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Gjen nom skjæ ring i 
merverdiavgiftsretten
Ar tik ke len tar for seg hvil ke til fel ler som har blitt ram met av gjen nom skjæ ring  
i merverdiavgiftsretten sam ti dig som den ge ne rel le rek ke vid den av om gå el ses - 
 normen vur de res, her un der vil kå rene og ters ke len for å an ven de gjen nom skjæ ring  
i merverdiavgiftsretten.

Artikkelen er 
forfattet av:
Ad vo kat full mek tig
Ida Jo han ne Holm Han sen
Ad vo kat fir ma et Price wa ter house
Coo pers
Ida job ber som ad vo kat full   

mek tig i av gifts av de lin gen i PwC. Hun har tid li ge re job bet  
i Skatt øst i av de ling for Fast set ting, sek sjon MVA.

I Rt. 2011 s. 213 (Invex) stad fes tet Høy es te -
rett at det ek si ste rer en ulov fes tet ad gang 
til gjen nom skjæ ring i merverdiavgiftsretten. 
Etter det te har gjen nom skjæ ring i stør re 
grad enn tid li ge re blitt an ført av partene 
og god tatt av ret ten. Rek ke vid den av 
om gå el ses nor men i merverdiavgiftsretten 
er imid ler tid uklar. I den ne ar tik ke len tar 
jeg for meg hvil ke til fel ler som har blitt 
ram met av gjen nom skjæ ring. Jeg vil også 
vur de re den ge ne rel le rek ke vid den av 
om gå el ses nor men, her un der vil kå rene og 
ters ke len for å an ven de gjen nom skjæ ring  
i merverdiavgiftsretten.

Hva er gjen nom skjæ ring?
Gjen nom skjæ ring inne bæ rer at myn dig-
hete ne helt el ler del vis til si de set ter skatt-
yte rens pri vat retts li ge dis po si sjo ner, for di 
dis se an ses brukt som en il lo jal til pas ning 
til re gel ver ket og der for ikke kan god tas. 
Gjen nom skjæ ring gir alt så av gifts myn dig-
he te ne hjem mel til å gi en dis po si sjon en 
an nen, el ler in gen, av gifts mes sig virk ning, 
selv om det pri vat retts li ge for hol det er 
re elt.

Ho ved for må let med skat te- og av gifts ret-
ten er å sik re sta ten inn tek ter, men skat te- 
og av gifts plan leg ging er like vel lov lig. 
Av ta le fri he ten gir vide ram mer til å inn-
ret te seg på en guns tig måte i for hold til 
re gel ver ket. Gjen nom skjæ ring er med på  
å re gu le re gren sen for lov lig og ulov lig 
til pas ning til re gel ver ket.

Når er gjen nom skjæ ring  
i merverdiavgiftsretten ak tuelt?
Gjen nom skjæ ring kan i prin sip pet be nyt-
tes i for hold til alle til pas nin ger der 
av gifts plik ti ge for sø ker å mins ke den 
to tale merverdiavgiftsbelastningen. Høy-
es te rett har imid ler tid gjen tat te gan ger 
pre si sert at in gen plik ter å inn ret te seg 
slik at skat te- og av gifts be last nin gen blir 
størst mu lig. Det må alt så kre ves en il lo jal 
til pas ning til re gel ver ket og gren sen kan 
være van ske lig å trek ke.

Aktsomhetskriteriet: Fradragsnekt når 
kjø per vet/bur de vite at sel ger ikke kan 
inn be ta le mer ver di av gif ten til sta ten
I Rt. 2011 s. 213 (Invex) var spørs må let 
om Invex AS, som kjøp te et va re la ger 
som var be hef tet med pant av Ba de hu set, 
skul le få fra drag for inn gå en de mer verdi-
avgift. Det var klart for kjø per (Invex) at 
ut gå en de mer verdi avgift ikke vil le bli 
be talt til sta ten for di Ba de hu set var kon-
kurs og hele kjø pe sum men skul le inn be-
ta les til pant ha ver til ned be ta ling av gjeld.

Også LE-2011–55 868 (Gras mo) 
om hand let fra drags rett ved kjøp av va re-
la ger fra sel ger som var kon kurs og som 
ikke be tal te inn den ut gå en de mer ver di-
av gif ten til sta ten.

I beg ge dom me ne ble det nek tet fra drag 
for inn gå en de mer verdi avgift. I Invex ble 
re sul ta tet be grun net med lov tolk ning, 
mens gjennomskjæringsbetraktninger lå 
til grunn for lag manns ret tens vur de ring  
i Gras mo-sa ken. Sist nevn te ble også 
be hand let av Høy es te rett (Rt. 2012  
s. 840). Spørs må let om gjen nom skjæ ring 
ble imid ler tid ikke be hand let, da Høy es te-
rett kom til at det fore lå en av gifts fri 
virksom hets over dra gelse.

Det frem går av dom me ne at det er rele-
vant å leg ge vekt på føl gen de mo men ter 

ved vur de ring av fra drags ret ten i oven-
nevn te til fel ler:

om det er et in ter es se fel les skap mel-•	
lom kjø per og sel ger (sam me ka pi tal- 
og ei er in ter es ser som står bak sel ska-
pe ne, de sam me per so ne ne i sel ska pe-
nes le del se og sty ren de or ga ner, de 
sam me per so ne ne som har sit tet på 
hhv. sel ger og kjø per si den ved av ta le-
inn gå el sen),
om det fore lig ger en fel les øko no misk •	
inter esse mel lom kjø per og kre di to rer,
samt om pris set tin gen er mar keds-•	
mes sig.

I TOSLO-2011–108 739 (Ei ker Eien-
dom) var spørs må let om Ei ker Eiendom 
kun ne fra drags fø re mer verdi avgift med 
grunn lag i en fak tu ra fra et nær stå en de 
sub jekt, som ikke had de mid ler til å inn-
be ta le den ut gå en de mer ver di av gif ten.

Bak grun nen for sa ken var at sel ger had de 
slutt fak tu rert av gifts sub jek tet for et pro-
sjekt som ver ken var le vert el ler fer dig-
stilt. Et ter som Ei ker Eiendom og sel ger 
had de sam me le del se, og til dels sam me 
ei ere, la ret ten til grunn at Ei ker Eiendom 
var godt kjent med sel gers situa sjon på 
fak tu re rings tids punk tet. Ret ten la vi de re 
til grunn at Ei ker Eiendom en ten viss te 
el ler bur de ha visst at sel ger ikke vil le  
inn be ta le av gif ten, og fra drag ble nek tet. 
Fak tu ra en var iføl ge ret ten et ar ran ge-
ment for å til ret te leg ge for et krav om 
fra drag.

I TOSLO-2011–100 809 (Mtu Nett AS 
Kon kurs bo) gjaldt spørs må let om et kon-
kurs bo had de krav på fra drag for inn gå-
en de mer verdi avgift som skul le vært 
be reg net på en trans ak sjon som kon kurs-
de bi tor had de fore tatt ett år tid li ge re. 
Sel ger gikk også kon kurs, og de to kon-
kurs bo ene had de sam me bo be sty rer. 
Bo be sty rer opp da get den feil ak ti ge 
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av gifts be hand lin gen, fore tok en kor rek-
sjon av trans ak sjo ne ne og send te inn  
kor ri ger te merverdiavgiftsoppgaver.

Ret ten la vekt på at kjø per og sel ger had de 
sam me ei ere, samt at kon kurs bo ene had de 
sam me bo be sty rer. Ret ten kom til at kon-
kurs bo et had de fore tatt et ar ran ge ment, 
som var en il lo jal til pas ning til fra drags-
regle ne, bare for at kon kurs bo et skul le få 
et net to til skudd fra sta ten. Fra drag for 
inn gå en de mer verdi avgift ble nek tet.

Realitetsvurderinger
En kla ge sak av 20. de sem ber 2004, 
KMVA-2004–5260, om hand let blant 
an net til si de set tel se av om set ning av to 
ma ski ner. Fyl kes skat te kon to ret be grun net 
ved ta ket med at over dra gel se ne i all 
hoved sak var av gifts mes sig mo ti vert.

Fyl kes skat te kon to ret fant grunn lag for  
å set te om set nin gen til side med hjem mel 
i de ulov fes te de reg lene om gjen nom-
skjæring. Det ble frem he vet at de sent rale 
ele men te ne i vur de rin gen av om det fore-
lig ger grunn lag for gjen nom skjæ ring er: 
«i hvil ken grad retts for hol det har ve sent-
li ge and re virk nin ger for av gifts plik ti ge 
enn de av gifts retts li ge, og i hvil ken 
ut strek ning re sul ta tet el lers vil være i strid 
med av gifts reg le nes for mål.»

Det vi ses til at det av gjø ren de i sa ken har 
vært: «en sam let vur de ring av det fore lig-
gen de in ter es se fel les skap, at det frem står 
som usann syn lig at uav hen gi ge par ter 
vil le kjøpt ma ski ner med salgs pant, samt 
at bru ken av ma ski ne ne ikke har end ret 
ka rak ter etter over dra gel sen.» Trans ak sjo-
nen had de alt så in gen rea li tet. Etter fyl-
kes skat te kon to rets opp fat ning in di ker te 
det te at det ikke fore lå en re ell over dra-
gel se mel lom par te ne.

En en stem mig kla ge nemnd sa seg enig  
i Skattedirektoratets inn stil ling og et ter-
be reg nin gen ble stad fes tet.

I LB-2011–22 877 (Re si dens Eiendom) 
var spørs må let om Re si dens Eiendom 
had de krav på fra drag for inn gå en de mer-
verdi avgift knyt tet til opp fø ring av et 
par ke rings an legg. Re si dens inn gikk en 
av ta le med et bo retts lag om ut leie av 
an leg get, og hev det at det te var av gifts-
plik tig ut leie virk som het av par ke rings-
plas ser i par ke rings virk som het. Leie av ta-
len in ne holdt en be stem mel se om rett for 
Re si dens til å på leg ge bo retts la get å kjø pe 
an leg get til en an gitt pris, og på nær me re 
an git te vil kår, etter tre år.

Lagmanns ret ten kom til at det ut fra en 
tolk ning av lo ven, sam men holdt med det 
fore lig gen de fak tum, i rea li te ten fore lå et 
salg av par ke rings an leg get. Salg av fast 
eien dom gir ikke grunn lag for fradrags-
føring av inn gå en de av gift. Ret ten la 
blant an net vekt på at leie av ta len la stør re 
plik ter på leie ta ker enn det som an ses 
al min ne lig i et ut leie for hold, at for må let 
med ut byg gin gen var å etab le re par ke-
rings plas ser for bo retts la get, samt oven-
nevn te be stem mel se i leie av ta len.

Ret ten be hand let like vel sta tens sub si di-
ære an før sel om gjen nom skjæ ring, og 
be mer ket at det «uan sett vil føl ge av ulov-
fes te de gjennomskjæringsregler at det  
i for hold til merverdiavgiftslovens reg ler 
må an ses å fore lig ge et salg i det te til fel-
let.» Ret ten vis te til at vil kå rene var opp-
fylt ved at «leie av ta len var inn gått ute luk-
ken de for å opp nå en for mell ut set tel se av 
sal get og der med ikke var re ell.»

Om struk tu re ring for å re du se re 
av gifts be last nin gen
I TKISA-2011–131 751 (Start sta di on) 
var spørs må let om Start Sta di on skul le 
be reg ne ut gå en de mer verdi avgift ved 
over dra gel sen av navnerettigheter til et 
sta di on til Spa re ban ken Sør.

Ved ge ne ral for sam lings ved tak av  
12. ok to ber 2006 ble det be slut tet  
ut fi sjo ne ring og nystifting av fem sel ska-
per, der iblant Rettighetskompaniet AS, 
som fikk over dratt nav ne ret tig he te ne  
til sta dio net. Fi sjo nen tråd te i kraft  
20. de sem ber 2006. Rettighetskompaniet AS 
ble ved for mell ak sje salgs av ta le av  
29. de sem ber 2006 solgt til Spa re ban ken 
Sør.

Ting retten var enig med Skatt sør i at det 
fore lå en en de lig av ta le mel lom Start 

Sta di on og Spa re ban ken Sør om salg av 
navnerettigheter til sta dio net, for ut for 
fi sjo nen og ak sje sal get. Det var alt så  
nav ne ret tig he te ne som ble solgt, ikke 
ak sje sel ska pet (Rettighetskompaniet). Slik 
om set ning er av gifts plik tig og Sta ten ved 
Skatt øst ble fri fun net.

Sub si di ært an før te sta ten ulov fes tet  
gjen nom skjæ ring som grunn lag for et ter-
bereg ning. Skat te kon to rets ved tak ble for 
øv rig også sub si di ært be grun net med 
gjen nom skjæ ring. Ting retten fant ikke 
noen grunn til å be hand le an før se len, 
men sta tens an førs ler er uan sett inter es-
san te. Sta ten vis te til den «al min ne li ge 
om gå el ses nor men» og på pek te at trans ak-
sjo nen ikke had de an net for mål enn å 
spa re av gif ter, og at den måt te be teg nes 
som il lo jal. Det ble hev det at fi sjo nen 
ikke kun ne be grun nes ut fra risikomes-
sige be trakt nin ger, at det ikke var nød-
ven dig å sel ge nav ne ret tig he te ne via et 
ak sje sel skap og at det kun drei de seg om 
en til ret te leg ging for å unn gå av gif ter. 
Det ble alt så an ført at trans ak sjo nen ikke 
had de for ret nings mes sig egen ver di. 
«Gjen nom skjæ ring an fø res for di felles-
registreringen [mel lom Rettighetskompa-
niet og Spa re ban ken Sør] er et ar ran ge-
ment for å gi ban ken [som driver unn tatt 
virk som het uten fra drags rett] mu lig het til 
å unn gå mer verdi avgift.»

Her ser vi alt så at sta ten an fø rer gjen-
nom skjæ ring over for om struk tu re ring for 
å re du se re av gifts be last nin gen, i det te 
til fel let en fi sjon og en et ter føl gen de  
fellesregistrering.

And re til fel ler som kan ten kes 
ram met av gjen nom skjæ ring  
– vil kår for gjen nom skjæ ring
Av gifts plan leg ging er, som tid li ge re 
nevnt, lov lig. Det er na tur lig å tro at til-
fel ler som ikke er god tatt i de oven nevn te 
sa ke ne, vil kun ne bli ram met av gjen-
nom skjæ ring også i frem ti den. Når det 
gjel der and re til pas nin ger til re gel ver ket, 
er det van ske lig å vite hvor gren sen går. 
Det fore lig ger til sy ne la ten de ikke noen 
vil kår for gjen nom skjæ ring i merverdi-
avgiftsretten.

Om gå el ses nor men i inntektsskatteretten 
be står av et grunn vil kår og en to tal vur de-
ring, opp sum mert i Rt. 2007 s. 209 
(Hex). Grunn vil kå ret går ut på at det 
ho ved sa ke li ge for mål med dis po si sjo nen 
må ha vært å spa re skatt, «at skat te be spa-
rel se frem står som den klart vik tig ste 
mo ti va sjons fak tor for dis po si sjo nen»  

KUNN SKAP: Når kjø per vet el ler bur de 
vite at sel ger ikke kan inn be ta le mer ver di av-
gif ten til sta ten, kan det bli nek tet fra drag 
for inn gå en de mer verdi avgift.
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i for hold til «de sam le de virk nin ger  
av dis po si sjo nen», jf. Hex-dom men  
pre miss 41.

I til legg til grunn vil kå ret kre ves det ut  
fra en to tal vur de ring av dis po si sjo nens 
virk nin ger (her un der dens for ret nings-
mes si ge egen ver di), skatt yters for mål med 
dis po si sjo nen og om sten dig he te ne for 
øv rig at det frem står som stri den de mot 
skat te reg le nes for mål å leg ge dis po si sjo-
nen til grunn for be skat nin gen, jf. Hex-
dom men pre miss 39.

I Rt. 2006 s. 1199 (Na gell-Erich sen) 
stad fes tet en en stem mig Høy es te rett at 
gjennomskjæringsnormen også gjel der 
på arveavgiftsrettens om rå de. Det te ble 
gjen tatt i Rt. 2008 s. 1510 (Rei tan).  
I dis se dom me ne tar Høy es te rett ut gangs-
punkt i vil kå rene i inntektsskatteretten, 
for så å til pas se om gå el ses nor men ved å 
vekt leg ge de sær li ge hen sy ne ne som gjør 
seg gjel den de ved spørs mål om ar ve-
avgift.

KMVA-2000–4250 og KMVA-2004–
5260, be hand let oven for, er eks emp ler  
på at av gifts myn dig he te ne be nyt ter seg av 
dis se vil kå rene. Retts prak sis ved rø ren de 
gjen nom skjæ ring i merverdiavgiftsretten 
vi ser imid ler tid at ret ten ikke be nyt ter de 
oven nevn te vil kå rene for gjen nom skjæ-
ring. Det te til tross for at de tre retts om-
rå de ne har man ge lik he ter.

I Gras mo-dom men an før te sta ten at: 
«Det er klart at nor men ikke kan ut tryk-
kes på sam me måte her som i inntekts-
skatteretten; det sent rale vil måt te være 
om trans ak sjo nen frem står som en il lo jal 
ut nyt tel se av ut for min gen av re gel ver ket.» 
Etter min opp fat ning bør hovedvilkårene 
for gjen nom skjæ ring være like på de tre 
retts om rå de ne, og de spe sielle hen sy ne ne 
på hvert om rå de bør vekt leg ges og være 
med i hel hets vur de rin gen.

Selv om vil kå rene for gjen nom skjæ ring  
i inntektsskatteretten ikke får di rek te 
an ven del se på merverdiavgiftsrettens 
om rå de, kan de an ta ke lig vis gi vei led-
ning, samt være en kil de for ar gu men ter 
ved vur de rin gen av hvor vidt det er 
ad gang til gjen nom skjæ ring i et kon kret 
til fel le. Gjen nom gan gen oven for vi ser at 
hvor vidt det fore lig ger et in ter es se fel les-
skap, om dis po si sjo nen har for ret nings-
mes sig egen ver di, samt hvor vidt dis po si-
sjo nen er re ell, kan få be tyd ning ved 
spørs må let om gjen nom skjæ ring.

Høy ters kel for gjen nom skjæ ring 
i merverdiavgiftsretten
Det ser ut til å være enig het i teo rien  
om at det bør være en høye re ters kel for  
å an ven de gjennomskjæringsnormen  
i merverdiavgiftsretten enn i inntekts-
skatteretten.

Hen sy net til kon kur ran se nøy tra li tet, det 
vil si at ak tø rer i det sam me mar ked bør 
ha sam me vil kår, er et bæ ren de hen syn 
bak merverdiavgiftsretten. Gjems-On stad 
frem he ver at for di like trans ak sjo ner må 
be hand les likt av gifts mes sig for ikke å 
ska pe kon kur ran se vrid nin ger, kan det te 
trek ke i ret ning av en stren ge re om gå el-
ses norm i merverdiavgiftsretten.1

Merverdiavgiftsretten byg ger på et prin-
sipp om selv de kla re ring. Det er av gifts-
sub jek tet som er an svar lig for å be reg ne, 
inn rap por te re og be ta le mer verdi avgift 
etter reg lene. I og med at så om fat ten de 
plik ter er på lagt av gifts plik ti ge, er det 
eks tra vik tig at mer ver di av gifts sy ste met 
har en høy grad av for ut be reg ne lig het, 
det vil si at reg lene er enk le og kla re, samt 
lar seg prak ti se re. Le ga li tets prin sip pet er 
med på å sik re for ut be reg ne lig het ved å 
opp stil le krav om hjem mel i lov.

Kil len green med fle re hev det i 2000 at 
vik tig he ten av for ut be reg ne lig het og kla re 
reg ler i merverdiavgiftsretten, sær lig 
grun net selvdeklareringsprinsippet, med-
fø rer at til pas nin ger til av gifts re gel ver ket 
bør stå seg i stør re grad enn i skat te ret-
ten.2 Også Gjems-On stad hev der at hen-
sy net til for ut be reg ne lig het med fø rer at: 
«En om gå el ses stand ard med en lav ters kel 
for å bli an vendt sy nes her lite na tur lig.»3

Etter min me ning bør ters ke len for å 
an ven de gjen nom skjæ ring på merverdi-
avgiftsrettens om rå de være høye re enn på 
inntektsskatterettens om rå de. Hen sy net 
til for ut be reg ne lig het bør veie tyng re enn 
hen sy net til kon kur ran se nøy tra li tet.

Hva kan næ rings dri ven de gjø re 
for å unn gå gjen nom skjæ ring?
Hart vig sen og Zahl Fjell an be fa ler råd gi-
ve re å ta høy de for usik ker he ten rundt 
ad gan gen til ulov fes tet gjen nom skjæ ring 
på merverdiavgiftsrettens om rå de. «En 
måte vil være å an be fa le klien ter å do ku-
men te re de for ret nings mes si ge as pek te ne 

1 Gjems-Onstad. Omgåelse og merverdiavgift. I: Skatterett 
(2009), nr. 2. pkt. 5.1.

2 Killengreen, Larsen og Heggdal Larsen. Gjennomskjæring 
på avgiftsrettens område Del 2. I: Revisjon og Regnskap 
(2000), nr. 2.

3 Gjems-Onstad (2009) pkt. 4.2.

ved trans ak sjo ne ne for ut for sel ve gjen-
nom fø rin gen.»4 Hegg dal Lar sen på pe ker 
at Invex-dom men «med fø rer at de 
næ rings dri ven de i stør re grad enn tid li-
ge re må kvali tets sikre de av gifts mes si ge 
kon se kven se ne av en trans ak sjon.»5 Etter 
min me ning kan det være en for del at 
den for ret nings mes si ge egen ver di en av en 
dis po si sjon ned teg nes. Det te for ut set ter 
selv føl ge lig at egen ver di en er re ell.

En an nen mu lig het for næ rings dri ven de 
er å kon tak te av gifts myn dig he te ne for å 
få en av kla ring på om en trans ak sjon kan 
ten kes an gre pet ved gjen nom skjæ ring. 
Skat te kon to re ne har en om fat ten de vei-
led nings plikt etter for valt nings lo ven § 11. 
Som et sup ple ment til den ne vei led nin-
gen ble det fra og med 1. no vem ber 2001 
inn ført en ord ning med bin den de for-
hånds ut ta lel ser (BFU) i skat te- og av gifts-
sa ker. «For må let med ord nin gen er å gi 
økt for ut be reg ne lig het ved at det gis 
mu lig het til å få av klart skat te- og av gifts-
mes si ge kon se kven ser av kon kre te, plan-
lag te dis po si sjo ner.»6

Av slut ten de merk na der
Aar bak ke har på pekt at retts usik ker he ten 
skapt av en om gå el ses re gel kun gjør seg 
gjel den de i spe sielle til fel ler, i og med at 
den stort sett bare ram mer «kuns ti ge og 
ikke-for ret nings mes sig mo ti ver te trans ak-
sjo ner.»7 Av gifts plan leg ging er imid ler tid 
lov lig, og det er ikke gitt at alle er eni ge  
i at de oven nevn te til fel le ne som er ram-
met av gjen nom skjæ ring, kan ka rak te ri se-
res som «kuns ti ge og ikke-for ret nings-
mes si ge». En av kla ring av vil kå rene for 
gjen nom skjæ ring hand ler om grunn leg-
gen de prin sip per som lik het og for ut be-
reg ne lig het for de næ rings dri ven de, ikke 
om å hjel pe de som be fin ner seg på kan-
ten av det som an ses som lov lig av gifts-
plan leg ging.

Det er min opp fat ning at vil kå rene for 
gjen nom skjæ ring i merverdiavgiftsretten 
bør klar gjø res. Ut ar bei del se og of fent lig-
gjø ring av ret nings lin jer for bruk av gjen-
nom skjæ ring vil kun ne bi dra til økt for-
ut be reg ne lig het for av gifts plik ti ge, samt 
en ef fek tiv av gifts for valt ning.

4 Hartvigsen og Zahl Fjell. Ulovfestet gjennomskjæring på 
MVA-området. I: Revisjon og Regnskap (2008), nr. 6, s. 4. 

5 Heggdal Larsen. Omgåelsesnorm på avgiftsrettens område. 
I: Revisjon og Regnskap (2011), nr. 5, s. 4.

6 Merverdiavgiftshåndboken (2012) s. 830.
7 Ot.prp. nr.16 (1991–1992). Oppfølging av skatterefor-

men 1992, s. 43.


