
65NR. 5 > 2013

Av gift

ett-års re ge len ka rak te ri se res som skat te-
plik tig el ler ikke skat te plik tig ved bruk av 
for skrif ten om fri vil li ge tryg de av gif ter. 
Tryg de myn dig he te ne av klar te situa sjo nen, 
og be kref tet at bruk av ett-års re ge len inne-
bæ rer at ved kom men de er skat te plik tig til 
Nor ge. I åre ne etter 2002 har råd gi ve re og 
be drif ter med in ter na sjo nalt an sat te for-
holdt seg til at per so ner som be nyt ter ett-
års re ge len an ses som skat te plik tige til Nor-
ge og at or di nær tryg de av gift på 7,8 % 
gjel der. Den ne av gif ten er også gjen nom -
gåen de blitt fast satt og inn krevd av skat te-
myn dig he te ne i for bin del se med skat te-
opp gjø ret.

I for skrift om fast set tel se av av gifts grunn-
lag og av gifts sat ser i fol ke tryg den for vis se 
grup per med lem mer for året 2013, ble det 
ved en fot no te pre si sert at en per son som 
ikke be ta ler skatt i Nor ge av den ar beids inn-
tek ten som gir grunn lag for fast set tel se av 
tryg de av gift, er å be trak te som ikke-skat te-
plik tig. Per so ner som be nyt ter seg av ett-
års re ge len, be ta ler i rea li te ten ikke skatt  
i Nor ge for ar beids inn tekt opp tjent i ut lan-
det, og vil med det te føl ge lig bli ilagt høy 
og even tuell mak si mal fri vil lig tryg de av gift. 
Tryg de myn dig he te ne og skat te myn dig-
hete ne har hev det at det te ikke er noe 
an net enn pre si se ring av gjel den de prak sis, 
men råd gi ve re og næ rings li vet for øv rig har 

mot satt er fa ring knyt tet til prak ti se rin gen 
av for skrif ten og fast set tel se av fri vil lig 
tryg de av gift.

Virk nings tids punkt og uklar he ter
I og med at pre si se rin gen i for skrif ten for 
2013 ikke er gjen nom ført som en for-
skrifts end ring der virk nings tids punkt er 
fast satt, er det frem de les noe uklart hvor-
dan myn dig he te ne vil for hol de seg til 
re gel ver ket for 2013 og 2012. Myn dig-
hete ne har ut trykt at fot no ten i årets for-
skrift ikke er ment å med fø re end rin ger, 
noe som bør til si at ny prak sis ikke bør få 
virk ning for 2013 el ler tid li ge re år. Samtidig 
er det klart ut trykt fra myn dig he te nes side 
at det har vært til sik tet at per so ner som 
be nyt ter ett-års re ge len for unn gå el se av 
dob belt be skat ning skal be ta le høye av gifts-
sat ser, og at myn dig he te ne me ner at reg-
lene har vært brukt slik også tid li ge re år. 
Det te ska per stor usik ker het, og det er å 
for ven te at end ring i prak sis med så sto re 
kon se kven ser for næ rings li vet bør klar gjø res 
så snart som mu lig.

Myn dig he te ne har imid ler tid ikke fore lø pig 
pre si sert hvil ken vur de ring av skatte plikt 
som vil bli lagt til grunn for 2013, men det 
er ut trykt at det har vært til sik tet at per so-
ner som be nyt ter ett-års re ge len for unn gå-
el se av dob belt be skat ning skal be ta le høye 

av gifts sat ser. Man kan der for for ven te at 
end rin gen vil bli iverk satt, men bør etter 
vår me ning tid ligst bli iverk satt med virk-
ning fra 2014 slik at be rør te par ter får 
mu lig het til å ori en te re seg om kost nads-
bil de og even tuelle al ter na ti ver til fol ke-
tryg den.

Det er også fore lø pig me get uklart hvor dan 
myn dig he te ne vil for hol de seg til per so ner 
som be nyt ter kre dit-me to den for unn gå el se 
av dob belt be skat ning, der i rea li te ten de ler 
av løn nen blir skatt lagt i Nor ge der som 
norsk skatt er høye re enn uten landsk skatt.

Det er utvil somt et be hov for av kla rin ger 
fra myn dig he te nes side, og hånd te rin gen 
frem over bør være vel gjen nom tenkt slik at 
per so ner ikke blir ut satt for vil kår lig for-
skjells be hand ling av hen gig av om man 
be nyt ter skat te av ta le el ler ett-års re ge len 
for unn gå el se av dob belt be skat ning. Det er 
un der en hver om sten dig het vik tig at 
ar beids gi ve re som har an sat te som er fri vil-
li ge med lem mer i fol ke tryg den, er for be-
redt på at års av reg ning fra NAV for 2012 
el ler se ne re år vil kun ne in ne hol de høye 
av gif ter. Nå er ti den inne for å vur de re om 
fri vil lig med lem skap i fol ke tryg den kos ter 
mer enn det sma ker, og om man bør vur-
de re al ter na ti ver.

Innførselsmerverdiavgiften: Unød ven dig norsk pen ge flyt ting.

Kom men tar til ar tik kel 
i RR 3–2013
Ad vo kat Kjers tin Ongre har en ar tik kel i Re vi sjon og regn skap nr. 3–2013 hvor over
skrif ten i re la sjon til innførselsmerverdiavgiften gir en in di ka sjon på ho ved bud ska pet. 
Jeg er ikke enig i Ongres vur de rin ger.

Inn be ta lin gen av mer verdi avgift til toll-
ve se net ved inn før sel av va rer fra re gist-
rer te næ rings dri ven de er iføl ge Ongre en 
unød ven dig pen ge flyt ting i og med fra-
drags ret ten for inn gå en de mer verdi-
avgift.

Ongre ser for seg at den av gif ten som blir 
inn be talt til toll ve se net av re gist rer te 

næ rings dri ven de se ne re blir til ba ke be talt, 
og at sta tens enes te for del av ar ran ge men-
tet er ren te for de len den tid sta ten har 
hånd om be lø pet. Det kan nes ten sy nes 
som om Ongre me ner at det helt kon kret 
ren ner pen ger inn og ut av stats kas sen  
i sam me om fang som en re gi strert 
næ rings dri ven de be nyt ter seg av fra drags-
ret ten for inn gå en de mer verdi avgift.

Artikkelen er 
forfattet av:
Seniorskattejurist
Stein Carl sen
Retts av de lin gen, av gift Skatte-
di rek to ra tet



66 NR. 5 > 2013

Av gift

Hun skri ver på uli ke ste der i ar tik ke len:

«Ved inn før sel til Nor ge be tales det i dag 
innførselsmerverdiavgift til toll ve se net. 
Den sam me av gif ten vil de av gifts plik ti ge 
næ rings dri ven de trek ke fra i om set nings-
opp ga ven til av gifts myn dig he te ne.... Den 
av gifts plik ti ge næ rings dri ven de får den 
sam me av gif ten til ba ke fra av gifts myn dig-
he te ne, via fra drags ret ten, når om set nings-
opp ga ven le ve res...»

«Da gens ord ning med be ta ling av innfør-
selsmerverdiavgift for va rer vil i prak sis si 
at det en etat kre ver inn av mer verdi avgift, 
må en an nen etat be ta le til ba ke.»

Ved rø ren de sta tens likviditetsfordel av 
innførselsmerverdiavgiften: «Det te er ikke 
en av gifts inn tekt som ved tas av Stor-
tinget, men en inn tekt i form av «av kast-
ning» ved at inn be talt inn før sels av gift  
er «inn om stats kas sen» i gjen nom snitt 35 
da ger før mer ver di av gif ten til ba ke be ta les 
til im por tø ren / moms re gist rert næ rings-
dri ven de.»

«Ved å se på pen ge strøm men i én trans ak-
sjon mel lom to næ rings dri ven de i kje den, 
blir inn tek te ne null for sta ten. Mer ver di-
av gif ten går inn og ut av stats kas sen gjen-
nom de avgiftspliktiges rap por te ring,...»

Merk na der til toll di rek tø rens og toll ve se-
nets ut ta lel se om at mer ver di av gif ten ved 
inn før sel ga stats kas sen inn tek ter på hen-
holds vis 115mrd og 105 mrd i 2011 og 
2010: «Det te er en myte si den de fles te 
im por tø rer i all hoved sak har rett til å fra-
drags fø re det som er be talt inn av mer verdi-
avgift til toll myn dig he te ne.»

Jeg er ikke enig i Ongres vur de rin ger.

Av gift blir ikke til ba ke be talt
Når en re gi strert næ rings dri ven de be ta ler 
mer verdi avgift til toll myn dig he te ne ved 
va re inn før sel, blir av gif ten ikke til ba ke -
betalt til den næ rings dri ven de gjen nom 
av gifts opp gjø ret med skat te kon to re ne. 
Jeg ser her bort fra til fel ler hvor det blir 
le vert restitusjonsoppgaver. Nor mal til fel-
let er le ve ring av po si ti ve opp ga ver. Den 
næ rings dri ven de vil i til legg til å be ta le 
inn til toll myn dig he te ne også be ta le inn 
til skat te kon to ret. Pen ge strøm men går 
kun én vei. Den går inn til stats kas sen 
beg ge ste der. Det fore tas in gen ut be ta lin-
ger fra stats kas sen til den næ rings dri ven de. 
Den næ rings dri ven des av reg ning av inn-
gå en de av gift mot skyl dig ut gå en de av gift 
inne bæ rer i seg selv in gen slik ut be ta ling 

og har hel ler ikke noen slik ut be ta ling 
som re sul tat.

Når sta ten opp når en likviditetsfordel ved 
re gist rer te næ rings dri ven des inn be ta ling til 
toll myn dig he te ne, er det for di sta ten mot-
tar et av gifts be løp på et tid li ge re tids punkt 
enn om slik inn be ta ling ikke had de fun net 
sted. Hvis inn be ta ling til toll ve se net ikke 
fin ner sted, vil den næ rings dri ven des 
av gifts for plik tel se over for skat te kon to ret 
øke til sva rende. Inn be ta lings fris ten til 
den ne vil nor malt lig ge etter i tid, slik at 
sta ten lik vi di tets mes sig kom mer dår li ge re 
ut. Det te er år sa ken til sta tens likviditets-
fordel ved inn be ta ling til toll myn dig-
hete ne, ikke som Ongre hev der at sta ten 
op pe bæ rer en ren te for del av et be løp som 
etter en gitt tid skal til ba ke be ta les den 
næ rings dri ven de.

Oven stå en de har sam men heng med et av 
kjen ne teg ne ne ved et merverdiavgiftssys-
tem, nem lig spred nin gen av be ta lings for-
plik tel sen for av gif ten. En slik spred ning 
av be ta lings for plik tel sen opp nås både ved 
va re inn før sel og ved or di nær in nen landsk 
om set ning av va rer og tje nes ter.

Inn be ta lin gen av mer verdi avgift
En re gi strert næ rings dri ven de skal be reg ne 
og kre ve opp mer verdi avgift av sin om set-
ning. Av gif ten skal inn be ta les til av gifts-
myn dig he te ne. Det te fore går i et merverdi-
avgiftssystem på føl gen de måte:

Den næ rings dri ven de be ta ler av gift til 
sine sel ge re ved kjøp av av gifts plik ti ge 
va rer og tje nes ter. Den ne av gif ten blir 
videreinnbetalt til sta ten av sel ger ne som 
de res ut gå en de av gift. Den av gif ten som 
den næ rings dri ven de selv kre ver opp fra 
sine kjø pe re, skal inn be ta les til sta ten av 
den næ rings dri ven de i den grad den over-
sti ger den av gif ten som han har be talt til 
sine sel ge re. Det av gifts be lø pet en næ rings-
 dri ven de skal be ta le en ter min, vil ikke 
over sti ge det to tale av gifts be lø pet han selv 
har kre vet opp fra sine kjø pe re (pluss 
even tuelle ut tak) i ter mi nen. Det te vil 
ut gjø re hans to tale be ta lings for plik tel se 
for av gift i ter mi nen. Hvis han to talt  
i ter mi nen har be talt av gift til sine sel ge re 
som over sti ger det be lø pet han selv har 
be reg net av egen om set ning (og even tu elt 
ut tak), vil det over sky ten de bli til ba ke be-
talt. En inn be ta ling av av gift til toll ve se-
net i for bin del se med va re inn før sel 
be trak tes her på sam me måte som be ta-
lin gen av av gift til sel ge re ved in nen land-
ske kjøp.

Man ser at be ta lings for plik tel sen for den 
av gif ten en næ rings dri ven de selv kre ver 
opp i en ter min, gjen nom fra drags ret ten 
for inn gå en de av gift, blir spredd på alle 
av gifts plik ti ge sel ge re den næ rings dri ven de 
har kjøpt va rer el ler tje nes ter av i ter mi nen 
(el ler også på toll ve se net hvis han har hatt 
va re inn før sel i ter mi nen). For hol det kan 
en kelt il lust re res slik:

Ek sem pel − sko bu tikk
Den næ rings dri ven de som driver en li ten 
sko bu tikk har føl gen de kjøp i ter mi nen:

Hus leie fra A: 20 000,- pluss mva 5 000,-
Strøm fra B: 5 000,- pluss mva 1 250,-
Te le fon fra C: 5 000,- pluss mva 1 250,-
Nye hyl ler fra D: 25 000,- pluss mva 6 250,-
Sko fra Ita lia (inn før sel) 50 000,-  
pluss mva 12 500,-
Om set ning sam me ter min ut gjør  
kr 130 000,-. Be reg net mva: 32 500,-, 
som ut gjør den næ rings dri ven des be ta-
lings for plik tel se for av gift i ter mi nen.

Den mer ver di av gif ten som den næ rings-
dri ven de har be reg net av egen om set ning  
i ter mi nen (32 500,-) vil bli spredt på 
føl gen de inn be ta lin ger til sta ten: 5000,- 
fra A, 1250,- fra både B og C, 6250,- fra 
D og ved inn be ta lin gen av 12 500,- til 
toll ve se net. Det res te ren de, 6250,- vil bli 
inn be talt til sta ten av den næ rings dri ven de 
selv iht. av reg nin gen på egen om set nings-
opp ga ve.

Hvis den næ rings dri ven de i ter mi nen har 
en om set ning på ek sem pel vis 75 000,-, vil 
be reg net mer verdi avgift ut gjø re 18 750,- 
som vil være hans to tale be ta lings for plik-
tel se for av gift den ne ter mi nen. I og med 
at den næ rings dri ven de to talt har be talt et 
av gifts be løp til sta ten via sine sel ge re og til 
toll ve se net som over sti ger det te be lø pet 
(26 250,-), vil dif fe ran sen (7 500,-) bli 
til ba ke be talt. 


