig ger uakt som het når av gifts sub-

jek tet bur de for stått at hand lin gen kun ne 
med fø re over tre del se av lov el ler for skrift 
gitt i med hold av lov. Det fore lig ger grov 
uakt som het der over tre del sen av lov el ler 
for skrift an ses som kva li fi sert klander-
verdig og av gifts sub jek tet er sterkt å 
be brei de for den mang lende akt som he ten. 
Grov uakt som het er ty pisk ak tuelt der det 
ikke fore lig ger do ku men ta sjon for for sett-
lig over tre del se, men der den avgiftspliktige 
«måt te for stå» at hand lin gen/unn la tel sen 
med før te over tre del se av lov el ler for skrift. 
For sett fore lig ger når av gifts sub jek tet er 
klar over at han har over trådt lo ven ved for 
ek sem pel en ten å ha sendt en urik tig opp-
ga ve el ler ved at han er klar over at han 
ikke har sendt inn opp ga ve for én el ler 
fle re ter mi ner.

Den nær me re av grens nin gen mel lom de 
uli ke skyldformene frem står som van ske lig 
å trek ke kon kret når oven nevn te de fi ni sjon 
be nyt tes. Ut tryk ke ne «bur de for stått» og 
«måt te for stå» er upre si se og vage, mens 
ut tryk ket «er klar over» for ut set ter at for-
hol det kan be vi ses ut over en hver ri me lig 
tvil, jf. Si vil om buds man nens ut ta lel se av 
24. ja nu ar 2012 i sak 2011/871 om krav 
til be vi sets styr ke ved ileg gel se av 50 % 
til leggs av gift.

Mest pro ble ma tisk er vur de rin gen av den 
ned re skyld for men, dvs. om over tre del sen 
er uakt som.

I MVA-hånd bo ken og i de nye ret nings -
linje ne punkt 2.2.1 frem går det at ut gangs-
punk tet for uakt som hets vur de rin gen må 
være at en hver som driver virk som het, 
plik ter å set te seg inn re gel ver ket, og en 
unn la tel se av å søke kunn skap om re gel-
ver ket, even tu elt unn la te å sør ge for å 
en ga sje re den nød ven di ge hjelp, i seg  
selv kan an ses som uakt somt.

Det an gis ikke i hvil ke til fel ler oven nevn te 
unn la tel ses hand lin ger kan på be ro pes. Det 
kan rei ses spørs mål om rett sik ker he ten er 
ivare tatt når nevn te hand lin ger leg ges til 
grunn for ileg gel se av til leggs av gift.

Det føl ger av sik ker og lang va rig av gifts-
prak sis at av gifts myn dig he te ne må vur de re 
om den ak tuelle over tre del sen er så vidt 
klander verdig at en re ak sjon i form av 
til leggs av gift er på sin plass. Det kan så le-
des unn la tes å ileg ge til leggs av gift for ba ga-
tell mes si ge feil hos el lers akt som me og 
lo ja le retts sub jek ter, jf. nye ret nings lin jer 
punkt 3.1. Av mval. 2009 § 15–1 åt ten de 
ledd føl ger det at av gifts sub jek tet skal 
opp tre akt somt og lo jalt, og bi dra til at 

av gifts plik ten i rett tid blir klar lagt og  
opp fylt, og også gjø re av gifts myn dig he te ne 
opp merk som på feil ved av gifts be reg nin-
gen.

I MVA-hånd bo ken be mer kes det at  
kra vene til av gifts sub jek te ne i prak sis er 
stren ge, og at det ikke skal mye til før 
for hol det blir an sett som uakt somt. Ved 
vur de rin gen av om et for hold må an ses 
som uakt somt, er det nær lig gen de å se hen 
til hva hand lings al ter na ti vet i den ak tuelle 
situa sjo nen vil le ha vært. Det hen vi ses til 
en klagenemndssak, og to retts av gjø rel ser.

Kjer nen i akt som hets vur de rin gen kan 
føl ge lig opp fat tes som en ob jek tiv norm 
for for svar lig opp tre den. Dvs. at spørs må-
let er om retts sub jek tet kan sies å ha opp-
trådt som et an net kyn dig og om tenk somt 
retts sub jekt vil le ha gjort i til sva rende 
situa sjon.

Av gifts re gel ver ket er tid vis kom pli sert, noe 
som gjør den ne vur de rin gen av uakt som-
het van ske lig. An svar for uakt som me over-
tre del ser i form av ileg gel se av til leggs av gift 
opp fat tes som tyn gen de. Det ta ler for at 
av gifts myn dig he te ne bør ut vi se en viss 
til ba ke hol den het ved av gjø rel sen av spørs-
må let om ileg gel se av til leggs av gift.

El kjøp-dom men – er verv av tomt til  
for ret nings bygg
Et ek sem pel fra nye re retts prak sis som 
il lust re rer hvor van ske lig vur de rin gen  
av akt som hets nor men er, frem kom mer  
i Høy es te retts dom av 15. mars 2012 
(El kjøp Nor ge AS). Sa ken gjaldt spørs mål 
om en mer ver di av gifts plik tig næ rings-
driven de ved av gifts opp gjø ret med sta ten 
kan kre ve fra drag for inn gå en de mer verdi-
avgift på kost na der til opp fø ring av en 
to manns bo lig som var blitt ytet som 
veder lag for er verv av tomt til for ret nings-
byg ning. Fra drags rett for inn gå en de mer-
verdi avgift re gu le res av mval. 2009 § 8–1 
(jf. mval. 1969 § 21).

Høy es te retts fler tall (tre dom me re) la til 
grunn un der hen vis ning til tid li ge re prak-
sis at fra drags ret ten av hang av om an skaf-
fel sen av ny to manns bo lig var rele vant for 
og had de til strek ke lig nær og na tur lig til-
knyt ning til El kjøps han dels virk som het. 
Etter fler tal lets opp fat ning kun ne eien-
domsbyttet ikke an ses som egen av gifts fri 
virk som het, da opp fø rin gen av to manns-
bo li gen ikke had de noen egen ver di for 
El kjøp, men bare var et mid del for å få 
til strek ke lig tomt til å opp fø re ny for ret-
nings byg ning. Etter fler tal lets opp fat ning 
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var kost na de ne til opp fø ring av to manns-
bo li gen da rele vant for og had de til strek ke-
lig nær og na tur lig til knyt ning til El kjøps 
han dels virk som het til å gi fra drags rett.

Høy es te retts mind re tall (to dom me re) fant 
at El kjøp ikke kun ne ha fra drags rett da 
to manns bo li gen ble an skaf fet og be nyt tet 
som be ta lings mid del for er verv av an nen 
fast eien dom. Ved om set ning – her un der 
byt te – av fast eien dom skal det ikke 
be reg nes ut gå en de av gift, men hel ler ikke 
gis fra drag for inn gå en de av gift. Etter 
mind re tal lets syn må den næ rings dri ven de 
ved an skaf fel ser til om set ning uten for 
av gifts om rå det be trak tes som slutt bru ker.

Til spørs må let om ileg gel se av til leggs avgift 
be mer ket mind re tal let at sa ken har reist 
kom pli ser te av gifts retts li ge spørs mål, hvor 
stand punk tet ikke de les av ret tens fler tall. 
På den ne bak grunn var det ikke til strek ke-
lig grunn lag for å be brei de El kjøp for 
ut vist uakt som het, og ved ta ket om å ileg ge 
til leggs av gift med 10 pro sent må der for 
opp he ves.

Høy es te retts fler tall (tre dom me re) fant 
det ikke nød ven dig å gå inn på spørs må let 
om hvil ken kom pe tan se dom sto le ne har til 
å over prø ve ved tak om til leggs av gift.

El kjøp an før te at dom sto le ne også må 
kun ne prø ve hvor vidt til leggs av gift bør 
ileg ges. Det te be ror ikke på noe fag lig el ler 
po li tisk skjønn, men er noe dom sto le ne er 
mer kva li fi sert til å vur de re enn for valt nin-
gen. Etter El kjøps opp fat ning var det  
i den ne sa ken ikke un der noen om sten dig-
he ter ri me lig med en straff på bort imot  
kr 100 000. Sta ten la til grunn at 10 % 
til leggs av gift an ses som straff etter EMK 
ar tik kel 6 nr. 1. Sta ten an før te at Kla ge-
nemn da for mer verdi avgift er et dom stols-
lig nen de or gan, og det må være til strek ke-
lig for å til freds stil le EMK ar tik kel 6 nr. 1 
at dom sto le ne kan prø ve lov an ven del sen, 
saks be hand lin gen, fak tum og hvor vidt det 
fore lig ger myn dig hets mis bruk. Ut over 
det te kan merverdiavgiftsmyndighetenes 
skjønn om hvor vidt til leggs av gift bør ileg-
ges og med hvil ken pro sent sats, ikke  
prø ves av dom sto le ne.

Spørs må let om dom sto lens prøvelsesrett 
må an ses som uav klart.

An svar for med hjel pe re
Det føl ger av ord ly den i mval. 2009 
§ 21–3 an net ledd at an sva ret også gjel der 
for med hjel pe res, ek te fel les og barns hand-
lin ger.

Ord ly den har vært ufor and ret si den 
omsetningsavgiftsloven. I MVA-hånd  - 
bo ken side 921–922 er det hen vist til fem 
klagenemndssaker som an ses illu stre ren de 
for hvor dan til leggs av gif ten skal vur de res 
når det er tale om feil be gått av med hjel-
pe re. Klagenemndssakene gjel der feil 
be gått av eks terne regn skaps fø re re og 
ad vo ka ter. En retts av gjø rel se som ikke er 
om talt, og som etter min me ning sy nes 
rele vant å trek ke frem for å illu stre re 
an sva ret for med hjel pe re, er Bor gar ting 
lag manns retts dom av 2. feb ruar 2011 
(Mahabir Eiendom).

Lagmanns ret ten vis te til at det var til -
strekke lig for å ileg ge til leggs av gift at  
den av gifts plik ti ge har ut vist uakt som het  
i re la sjon til av gifts unn dra gel sen. Det 
be mer kes her kort at det te er noe upre sist 
et ter som de sub jek ti ve vil kå rene (uakt som 
el ler for sett lig) bare re fe re rer til over tre del-
sen av lo ven el ler for skrift og ikke til taps-
føl gen, dvs. «har el ler kun ne ha på ført 
sta ten tap».

Mahabir Eiendom an før te at det had de 
ba sert seg på eks terne råd gi ve re, og at sel-
ska pet ikke kun ne be brei des for at skat te-
kon to ret har inn tatt en an nen for tolk ning 
av lo ven på et svært van ske lig om rå de, og 
vil kå rene for ileg gel se av til leggs av gift så le-
des ikke var opp fylt.

Lagmanns ret ten vis te til at det fulg te av 
ord ly den i be stem mel sens and re ledd at 
«for så vidt gjel der an svar etter den ne pa ra-

graf sva rer den av gifts plik ti ge for med -
hjelpe res, ek te fel lers og barns hand lin ger». 
Med med hjel pe re ten kes sær lig på an sat te 
og eks terne råd gi ve re som regn skaps fø rer 
og re vi sor. Uav hen gig av kva li te ten på den 
råd giv nin gen som har vært, hef ter så le des 
sel ska pet for de hand lin ge ne som er fore-
tatt etter råd av re vi sor og egen regn skaps-
av de ling.

Når det gjel der an før se len om at man 
stod over for et van ske lig lovtolknings-
spørsmål, be mer ket lag manns ret ten at 
hvis sel ska pet men te at man ikke om sat te 
tje nes ter i næ rings virk som het, bur de det 
på et tid li ge re tids punkt vært tatt ini tia tiv 
over for av gifts myn dig he te ne for å klar-
leg ge sel ska pets av gifts retts li ge sta tus, 
sær lig da med tan ke på rett mes sig he ten 
av even tuelle fra drag for inn gå en de mer-
verdi avgift knyt tet til egen tje nes te pro-
duk sjon. Sel ska pet had de sær lig opp ford-
ring til å gjø re det te tatt i be trakt ning av 
at det had de valgt ikke å inn gå i felles-
registrering med de øv rige sel ska pe ne  
i kon ser net. Når nær me re un der sø kel ser 
ikke ble gjort, fin ner lag manns ret ten at 
det fore lig ger en uakt som over tre del se av 
mer ver di av gifts lo ven, som har med ført 
unn dra gel se av av gift.

Lag manns retts dom men vi ser klart at retts-
sub jek tet iden ti fi se res med sine råd gi ve re 
for så vidt gjel der uakt som over tre del se av 
be stem mel se ne i mer ver di av gifts lo ven el ler 
for skrif ter gitt i med hold av lo ven. Det 
sam me frem går av MVA-hånd bo ken og av 

HEF TER: Sel ska pet hef ter for de hand lin ge ne som er fore tatt etter råd av re vi sor og egen  
regn skaps av de ling.
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de nye ret nings lin je ne for ileg gel se av til-
leggs av gift.

Grovt uakt som el ler for sett lig over -
tredel se
Et spørs mål som kan rei ses, er om det te 
også gjel der for grovt uakt som el ler  
for sett lig over tre del se av be stem mel se ne  
i mer ver di av gifts lo ven el ler for skrif ter gitt  
i med hold av lo ven.

Det kan ikke ut fra ord ly den slut tes at  
det må fore tas sond ring mel lom de uli ke 
skyldformene for så vidt gjel der an svar for 
med hjel pe re.

Et ek sem pel fra nye re retts prak sis hvor 
bru ken av råd gi ve re sy nes å ha blitt til lagt 
vekt ved vur de rin gen av ileg gel sen av 
til leggs av gift, er Bor gar ting lag manns retts 
dom av 17. feb ruar 2012 (Re si dens Eien-
dom AS). Dom men er retts kraf tig, da 
an ken til Høy es te rett er av vist.

Fra lag manns retts dom men frem går det  
at dag lig le der i sel ska pet un der an ke for-
hand lin gen for klar te at den løs nin gen 
som ble valgt, var mo ti vert av be stem mel-
se ne i mer ver di av gifts lo ven for å opp nå 
fra drag for inn gå en de mer verdi avgift. 
Løs nin gen var an be falt av en ad vo kat  
i et ad vo kat fir ma, først på et se mi nar der 
re pre sen tan ter for sel ska pet del tok, og 
se ne re gjen nom di rek te råd giv ning fra 
ad vo kat fir ma et.

Lagmanns ret ten be mer ket at til leggs av gift 
kan ileg ges med inn til 100 % der som 
man for sett lig el ler uakt somt har over-
trådt be stem mel se ne i mer ver di av gifts-
loven.

Lagmanns ret ten fant vil kå rene for ileg-
gel se av til leggs av gift som opp fyl te. Det 
ble vist til at det føl ger av Høy es te retts 
av gjø rel se inn tatt i Rt. 2008 s. 1409 
(Sør um) at det kre ves klar sann syn lig hets-
over vekt for at vil kå rene er opp fylt.

Lagmanns ret ten be mer ket at sel ska pet 
Re si dens Eiendom AS har vist til at man 
før av ta len ble inn gått fle re gan ger var  
i kon takt med av gifts myn dig he te ne for  
å for sø ke å av kla re lov lig he ten av den 
løs nin gen som ble valgt.

Det gjø res gjel den de at av gifts myn dig-
hete nes svar på skrift li ge hen ven del ser fra 
sel ska pets ad vo kat ikke ga hol de punk ter 
for en an nen re gel for stå el se enn den sel-
ska pet la til grunn.

Lagmanns ret ten var ikke enig i det te. De 
sva re ne av gifts myn dig he te ne ga på hen-
ven del se ne, ga etter lag manns ret tens syn 
in gen hol de punk ter for at man vil le 
ak sep te re den ord nin gen som ble skis sert 
fra sel ska pets side. Det var tvert imot 
na tur lig å opp fat te av gifts myn dig he te nes 
svar som et sig nal om at det var tvil somt 
om den ord nin gen som sel ska pet la opp 
til, vil le bli ak sep tert.

Lagmanns ret ten ut tal te at sel ska pet 
be visst valg te en løs ning som man bur de 
skjøn ne in ne bar en ulov lig til pas ning til 
re gel ver ket for mer verdi avgift. Lagmanns-
ret ten fant at om sten dig he te ne i sa ken ga 
grunn lag for å fast set te til leggs av gif ten til 
20 pro sent.

I de nye ret nings lin je ne for ileg gel se av 
til leggs av gift frem går det at det ikke skal 
fore tas iden ti fi se ring ved for sett lig el ler 
grovt uakt som opp tre den hos med hjel pe-
ren. Bak grun nen for det te stand punk tet 
er ikke opp gitt.

I de nye ret nings lin je ne frem går imid ler-
tid at ved valg av sats for til leggs av gift, 
ved for sett el ler grov uakt som het, må 
vur de rin gen av skyldgraden knyt tes til 
av gifts sub jek tets valg av, og/el ler opp føl-
ging av med hjel per, el ler av gifts sub jek tets 
kjenn skap til over tre del sen av lov el ler 
for skrift.

100 %: Til leggs av gift kan ileg ges med inn til 100 % der som man for sett lig el ler uakt somt har 
over trådt be stem mel se ne i mer ver di av gifts lo ven.

En mu lig kon klu sjon er føl ge lig at det ikke 
må fore tas sond ring mel lom de uli ke skyld-
formene for så vidt gjel der med hjel per nes 
hand lin ger, noe som også kan ut le des av 
ord ly den i mval. 2009 § 21–3 an net ledd.

Lit te ra tur lis te
Dom mer
Rt. 2008 s. 1409 – Høy es te rett – Sør um

Bor gar ting lag manns retts dom av 31. mars 2008 – 
IT For ne bu Eiendom AS

Stav an ger ting retts dom av 30. no vem ber 2007 
– Bryggeriparken AS

Rt. 2010 s. 1131 – Høy es te rett – Bryggeriparken AS

Bor gar ting lag manns retts dom av 2. feb ruar 2011 
– Mahabir Eiendom

Bor gar ting lag manns retts dom av 17. feb ruar 2012 
– Re si dens Eiendom AS

Høy es te retts dom av 15. mars 2012 – El kjøp Nor ge AS

Fag li ge bø ker, ret nings lin jer, ut ta lel ser mv.
Ole Gjems-On stad/Tor. S. Kil dal, MVA-kom men-
ta ren, 4. ut ga ve 2011

Skattedirektoratets Merverdiavgiftshåndbok 8. 
ut ga ve 2012

Si vil om buds man nens ut ta lel se av 24. ja nu ar 2012 i 
sak 2011/871

Skattedirektoratets nye ret nings lin jer for ileg gel se av 
til leggs av gift


