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Av gift

Ban ker og  
moms unn dra gel se
Ban ker be nyt ter næ rings dri ven des opp krev de mer verdi avgift til dek ning av sitt  
pante  krav. Bi drar da ban ke ne til at næ rings dri ven de konkursskyldnere stemp les som 
«moms be dra ge re», mens de selv be nyt ter sta tens mer verdi avgift til dek ning av sitt krav?
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Høy es te rett har de sis te to åre ne av sagt to 
sent rale dom mer som gjel der mer verdi-
avgift og kon kurs. Sær lig dom men fra 
2011, den så kal te Invex-sa ken, inne hol der 
be skri vel se av en prak sis fra ban ke ne, som 
pant ha ve re i kon kurs til fel ler, som inne bæ-
rer at ban ke ne be nyt ter næ rings dri ven des 
opp krev de mer verdi avgift til dek ning av 
sitt pan te krav. Te ma et er også om talt i den 
se ne re Gras mo-sa ken fra 2012. Spørs må let 
er om ban ke ne ved nevn te prak sis bi drar 
til at næ rings dri ven de konkursskyldnere 
blir stemp let som moms be dra ge re, mens 
de selv be nyt ter sta tens mer verdi avgift til 
dek ning av sitt krav?

Hva skjer med de bi tors ei en de ler 
etter kon kurs åp ning?
Ved kon kurs åp ning tar boet be slag i de bi-
tors ei en de ler. En av bo sty rers ho ved opp-
ga ver er å få over sikt over og rea li se re ver-
diene i boet for høy est mu lig veder lag for 
dek ning til kre di to re ne. Der som de bi tor er 
av gifts plik tig, re gist re res boet på selv sten-
dig grunn lag i Merverdiavgiftsregisteret. 
Boet be reg ner og inn be ta ler mer verdi avgift 
på egne trans ak sjo ner.

For boet er rea li sa sjon nor malt ikke ak tuelt 
hvis fri ver dien av ei en de le ne er la ve re enn 
kost na de ne ved å gjen nom fø re trans ak sjo-
nen. I sli ke til fel ler er det van lig å opp he ve 
be sla get ved å aban do ne re ei en de len til 
de bi tor. Virk nin gen av slik så kalt egent lig 
aban do ne ring, er at rådigheten over ei en-
de len går til ba ke til kon kurs de bi tor. I en 

kon kurs si tua sjon vil ofte sty ret i de bi tor-
sel ska pet være sterkt in vol vert i av vik lin-
gen av sel ska pet. I en kelte til fel ler er også 
pant ha ver re pre sen tert i sty ret, el ler del tar 
som «ob ser va tør».

De bi tors rå de rett over en aban do nert ei en-
del vil i prak sis være un der lagt kla re be grens-
nin ger som føl ge av panthavernes ret tig he ter 
og in struk sjon. I man ge til fel ler vil ban ken 
som pant ha ver i rea li te ten sty re pro ses sen. 
Sty ret hos de bi tor vil ofte fun gere som et 
av vik lings sty re med li ten inter esse og inn sikt 
i ret tig he ter og for plik tel ser ved trans ak sjo-
ner på det te sta di et. Ban ken som pant ha ver, 
har der imot en klar øko no misk inter esse  
i hvor dan sal get gjennom fø res.

Ban ke nes prak sis
Sel ges hele el ler de ler av de bi tors virk som-
het un der for ut set ning om fort satt drift 
hos kjø per, vil det ofte fore lig ge en 
virksom hets over dra gelse. Trans ak sjo ner fra 
de bi tor som ledd i en virksom hets over dra-
gelse er fri tatt for mer verdi avgift. Fri ta ket 
skal bi dra til en flek si bel og smi dig vi de re-
fø ring av i gang gå en de virk som het.

Der en trans ak sjon ikke er å anse som en 
virksom hets over dra gelse, skal det som 
ho ved re gel be reg nes mer verdi avgift (unn-
tak ved rea li sa sjon av fast eien dom). Prak-
sis vi ser også at de fles te de bi tor salg skjer 
med til legg av mer verdi avgift. En av gifts-
plik tig kjø per fra drags fø rer den opp krev de 
mer ver di av gif ten. Mer ver di av gif ten inn be-
ta les imid ler tid ikke til sta ten, men går 
ofte uav kor tet til ban ken som pant ha ver. 
Den ne prak si sen inne bæ rer at pant ha ver ne 
vil ha en øko no misk inter esse i at trans ak-
sjo nen IKKE skal an ses som en virksom-
hets over dra gelse.

Gras mo-sa ken
Pro blem stil lin gen var oppe i Høy es te retts-
dom men ved rø ren de Gras mo AS. Sel ska-

pet Gras mo AS kjøp te et pro duk sjons an-
legg av de bi tor etter at boet had de aban do-
nert. Ved sal get var det be reg net og be talt 
mer verdi avgift til sel ger. Kjø per Gras mo 
ble nek tet fra drag for mer verdi avgift opp-
krevd av kon kurs de bi tor og sel ger av 
an leg get. Høy es te rett men te at fra drag 
kun ne nek tes, for di det had de fun net sted 
en virksom hets over dra gelse. Mer verdi-
avgift skul le der for ikke ha vært opp krevd.

Sel ger som var un der kon kurs be hand ling, 
had de mot tatt mer ver di av gif ten. Den ne 
ble ikke inn be talt, men gikk til ned be ta-
ling av ban kens pan te krav. I par te nes 
an førs ler i sa ken vi ses det til at det te er en 
frem gangs må te som er van lig ved salg av 
aban do ner te, pant sat te ei en de ler etter 
kon kurs.

I Gras mo-sa ken var det også spørs mål om 
gjen nom skjæ ring an ført som grunn lag for 
å nek te fra drag for kjø per. Ved at ret ten la 
til grunn at det fore lå en virksom hets over-
dra gelse, slapp ret ten å ta stil ling til spørs-
må let om il lo jal til pas ning.

Invex-sa ken
I Invex-sa ken fra 2011 ble imid ler tid re sul-
ta tet, av skå ret fra drags rett for mer verdi-
avgift hos kjø per som føl ge av gjen nom-
skjæ ring (inn skren ken de for tolk ning av 
ret ten til fra drag). I vur de rin gen av spørs-
må let om fra drags rett, la Høy es te rett stor 
vekt på det in ter es se fel les ska pet som fore lå 
mel lom sent rale per so ner på kjø per- og 
sel ger si den, samt at av ta len mel lom kjø per 
og sel ger had de preg av et «ar ran ge ment» 
for å bi dra til ned be ta ling av ban kens lån 
og fri gi vel se av kau sjons for plik tel ser. Av 
fler tal lets vo tum frem går føl gen de:

«Det te ar ran ge men tet, med det ster ke in ter es
se fel les skap som fore lå, må få be tyd ning ved 
vur de rin gen av Invex’ se ne re krav om fra drag 
for inn gå en de mer verdi avgift. Av ta len var 
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ikke i sam svar med den sym me tri mel lom 
ut gå en de og inn gå en de av gift som lo ven 
byg ger på, jf. mine tid li ge re be merk nin ger 
om lo vens ord ning. Tvert om var hen sik ten 
at sel ge rens av gift skul le be nyt tes til ned be ta
ling av lån og fri gi vel se av kau sjons for plik tel
ser, noe alle de in vol ver te var fullt inn for stått 
med. Det er da ikke uri me lig at det ikke gis 
fra drag for kjø pers av gift.»

Ban ke nes prak sis med å be nyt te de bi tors 
opp krev de mer verdi avgift til dek ning av 
sitt krav kan inn vir ke på bo be hand lin gen 
ved at pant ha ver vil ha en egen inter esse  
i at boet opp he ver sitt be slag og lar de bi tor 
få til ba ke rå de ret ten. En rå de rett som i 
prak sis er svært be gren set og un der gitt 
pant ha vers in struk sjon. Der som boet sel-
ger ei en de le ne, vil inn tek te ne ved sal get gå 
inn i boet, og boet vil inn be ta le even tuell 
mer verdi avgift til av gifts myn dig he te ne. 
Pant ha ver vil der for ha en klar øko no misk 
inter esse i at de bi tor og ikke boet sel ger de 
pant sat te ei en de le ne. Det te er pro ble ma-
tisk på fle re må ter. De bi tor har opp krevd 
ve der la get og opp krevd mer verdi avgift på 
veg ne av sta ten uten at ban ken som trek-
ker i trå de ne har noen in ten sjon om å 
be ta le det te vi de re.

De bi tor sel ska pet – som er un der kon kurs-
be hand ling – har ofte ikke and re, frie mid-
ler. Ved ut lø pet av oppgaveterminen da 
trans ak sjo nen fant sted, får de bi tor krav 
fra av gifts myn dig he te ne om å inn be ta le 
den opp krev de mer ver di av gif ten. De bi tor 
vil på det te tids punk tet ikke ha pen ger til 
å gjø re opp av gifts kra vet si den pen gene 
har gått til pant ha ver.

Det frem går av Gras mo-dom men at fle re 
hen syn til sier en vid for tolk ning av mer-
verdiavgiftsrettens be grep virksom hets-
over dra gelse. Salg vil ofte kun ne kva li fi se re 
som virksom hets over dra gelse der som ei en-
de le ne re pre sen te rer en virk som het som 
skal vi de re fø res hos kjø per. Man kan der-
for stil le spørs mål ved om fle re over dra gel-
ser skul le ha vært fak tu rert uten mer verdi-
avgift, men at ban ke ne, for å opp nå stør re 
dek ning av sine krav, bi drar til at de bi tors 
rea li sa sjon av aban do ner te ei en de ler like vel 
skjer med til legg av mer verdi avgift.

Ikke en ny pro blem stil ling
Pro blem stil lin gen har vært drøf tet fle re 
gan ger tid li ge re, men p.t. har ikke lov gi ver 
tatt tak i den. Så sent som i Skatteunndra-
gelsesutvalgets rap port, NOU2009 nr. 4 
pkt. 10.6.3.4 er pro blem stil lin gen og 
mu lig he ten for lov re gu le ring drøf tet:

«I prak sis er det der for van lig at kon kurs-
de bi tor og pant ha ver sam arbei der om salg 
av aban do ner te ei en de ler, men at sal get 
skjer i konkursskyldnerens navn. Ofte 
be hol der pant ha ver i sli ke til fel ler veder lag 
og mer verdi avgift uten å bli an svar lig for 
av gif ten. Skyld ner vil der med ikke ha mid-
ler til å be ta le mer ver di av gifts kra vet når 
det for fal ler.

I sli ke si tua sjo ner vil ofte kjø per være klar 
over at sel ger ikke vil inn be ta le mer ver di-
av gif ten. Det er imid ler tid lite ri me lig å 
nek te kjø per fra drags rett i dis se til fel le ne. 
Ut val get me ner det te er et pro blem som 
pri mært bør lø ses ved at pant ha ver på leg-
ges en plikt til å inn be ta le mer ver di av gif-
ten til sta ten. Der som en slik plikt ikke 
inn fø res, me ner ut val get at det sub si di ært 
bør inn tas et unn tak i mer ver di av gifts lo-
ven § 25 nytt tred je ledd slik at kjø per 
ikke nek tes fra drag i sli ke til fel ler.»

Prak si sen er med and re ord ikke ny for 
skat te eta ten, og kan i man ge hen se en de 
an se es å være «fast prak sis».

Kon kurs rå det pre si ser te alle rede i en ut ta-
lel se fra 2002 at man er kjent med prak si-
sen og at rå det an mo der Fi nans de par te-
men tet om å se nær me re på pro blem stil-
lin gen. I en se ne re kom men tar til Invex-
dom men har le der av kon kurs rå det, ad vo-
kat og bo sty rer Knut Ro ut talt føl gen de:

«Dom men hind rer an ta ge lig ikke fra drags rett 
der kjø pe ren er en uten for stå en de, pri sen er 
et re sul tat av frie for hand lin ger og der kjø pe-
ren ikke er fullt klar over at av gif ten ikke vil 
bli be talt. Men det bur de etter mitt syn  
gjø res noe med den ne prak si sen. Det er ikke 
hel dig at man skal kun ne bru ke av gifts sy ste-
met til å skaf fe pant ha ver bed re dek ning.»

Vei en vi de re
I både Invex- og Gras mo-sa ken er fo ku set 
kjø pers fra drags rett og av gifts be hand lin gen 
mel lom kjø per og sel ger. I beg ge dom-
me ne hen vi ses det imid ler tid til prak si sen 
der pant ha ver ne, i prak sis ofte ban ken, har 
en ak tiv rol le og en klar øko no misk inter-
esse i frem gangs må ten med aban do ne ring 
til for del for de bi tor, et på føl gen de av gifts-
plik tig salg på de bi tors hånd og på føl gen de 
inn be ta ling til pant ha ver på be kost ning av 
sta ten. Sa ke ne åp ner hel ler ikke for noe 
fo kus på pant ha vers rol le.

Lov gi ver bør nå kom me på ba nen og vur-
de re grunn la get for ban ke nes prak sis. 
Det te sær lig hen sett til at per son lig næ rings-
 dri ven de kan bli sit ten de med krav på 
mer verdi avgift som tid li ge re er opp krevd 
og stem pel som «moms be dra ger», men 
også for di det stri der mot merverdiavgif-
tens sys tem at ban ke ne som pant ha ve re 
skal kun ne be nyt te de bi tors opp krev de 
mer verdi avgift til å skaf fe seg bed re dek-
ning enn pan te sik ker he ten til sier.

BED RE DEK NING: Ar tik kel for fat te ren me ner at det stri der mot merverdiavgiftens sys tem at 
ban ke ne som pant ha ve re skal kun ne be nyt te de bi tors opp krev de mer verdi avgift til å skaf fe seg 
bed re dek ning enn pan te sik ker he ten til sier.


