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Av gift

Sam drift og ut leie av fast eien dom:

Kre ver like reg ler  
for alle

Artikkelen er 
forfattet av:
Ad vo kat
Ma ri an ne Brock mann Bug ge
Ad vo kat fir ma et Harboe & Co.

Den ne opp ford rin gen kom 
fra to av med lem me ne 
i Kla ge nemn da for mer-
verdi avgift i en av gjø rel se 
truf fet 18. juni i år. Sa ken 
gjaldt et sel skap som had-
de dre vet virk som het med 
be arbei ding av pa pir sam-
men med et an net sel skap 
i de sam me lo ka le ne og 
vi de re fak tu rert en del av 
hus lei en uten å være fri vil-
lig re gi strert1.

Av gjø rel sen tar for seg blant an net Fi nans-
de par te men tets og Skattedirektoratets 
hånd te ring av sa ke ne som gjaldt sam drifts-
fjøs in nen land bru ket, hvor di rek to ra tet  
i en ut ta lel se fra 18. mai i år la til grunn  
at det ikke fore lå ut leie i merverdiavgifts-
lovens for stand.

To av nemn das med lem mer sier seg eni ge 
med kla ger i at reg lene for ut leie av fast 
eien dom må gjel de likt for alle og ut ta ler  
i den sam men heng:

«Det kan ikke være tvil om at når en 
bon de lei er ut et fjøs til et an net sel skap 
som skal dri ve fjø set, er det te ut leie av fast 
eien dom, uan sett om bon den selv er med-
ei er el ler ikke. Derfor å end re reg lene for 
sam drifts fjøs med til ba ke vir ken de virk-
ning, uten sam ti dig til sva rende å end re 
reg lene for an nen ut leie av fast eien dom, 

1 Kl.nr. 7374 AS Papirdekk.

er en me get klar for skjells be hand ling som 
ikke kan være hjem let i norsk lov.»

Samdriftsfjøssakene
Skatte di rek to ra tet har der imot for sam-
driftsfjøsene lagt til grunn at det «ikke vil 
opp stå noe re elt ut leie for hold mel lom den 
bon den som eier drifts byg nin gen og sam drif-
ten». Det vi ses blant an net til at samdrifts-
deltakerne be ta ler ren ter og av drag på lån 
til opp fø ring mv. av drifts byg ning i fel les-
skap og at den år lige be ta lin gen ikke inne-
bæ rer noe på slag el ler for tje nes te for den 
bon den som eier ei en dom men sam drifts-
fjø set står på.

En rek ke bøn der som fryk tet de had de gått 
i «moms fel la» ved at de ikke had de krys set 
av for fri vil lig regi stre ring for den av skat te-
kon to re ne på ståt te ut lei en, kun ne ved 
den ne «av kla rin gen» fra di rek to ra tets side, 
pus te let tet ut. De ak tuelle skat te kon to re ne 
som men te å ha fulgt gjel den de re gel verk, 
ble der imot tvun get til å re ver se re sine ved-
tak, en dog med til ba ke vir ken de kraft.

Skattedirektoratets kor reks kom etter 
på trykk fra høy es te hold; land bruks mi nis-
te ren had de lo vet sine til hen ge re å ryd de 
opp i de åpen bart uri me lig fir kan te de 
reg lene, og vant fi nans mi nis te rens ge hør. 
Det er sjel den kost, men sik kert klokt med 
tan ke på et fore stå en de valg.

Det opp fat tes utvil somt som rik tig og 
po si tivt blant de fles te at di rek to ra tet gri-
per inn og ret ter opp i det man opp fat ter 
som en ri gid og fir kan tet prak ti se ring av 
re gel ver ket. Man ge har like vel re agert 
ne ga tivt på at den ne «end rin gen» av prak-
sis har blitt be gren set til kun å gjel de for 
bøn der, og nå også med lem mer av Kla ge-
nemn da.

Kost nads for de ling av hus leie er 
ikke frem leie
For di Kla ge nemn da var i mind re tall i å 
mene at sa ken skul le likebehandles med 
sam drifts fjøs-til fel le ne, ble sa ken like vel 

ikke sendt til ba ke slik det pri mært ble 
an ført av de to med lem me ne. De får imid-
ler tid støt te fra et tred je med lem i de res 
se kun dæ re stand punkt, som var at vi de re-
fak tu re ring av hus leie fra det ene sel ska pet, 
som for melt sett var leie ta ker, til det and re 
sel ska pet som er i sam drift og bru ker 
fa brikk lo ka le ne sam men med dem, var en 
kost nads for de ling og ikke frem leie. Det er 
med and re ord fler tal lets opp fat ning.

Det te stand punk tet sy nes som et ut gangs-
punkt å har mo ne re dår lig med mind re tal lets 
pri mæ re stand punkt som var at et samdrifts-
tilfelle «utvil somt» må an ses som et ut leie-
for hold. I re sul ta tet har mo ne rer det der imot 
godt med di rek to ra tets syn og vur de rin ger 
når det gjel der sam drifts fjøs, hvor det sent-
rale er at fel les bruk av lo ka ler ved sam drift 
ikke nød ven dig vis er å be trak te som ut leie  
i merverdiavgiftslovens for stand.

En ters kel for hva som er ut leie 
el ler frem leie
I Merverdiavgiftshåndboken, 8. ut ga ve 
2012, s. 109, de fi ne res ut leie i re la sjon til 
reg lene om fri vil lig regi stre ring som føl ger:

«Det må alt så fore lig ge et ut leie for hold, og 
i det te lig ger at leie ta ker over tar den to tale 
bruks ret tig he ten til leie ob jek tet, slik at 
eks klu siv rå dig het mid ler ti dig over fø res fra 
eier til leiertaker. Et leie for hold inne bæ rer 
så le des noe mer enn en ren bruks rett.»

Den ne ters ke len for hva som ut gjør ut leie, 
og som det ikke er grunn til å tro at skal 
vur de res an ner le des ved frem leie, er etter 
ar tik kel for fat te rens syn i rea li te ten den 
sam me som di rek to ra tet an ven der over for 
sam drifts fjøs-til fel le ne. Selv om det fore går 
bruk av lo ka ler av and re enn den som eier 
(even tu elt lei er) lo ka le ne, skal det noe mer 
til enn bru ken ale ne, for at det skal be trak-
tes som ut leie el ler frem leie.

En for de ling av kost na de ne knyt tet til byg-
get, al ter na tivt av leie ve der la get, gjør det 
med and re ord ikke til et leie- el ler frem-
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Vi søker partner
i Oslo

Velrenommert  revisjons selskap 
beliggende i Oslo sentrum søker 
ansvarlig revisor – som kan 
erstatte partner som ønsker å 
redusere sin arbeidsinnsats – og  
tre inn som partner og  aksjo
nær. Du er  i dag en revisor/ 
seniormedarbeider med relevant 
praksis som har ambisjoner 
om å bli partner/ medaksjonær 
i et mindre revisjonsselskap. 
Kanskje du er ansvarlig revisor 
med egen portefølge? Vi har 
en spennende og interessant 
kundemasse.

Henvendelser behandles selvsagt 
konfidensielt.

For nærmere informasjon, ring 
976 976 00

leie for hold. I sam drifts fjøs-ut ta lel sen sier 
di rek to ra tet om det te:

«Unn tak kan imid ler tid ten kes der det 
fore lig ger mer ty de li ge ut leie av ta ler med 
sti pu lert leie veder lag som inne bæ rer avan se 
for ut leier og sær skilt bruksregulering av 
den ak tuelle byg nin gen.»

Når skat te di rek to ra tet har pre si sert at sam-
drifts fjøs-ut ta lel sen kun gjel der for sam-
drift i land bru ket, kan de like vel ikke 
un der slå at ut ta lel sen åpen bart byg ger på 
alle rede ek si ste ren de prin sip per slik de er 
re de gjort for i Merverdiavgiftshåndboken 
og som man må kun ne leg ge til grunn er 
ge ne rel le.

Nor sedom men er gjel den de rett 
også for Skat te eta ten
I klagenemndsavgjørelsen vi ses også til 
Nor se-dom men (Gu la ting lag manns retts 
dom av 7. ja nu ar 2009, Nor se Oil field 
Services AS) som grunn lag for å inn-
røm me kla ger fra drags rett. Nor se var, som 
kla ger, ikke fri vil lig re gi strert for ut leie av 
egne lo ka ler til en le ve ran dør, men ble 
like vel inn røm met fra drag for di le ve ran-
dørens pro duk ter had de be tyd ning for  
Norses av gifts plik ti ge om set ning.

På sam me måte som lag manns ret ten i 
den ne dom men, men te kla ge nemn das fler-
tall i an gjel den de sak, at fa brikk lo ka let var 
et fel les om rå de, hvor sel ska pet som var 
leie ta ker, måt te ha full fra drags rett for den 
inn gå en de mer ver di av gif ten på leie ve der la-
get for di det be nyt tet seg av hele lo ka let.

I Merverdiavgiftshåndboken, 8. ut ga ve 
2012, s. 549 ut ta ler Skatte di rek to ra tet om 
dom men:

«Skatte di rek to ra tet me ner at lag manns ret-
ten byg ger på en urik tig for stå el se av mer-
ver di av gifts lo ven og ber der for skat te kon-
to re ne om å se bort fra dom men.»

Om det te sier Kla ge nemn da i sin av gjø-
rel se:

«Så len ge det er en retts kraf tig lag manns-
retts dom, sy nes det for meg ar ro gant å 
hev de at dom men er feil. I så til fel le bur de 
den vært på an ket. Så len ge dom men er 
retts kraf tig, må Skat te eta ten for hol de seg til 
den, selv om den ikke gikk i eta tens fa vør. 
Selv om det ikke dreier seg om stål rør, ser 
jeg kla re pa ral lel ler med Nor se og er enig  
i kla gers ar gu men ter også på det te punkt.»

Det skal her be mer kes at lag manns ret tens 
av gjø rel se ble på an ket til Høy es te rett av 
sta ten, men an ken ble av vist. Kon se kven-
sen av det er, slik Kla ge nemn da på pe ker, at 
lag manns ret tens dom er retts kraf tig og må 
an ses som del av gjel den de rett.

Av gjø rel sens be tyd ning
Kla ge nemn das av gjø rel se er in ter es sant på 
fle re må ter. Den slår for det før s te fast at 
kost nads for de ling er en ak sep ta bel måte, 
også i merverdiavgiftsrettslig sam men heng, 
å hånd te re ut gif ter på mel lom sam ar bei-
den de sel ska per. Med det fo kus skat te eta-
ten har hatt på fra drags ret ten de se ne re 
åre ne, her un der tilordningsproblematik-
ken, har det også vært grunn til å rei se 
spørs mål om be tyd nin gen av det te for 
kost nads for de ling i form av vi de re fak tu re-
ring av ut gif ter kon tra om set ning. Det er  
i så måte be tryg gen de at et fler tall i Kla ge-
nemn da leg ger til grunn en kost nads for de-
ling, og at den for ut set nings vis hel ler ikke 
be gren ser fra drags ret ten.

I for hold til fra drags ret ten føy er av gjø rel-
sen seg vi de re inn i retts prak sis og sær lig 
den se ne re tids doms av gjø rel ser som går 
leng re i å inn røm me av gifts plik ti ge rett til 
fra drag, enn skat te eta ten selv for fek ter. 
Det må kun ne stil les krav om at det te tas 
til føl ge i for valt nin gen av re gel ver ket.

Sist men ikke minst, be kref ter av gjø rel sen 
at det fore lig ger en ters kel for hva som kan 
an ses som ut leie el ler frem leie i merverdi-
avgiftslovens for stand. En hver bruk av en 
virk som hets lo ka ler, av and re enn virk som-
he tens egne, kan med and re ord ikke ka te-
go ri se res som et ut leie- el ler frem leie for-
hold. Det må fore lig ge en kva li fi sert og 
eks klu siv bruk, og fak tu re rin gen av hus-
leie, drifts- el ler ei er kost na der må være 
mer enn en ren kost nads for de ling. Skatte-
di rek to ra tet kan slik sett, tross egne for ut-
set nin ger, ikke hev des å ha lyk kes i å gjø re 
dis se kri te rie ne eks klu si ve for sam drifts-
fjøs-til fel le ne. Som ledd i eta tens plikt til å 
klar gjø re re gel ver ket og sik re li ke be hand-
ling, må man nå kun ne for ven te at de nye 
reg lene som er vars let for ut leie av fast ei en-
dom, gjen spei ler det te.

SAMDRIFT: Skattedirektoratet la til grunn at det «ikke vil oppstå noe reelt utleieforhold 
mellom den bonden som eier driftsbygningen og samdriften».


