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ved in nen lands om set ning av va rer og 
tje nes ter.1 Det frem går imid ler tid av mer-
verdiavgiftslovens § 3–6 at om set ning og 
for mid ling av fi nan si el le tje nes ter er unn-
tatt merverdiavgiftsplikten. Det skal i så 
til fel le ikke be reg nes av gift ved slik om set-
ning, og den av gifts plik ti ge kan ikke fra-
drags fø re inn be talt mer verdi avgift på 
an skaf fel ser til bruk i slik virk som het.

In ter na sjo na le kil der er sent rale
Merverdiavgiftslovgivningen i Nor ge er 
na sjo nal og merverdiavgiftsreglene er ikke 
om fat tet av EØS-av ta len. Nor ge er der for 
ikke di rek te bun det av EU sine reg ler og 
av gjø rel ser på retts om rå det. Unn ta ket for 

1  Jf. merverdiavgiftslovens § 1–1 jf. § 3–1.

fi nan si el le tje nes ter er imid ler tid byg get på 
det til sva rende unn ta ket i EU-ret ten. Ved 
inn fø rin gen av av gifts re for men i 2001 ble 
det pre si sert av Fi nans de par te men tet at det 
skal ses hen til hvor dan til sva rende reg ler 
blir be hand let i EU-ret ten.2 Det te stand-
punk tet ble opp rett holdt og pre si sert av 
Høy es te rett i Rt. 2009 side 1632. Fi nans-
de par te men tet ut tal te at det er av sær lig 
inter esse hvor dan unn ta ket av gren ses i 
Sve ri ge og Dan mark. De retts li ge og fak-
tis ke vur de rings te ma ene som leg ges til 
grunn ved bruk av avgiftsunntaket, er 
der til så like at retts- og for valt nings av gjø-
rel ser, samt ju ri disk lit te ra tur fra de to 

2  Tolkingsuttalelsen punkt 1.

Cor po ra te finance- 
tje nes ter og mer verdi avgift
Nye re na sjo nal og in ter na sjo nal retts prak sis ty de lig gjør vur de rings grunn la get for 
merverdiavgiftsunntaketforomsetningogformidlingavfinansielleinstrumenter. 
Ved selskapsoverdragelse vil trans ak sjo nens ob jek ti ve ka rak ter være av gjø ren de  
for av gifts vur de rin gen.

Artikkelen er 
forfattet av:
Ad vo kat full mek tig
Ragn hild Georg sen
De loit te Ad vo kat fir ma

Ar tik ke len går nær me re inn på de merver-
diavgiftsrettslige pro blem stil lin ge ne ved 
cor por ate finance-yt el ser mv.

Avgiftsunntak for fi nan si el le 
tje nes ter
Ho ved re ge len i mer ver di av gifts lo ven er at 
det skal be tales mer verdi avgift til sta ten 

Svensk utredning om import-MVA: Forslag om forenklinger for importører

En fersk utredning fra Sverige anbefaler at import-MVA for 
registrerte avgiftssubjekter bør oppkreves av skatteetaten, 
og ikke av tollvesenet. Som en følge av forslaget vil også 
adgangen til å ilegge tillegg på fradragsberettiget import-
MVA fjernes. 

På samme måte som i Norge er det svenske avgiftssystemet bygd 
på to avgiftsetater med separat ansvar for oppkreving av merver-
diavgift. Tollvesenet oppkrever avgift ved vareinnførsel (i Sverige 
vil dette gjelde innførsel fra land utenfor EU). Skatteetaten på 
sin side oppkrever avgift ved omsetning av varer og tjenester. 
For registrerte næringsdrivende med betydelig vareimport vil 
dagens to-sporede ordning med betaling og etterfølgende fra-
dragsføring medføre økt administrasjon og økt likviditetsbelast-
ning.

Utredningen SOU 2013:1 viser at 97 % av import-MVA i Sve-
rige (fra land utenfor EU) fradragsføres som inngående avgift. 
Den svenske utredningen foreslår derfor at skatteetaten bør være 
oppkrevingsmyndighet der importøren er registrert i det svenske 
Merverdiavgiftsregisteret.  Utredningen legger særlig vekt på å 

redusere importørenes likviditetsbelastning som følge av det 
to-sporede systemet, samtidig som de understreker at forslaget 
også vil gi mindre administrasjon for importørene.

Et sentralt tema i utredningen er tollvesenets adgang til å ilegge 
tilleggsavgift for import-MVA som er fradragsberettiget. Tilsva-
rende adgang finnes også i Norge. Utredningens forslag vil med-
føre at denne adgangen fjernes for fradragsberettiget import-
MVA.

Den svenske utredningen bør i aller høyeste grad føre til debatt 
også i Norge. Tidligere utredninger har ikke ført til endringer i 
Norge så langt. Slik dagens system praktiseres, påføres avgiftsre-
gistrerte importører en ekstra byrde knyttet til merverdiavgift 
som ikke utgjør proveny for staten. Selv om Norge ikke er med-
lem i EU, og dermed ikke omfattes av EU-direktivets regler om 
vareførsel innen EU, er spørsmålet likefullt høyaktuelt. Er det 
på tide med en forenkling?

Rammesaken er skrevet av: Advokat (H) Cecilie Aasprong Dyr-
nes
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lan de ne vil kun ne ha ar gu men ta sjons ver di 
ved for stå el sen av det nor ske unn ta ket.

Cor po ra te finance-tje nes ter
Cor po ra te finance blir i den ne sam men-
hen gen be nyt tet som et sam le be grep for 
fi nan si ell råd giv ning og bi stand til en kun-
de om en el ler fle re trans ak sjo ner av fi nan-
si el le in stru men ter, for ek sem pel ak sjer, 
ob li ga sjo ner og ver di pa pir fonds an de ler. 
Sli ke ge ne rel le råd giv nings tje nes ter er i 
ut gangs punk tet av gifts plik ti ge. Der som 
ut øve ren av cor por ate finance-tje nes te ne 
også for mid ler el ler bi står ved om set ning 
av for ek sem pel ak sje ne i et sel skap, kan 
det stil les spørs mål om tje nes ten an ses som 
«ak sje meg ling» e.l. som er om fat tet av 
unn ta ket i merverdiavgiftslovens § 3–6 (1) 
e) «om set ning av fi nan si el le in stru men ter 
og lig nen de».

Hovedytelseslæren
Merverdiavgiftsunntaket for om set ning og 
for mid ling av fi nan si el le tje nes ter er 
be gren set til å gjel de en kva li fi sert art av 
tje nes ter.3 Det må der for av gren ses mot 
tje nes ter som ge ne rell råd giv ning og yt el-
ser av ren ju ri disk, øko no misk el ler ad mi-
nist ra tiv art. Dis se er nor malt av gifts plik ti-
ge.4

Et cor por ate finance-opp drag knyt tet til 
selskapsoverdragelse vil nor malt in ne hol de 
både avgiftsunntatte og av gifts plik ti ge 
tje nes ter. Tje nes ter som råd giv ning, verd-
set tel se, ut ar bei del se av pro spek ter, fin ne 
kjø pe re, gjen nom fø re for hand lin ger og 
skri ve kon trak ter, vil iso lert sett kun ne 
være av gifts plik ti ge. Sli ke til knyt te de tje-
nes ter kan imid ler tid være så tett knyt tet 
til den fi nan si el le tje nes ten at de må an ses 
som ett sam men satt opp drag. I sli ke sam-
men sat te opp drag dan ner ho ved yt el sen en 
vik tig pre miss for vur de rin gen av den 
even tuelle av gifts plik ten. I hovedytelses-
vurderingen må man fore ta en hel hets vur-
de ring ut i fra en van lig for bru kers for stå-
el se, hvor man ser på hva som sær lig 
ka rak te ri se rer den ak tuelle trans ak sjo nen.

Ved for mid ling av en fi nan si ell tje nes te vil 
ho ved yt el sen være å brin ge par te ne sam-
men slik at av ta le om salg av et fi nan si elt 
in stru ment kan inn gås, uten at for mid le-
ren selv har inter esse i kon trak tens inn-
hold. Der som den av gifts plik ti ge råd giv-
nings tje nes ten ikke er et mål for opp drags-
gi ver i seg selv, men bare et mid del for å 
ut nyt te for mid lin gen på best mu lig måte, 
ut gjør den en til knyt tet tje nes te. For ut satt 

3  Merverdiavgiftshåndboken § 3–6.2.
4  Tolkingsuttalelsen punkt 3.

at den til knyt te de tje nes ten er mind re 
ve sent lig enn ho ved yt el sen, kan den 
av gifts mes sig sett li ke stil les med den unn-
tat te for mid lings tje nes ten. Hele opp dra get 
er da unn tatt mer verdi avgift etter merver-
diavgiftslovens § 3–6 (1) e).5

Salg av sel ska per, sær lig for hol det 
til salg av fast eien dom
Salg av et sel skap kan gjennom fø res ved å 
over dra drifts mid ler etc. så kalt «inn mat», 
el ler ved å over dra ak sje ne i sel ska pet. Inn-
matsoverdragelse kan om fat te et helt sel-
skap, de ler av et sel skap el ler de en kelte 
ei en de ler, som ma ski ner, va rer el ler ei en-
dom mer. Inn ma ten i et sel skap er å anse 
som «va rer» i merverdiavgiftslovens § 1–3 
(1) b), og for mid ling av inn mat skal der for 
som ut gangs punkt ileg ges av gift etter 
ho ved re ge len i merverdiavgiftslovens 
§ 3–1 (1). Ak sjer på sin side lig ger i kjer-
nen av «fi nan si el le in stru men ter». Ved salg 
av ak sjer i et sel skap er sal get av sel ve 
ak sje ne iso lert sett å anse som «om set ning 
av fi nan si el le in stru men ter» og er der med 
unn tatt av gift.

Ut ford rin gen i for hold til avgiftsunntaket 
lig ger blant an net i hvor dan en skal klas si-
fi se re sal get av et sel skap. I den ne sam men-
heng fo ku se res det sær lig på til fel ler der  
f.eks. en fast eien dom ut gjør hele el ler det 
ve sent li ge av sel ska pets ak ti va. Tje nes te ne i 
et cor por ate finance-opp drag knyt tet til 
salg og for mid ling av en ten fast eien dom 
el ler ak sjer, vil i stor grad kun ne være sam-
men fal len de. For beg ge til fel ler skal tje nes-
te yter nor malt ut ar bei de pro spekt, råd gi, 
fin ne kjø pe re, for hand le kon trak ter osv. 
Det kan ar gu men te res for at selv om 
ak sje ne i sel ska pet sel ges, så er det i rea li te-
ten en fast eien dom som over fø res. På den 
and re si den kan sal get vur de res slik at 
uav hen gig av hva som ut gjør sel ska pets 
ver di, er det ak sjer som til slutt om set tes.

Tje nes te yters fag kunn skap
I vur de rin gen av om tje nes te ne gjel der 
for mid ling av fast eien dom, el ler for mid-
ling av ak sjer, har den tid li ge re retts opp fat-
nin gen vært at opp dra gets ka rak ter og 
tje nes te yters fag kunn skap er av gjø ren de. 
Med det te me nes at der som cor por ate 
finance-tje nes te ne frem står som en eien-
domsmeglingstjeneste og tje nes te yter har 
hatt kunn ska per om ei en doms salg, har 
tje nes ten blitt an sett som av gifts plik tig 
eien doms meg ling, selv om ak sje ne i sel ska-
pet ble over ført. Den ne retts opp fat nin gen 

5 Skattedirektoratets brev av 21. november 2001 til fylkes-
skattekontorene.

er også lagt til grunn i den nor ske Merver-
diavgiftshåndboken av 2012.

Det ut ta les i Merverdiavgiftshåndboken 
(2012) at over dra gel se av ver di pa pi rer som 
gir ret tig he ter i fast eien dom, er av gifts-
plik tig, slik som for ek sem pel salg av ak sje-
lei lig he ter. Meg ling ved salg av ak sjer er 
imid ler tid ge ne relt unn tatt. Ved «salg av 
ak sjer i et ei en doms sel skap må det der for 
vur de res kon kret om tje nes ten an ses for å 
gjel de over dra gel se av ak sje ne el ler ei en-
dom men(e). Det vil bl.a. ha be tyd ning om 
den som yter tje nes ten skal bi dra med sin 
fag kunn skap/kom pe tan se in nen om set-
ning av fast eien dom.»6

Hånd bo ken vi ser til en dansk dom som 
illu stra sjon.7 Sa ken gjaldt en eien doms-
meg lers for be re del se og gjen nom fø ring av 
salg av ak sje ne i et sel skap, hvor enes te 
ver di var en fast eien dom. Spørs må let var 
om for mid lings tje nes te ne var å anse som 
unn tatt ak sje meg ling el ler av gifts plik tig 
eien doms meg ling. Sal get re sul ter te i over-
fø ring av ak sje ne. Avgiftsunntakets vil kår 
var da til sy ne la ten de inn fridd. Like vel la 
ret ten vekt på at tje nes te yte ren var leid inn 
på grunn av hans spe sielle kunn ska per om 
ei en doms salg, mens opp drags gi ver, som 
var en bank, selv måt te an ses å ha sær-
kunn skap om ak sje salg. Land ret ten kon-
klu der te med at de le ver te tje nes te ne måt te 
an ses som eien doms meg lings tje nes ter, og 
mer verdi avgift skul le ileg ges for hele meg-
ler ho no ra ret.

I Sve ri ge ble det tid li ge re lagt til grunn 
sam me retts li ge vur de ring som i den dan-
ske dom men. I 2006 ut tal te den sven ske 
Regjeringsrätten8 at unn ta ket ikke kom til 
an ven del se ved salg av et ikke-børs re gist-
rert sel skap. Ret ten la til grunn at råd giv-
nin gen var opp dra gets do mi ne ren de ele-
ment. Mot satt vil le gjel de ved salg av sel-
ska per i til fel ler hvor det var et stort an tall 
ak sjer som skul le sel ges, som for ek sem pel 
ved børs in tro duk sjon. Det var ikke av 
be tyd ning at sal get fak tisk re sul ter te i over-
dra gel se av ak sje ne i sel ska pet.

De sis te par åre ne har det skjedd en end-
ring i retts opp fat nin gen, både na sjo nalt og 
in ter na sjo nalt. I fle re sa ker den sis te ti den 
har for valt nings or ga ner og dom sto ler sett 
bort fra tje nes te yters fag kunn skap og hel-
ler lagt vekt på trans ak sjo nens ob jek ti ve 
ka rak ter.

6 Merverdiavgiftshåndboken (2012) kap. 3.6.8. Se også 
kap. 3–6.13.

7 SKM2002.676.VRL
8 RÅ 2006 not. 188. Se også RÅ 2010 not. 91.
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Trans ak sjo nens ob jek ti ve ka rak ter
I se ne re prak sis har man sett bort fra par-
te ne og de res kunn skap om ei en doms salg 
el ler ak sje salg, og lagt av gjø ren de vekt på 
hva trans ak sjo nen fak tisk re sul te rer i. Pro-
blem stil lin gen set tes på spis sen i til fel ler 
hvor par te ne hol der det åpent om for mid-
lin gen og sal get av sel ska pet skal ende i et 
salg av ak sje ne el ler ei en dom men. I dis se 
til fel le ne ri si ke rer man at par te ne end rer 
opp dra get un der veis.

Det har tid li ge re blitt ar gu men tert for at 
en end ring av opp dra get sent i pro ses sen 
ikke skal på vir ke av gifts hånd te rin gen, men 
at man av hen syn til par te nes for ut be reg-
ne lig het skal leg ge til grunn opp drags gi-
vers for mål når han lei de inn cor por ate 
finance-tje nes te yte ren. Had de opp drags gi-
ver til for mål å sel ge ak sje ne i sel ska pet, 
skul le et even tu elt salg av ei en dom men i 
ste det ikke på vir ke av gif ten, slik at for mid-
lings tje nes ten skul le unn tas. I BFU 18/12 
av vis te Skatte di rek to ra tet en slik for stå el se 
av avgiftsunntaket. Mer ver di av gif ten er i 
sin na tur transaksjonsrelatert i den for-
stand at det er trans ak sjo nens art og gjen-
nom fø ring som av gjør om, og i til fel le når 
av gifts plikt opp står. Skatte di rek to ra tet 
kon klu der te med at opp drags gi vers pri-
mæ re for mål med trans ak sjo nen ikke var 
rele vant. Di rek to ra tet hev det sam ti dig at 
den ne for stå el se «fullt ut» sam sva rer med 
svensk merverdiavgiftsrett og vis te til Skat-
te ver kets Handledning för mervärdesskatt 
2012.9

I den sven ske Handledningen ut ta les det 
at det er uten be tyd ning om et formid-
lingsoppdrag er for mu lert som et åpent 
man dat, det vil si at av ta len hol der det 
åpent om over dra gel sen skal skje gjen nom 
over fø ring av inn ma ten el ler ak sje ne i 
sel ska pet. Det sven ske skat te ver ket pre si se-
rer at det all tid er hva som fak tisk over fø-
res som av gjør om for mid lings tje nes ten 
om fat tes av avgiftsunntaket el ler ikke. 
Skat te ver ket byg ger sin ar gu men ta sjon på 
en av gjø rel se fra Högste for valt nings dom-
sto len.10 Tje nes te yter var her et eien doms-
meg ler fo re tak som i den ne sa ken solg te 
ak sje ne i et ei en doms sel skap. Tid li ge re 
in stans vur der te av gifts plik ten ut i fra tje-
nes te yters fag kunn skap. For valt nings dom-
sto len opp he vet ved ta ket og ut tal te at det 
ikke var an led ning til å se på de le ver te 
tje nes te ne som noe an net enn aksjeformid-
ling. At sel ska pet for øv rig eg net seg til å 
dri ve ei en doms for mid ling, på vir ket ikke 

9 Skatteverkets Handledning för mervärdeskatt 2012 del II 
side 1168.

10 HFD 2011 ref. 21.

vur de rin gen et ter som spørs må let om 
av gifts plikt er uav hen gig av hvem som 
le ve rer el ler mot tar tje nes ten.

På bak grunn av den ne dom men end ret det 
sven ske Skat te ver ket sin tid li ge re opp fat-
ning om at opp drags gi vers for mål og tje-
nes te yters fag kunn skap var av gjø ren de for 
av gifts plik ten. Tid li ge re presedensdom fra 
2006 var ut da tert. Skat te ver ket trakk til-
ba ke sin ställningstagande fra 2007 og 
pub li ser te et nytt i 2011. Det te har blitt 
kom plet tert med en klar gjø ring i feb ruar 
2012.

EU-dom sto len tok i juli 2012 stil ling til 
avgiftsunntaket for fi nan si el le tje nes ter i 
Zadelhoff-sa ken.11 Zadelhoff var et Ne der-
landsk meg lings- og råd giv nings fir ma som 
bi stod med salg av fast eien dom. Zadelhoff 
fant kjø pe re og for mid let ak sjer i to sel ska-
per, hvis enes te ver di var fas te ei en dom-
mer. EU-dom sto len kon klu der te med at 
det had de skjedd en aksjeoverføring. Det 
var uten be tyd ning at det ble ope rert med 
åpne man dat. Trans ak sjo nens ob jek ti ve 
ka rak ter, alt så ak sje salg, måt te − med 
mind re det fore lå et unn taks til fel le − 
av gjø re av gifts plik ten. EU-dom sto len tol-
ket avgiftsunntaket til at «de transaktioner 
som de i hovedsagen om hand le de, som har 
til for mål at overdrage aktier i de om hand-
le de selskaber, og som har ført til det te 
re sul tat, men som i sidste ende ved rø rer 
fast ejendom, der ejes af dis se selskaber, og 
den (in di rek te) over dra gel se deraf, er 
om fat tet av den ne moms fri ta gel se».12

Det er ikke eks pli sitt fore tatt en av kla ring 
av det te spørs må let fra nor ske av gifts myn-
dig he ter. Tid li ge re prak sis som nevnt over 
har truk ket i ret ning av at salg av eien-
domsaksjeselskap reg nes som salg av eien-
dom og ikke salg av ver di pa pi rer utfra en 
vur de ring av tje nes te yters sær kunn ska per. 
Det er etter oven nevn te grunn til å tro at 
det te syns punk tet ikke len ger er i tråd med 
gjel den de rett.

Prak sis vi ser at hva som fak tisk om set tes, 
er av gjø ren de for av gifts plik ten. Hvem 
som yter el ler mot tar tje nes ten, er ikke 
rele vant.

Vik tig med ty de lig man dat av ta le
Det er «tje nes tens art» som av gjør spørs-
må let om av gifts plikt el ler om det er et 
unn tak som kom mer til an ven del se. I 
til fel ler hvor tje nes te yter får be talt etter at 
opp dra get er full ført, vil av gifts plik ten på 

11 C- 259/11.
12 C- 259/11 premiss 25.

ve der la get ofte i prak sis være av hen gig av 
om den le ver te tje nes ten knyt tet seg til et 
unn tatt formidlingsoppdrag el ler ikke. 
Vur de rin gen tar da gjer ne ut gangs punkt i 
hva som fak tisk ble gjen nom ført, inn mat-
salg el ler ak sje salg.

I en kelte til fel ler har tje nes te yter etter av ta-
len krav på veder lag uav hen gig av om 
for mid lin gen le der til en av ta le om salg av 
ei en dom men. Opp drags gi vers for mål med 
for mid lings tje nes ten vil være av gjø ren de 
for om evt. for skudds be ta ling skal ileg ges 
mer verdi avgift. I den ne vur de rin gen er det 
nær lig gen de å leg ge vekt på de «be gi ven-
hets næ re be vis».13 Det vil imid ler tid fore-
kom me til fel ler hvor for må let ikke kan 
fast set tes. Det må da fore tas en vur de ring 
av om eiendomsrådgivning/meg ling el ler 
for mid ling av ak sjer var det mest sann syn-
li ge for må let med tje nes ten.

Det kan i en kelte til fel ler fore lig ge en fast 
av ta le om at det er ak sje ne som skal sel ges, 
men hvor opp dra get blir av brutt før en 
salgs av ta le kom mer i stand. I BFU 
18/12 2012 er det av Skatte di rek to ra tet 
lagt til grunn at «[d]et ut lø ser, rik tig nok, 
in gen av gifts plikt for en for mid ler som har 
på tatt seg et unn tatt formidlingsoppdrag, 
at sel ve trans ak sjo nen ikke blir gjen nom-
ført. (…) i den grad for mid le ren mot tar 
veder lag i et slikt til fel le, an ses like vel 
godt gjø rel sen som veder lag for en unn tatt 
for mid lings tje nes te.» Der som det frem går 
klart av av ta len at for må let med cor por ate 
finance-opp dra get var å sel ge ak sje ne i 
sel ska pet, vil for skudds be ta lin gen an ses 
som en avgiftsunntatt yt el se.

Par te ne vil der med kun ne ut ar bei de en ny 
av ta le for det til fel let at man for ek sem pel 
ikke fin ner en kjø per til ak sje ne. Par te ne 
kan da av bry te aksjesalgs-opp dra get med 
den virking at ev. for skudds be ta ling er 
unn tatt av gift. Den res te ren de de len av 
opp dra get som etter ny av ta le kan de fi ne-
res til å gjel de salg av den fas te ei en dom-
men (inn mat), blir av gifts plik tig. I sli ke 
til fel ler er det sær lig vik tig for par te ne at 
tje nes tens for mål kom mer klart til ut trykk 
i av ta len.

13  Se Rt. 2009 side 1632 premiss 57.


