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Det gjø res opp merk som på at 
ar tik ke len ikke gir ut trykk for 
skat te eta tens of fi si el le syn

Høy es te rett har i dom av 
11. ok to ber 2012 lagt til 
grunn at prosessoppdrag 
for nor ske dom sto ler ikke 
er fjernleverbare. Jeg har  
i tid li ge re ar tik kel (RR  
nr. 1–2012) kom men tert 
Bor gar ting lag manns retts 
dom i sam me sak.

I dom men ble det lagt til grunn at det bare 
var sel ve frem mø tet til munt lig for hand-
ling i for bin del se med en retts sak som ikke 
kun ne fjern le ve res.

Fjernleverbar tje nes te er i mval. § 1–3 
bok stav i de fi nert som tje nes ter der ut fø-
rel sen el ler le ve rin gen etter tje nes tens art 
ikke el ler van ske lig kan knyt tes til et 
be stemt fy sisk sted. I den ut strek ning en 
tje nes te er fjernleverbar, er den fri tatt for 
av gift etter mval. § 6–22 hvis kun den er 
hjem me hø ren de i ut lan det.

Sta ten an før te for Høy es te rett, i tråd med 
ut ta lel ser fra Fi nans de par te men tet og 
SKD, at prosessoppdraget måt te vur de res 
sam let som så dant, og at opp dra get da 
ikke had de ka rak ter av å være fjernlever-
bar, si den det var knyt tet til en ho ved for-
hand ling ved norsk dom stol.

Ret ten var enig i det te. Ved vur de rin gen 
tok ret ten ut gangs punkt i hva som mest 
na tur lig kan an ses som sel ve om set nings-

ob jek tet i sa ken, dvs. hvil ken tje nes te som 
er om satt, jf. mval. § 18. I den for bin-
del se byg get ret ten på de ret nings lin je ne 
som ble gitt i Geelmuyden-Kiese-dom-
men i Rt. 2004 s. 2000 (GK), som gjaldt 
den av gifts mes si ge be hand lin gen av et 
sel skaps bi stand til pro duk sjon av års be-
ret nin ger og and re trykk sa ker for kun-
de ne. Spørs må let var om råd giv nings de-
len av tje nes ten måt te ses som en egen 
yt el se etter § 18 som kun ne fak tu re res 
uten av gift, el ler om råd giv ning og tryk-
king skul le be hand les sam let. Høy es te rett 
kom til at samt li ge yt el ser gikk inn i 
av gifts grunn la get som nød ven di ge og 
in te grer te de ler av tje nes ten.

Høy es te rett fant at det som var ut talt  
i GK-sa ken had de over fø rings ver di, selv 
om det i den ne sa ken bare drei de seg om 
én type tje nes ter, og ikke for skjel lig ar te de 
yt el ser som i GK-sa ken, og ut ta ler: «Men 
uan sett om det dreier seg om en el ler fle re 
yt el ses ty per, må av grens nin gen bero på 
hva som er av talt mel lom par te ne og hva 
som på den ne bak grunn og ut i fra tje nes-
tens art er den mest na tur li ge av grens ning 
av tje nes te yt el sen.»

Det te er en vik tig pre si se-
ring, da det har vært for-
skjel lige opp fat nin ger 
mht. rek ke vid den av 
GK-dom men.

Nøk ke len i sa ken var 
så le des de fi ni sjo nen av 
hva som var om set nings-
ob jek tet.

Høy es te rett frem he vet at 
mer verdi avgift er av gift på 
«in nen landsk for bruk», og 
vis te til Ot.prp. nr. 2 
(2000–2001) side 154 
hvor det frem går at norsk 

merverdiavgiftsrett byg ger på destina-
sjonsprisnippet, som be tyr at va rer og 
tje nes ter av gifts be leg ges der de er ment  
å skul le for bru kes.

Sub si di ært ble det an ført at der som pro-
sessoppdraget som så dant an ses som én 
tje nes te, så vil le de fjernleverbare ele men-
te ne i yt el sen være så do mi ne ren de at hele 
tje nes ten var fri tatt fra av gift.

An før se len før te ikke frem. Høy es te rett  
la av gjø ren de vekt på at det var tale om 
en tje nes te som etter sin art kun ne knyt-
tes til et be stemt fy sisk sted i Nor ge, og at 
det ikke er rom for av gifts fri tak ut fra en 
be trakt ning om at stør re el ler mind re 
de ler av et prosessoppdrag vil be stå av 
fjernleverbare tje nes ter.

Es sen sen er vel at når om set nings ob jek tet 
er de fi nert, dvs. prosessoppdraget, så er 
tje nes tens ka rak ter knyt tet til et be stemt 
sted. Det vil da ikke være rom for be trakt-
nin ger om hva som er ho ved yt el sen el ler 
det mest do mi ne ren de ele men tet.

AN NEN KON KLU SJON: Dom men fra Bor gar ting lag manns
rett ble an ket og Høy es te rett kom til en an nen kon klu sjon.


