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 AV GIFT

Riv ning av inn red ning og 
spe si al til pas nin ger1

Sa ken gjaldt kost na der til riv ning av 
inn red ning og spe si al til pas nin ger knyt-
tet til tid li ge re leie for hold.

Saks for hold
Sel ska pet var re gist rert i En hets re gis te-
ret med næ rings ko de 68.209 «Ut leie 
av egen el ler leid fast ei en dom el lers». 
Sel ska pet ble fri vil lig re gist rert for 
ut leie av fast ei en dom i Mer ver di av-
gifts re gis te ret med opp ga ve plikt fra og 
med 4. ter min 2013.

Sel ska pet le ver te en til leggs mel ding til 
4. ter min 2017 der de gjor de krav på 
fra drag for om lag kr 2,6 mil li o ner i 
inn gå en de mer ver di av gift for riv nings-
kost na der. De ler av ei en dom men som 
sel ska pet dis po ner te, had de vært ut leid 
til et verk sted si den 1930-tal let. Den ne 
leie ta ke ren flyt tet ut i ja nu ar 2016. 
Lo ka le ne var spe si al inn re det for verk-
ste det, og det skal også ha opp stått 
set nings ska der som føl ge av 90 års 
bruk. Ad vo ka ten men te at fjer ning av 
dis se spe si al til pas nin ge ne og ut bed rin-
gen av ska de ne var en form for «null-

1 Saken er publisert på skatteetaten.no under referansen 
NS 108/2019. Vil bli publisert på lovdata under referan-
sen SKNS1-2019-108.

stil ling» av lo ka le ne, og at sel ska pet 
had de krav på fra drag for inn gå en de 
mer ver di av gift knyt tet til det te i form 
av av vik lings kost na der.

Det ble le vert do ku men ta sjon på at 
en tre pre nø ren had de skilt mel lom 
ut gif ter knyt tet til av vik ling av tid li-
ge re virk som het og til pas ning til ny 
virk som het, et tre nings sen ter, og det 

ble hev det at det var grunn lag for et 
slikt skille.2

Sek re ta ri a tets vur de ring
Sa ken gjaldt hvor vidt den skat te plik-
ti ge var be ret ti get til fra drag for inn gå-
en de mer ver di av gift på kost na der til 
riv ning av inn red ning og spe si al til pas-
nin ger, her un der set nings ska der i lo ka-
ler som tid li ge re had de vært ut leid i 

2 KVMA 5304 og KMVA 6461, samt Merverdiavgifts-
håndboken 2016 s. 591 og Finansdepartementets brev av 
01.09.2015 (om forståelsen av Telenordommen) s. 4.

Sa ker fra Skatte kla ge nemn das be hand ling – del I 2020

Mer ver di av gift
Skatte kla ge nemn da har høs ten 2019 blant an net be hand let to sa ker som gjel der riv nings-
kost na der og en sak som gjel der bruk av sats ved om set ning i kan ti ne drift. An tal let sa ker 
med til sva ren de pro blem stil lin ger sek re ta ri a tet har til be hand ling, for tel ler oss at sa ke ne 
er svært ak tu el le.

Seniorskattejurist
Line Solli
Sek re ta ri a tet for Skatte kla ge-
nemn da

Seniorskattejurist
Mar git Kjetsaa
Sek re ta ri a tet for Skatte kla ge-
nemn da

Fradragsrett for inngående merverdiavgift på  
rivningskostnader?
Det rettslige utgangspunktet er at et registrert avgiftssubjekt har rett til fra-
drag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er 
til bruk i den avgiftspliktige virksomheten.1

Lovens formulering «til bruk i» gir anvisning på et tilknytningskrav som er 
behandlet i flere høyesterettsdommer. Det avgjørende etter disse er om den 
enkelte anskaffelse er «relevant for og har en nær og naturlig tilknytning til 
den avgiftspliktige virksomheten.»2

Det fremgår av merverdiavgiftslovens forarbeider at det forutsettes at den 
inngående avgiften må knytte seg til anskaffelser som er «til bruk i» og der-
med relevant for den registrerte virksomheten.3

Det er formålet på anskaffelsestidspunktet som i utgangspunktet er avgjø-
rende for fradragsretten.4

Lovens ordning er symmetrisk ved at inngående merverdiavgift på anskaffel-
ser av varer og tjenester til bruk i den avgiftspliktige virksomheten kan trek-
kes fra. Motsatt kan inngående merverdiavgift på varer og tjenester som ikke 
er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, ikke trekkes fra. I en høyeste-
rettsdom (Bryggeriparken)5 avsnitt 34 uttales «[...] fradragsretten er avledet 
av avgiftsplikten og bør avgrenses i tråd med denne.»
1 Merverdiavgiftsloven § 8-1.
2 Rt-1985-93 (Sira Kvina) og Rt-2001-1497 (Norwegian Contractors) og HR-2017-1851-A (Skårer Syd).
3 Ot. prp. nr. 76 (2008–2009).
4 Rt-2012-432 (Elkjøp Norge) avsnitt 44.
5 RT-2010-1132.
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skat te plik ti ges fri vil lig re gist rer te 
ut leie virk som het.3 Lo ka le ne had de 
vært ut leid til et verk sted og var spe si-
al inn re det for det te verk ste det.

Sek re ta ri a tet kom et ter en kon kret 
hel hets vur de ring til at det i den ne 
sa ken ikke fore lå fra drags rett.4 Sek re ta-
ri a tet men te at kost na de ne frem sto 
som in te grer te og nød ven di ge til tak 
ved den fy sis ke gjen nom fø rin gen og 
igang set tin gen av lo ka let til frem ti dig 
avgiftsunntatt leie ta ker. Sek re ta ri a tet 
fant så le des at kost na de ne i den ne 
sa ken ikke had de en til strek ke lig nær 
og na tur lig til knyt ning til den av gifts-
plik ti ge virk som he ten som sel ska pet 
had de dre vet.

I vur de rin gen la sek re ta ri a tet til grunn 
at lo ka le ne som ble re vet, fak tisk had-
de vært til bruk i skat te plik ti ges fri vil-
li ge re gist rer te ut leie virk som het. Til 
tross for det te var sek re ta ri a tet li ke vel 
av den opp fat nin gen at an skaf fel se ne 
ikke had de den nød ven di ge til knyt nin-

3 Merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd bokstav a.
4 Merverdiavgiftsloven § 8-1.

gen til den fri vil lig re gist rer te ut leie-
virk som he ten som had de blitt ut øvd 
av skat te plik ti ge. Selv om lo ka le ne 
som ble re vet, had de vært be nyt tet i 
den fri vil lig re gist rer te ut leie virk som-
he ten, var det li ke vel av gjø ren de for 
fra drags ret ten hvil ke funk sjoner el ler 
virk nin ger riv nings kost na de ne had de i 
for hold til den ne av gifts plik ti ge virk-
som he ten.

Nær og na tur lig til knyt ning?
Sek re ta ri a tet vis te til at den fri vil lig 
re gist rer te ut leie virk som he ten kun ne 
ha vært av vik let uten at inn red ning og 
spe si al til pas nin ger ble re vet, og at 
lo ka le ne rent fak tisk skul le be nyt tes på 
en an nen måte enn tid li ge re. Det ble 
også vist til at lo ka le ne måt te gjen nom 
en to tal re no ve ring som føl ge av ut leie 
til ny leie ta ker som i den ne sa ken var 
unn tatt fra mer ver di av gift.

An skaf fel se ne had de et ter sek re ta ri a tets 
opp fat ning så le des in gen di rek te funk-
sjon i for hold til den tid li ge re av gifts-
plik ti ge ut leie virk som he ten, og det 
frem sto som lite na tur lig å anse kost-

na de ne til riv ning for an le di get av 
av vik lin gen av den fri vil lig re gist rer te 
ut leie virk som he ten. Riv nings kost na-
de ne kun ne et ter sek re ta ri a tets opp fat-
ning ikke an s es å ha hatt en til sva ren de 
nær og na tur lig til knyt ning til av vik-
lin gen av ek sis te re nde virk som het som 
til den frem ti di ge ut lei en til 
avgiftsunntatt leie ta ker, som kost na-
de ne også måt te an s es for an le di get av.

Prak sis
Når det gjaldt den retts- og klage-
nemndspraksis som det ble vist til i 
drøf tel sen,5 var sek re ta ri a tet av den 
opp fat nin gen at dis se eks emp le ne 
gjaldt til fel ler hvor den inn gå en de 
mer ver di av gif ten var knyt tet til et 
retts krav som en ten opp stod i et kon-
trakts for hold el ler var nød ven dig for å 
klar gjø re retts krav i et kon trakts for-
hold.

Av gifts plik ten var da var av hen gig av 
om kon trakts for hol det gjaldt av gifts-
plik tig virk som het el ler ikke. In gen av 

5 KMVA-2005-5303, KMVA-2009-6461 og UTV-2015-
1262.

Lo ka le ne var spe si al inn re det for verk ste det, og det skal også ha opp stått set nings ska der som føl ge av 90 års bruk.
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eks emp le ne knyt tet seg slik sek re ta ri a-
tet så det di rek te til en si tua sjon hvor 
skat te plik ti ge øns ket fra drag for å rive 
inn red ning og spe si al til pas nin ger uten 
et til hø ren de of fent lig- el ler pri vat-
retts lig krav om det te.

Skatte kla ge nemn das syn
Skatte kla ge nemn da var ikke enig i 
sek re ta ri a tets vur de ring og kon klu sjon, 
og kom frem til at det i det te til fel let 
skul le gis fra drag til opp ryd ning et ter 
av gifts plik tig virk som het. Nemn da 
vur der te ikke for de lin gen mel lom 
kost na der knyt tet til opp ryd ding og 
kost na der for til pasning til ny leie ta ker.

Riv ning av bygg6

Den and re sa ken gjaldt spørs mål om 
det fore lå fra drags rett for inn gå en de 
mer ver di av gift på kost na der knyt tet til 
riv ning av bygg.7

Saks for hold
Sel ska pet had de vært fri vil lig re gist rert 
for ut leie av fast ei en dom8 fra 5. ter-
min 2015. Sel ska pets ved tekts fes te de 
for mål var «Ei en doms ut vik ling». Sel-
ska pet var re gist rert med næ rings ko der 
for «ut leie av egen el ler leid fast ei en-
dom el lers» og «ut vik ling og salg av 
egen fast ei en dom el lers».

For om set nings opp ga ven for 5. ter min 
2016 var det lagt ved et for kla ren de 
ved legg hvor det var re de gjort for at 
den fra drags før te inn gå en de mer ver di-
av gif ten skyld tes an skaf fel ser knyt tet 
til riv ning av bygg. I ved leg get frem-
gikk det at sel ska pet var blitt stif tet 
gjen nom fi sjon høs ten 2015, og at 
sel ska pet eier ei en dom med et bu tikk-
lo ka le. I hen hold til fi sjons pla nen ble 
leie av ta le med B for bu tikk lo ka let 
over ført til sel ska pet. Sel ska pet ble 
umid del bart et ter opp ret tel sen fri vil lig 
re gist rert for ut lei en til B.

Sel ska pet skul le nå føre opp bo li ger på 
tom ten. Den skat te plik ti ge opp lys te at 
det gam le byg get var mo dent for riv-
ning. Sel ska pet had de be nyt tet ei en-

6 Saken er publisert på skatteetaten.no under referansen 
NS 104/2019 og vil bli publisert på lovdata med referan-
sen SKNS1-2019-104.

7 Merverdiavgiftsloven § 8-1.
8 Merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd.

dom men i av gifts plik tig ut leie virk som-
het helt frem til riv ning ble på be gynt 
høs ten 2016. Riv nin gen var es ti mert 
til å være fer dig ved ut gan gen av 2016.

Skat te kon to ret fat tet ved tak om å ikke 
god ta fra drags fø rin gen av inn gå en de 
mer ver di av gift, og føl ge lig ikke fore ta 
ut be ta ling av be lø pet. Skat te kon to ret 
vur der te kost na de ne som opp fø rings-
kost na der og ikke kost na der som kan 
knyt tes til av vik ling av ut leie virk som-
he ten.

I for bin del se med kla ge be hand lin gen 
tok skat te kon to ret kon takt med sel ska-
pets re pre sen tant. Bak grun nen var at 
skat te kon to ret ved søk på In ter nett 
had de kom met over en ar tik kel ved rø-
ren de et bo lig pro sjekt for salg på den 
ak tu el le ei en dom men.

Et ter fore spør sel fra skat te kon to ret 
opp lys te den skat te plik ti ge at kjø pe-
kon trak ten mel lom sel ska pet og sel ger 
om å kjøpe det ut fi sjo ner te sel ska pet 
som eide ei en dom men, var da tert sep-
tem ber 2015, at leie mel lom sel ska pet 
og leie ta ker B opp hør te i ap ril 2016, at 

leie ta ker B flyt tet ut av byg get i ap ril 
2016 og at av ta le med en tre pre nør 
som skul le rive byg get ble inn gått 
umid del bart et ter at B flyt tet ut. Riv-
nings ar bei de ne star tet opp høs ten 
2016.

Sek re ta ri a tets vur de ring
Spørs må let i sa ken var om den skat te-
plik ti ge var be ret ti get fra drag for inn-
gå en de mer ver di av gift på riv nings kost-
na der.9

Var det til strek ke lig na tur lig og nær til-
knyt ning mel lom kost na de ne og den 
av gifts plik ti ge ut leie virk som he ten som 
skat te plik ti ge had de dre vet på ei en-
dom men, el ler ut gjor de dis se an skaf-
fel se ne en inn sats fak tor for den frem ti-
di ge avgiftsunntatte ei en doms ut vik lin-
gen?10

I den ne sa ken fant sek re ta ri a tet at 
an skaf fel se ne ved rø ren de riv ning var 
re le vant for og had de en nær og na tur-
lig til knyt ning til den frem ti di ge 
ut byg gin gen av ei en dom men. Sek re ta-
ri a tet vis te til at om hand le de an skaf fel-
ser frem sto som nød ven di ge til tak ved 
den fy sis ke gjen nom fø rin gen av byg ge-
pro sjek tet med tan ke på å klar gjø re 
ei en dom men for den frem ti di ge 
ut byg gin gen.

Si den an skaf fel se ne had de en nær og 
na tur lig til knyt ning til den frem ti di ge 
ut byg gin gen av ei en dom men som var 
salg av fast ei en dom,11 fore lå det ikke 

9 Merverdiavgiftsloven § 8-1.
10 Merverdiavgiftsloven § 3-11 første ledd.
11 Unntatt merverdiavgift jf. merverdiavgiftsloven § 3-11 

første ledd.

Sa ken gjaldt om det fore lå fra drags rett for 
inn gå en de mer ver di av gift på kost na der knyt tet 
til riv ning av bygg.
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fra drags rett for inn gå en de mer ver di av-
gift.

Ved vur de rin gen la sek re ta ri a tet til 
grunn at byg get som ble re vet, had de 
vært til bruk i skat te plik ti ges fri vil lig 
re gist rer te ut leie virk som het. Til tross 
for det te var sek re ta ri a tet li ke vel av den 
opp fat nin gen at an skaf fel se ne ikke 
had de den nød ven di ge til knyt nin gen 
til ut leie virk som he ten. Det av gjø ren de 
for fra drags ret ten var hvil ken funk sjon 
el ler virk ning de fore lig gen de an skaf-
fel se ne had de for den ne av gifts plik ti ge 
virk som he ten.

Sek re ta ri a tet vis te her til at ut leie virk-
som he ten kun ne ha vært av vik let uten 
at ek sis te re nde byg nings mas se ble 
re vet. An skaf fel se ne had de et ter sek re-
ta ri a tets opp fat ning in gen di rek te 
funk sjon i den av gifts plik ti ge virk som-
he ten, og det frem stod som lite na tur-
lig å anse kost na de ne til riv ning for an-
le di get av av vik lin gen av den ek sis te r-
ende ut leie virk som he ten.

Riv nings kost na de ne kun ne med det te 
ikke an s es å ha en til sva ren de nær og 
na tur lig til knyt ning til av vik lin gen av 
ek sis te re nde virk som het som til den 
frem ti di ge ei en doms ut vik lin gen ved 
salg av fast ei en dom.

Sek re ta ri a tet vis te til Bor gar ting lag-
manns retts dom (FIA Invest)12 der 
lag manns ret ten fant at opp ryd nings ar-
bei de ne måt te be hand les som kost na-
der i an led ning sal get av ei en dom men, 
og ikke som kost na der til av vik ling av 
ut leie- og smelteverkvirksomheten. 
Lag manns ret ten vis te til at si den ei en-
doms salg er avgiftsunntatt om set ning, 
var det ikke grunn lag for fra drags rett 
for inn gå en de mer ver di av gift. Selv om 
den ne sa ken ikke var helt sam men lign-
bar med den ne retts kraf ti ge dom men, 
på pek te sek re ta ri a tet, i lik het med 
skat te kon to ret, at dom men var vei le-
den de i tolk nin gen av til knyt nings kra-
vet.13

Sek re ta ri a tet be mer ket at ut tryk ket «å 
av vik le» språk lig sett til sa hand lin ger 
for å full fø re noe med en de lig virk-

12 UTV-2018-232.
13 Merverdiavgiftsloven § 8-1.

ning, for å nå en av slut ning. I den ne 
sa ken ble riv nin gens for mål an sett å 
være et øns ke om å fore ta en opp fø ring 
av nye bo li ger på den ak tu el le tom ten.

Sek re ta ri a tet vis te vi de re til en av gjø-
rel se fra Klagenemda for mer ver di av-
gift14 der det frem går:

«For at riv ning skal kun ne an s es som 
en av vik lings kost nad, vil det for det 
før s te ford re at virk som he ten av vik les/
brin ges til ende/opp hø rer. Fyl kes skat-
te kon to ret fin ner å måt te leg ge til 
grunn at man ikke står oven for noe 
av vik lings til fel le her. Tvert imot står 
man her over for et eks pan sjons til fel le 
hvor ak ti vi te ten, ei en doms ut vik lin gen 
og – for valt ning skal ut vi des både i 
type og om fang. [...]

Det plan lag te ny byg get er et ledd i en 
kon ti nu er lig drifts plan både fak tisk og 
for ret nings mes sig. Det frem står der for 
som kuns tig og kon stru ert å hev de at 
næ rings dri ven de, som i en an leggs fase 
opp hø rer å ha om set ning for di gam le 
lo ka ler ri ves ned for å gjø re plass til 
mer tids rik tig byg nings mas se hvor 
drif ten skal dri ves vi de re el ler kan skje 
ut vi des, skal an s es å ha av vik let sin 
næ rings virk som het. Det te uav hen gig 
av om den næ rings dri ven de skal bru ke 
byg get/an leg get i egen av gifts plik tig 
virk som het el ler bru ke det til av gifts-
plik tig ut leie som fri vil lig re gist rert. 
[...]»

Sek re ta ri a tet si te rer vi de re kla ge nemn-
das le ders til leggs be merk ning:15

«Jeg leg ger til grunn at kla ger ikke har 
vært for plik tet – of fent lig retts lig el ler 
pri vat retts lig – til å rive byg nings mas-
sen, som sel ska pet var fri vil lig re gist-
rert for, av den grunn at de da væ ren de 
ut leie for hold opp hør te. Jeg er da enig i 
et ter be reg nin gen og den be nyt te de 
til leggs av gift.»

Et ter sek re ta ri a tets vur de ring var 
ho ved for må let med riv nin gen den 
frem ti di ge ei en doms ut vik lin gen, og 
riv nings kost na de ne var der med nær-
mest til knyt tet og re le vant for den ne 

14 KMVA-2007-6066.
15 KMVA-2007-6066.

bru ken. Sek re ta ri a tet la der for til 
grunn at riv nings kost na de ne frem sto 
som nød ven di ge til tak for den frem ti-
di ge avgiftsunntatte ei en doms ut vik lin-
gen.16

Riv nings kost na de ne kun ne i den ne 
sam men hen gen ikke ka rak te ri se res 
som kost na der knyt tet til av vik ling av 
den av gifts plik ti ge ut leie virk som he ten. 
Ut leie virk som he ten kun ne ha vært 
av vik let uten at byg get ble re vet. Det 
var ikke noe i sa ken som til sa at den 
skat te plik ti ge måt te rive byg get. Det 
av gjø ren de i vur de rin gen var at riv-
nings kost na de ne ikke had de noen 
di rek te funk sjon for den tid li ge re 
ut leie virk som he ten.

Skatte kla ge nemn das syn
Sa ken ble be hand let i stor av de ling 
et ter dis sens i al min ne lig av de ling. 
Nemn da i stor av de ling slut tet seg til 
sek re ta ri a tets inn stil ling og traff 
en stem mig ved tak om å ikke ta kla gen 
til føl ge.

Av gifts be hand ling av 
næ rings mid ler i for bin del se med 
kan ti ne drift17

Spørs må let i sa ken var om næ rings-
mid le ne som ble om satt i for bin del se 
med kan ti ne drift, skul le fak tu re res 
med al min ne lig el ler re du sert sats.18

Fak tum
Den skat te plik ti ge drif ter kan ti ner i 
uli ke sel ska per. Sa ken gjel der kan ti-
ne ne i det sel ska pet vi her kal ler opp-
drags gi ver.

Opp drags gi ver bruk te den skat te plik-
ti ge som ope ra tør av kan ti ne virk som-
he ten, og det var den skat te plik ti ge 
som fullt ut fo re sto drif ten ved å ut fø re 
den ser ve rings tje nes ten som opp drags-
gi ver om sat te til bru ker ne av kan ti nen. 
Den skat te plik ti ges tje nes ter var 
be man ning og ad mi nist ra sjon av kan-
ti ne ne i hen hold til av ta le mel lom par-
te ne, hånd te ring av va re be stil ling og 
vi de re fak tu re ring av ma ten. Ca te ring 
inn gikk også. Alle inn tek ter fra kan ti-

16 Merverdiavgiftsloven § 3-11 første ledd.
17 NS136/2019, SKNS1-2019-136.
18 Henholdsvis 25 og 15 prosent.
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ne ne, dvs. kun de nes be ta lin ger, til falt 
opp drags gi ver.

Hva par te ne men te
Skat te kon to ret men te at den skat te-
plik ti ge om sat te ser ve rings tje nes ter, og 
at næ rings mid le ne inn gikk som del av 
den ne sam le de le ve ran sen. Kor rekt sats 
var der for 25 pro sent. Skat te kon to ret 
had de lagt det te til grunn i all tid li ge re 
kor re spon dan se, uten at den skat te-
plik ti ge had de tatt til orde for å ny an-
se re den ne opp fat nin gen. Skat te kon to-
ret men te der for at det var enig het om 
at den skat te plik ti ges le ve ran se 
ut gjor de to tal le ve ran se av den ser ve-
rings virk som he ten som fak tisk fore går. 
Uenig he ten syn tes å være om det var 
retts lig ad gang til å be hand le det te 
som en sam let le ve ran se, el ler om kan-
ti ne drift ut gjor de et slikt type til fel le 
hvor næ rings mid ler avgiftsbehandles 
med re du sert sats.

Den skat te plik ti ge an før te at lang va rig 
og fast for valt nings prak sis til sa at 
næ rings mid le ne skul le fak tu re res med 

re du sert sats på 15 pro sent. Det ble 
vist til ut ta lel ser fra skat te eta ten der 
det går frem at en un der le ve ran dør 
som til byr be man ning til siste ledd og 
som ikke selv har sal get ut til slutt-
kun de, i kan ti ne til fel le ne ut gjør et 
type til fel le hvor det ikke le ve res ser ve-
rings tje nes ter.19 Den skat te plik ti ge 
an før te at i slike type til fel ler blir ikke 
næ rings mid le ne om satt som en del av 
en ser ve rings tje nes te, og skal der for 
fak tu re res med re du sert sats.

Skat te kon to ret kun ne ikke se at 
be stem mel sen ga hol de punk ter for at 
av gif ten var ment å være en sis te ledds-
av gift ved at den for høy e de av gifts sat-
sen bare kom mer til an ven del se ved 
om set ning til slutt kun de, dvs. den 
an sat te.

Når det gjaldt etats ut ta lel se ne, men te 
skat te kon to ret at de ikke kun ne gis 
sær lig retts kil de mes sig vekt, og at de 
uan sett ikke var av gitt på det sam me 
fak tum som i fore lig gen de til fel le. 
19 Merverdiavgiftsloven § 5-2 første ledd annet punktum.

Skat te kon to ret hev det vi de re at det 
ikke kun ne sies å fore lig ge noen en ty-
dig bran sje prak sis på det te om rå det.

I spørs må let om hvil ken sats som skal 
be nyt tes på det som ut gjør om set nin-
gen, ut tal te skat te kon to ret at en kan ti-
ne ope ra tør er un der lagt det sam me 
re gel ver ket som alle and re til by de re av 
næ rings mid del/ser ve ring. Nor men 
for- og vur de rin gen av om det blir 
om satt en el ler fle re yt el ser, må være og 
er den sam me for alle.

Usak lig for skjells be hand ling? Skat te-
kon to rets vur de ring
Den skat te plik ti ge an før te at skat te-
kon to rets stand punkt ville føre til 
usak lig for skjells be hand ling i for hold 
til and re ak tø rer som fak tu rer te 
næ rings mid le ne med re du sert sats.

Skat te kon to ret vis te til at hvert en kelt 
til fel le må vur de res kon kret. En even-
tu ell prak sis for at næ rings mid ler fak-
tu re res med or di nær el ler re du sert sats 
vil der for ikke nød ven dig vis stride mot 

Skat te kon to ret men te at den skat te plik ti ge om sat te ser ve rings tje nes ter, og at næ rings mid le ne inn gikk som del av den ne sam le de le ve ran sen.
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prin sip pet om li ke be hand ling, da det 
ofte vil være ulikt fak tum i hvert 
en kelt til fel le.

Skat te kon to ret men te at det i den ne 
sa ken ikke var gjort noen usak lig for-
skjells be hand ling, men be mer ket li ke-
vel at det ikke had de over sikt over 
hvor dan alle and re kan ti ne ope ra tø rer 
har for holdt seg i til sva ren de sa ker.

Skat te kon to ret kun ne imid ler tid vise 
til fem ut ta lel ser der spørs må let var om 
næ rings mid le ne kun ne fak tu re res med 
re du sert sats. I dis se ut ta lel se ne var det 
ikke gjen nom ført noen egent lig vur de-
ring av hva som var om set nings ob jek-
tet, ut over at man had de for holdt seg 
til virk som he te nes faktumbeskrivelse 
og an førs ler om at næ rings mid le ne 
måt te kun ne fak tu re res med re du sert 
sats.

Det spe si el le i fore lig gen de sak var 
et ter skat te kon to rets syn at det ikke 
var inn hol det i retts re ge len som var 
uklart. Hvor vidt en un der le ve ran dør 
om set ter én ser ve rings tje nes te el ler 
næ rings mid ler og ad mi nist ra ti ve tje-
nes ter, vil måt te bero på en kon kret 
vur de ring blant an net ba sert på den 
av ta len som fore lig ger mel lom par te ne.

Den skat te plik ti ge drev virk som het på 
lik lin je med and re næ rings dri ven de, 
og skat te kon to ret men te at det ville 
føre til uhel dig for skjells be hand ling 
der som den skat te plik ti ge ikke skul le 
vært un der lagt de sam me vur de rin ge ne 
som and re næ rings dri ven de som yter 
en sam let ser ve rings tje nes te.

Sek re ta ri a tets vur de rin ger
Kon kret vur de ring av tje nes ten
Sek re ta ri a tet tok ut gangs punkt i at 
mer ver di av gifts lo ven § 5–2 med til hø-
ren de for skrift de fi ne rer en ser ve rings-
tje nes te som ser ve ring av mat- el ler 
drik ke va rer hvor for hol de ne lig ger til 
ret te for for tæ ring på ste det. Det er 
det te som er det av gjø ren de vur de-
rings te ma et i re la sjon til hvor vidt det 
le ve res en ser ve rings tje nes te.

Et ter en kon kret vur de ring men te sek-
re ta ri a tet at den skat te plik ti ge måt te 
an s es som en full ska la ope ra tør av kan-

ti ne ne, dvs. en to tal le ve ran dør av ser-
ve rings virk som he ten i opp drags gi vers 
kan ti ner og at det var tale om en sam-
let le ve ran se av kan ti ne- og ser ve rings-
tje nes ter. Sek re ta ri a tet vis te i den ne 
for bin del se sær lig til det kon kre te av ta-
le for hol det mel lom den skat te plik ti ge 
og opp drags gi ver.

Sek re ta ri a tet men te at den skat te plik-
ti ge ut fra det te om sat te ser ve rings tje-
nes ter til opp drags gi ver, og fant det 
klart at næ rings mid le ne (ma ten) må 
an s es le vert som del av ser ve rings tje-
nes ten. Det var der for ikke an led ning 
til å skille ut ve der laget for ma ten for 
mva-be reg ning og av gifts be leg ge den-
ne de len av ve der laget med re du sert 
sats.

Sek re ta ri a tet fant at det te var i tråd 
med lo vens ord lyd,20 for ar bei der21 og 
retts prak sis22 både hva gjel der hva som 
skal an s es som om set ning (om set-
nings ob jekt) i mer ver di av gifts lo vens 
for stand, og hva som skal an s es som 
ser ve rings tje nes te. Også lo vens for-
mål23 tal te mot at det for næ rings mid-
le ne i den ne sa ken skal gjel de en re du-
sert av gifts sats ved om set nin gen.

Sek re ta ri a tet vis te i til legg til skat te-
kon to rets vur de ring i ved ta ket, hvor 
det sto føl gen de:

«Et ter skat te kon to rets opp fat ning 
re pre sen te rer om fan get av alle tje nes-
te ne det er inn gått av ta le om ele men-
ter i al min ne lig kan ti ne drift og en 
sam let ser ve rings tje nes te, og at 
næ rings mid le ne der for skal fak tu re res 
med høy sats. Den skat te plik ti ge ope-
re rer som kan ti ne ope ra tør i [opp drags-
gi vers] lo ka ler, og på den må ten vil 
næ rings mid le ne in di rek te le ve res til 
slutt kun den av den skat te plik ti ge selv 
om [opp drags gi ver] er den som mot tar 
alle inn tek te ne fra sal get i kan ti nen. 
Med and re ord gir av ta len ut trykk for 
en sam let kan ti ne tje nes te, in klu dert 

20 Med unntak av serveringstjenester fra elev- og student-
kantiner (i merverdiavgiftsloven § 3-5 fjerde ledd) 
omfattes tjenester som gjelder kantinedrift og servering 
av merverdiavgiftsloven, jf. § 3-1, jf. § 1-3 første ledd. 

21 Merverdiavgiftsforskriften § 5-2-5.
22 Borgarting lagmannsretts dom av 21. desember 2015 

(LB-2015-70141), Asker- og Bærum tingretts dom av 
19. juni 2014 (UTV-2014-1364).

23 B. Innst.S.nr.I (2000–2001) side 60 og Merverdiavgifts-
håndboken (10. utg., 2014) side 373.

til be red ning av mat og ser ve rings tje-
nes te.»

Sek re ta ri a tet var også enig med skat te-
kon to ret om at en ser ve rings tje nes te 
kan om set tes i fle re ledd.

Usak lig for skjells be hand ling?
Sek re ta ri a tet men te at an før se len om 
usak lig for skjells be hand ling ikke kun-
ne føre frem, og vis te til skat te kon to-
rets vur de rin ger.

Sek re ta ri a tet fant ikke å leg ge vekt på 
av git te for hånds ut ta lel ser el ler vei le-
den de ut ta lel ser. Fle re av ut ta lel se ne 
ved rør te ikke sam me fak tum som den-
ne sa ken. I alle til fel ler be mer ket sek re-
ta ri a tet at ut ta lel se ne ikke kun ne til leg-
ges vekt sam men lig net med hva som 
kan ut le des av lov teks ten, for ar bei der 
og retts prak sis som vist til oven for.

Sek re ta ri a tet vis te forøvrig til Skatte-
kla ge nemn das ved tak i stor av de ling 9. 
mai 2019 hvor det var spørs mål om 
ve der laget fra kan ti ne drif ter(/ar beids-
gi ver) til un der le ve ran dør av kan ti ne-
tje nes ter skul le an s es som et av gifts fritt 
drifts til skudd, el ler om ve der laget måt-
te an s es som av gifts plik tig om set ning. 
Skatte kla ge nemn da kom til at det 
fore lå or di nær av gifts plik tig om set ning 
mel lom to par ter hvor det var le vert 
tje nes ter mot ve der lag. I den sa ken ble 
det også vist til en rek ke ut ta lel ser som 
støt tet den skat te plik ti ges syn om at 
ve der laget måt te an s es som et av gifts-
fritt drifts til skudd uten at Skatte kla ge-
nemn da vekt la det te sam men lig net 
med hvor dan det kon kre te for hol det 
måt te for stås av gifts retts lig ut fra lov-
tekst, for ar bei der og retts prak sis.

Kon klu sjon
Sek re ta ri a tet inn stil te på at kla gen ikke 
skul le tas til føl ge. Skatte kla ge nemn da 
slut tet seg en stem mig til sek re ta ri a tets 
inn stil ling.


