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• KPMG – hva driver vi med?

• Introduksjon merverdiavgift

• Satser og avgiftspliktige ytelser

• Omsetning i eget navn contra formidling

• Beregningsgrunnlag og rabatt

• Fradrag og optimalisering

• Særskilte eksempler

Agenda
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KPMG Region Nord har engasjerte fageksperter som kombinerer lokal kunnskap og erfaring med 
global innsikt og ekspertise fra vårt verdensomspennende nettverk. Vi hjelper kundene med å finne 
de beste løsningene på små og store utfordringer, og å ta gode og lønnsomme beslutninger.

KPMG Nord

Rundt 90 ansatte

Revisjon og 
bekreftelser

Skatt, avgift og 
advokat

Rådgivning Økonomi- og 
regnskap

Finnsnes
Alta

Bodø

Tromsø

Sandnessjøen

Mo i Rana

Leder: Gunnar Alskog
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Vårt team 
Stig Bjørklund
• Partner/advokat, Tromsø.
• Stig Bjørklund er leder for advokatvirksomhet i 

KPMG i Nord-Norge.

Lars Eliassen
• Advokat/Manager, Tromsø.
• Lars er advokat og jobber primært med 

selskapsrett og generell forretningsjus. 

Christoffer D. Selfors
• Advokatfullmektig, Tromsø.
• Christoffer arbeider med forskjellige 

forretningsjuridiske problemstillinger, men har 
særskilt kompetanse innenfor arbeidsrett. 

Elin P. Kvitberg
• Advokat/Senior Manager, Tromsø.
• Elin leder arbeidsrettsgruppa i KPMG, og jobber 

til daglig ved KPMG i Tromsø.

Christin Bassøe Jørstad
• Advokatfullmektig, Tromsø
• Christin jobber primært med merverdiavgift. Hun 

har erfaring fra arbeid med merverdiavgift i de 
fleste bransjer, både overfor mellomstore og 
større selskaper.

Harald Olsvik
• Advokatfullmektig, Tromsø.
• Harald jobber hovedsakelig med merverdiavgift 

og spørsmål i tilknytning til dette.
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Virksomheter må håndtere komplekse lovreguleringer og 
rammebetingelser i stadig utvikling. Forståelse for endrede krav og 
muligheter, i Norge og internasjonalt, er avgjørende for 
virksomhetens konkurransekraft. 

Våre advokater og jurister hjelper kunder med å planlegge og ta 
lønnsomme beslutninger knyttet til skatt, avgift og forretningsjuss. 

Tjenester: 

• Person- og bedriftsbeskatning 

• Internasjonale arbeidsforhold 

• Merverdiavgift og toll 

• Arbeidsrett 

• Offentlige anskaffelser og kommersielle kontrakter 

• EU/EØS-rett og konkurranseregler 

• Compliance

• Selskapsrett, fusjon og oppkjøp 

• Arveoppgjør og generasjonsskifte 

Skatt, avgift og advokattjenester (KPMG Law Advokatfirma)

Ca. 160 kunder i hele 
landet

140 ansatte
22 partnere

240 MNOK
17% av omsetningen 
i Norge

Presenter
Presentation Notes
Tall fra Åpenhetsrapporten 2017



Introduksjon
merverdiavgift
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Hvilke situasjoner utløser  merverdiavgift?

1. Omsetning

2. Uttak

3. Innførsel

Hva er avgiftspliktig?

• All omsetning av varer og tjenester 

• Omsetning i næring med mindre det er gitt særskilte 
unntak eller fritak

Ulike satser

Fritatt, lav sats, middels sats, ordinær sats og førstehåndsomsetning av viltlevende 
marine ressurser

Merverdiavgiftens saklige virkeområde

0% 12% 15% 25% 11,11%

Presenter
Presentation Notes
FritattLav satsMiddels satsOrdinær satsDet skal beregnes merverdiavgift med redusert sats (11,11 %) ved fiskeres omsetning til eller gjennom fiskesalgslag som er opprettet i medhold av råfiskloven. Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved fiskesalgslagets formidling eller godkjenning av slik omsetning.Finansdepartementet tilrådde at avgiftssatsen ble satt til 11,11 %. Det ble lagt vekt på å finne en avgiftssats som ville være enkel å praktisere for fiskerne (1/9 av salgsvederlaget eksklusiv avgift og 1/10 av salgsvederlaget inklusiv avgift).
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Sentrale definisjoner
Omsetning

• Levering av varer og tjenester mot vederlag – ytelse mot ytelse

Fritak for merverdiavgift 

• Omsetning og uttak som er omfattet av loven, men der det ikke 
skal beregnes utgående merverdiavgift

Unntak fra loven

• Omsetning og uttak som ikke er omfattet av loven

Utgående merverdiavgift 

• Merverdiavgift som skal beregnes og betales ved omsetning og 
uttak 

Inngående merverdiavgift 

• Merverdiavgift som er påløpt ved kjøp mv. eller ved innførsel

Leter etter fritaket…

Presenter
Presentation Notes
Omsetning, definisjon i 1-3 første ledd bokstav a-Fritak , definisjon i 1-3 første ledd bokstav hUnntak, definisjon i 1-3 første ledd bokstav gUtgående, definisjon i 1-3 første ledd bokstav eInngående, definisjon i 1-3 første ledd bokstav fFritattEn del varer og tjenester er fritatt for merverdiavgift, såkalt nullsats. Dette innebærer at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift ved omsetningen, men at den avgiftspliktige har fradragsrett for merverdiavgift på varer og tjenester som anskaffes til bruk i virksomheten. Dette gjelder for eksempel trykte bøker, aviser og tidsskrift.UnntattEnkelte varer og tjenester er unntatt fra merverdiavgiftsloven, dvs. at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, og at det heller ikke gis rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelser til virksomheten. Og for de som lurte – de fleste har lyst til å være omfattet av fritaket. Vi ser ofte at næringsdrivende tror de er omfattet av fritak, mens de i realiteten er omfattet av unntaket. NB stor forskjell….
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Omsetning – omfattet, fritatt og unntatt

Unntatt

omsetning

• Særskilt angitt i kap 3

Fritatt 

omsetning

Avgiftspliktig omsetning
av varer og tjenester 

• Avgiftspliktige varer og tjenester § 3-1 jf. § 1-1
• Fritatt – innenfor avgiftsområdet, men fritatt i kap 6 og 7
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Forutsetning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret

• Ordinær registrering etter merverdiavgiftsloven § 2-1:

• Virksomheten/næringsdrivende driver næringsvirksomhet, og 
omsetningen overstiger 50 000 kroner i løpet av en 12-
måneders periode 

• Omfang

• Varighet

• Risiko og regning

• Overskuddsbetraktninger

• Virksomhet kan forhåndsregistres etter merverdiavgiftsloven § 2-4.

OBS!

Ikke det samme som å være registrert i foretaksregisteret eller 
Brønnøysund

Presenter
Presentation Notes
OpplevelsessenterFritidshusKjøpe båtStort vareparti(sykler(kano/skiutstyr)



Satser: avgiftspliktig og 
avgiftunntatte tjenester
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MVA avgiftspliktig virksomhet – mval § 3-1
Du beregner merverdiavgift når varen eller tjenesten selges.  
Opplevelsessenter
Transport etapper(Nordlysguiding, hvalsafari, cityguiding, skiguiding)
Utleie av utstyr( ski, sykkel, kano)
Varesalg(suvenir)
Servering/ Catering
Overnatting
Workshop
Eventturer
Formidling
Romutleie i hotell 
Utleie av fritidseiendom
(Airbnb)
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Turisme – Mange mva satser
Mva må som hovedregel spesifiseres for hver av tjenestene.
Persontransport – 12 %
• Ved vurderingen av hva som er persontransporttjeneste etter en naturlig språklig forståelse av uttrykket, vil 

det være et sentralt moment om reisemomentet er av underordnet betydning eller ikke
Hundekjøring – 25 % (og 12%)
• Selv om hundekjøring etter en naturlig språklig forståelse består av transport er dette ikke 

«persontransport». 
Utleie av rom i hotellvirksomhet og lignende – 12%
Servering – 25 %
• Med serveringstjenester menes servering av mat- eller drikkevarer dersom forholdene ligger til rette for 

fortæring på stedet.
Matpakke som deles ut – 15 %
• Omsetning av mat- eller drikkevarer når varene ikke skal fortæres på stedet.
Suvenirer til turister – 25 %
• Salg til turister skal skje med mva. Men selger kan på nærmere vilkår tilbakeføre avgiften som er beregnet i 

etterkant dersom varene tas med ut av landet som reisegods.
Guiding – 0 %
• også som unntatt undervisning

Presenter
Presentation Notes
Mval. § 6-9 (4) Utleie av fartøy - Dersom fartøyet er på minst 15 meter og det er bestemt for persontransport mot vederlag.Mval. § 6-25 Varer til turisteWaraSamiednanNye næringsdrivendeTromsø safariVillmarks senteretArtctig guide serviceFaroutyngen LodgeArildAAirBnb 1Laksehytta
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Særskilt om avgiftspliktig personbefordring
• Oppstå avgrensningsspørsmål i forhold til hva som anses som persontransport, 

reisemomentets betydning

• Forarbeidene viser at lovgiver mente å at terskelen for når en tjeneste skal anses som 
personbefordring, er lav.

• Grensetilfellene må det skje «en konkret vurdering hvor et sentralt spørsmål vil 
være om reisemomentet er fremtredende eller av underordnet betydning. 

• Ved eksempelvis hval- og elgsafari vil selve båt- og kjøreturen betraktes som 
personbefordring. ...

• Reisemomentet antas ikke å være til hinder for at rundturer med hestedoninger, 
hundespann, reinsdyr med pulk og lignende. Rene fornøyelsesattraksjoner vil ikke 
anses som personbefordring. 

• Finansdepartementet avga 15. juni 2001 en tolkingsuttalelse, F 5. mars 2004, se 
også Rt 2005 s. 1550 (Team Sail

Presenter
Presentation Notes
1854-A - UTV-2005-1290 - Rt-2005-1550InstansNorges Høyesterett - Dom.Dato2005-11-28PublisertHR-2005-1854-A - UTV-2005-1290 - Rt-2005-1550StikkordSkatter og avgifter. Merverdiavgift. Personbefordring.SammendragEt firma tilbød leie av seilbåt med mannskap for turer for ansatte og/eller kunder. Høyesteretts flertall kom til at reisemomentet i den tilbudte tjenesten ikke var av underordnet betydning, og aktiviteten falt dermed inn under unntaksbestemmelsen angående personbefordring i merverdiavgiftsloven § 5b nr. 9 slik bestemmelsen lød før den ble opphevet. Dissens 4-1.�Henvisninger: Merverdiavgiftsloven (1969) §5bSaksgangStavanger tingrett - Gulating lagmannsrett LG-2004-4496 - Høyesterett HR-2005-1854-A, (sak nr. 2005/307), sivil sak, anke.�ParterTeam Sail Stavanger AS (advokat Rolf Erik Disch - til prøve) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Thomas Nordby).ForfatterBruzelius, Kaasen, Utgård, Oftedal Broch. Dissens: Aasland.Henvisninger i teksten Tvistemålsloven (1915) §172, §180 | Merverdiavgiftsloven (1969) §5, §5a, §13, §21 | Forsinkelsesrenteloven (1976) §3 | Endringslov til merverdiavgiftsloven (2000) �Avgjørelser �Litteratur  �Del lenke �Skriv merknad(1) Dommer Bruzelius: Saken gjelder tolking av unntaket for personbefordring i merverdiavgiftsloven § 5b nr. 9 slik bestemmelsen lød før den ble opphevet ved endringslov 12. desember 2003 nr. 102, som trådte i kraft 1. mars 2004.(2) Team Sail Stavanger AS startet i 2000 salg til bedrifter i Stavanger-området av en tjeneste som gikk ut på leie av en seilbåt med mannskap for turer med ansatte og/eller kunder i farvannet utenfor Stavanger. Tjenesten ble tilbudt som «en positiv opplevelse om bord i en fullblods regattamaskin» i forbindelse med «teambuilding, kick-off med kunder, bedriftsprofilering overfor forhandlere eller oppbygging av lojalitet overfor bedriften din», som det heter i selskapets egen presentasjon.(3) Selskapet hadde i 2002 to båter. Begge var på 40 fot og bygget for kappseilas. Det er opplyst at de kunne oppnå en fart på 27 knop. Båtene var enkelt innredet. I konkurransesammenheng hadde de normalt et mannskap på 10 personer.(4) Deltakerne fikk innføring i sikkerhet og seiling og utdelt redningsutstyr i et lokale på kaia før de gikk om bord.(5) I tillegg til mannskapet, som regel tre eller fire, kunne det være inntil 12 deltakere om bord i hver båt. Seilasene varte fra én til tre timer, avhengig av været. Mannskapet tok seilbåten fra/til kai og ut/inn av havneområdet og avgjorde - ut fra vær og vind -hvor seilasen skulle gå.(6) Deltakerne ble tildelt oppgaver i tilknytning til seilingen i samsvar med sine erfaringer. Opplegget omfattet også bytte av oppgaver (rotasjon) mellom deltakerne. Mannskapet førte tilsyn med, og hadde ansvaret for seilasen og båten.(7) I omsetningsoppgaven for 2. termin 2002 førte Team Sail Stavanger inngående avgift med 202.608 kroner til fradrag. Beløpet refererte seg til kjøp av en seilbåt. Rogaland fylkesskattekontor stilte spørsmål om selskapets virksomhet falt innenfor eller utenfor avgiftsområdet. Fylkesskattekontoret vedtok, etter å ha innhentet uttalelse fra selskapet, å tilbakeføre beløpet, og ila tilleggsavgift med 20 %.(8) Selskapet klaget til Klagenemnda for merverdiavgift, som 16. desember 2002 stadfestet vedtaket om etterberegning, men frafalt tilleggsavgiften.(9) Selskapet anla sak mot staten v/Finansdepartement ved Stavanger tingrett, som 9. desember 2003 avsa dom med slik domsslutning:«a.Klagenemnda for merverdiavgift sitt vedtak av 16. desember 2002 om å etterberegne merverdiavgift pålydende kr 202.608 kjennes ugyldig.b.Team Sail AS tilkjennes omkostninger med et beløp stort kr 38.420,-, med tillegg av 12 pst. årlig rente fra forfall til betaling skjer. Beløpet forfaller til betaling 14 - fjorten - dager etter dommens forkynnelse.»(10) Tingretten kom til at reisemomentet var av klart underordnet karakter, og at det heller ikke var knyttet andre opplevelser til seilturen enn selve seilopplevelsen. Retten kom også til at deltakerne, med unntak for styring og navigering, som hovedregel i stor grad involverte seg i selve seilingen.Staten v/Finansdepartement anket dommen til Gulating lagmannsrett, som 17. desember 2004 (LG-2004-4496) avsa dom med slik slutning:«1.Staten v/Finansdepartementet vert frifunnen.2.Team Sail Stavanger AS v/styreleiar betalar innan 2 - to - veker frå tilseiing av domen til Staten v/Finansdepartementet sakskostnader for tingretten med kr 21.420,- - kronertjueeintusenfirehundreogtjue0/100- og for lagmannsretten med kr 18.573,- - kronerattentusenfemhundreogsyttitre0/100 -, tillagt rente som fastsett med heimel i § 3 i lov 17. desember 1976 ved betaling etter oppfyllingsfristen.»(11) Lagmannsretten bygget på at reiseelementet var omfattende og helt grunnleggende for opplegget til Team Sail Stavanger, og at det nettopp var denne spesielle reisemåten som medførte at opplegget kunne selges i konkurranse med andre opplevelsestilbud.(12) Team Sail Stavanger har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder feil i rettsanvendelsen. Saken står i det alt vesentlige i samme stilling for Høyesterett som for lagmannsretten.(13) Den ankende part, Team Sail Stavanger AS, har i korte trekk anført:(14) Lagmannsretten har uriktig kommet til at den ankende parts virksomhet omfattes av unntaket for personbefordring i merverdiavgiftsloven § 5b nr. 9. Reisemomentet ved denne tjenesten er imidlertid fraværende, eller så underordnet at den faller utenfor området til unntaket.(15) Ved vurderingen av om tjenesten er personbefordring, må vektlegges at reiseruten ikke er bestemt på forhånd, men fastsettes av selskapet kort tid før hver enkelt seilas - ut fra rådende vær- og vindforhold. Seilasene har således ikke noe bestemt geografisk mål, og kunden har ingen innflytelse på hvor den enkelte tur gjennomføres. Turene inneholder ikke noe sightseeingelement, da deltakerne vil være opptatt med tildelte arbeidsoppgaver. Det er ingen komfort om bord: deltakerne er ikke tildelt faste sitteplasser; det er ikke mulig å søke dekning/ly; og det finnes ikke toalett. Båtene er således uegnet for personbefordring. Også seilasenes varighet - fra én til tre timer - må vektlegges.(16) Tjenestens opplevelseselement - å gi en «team-building» opplevelse - overskygger reiseelementet. For at det ikke skal oppstå konkurransemessig vridning, må den ankende parts tjeneste avgiftsmessig sett likestilles med tjenester til andre aktører som tilbyr tilsvarende opplevelseselement.(17) Team Sail Stavanger AS har nedlagt slik påstand:«1.Klagenemnda for merverdiavgift sitt vedtak av 16. desember 2002 om å etterberegne merverdiavgift pålydende kr 202.608 kjennes ugyldig.2.Team Sail Stavanger AS tilkjennes saksomkostninger for alle instanser.»(18) Ankemotparten, staten v/ Finansdepartementet, har i korte trekk anført:(19) Klagenemda for merverdiavgifts vedtak bygger på en riktig rettsanvendelse.(20) Lagmannsretten har riktig lagt til grunn at reiseelementet er omfattende og helt grunnleggende for opplegget til den ankende part. Også rene rundturer er omfattet av unntaksbestemmelsen. Ved slike rundturer gir det veiledning å avgrense reisemomentet i tid og sted.(21) Team Sail Stavanger stiller alltid med tilstrekkelig mannskap på turene og det er dette mannskapet som står for de sentrale funksjonene som styring og navigering. Dette taler for at turene er personbefordring. Høyesterett må bygge på lagmannsrettens vurdering av deltakernes innsats, og må legge til grunn at de kan, men ikke må, gjøre en innsats om bord.(22) Formålet med turene og deltakernes subjektive oppfatning av disse har bare begrenset vekt. På avgiftsrettens område er det behov for klare grenser av hensyn til at bestemmelsene skal være praktikable og rettstilstanden forutberegnelig, jf. Rt-1986-826.(23) Staten v/Finansdepartementet har nedlagt slik påstand:«1.Lagmannsrettens dom stadfestes.2.Team Sail Stavanger AS dømmes til å betale til staten v/Finansdepartementet saksomkostninger for Høyesterett med tillegg av rente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer.»(24)Mitt syn på saken:(25) Etter merverdiavgiftsloven § 13 skal det «betales avgift av omsetning og tjenester som er omfattet av loven i henhold til bestemmelsene i kapittel I». Bestemmelsen fikk denne ordlyd ved lov 21. desember 2000 nr. 113, som trådte i kraft 1. juli 2001, da det ble innført generell avgiftsplikt for omsetning av tjenester. Det ble imidlertid vedtatt unntak fra avgiftsplikten for en rekke nærmere angitte tjenester, jf. § 5, § 5a og § 5b. § 5b nr. 9 gjaldt «[t]jenester som gjelder personbefordring». Unntaket ble opphevet ved lov 12. desember 2003 nr. 102, som trådte i kraft 1. mars 2004. Persontransporttjenester er således nå avgiftspliktige, men det betales en lavere avgift - for tiden 7% - for «tjenester som gjelder persontransport», jf. Stortingets vedtak 25. november 2004 om merverdiavgift for budsjetterminen 2005 § 3 bokstav b.(26) Unntaket i § 5b nr. 9 gjaldt «personbefordring», mens den lavere satsen etter stortingsvedtaket § 3 bokstav b gjelder «persontransport». Jeg mener det er tale om samme tjeneste i begge bestemmelser, noe prosessfullmektigene er enige i.(27) Inngående avgift på varer og tjenester til bruk i avgiftspliktig virksomhet kan som hovedregel trekkes fra i utgående avgift, jf. merverdiavgiftsloven § 21. Spørsmålet i saken er om tjenesten til Team Sail Stavanger er personbefordring og derfor unntatt fra plikt til å betale merverdiavgift, slik at selskapet i 2002 ikke hadde fradragsrett for inngående avgift.(28) I Ot.prp.nr.2 (2000-2001), som er en del av forarbeidene til merverdiavgiftsreformen av 2001, ble det foreslått å innføre en redusert merverdiavgiftssats for persontransport. I avsnitt 6.2.2.5.3 drøfter departementet avgrensningen av området for den lavere satsen, og uttaler på sidene 59 og 60 blant annet:«...skal gjelde for all persontransport uansett transportmiddel, utenom tilfeller hvor reisemomentet er av underordnet betydning. ......Departementet ser imidlertid at det kan oppstå avgrensningsspørsmål i forhold til hva som skal anses som persontransport, ... Det må i slike tilfeller foretas en konkret vurdering hvor et sentralt spørsmål vil være om reisemomentet er av underordnet betydning. Departementet vil vurdere om det er behov for å gi nærmere avgrensninger i forskrifts form.»(29) Det er ikke fastsatt noen forskrift som nevnt.(30) Finanskomiteens flertall gikk inn for helt å unnta persontransporttjenester fra merverdiavgift under henvisning til en budsjettavtale, jf. Innst.O.nr.24 (2000-2001) side 14. Flertallet uttalte samtidig at unntaket for «persontransporttjenester må anses også å omfatte transport i skiheiser, det vil si at det ikke skal svares merverdiavgift av omsetning av heiskort m.v. Dette inngår i unntaksbestemmelsen for personbefordring. Unntaket for adgang til skianlegg må derfor ikke nevnes særskilt i lovteksten».(31) Forarbeidene viser at lovgiver mente å gi unntaket for personbefordring et vidt anvendelsesområde eller - slik lagmannsretten uttrykker det - at terskelen for når en tjeneste skal anses som omfattet av unntaket, var lav.(32) Det finnes lite annet materiale som kan kaste lys over avgrensningen av unntaket. Finansdepartementet avga 15. juni 2001 en tolkingsuttalelse om merverdiavgiftsunntakene innenfor reiselivsnæringene. Om persontransport sies det at i grensetilfellene må det skje «en konkret vurdering hvor et sentralt spørsmål vil være om reisemomentet er fremtredende eller av underordnet betydning. Ved eksempelvis hval- og elgsafari vil selve båt- og kjøreturen betraktes som personbefordring. ...Rene fornøyelsesattraksjoner vil ikke anses som personbefordring. . .»(33) I Merverdiavgiftshåndboken, 1. utgave 2002, på side 109 viser Skattedirektoratet til denne uttalelsen, og tilføyer:«Ved vurderingen av om en aktivitet er omfattet av unntaket for personbefordring, vil også uttalelsen i forarbeidene om at skiheiser er unntatt avgiftsplikt, kunne være retningsgivende.Reisemomentet antas ikke å være til hinder for at rundturer med hestedoninger, hundespann, reinsdyr med pulk og lignende omfattes av unntaket. Tilsvarende vil gjelde for rundturer med såkalte minitog, busser og lignende uten guiding i egentlig forstand. ...»(34) Jeg er enig i dette. Uttalelsen viser etter min mening at ordlyden i seg selv bare gir begrenset veiledning for avgrensningen av anvendelsesområdet i vår sak, og at det må foretas en konkret vurdering av om reisemoment ved tjenesten er av underordnet betydning. I vurderingen må vektlegges at lovgiver mente å gi unntaksregelen et vidt anvendelsesområde.(35) Jeg tilføyer at i 2. utgave av Merverdiavgiftshåndboken, 2004, heter det at i grensetilfeller må det tas utgangspunkt i hva som er en naturlig språklig forståelse av uttrykket «persontransport», der et sentralt moment vil være om reisemomentet er av underordnet betydning eller ikke. Det heter deretter på side 222 at « f.eks. karusellturer, turer i berg- og dalbaner, rafting, hundekjøring, hesteriding (ikke hestedrosje) o.l. ikke anses som persontransport selv om slike tjenester inneholder et visst reisemoment. I mange av disse tilfellene vil dessuten transporten eller kjøringen utføres av deltakerne selv og ikke av transportøren. . .» Departementet uttalte det samme i Ot.prp.nr.1 (2003-2004) på side 118 i forbindelse med forslaget om å oppheve unntaket. Disse uttalelsene skriver seg imidlertid i tid etter at konflikten i vår sak hadde oppstått, og har etter mitt syn bare begrenset rettskildemessig verdi.(36) Jeg går så over til å drøfte om Team Sail Stavangers tjeneste var omfattet av unntaksbestemmelsen i § 5b nr. 9(37) Det taler etter min mening ikke mot å anse tjenesten som omfattet av unntaket, at turene begynner og slutter på samme sted. Jeg kan heller ikke se at den omstendighet at turene varer fra én til tre timer, taler mot å anse dem som personbefordring. Den omstendighet at ruten for den enkelte seilas først ble fastlagt like før start, kan på den annen side tale mot å anse tjenesten som personbefordring, men er etter min mening ikke avgjørende.(38) Den ankende part har anført at tjenesten er markedsført som en «team-buildingtjeneste»/seilasopplevelse, og at deltakernes innsats i tilknytning til fremføringen av båten må stå sentralt ved vurderingen av tjenesten.(39) At deltakernes innsats er et sentralt moment, er jeg enig i, jf. det jeg tidligere har gjengitt fra Merverdiavgiftshåndboken, 2. utgave. Det har under ankeforhandlingen vært noe uenighet mellom prosessfullmektigene om omfanget av deltakernes innsats.(40) Anken gjelder lagmannsrettens rettsanvendelse, og det faktum som lagmannsretten fant bevist etter umiddelbar bevisførsel må da legges til grunn:«Ut frå forklåringa til Knut Erling Årstad var det tale om eit opplegg der det var høve for deltakarane å vera med i arbeid knytt til seglinga. Det var mannskap nok om bord til å segla båtane utan medverknad frå deltakarane. Mannskapa hadde heile ansvaret om bord og tok alle avgjerder med omsyn til seglasen. Deltakarane si rolle i arbeidet om bord var prega av at dei som ville, fekk høve til å prøva seg under rettleiing og tilsyn av mannskapet.»(41) Jeg legger etter dette til grunn at turene kunne gjennomføres uten bistand fra deltakerne, men at det var adgang for disse til å delta i arbeidet om bord på en måte som kunne fremme samarbeid og samhandling.(42) Deltakernes subjektive opplevelse av tjenesten kan etter min mening ikke vektlegges ved tolkingen av bestemmelser i avgiftslovgivningen, der kontrollhensyn og praktiske hensyn må tillegges betydelig vekt, jf. Rt-1986-826.(43) Den ankende part har anført at tjenesten må sammenlignes med andre tjenester som går ut på teambygging, herunder rafting, som ikke er ansett som personbefordring. Slik jeg ser det, er reiseelementet av mer underordnet betydning ved rafting enn i foreliggende tilfelle, samtidig som egeninnsatsen er større. Jeg tilføyer at i tolkingsuttalelsen fra finansdepartementet av 15. juni 2001 uttales under «Guidetjenester», at rafting omfattes av unntaket for guidetjenester i § 5b nr. 11.(44) Slik jeg ser det, er det for øvrig vanskelig å trekke inn i vurderingen av avgrensingen av unntaket i § 5b nr. 9 for personbefordring hvorledes andre tjenester som tilbyr teambygging ble behandlet avgiftsmessig i 2002.Som nevnt må det vurderes konkret om reisemomentet ved tjenesten til Team Sail Stavanger er tilstrekkelig underordnet, slik at denne tjenesten faller utenfor unntaksbestemmelsen.(45) Jeg har funnet avgjørelsen i saken noe tvilsom. Hittil har jeg vurdert momentene hver for seg og kommet til at ingen av dem isolert sett er avgjørende. Men det må også skje en samlet vurdering. Opplegget til Team Sail Stavanger går ut på å gi deltakerne en «positiv opplevelse ombord i en fullblods regattamaskin». Dette peker mot noe annet enn å transportere personer. Dertil kommer at båtene ikke inneholdt bekvemmeligheter. Etter min mening må på den annen side vektlegges at tjenesten gjaldt deltakelse på en seiltur, og at det er dette som skiller denne tjenesten fra andre tjenester med teambygging og lignende som formål. Jeg er enig med lagmannsretten som fremhever at «[u]tan seglturen vart det inga oppleving». Når den beskjedne nødvendige deltakerinnsatsen kommer i tillegg, er jeg samlet sett kommet til at reisemomentet ved tjenesten ikke er av underordnet betydning og at unntaksbestemmelsen for «personbefordring» dermed får anvendelse.(46) Anken har således ikke ført frem. Saken gjelder imidlertid et spørsmål som har fremstått som noe tvilsomt, og jeg finner derfor ikke grunn til å tilkjenne saksomkostninger for noen instans, jf. tvistemålsloven § 180 første ledd jf. § 172 annet ledd.(47) Jeg stemmer for denne dom:1.Lagmannsrettens dom, domsslutningens punkt 1, stadfestes.2.Det tilkjennes ikke saksomkostninger for noen instans.(48) Kst. dommer Kaasen: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.(49) Dommar Utgård: Det same.(50) Dommer Oftedal Broch: Likeså.(51) Dommer Aasland: Jeg er kommet til samme resultat som tingretten.(52) Spørsmålet er om de seilturene Team Sail utførte, er å anse som personbefordring i forhold til den daværende regelen i merverdiavgiftsloven § 5b nr. 9. Både ut fra en naturlig språklig forståelse og ut fra lovforarbeidene må det - slik lovforarbeidene uttrykker det - være sentralt «om reisemomentet er av underordnet betydning».(53) At seilturene hadde samme utgangs- og endepunkt, er ikke i seg selv til hinder for at det kan foreligge personbefordring. Utførelse av sightseeingturer på fjorden vil således måtte anses som personbefordring og gå inn under § 5b nr. 9. Imidlertid hadde seilturene flere trekk som skiller dem fra slike turer hvor selve reisen er hovedpoenget. Seilturene hadde ikke noe bestemt mål; ruten ble valgt ut fra vind- og værforholdene. Båtene var meget enkelt innredet, og turene var lagt opp med henblikk på at deltakerne selv skulle være med på arbeid knyttet til seilingen. Selv om det ikke var noe krav at de skulle delta, fremgår det at slik deltakelse var et hovedformål ved å være med på en slik tur. I det hele fremgår det - slik jeg ser det - av hele opplegget at det var selve seileropplevelsen som preget turene, og som klart overskygget reisemomentet. Seileropplevelsen forutsetter selvsagt at båtene forflytter seg, men det hindrer etter min mening ikke at reisemomentet må anses for å være av underordnet betydning, og kan ikke være tilstrekkelig til å gi turene karakter av personbefordring.(54) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne dom: 1.Lagmannsrettens dom, domsslutningens punkt 1, stadfestes.2.Det tilkjennes ikke saksomkostninger for noen instans.Merverdiavgiftsloven § 5-3, persontransport mvPrinsipputtalelser Publisert: 21.04.2015 Avgitt: 15.04.2015 Del/tipsSkriv utTakk!Tips flere Takk!Prøv igjen Tips en vennTips en venn Mottakers e-post* Må fylles ut * Feil i e-postadresse Din e-post* Må fylles ut * Feil i e-postadresse Del på:LinkedIn Twitter Facebook Skattedirektoratets brev av 15. april gir en gjennomgang av avgiftsreglene for persontransport.I brevet fra Skattedirektoratet til Hovedorganisasjonen Virke heter det:"Hovedorganisasjonen Virke representerer både norske reiselivsbedrifter og cruiseagenter. I deres brev vises det til at i reiselivspolitikken er cruise omdiskutert på bakgrunn av ulike skatte- og avgiftskrav mellom utenlandske og norske cruiseselskaper. Det vises  denne sammenhengen til at dersom en tysk turoperatør/agent selger en reise med Hurtigruten, blir dette belastet norsk merverdiavgift. Dersom samme agent selger et norgescruise med et utenlandsk cruiseselskap er dette merverdiavgiftsfritt. Det vises videre til særregler innenfor EU, og til at alle cruiseskip som er registrert utenfor EU men seiler i EU-sonen, må betale 3,95 EURO pr passasjer.(I henvendelse til Finansdepartementet er det bedt om å få klarhet i gjeldende regler.) Videre reises det spørsmål om Norge har mulighet for å innføre særordninger i henhold til EØS-regelverket. Videre om Norge kan kreve samme passasjerskatt som det EU krever av skip registrert utenfor EU.Skattedirektoratet vil bemerke:Nedenfor følger en kort orientering om gjeldende regler i Norge. Skattedirektoratet og Finansdepartementet har tidligere hatt omfattende kontakt med reiselivsbransjen og dennes representanter, både i form av møter og i brev av 13. mai 2004 til Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, brev av 24. juni 2004 til Norske Innkommende Reisearrangørers Forening, Finansdepartementets brev av 13. mars 2006 til Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og brev av 17. februar 2005 til Reiselivsbedriftenes Landsforening. Fordi nasjonale skatte- og avgiftsbestemmelser ikke omfattes av EØS-avtalens direkte anvendelsesområde, er det ikke noe krav om at skatte- og avgiftsregelverket skal være i overensstemmelse med EUs sekundærlovgivning (forordninger og direktiver) på området. Andre regelsett i EØS-avtalen kan likevel få betydning for utformingen av skatte- og avgiftsbestemmelsene. Dette gjelder både regelverket om de fire friheter og EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte.I henhold til lov av 19. juni 2009 nr 58 om merverdiavgift (mval) § 3-1 første ledd, jf § 1-1, skal det betales merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester. Loven oppstiller imidlertid enkelte unntak og fritak.Avgiftsplikt for persontransport ble innført 1. mars 2004. Tjenester som gjelder omsetning, uttak og formidling av persontransport er avgiftspliktig etter hovedreglene i merverdiavgiftsloven §§ 3-1 og 3-22. Det fremgår av mval § 5-3 at det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning og uttak av tjenester som gjelder persontransport og ved formidling av tjenester som gjelder persontransport.Avgiftsbehandlingen av en cruisereise som starter og ender i Norge vil være avgiftspliktig persontransport. Avgiftsplikten gjelder uavhengig av om reisen skjer delvis utenfor territorialgrensen. Cruise langs norskekysten som ikke er en del av et internasjonalt cruise, anses som avgiftspliktig persontransport i Norge. Reiser med Hurtigruten langs norskekysten vil følgelig være avgiftspliktig persontransport, og skal avgiftsberegnes. Cruiseskip som er innenfor norsk avgiftsområde på gjennomfart som del av internasjonalt cruise, anses ikke å drive avgiftspliktig virksomhet med persontransport i Norge, jf Finansdepartementets brev av 19. april 2004. Transport av passasjerer som går i land, f.eks. med buss eller tog, vil imidlertid anses som vanlig innenlands transport, uavhengig av om passasjerene kan knyttes til slikt gjennomfartscruise eller ikke. I brev av 13. mai 2004 la Skattedirektoratet til grunn at det heller ikke skal beregnes merverdiavgift av omsetning av serveringstjenester ombord på slike gjennomfartscruise. Persontransporttjenester som utføres i merverdiavgiftsområdet i forbindelse med transport direkte til eller direkte fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet, er på nærmere vilkår fritatt for avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 6-28 første ledd.Persontransporttjenester som utføres i utlandet anses ikke å være omsatt i merverdiavgiftsområdet, og skal følgelig ikke avgiftsberegnes her i landet.Formidling av persontransport er avgiftspliktig etter hovedreglene i merverdiavgiftsloven §§3-1 og 3-22 med redusert sats. Når et reisebyrå formidler persontransporttjenester mv, vil dette være omsetning i andres navn og for andres regning. Reisebyråer, i likhet med andre næringsdrivende som formidler og eventuelt selv omsetter avgiftspliktige varer og tjenester, må skille mellom omsetning i eget navn og fremmed navn. En forutsetning for at omsetningen skal anses for å ha skjedd i eget navn, er at reisebyrået har ansvaret for den tjenesten som formidles. I denne vurderingen må de reelle forhold legges til grunn. Det avgjørende vil være om reisebyrået har ansvaret for tjenesten overfor kunden slik at kunden for eksempel må forholde seg til reisebyrået, og ikke flyselskapet, hotellet etc. Etter merverdiavgiftssloven § 6-29 første ledd er formidling av persontransporttjenester fritatt fra avgiftsplikt når transporten skjer utenfor merverdiavgiftsområdet eller direkte til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet. Bakgrunnen for fritaket er sammenhengen med persontransport, og at det ikke skal beregnes norsk merverdiavgift av persontransport som skal skje utenfor merverdiavgiftsområdet. Formidling av persontransporttjenester må avgrenses mot andre tjenester, som for eksempel konsulentoppdrag, rådgivning, informasjon og markedsføring. Drives det i tillegg reisebyråvirksomhet, vil imidlertid den delen av virksomheten som gjelder formidling av persontransporttjenester og hotellovernatting, falle inn under området for den reduserte satsen.Dersom tjenesten kan fjernleveres (leveres over avstand) og mottaker av tjenesten er hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet, skal registrert næringsdrivende ikke beregne merverdiavgift, jf mval § 6-22 annet ledd. Begrepet "fjernleverbar tjeneste" blir definert i merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav i. Der fremgår det blant annet at utførselen av slike tjenester, etter arten av tjenesten, ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted.  Ved omsetning av fjernleverbare tjenester til næringsdrivende og offentlig virksomhet vil det ikke være avgjørende hvor tjenesten blir utført eller hvor den kan sies å være til bruk. Det avgjørende for avgiftsplikten vil være hvor mottaker av tjenesten er hjemmehørende, jf § 6-22 annet ledd.Det fremgår av merverdiavgiftsloven § 6-22 at tjenester som kan fjernleveres, herunder formidlingstjenester, kan faktureres uten norsk merverdiavgift dersom mottakeren av tjenesten er en næringsdrivende hjemmehørende i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen. Utenlandske reisearrangører som i eget navn omsetter reisepakker i Norge må vurdere hvorvidt det drives virksomhet med omsetning her i landet. Den utenlandske turoperatøren må eventuelt registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret og beregne og oppkreve norsk merverdiavgift.«Merverdiavgiftsloven § 5-3, persontransport mvPrinsipputtalelser Publisert: 21.04.2015 Avgitt: 15.04.2015 Del/tipsSkriv utTakk!Tips flere Takk!Prøv igjen Tips en vennTips en venn Mottakers e-post* Må fylles ut * Feil i e-postadresse Din e-post* Må fylles ut * Feil i e-postadresse Del på:LinkedIn Twitter Facebook Skattedirektoratets brev av 15. april gir en gjennomgang av avgiftsreglene for persontransport.I brevet fra Skattedirektoratet til Hovedorganisasjonen Virke heter det:"Hovedorganisasjonen Virke representerer både norske reiselivsbedrifter og cruiseagenter. I deres brev vises det til at i reiselivspolitikken er cruise omdiskutert på bakgrunn av ulike skatte- og avgiftskrav mellom utenlandske og norske cruiseselskaper. Det vises  denne sammenhengen til at dersom en tysk turoperatør/agent selger en reise med Hurtigruten, blir dette belastet norsk merverdiavgift. Dersom samme agent selger et norgescruise med et utenlandsk cruiseselskap er dette merverdiavgiftsfritt. Det vises videre til særregler innenfor EU, og til at alle cruiseskip som er registrert utenfor EU men seiler i EU-sonen, må betale 3,95 EURO pr passasjer.(I henvendelse til Finansdepartementet er det bedt om å få klarhet i gjeldende regler.) Videre reises det spørsmål om Norge har mulighet for å innføre særordninger i henhold til EØS-regelverket. Videre om Norge kan kreve samme passasjerskatt som det EU krever av skip registrert utenfor EU.Skattedirektoratet vil bemerke:Nedenfor følger en kort orientering om gjeldende regler i Norge. Skattedirektoratet og Finansdepartementet har tidligere hatt omfattende kontakt med reiselivsbransjen og dennes representanter, både i form av møter og i brev av 13. mai 2004 til Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, brev av 24. juni 2004 til Norske Innkommende Reisearrangørers Forening, Finansdepartementets brev av 13. mars 2006 til Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og brev av 17. februar 2005 til Reiselivsbedriftenes Landsforening. Fordi nasjonale skatte- og avgiftsbestemmelser ikke omfattes av EØS-avtalens direkte anvendelsesområde, er det ikke noe krav om at skatte- og avgiftsregelverket skal være i overensstemmelse med EUs sekundærlovgivning (forordninger og direktiver) på området. Andre regelsett i EØS-avtalen kan likevel få betydning for utformingen av skatte- og avgiftsbestemmelsene. Dette gjelder både regelverket om de fire friheter og EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte.I henhold til lov av 19. juni 2009 nr 58 om merverdiavgift (mval) § 3-1 første ledd, jf § 1-1, skal det betales merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester. Loven oppstiller imidlertid enkelte unntak og fritak.Avgiftsplikt for persontransport ble innført 1. mars 2004. Tjenester som gjelder omsetning, uttak og formidling av persontransport er avgiftspliktig etter hovedreglene i merverdiavgiftsloven §§ 3-1 og 3-22. Det fremgår av mval § 5-3 at det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning og uttak av tjenester som gjelder persontransport og ved formidling av tjenester som gjelder persontransport.Avgiftsbehandlingen av en cruisereise som starter og ender i Norge vil være avgiftspliktig persontransport. Avgiftsplikten gjelder uavhengig av om reisen skjer delvis utenfor territorialgrensen. Cruise langs norskekysten som ikke er en del av et internasjonalt cruise, anses som avgiftspliktig persontransport i Norge. Reiser med Hurtigruten langs norskekysten vil følgelig være avgiftspliktig persontransport, og skal avgiftsberegnes. Cruiseskip som er innenfor norsk avgiftsområde på gjennomfart som del av internasjonalt cruise, anses ikke å drive avgiftspliktig virksomhet med persontransport i Norge, jf Finansdepartementets brev av 19. april 2004. Transport av passasjerer som går i land, f.eks. med buss eller tog, vil imidlertid anses som vanlig innenlands transport, uavhengig av om passasjerene kan knyttes til slikt gjennomfartscruise eller ikke. I brev av 13. mai 2004 la Skattedirektoratet til grunn at det heller ikke skal beregnes merverdiavgift av omsetning av serveringstjenester ombord på slike gjennomfartscruise. Persontransporttjenester som utføres i merverdiavgiftsområdet i forbindelse med transport direkte til eller direkte fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet, er på nærmere vilkår fritatt for avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 6-28 første ledd.Persontransporttjenester som utføres i utlandet anses ikke å være omsatt i merverdiavgiftsområdet, og skal følgelig ikke avgiftsberegnes her i landet.Formidling av persontransport er avgiftspliktig etter hovedreglene i merverdiavgiftsloven §§3-1 og 3-22 med redusert sats. Når et reisebyrå formidler persontransporttjenester mv, vil dette være omsetning i andres navn og for andres regning. Reisebyråer, i likhet med andre næringsdrivende som formidler og eventuelt selv omsetter avgiftspliktige varer og tjenester, må skille mellom omsetning i eget navn og fremmed navn. En forutsetning for at omsetningen skal anses for å ha skjedd i eget navn, er at reisebyrået har ansvaret for den tjenesten som formidles. I denne vurderingen må de reelle forhold legges til grunn. Det avgjørende vil være om reisebyrået har ansvaret for tjenesten overfor kunden slik at kunden for eksempel må forholde seg til reisebyrået, og ikke flyselskapet, hotellet etc. Etter merverdiavgiftssloven § 6-29 første ledd er formidling av persontransporttjenester fritatt fra avgiftsplikt når transporten skjer utenfor merverdiavgiftsområdet eller direkte til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet. Bakgrunnen for fritaket er sammenhengen med persontransport, og at det ikke skal beregnes norsk merverdiavgift av persontransport som skal skje utenfor merverdiavgiftsområdet. Formidling av persontransporttjenester må avgrenses mot andre tjenester, som for eksempel konsulentoppdrag, rådgivning, informasjon og markedsføring. Drives det i tillegg reisebyråvirksomhet, vil imidlertid den delen av virksomheten som gjelder formidling av persontransporttjenester og hotellovernatting, falle inn under området for den reduserte satsen.Dersom tjenesten kan fjernleveres (leveres over avstand) og mottaker av tjenesten er hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet, skal registrert næringsdrivende ikke beregne merverdiavgift, jf mval § 6-22 annet ledd. Begrepet "fjernleverbar tjeneste" blir definert i merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav i. Der fremgår det blant annet at utførselen av slike tjenester, etter arten av tjenesten, ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted.  Ved omsetning av fjernleverbare tjenester til næringsdrivende og offentlig virksomhet vil det ikke være avgjørende hvor tjenesten blir utført eller hvor den kan sies å være til bruk. Det avgjørende for avgiftsplikten vil være hvor mottaker av tjenesten er hjemmehørende, jf § 6-22 annet ledd.Det fremgår av merverdiavgiftsloven § 6-22 at tjenester som kan fjernleveres, herunder formidlingstjenester, kan faktureres uten norsk merverdiavgift dersom mottakeren av tjenesten er en næringsdrivende hjemmehørende i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen. Utenlandske reisearrangører som i eget navn omsetter reisepakker i Norge må vurdere hvorvidt det drives virksomhet med omsetning her i landet. Den utenlandske turoperatøren må eventuelt registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret og beregne og oppkreve norsk merverdiavgift."

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gRT20051550
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Unntak for merverdiavgift
Virksomheten selger varer eller tjenester uten merverdiavgift, altså vikrsomhet som er 
utenfor merverdiabgiftsloven

Næringsdrivende som kun har unntatt omsetning har ingen plikt eller rett til å være 
registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Eksempler:
Guiding – hva er guiding?
Undervisning

Salg og utleie av fast eiendom av fast eiendom
Utleie av fast eiendom til boligformål.

Reglene i kapittel 3

Presenter
Presentation Notes
Note (78)Ved Tor S. Kildal og Anders Mikelsen. Noten er sist hovedrevidert 24.08.2016.FIN har 15. juni 2001 (se Finansdepartementets hjemmeside under Prinsipputtalelser og fortolkninger 2001) gitt en fortolkningsuttalelse vedrørende alle unntakene innenfor reiselivsnæringen, hvor også unntaket for guidetjenester og formidling av slike tjenester er omtalt, jf. Skd M 13/01. Begrunnelsen for unntaket er at tjenestene er knyttet til de øvrige reiselivsbaserte tjenestene som er unntatt, jf. Ot.prp. nr. 94 (2000-2001) kap. 6.4. Men flere av disse tjenestene er i dag avgiftspliktige, som persontransport og hotellvirksomhet, slik at fortolkningen ikke er helt à jour. Med guidetjenester menes ulike omvisnings-, fører- og informasjonstjenester, f.eks. der det utføres en førertjeneste i naturen samtidig som det gis informasjon til deltakerne om de ulike attraksjonene. Unntaket får anvendelse i forbindelse med tjenester som gjelder rafting, elgsafari, brevandring, grotteturer og lignende. Rene informasjonstjenester som ikke har tilknytning til guiding, er avgiftspliktige.denne endringsloven trer i kraft straks.FavorittLegg til i juridisk utdrag6.4 GuidetjenesterRelaterte kilderFavorittLegg til i juridisk utdrag6.4.1 BakgrunnVed behandlingen av lovproposisjonen om merverdiavgiftsreformen vedtok Stortinget omfattende unntak fra den generelle merverdiavgiftsplikten for tjenester innen reiselivsnæringene. Unntakene innen reiselivsnæringene ble vedtatt på bakgrunn av forhandlinger mellom Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre under behandlingen av statsbudsjettet for 2001. Det vises i denne sammenheng til Budsjett-innst. S. I (2000-2001) side 39 flg., særlig punkt 5 på side 44. Intensjonen bak budsjettavtalen som ble inngått, synes på dette området å ha vært et ønske om å gi omfattende merverdiavgiftsunntak for tjenester innen reiselivsnæringene. De vedtatte unntakene omfatter persontransport (nullsats for luftfarten), overnatting og formidling av slike tjenester. Det er også vedtatt unntak fra avgiftsplikten for adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentra. Unntakene for kultur og annen underholdning (museer, gallerier mv.) vil også kunne få anvendelse for enkelte aktiviteter som tilbys innen reiselivsnæringene. Det vedtatte unntaket for undervisningstjenester vil dessuten kunne tenkes å få anvendelse ved enkelte mer instruksjonspregede aktiviteter med et selvstendig opplæringsformål. Det kan eksempelvis gjelde brevandring med fører hvor det gis særskilt instruksjon om hvordan man ferdes trygt på breen.Det nærmere omfanget av unntakene innen reiselivsnæringene må i første rekke skje gjennom en lovtolking i hvert enkelt tilfelle ut fra alminnelige rettskildeprinsipper. Departementet har imidlertid funnet det hensiktsmessig å gi nærmere retningslinjer som kan gi uttrykk for avgiftsmyndighetenes syn på tolkingen av disse unntakene. Disse retningslinjene er vedlagt som notat nr. 11 til departementets høringsbrev av 29. mars 2001 om oppfølgingen av merverdiavgiftsreformen. Det fremgår av retningslinjene at det er lagt til grunn en relativ vid tolking av de vedtatte unntakene på dette området. Det vil likevel bli enkelte aktiviteter innen reiselivsnæringene som vil bli avgiftspliktige slik merverdiavgiftsreformen nå er vedtatt. Det er også grunn til å påpeke at i den grad omsetningen innen reiselivsnæringene inneholder elementer som er avgiftspliktige etter gjeldende rett (før merverdiavgiftsreformen), eksempelvis varesalg, servering og utleie av bil eller båt (varer), vil denne etablerte avgiftsplikten naturligvis videreføres selv om vareomsetningen/tjenesteytelsen skjer innen rammen av et reisetilbud.Når det gjelder guidetjenester er det ikke vedtatt noe særskilt unntak fra den generelle merverdiavgiftsplikten for denne type tjenester. Det samme gjelder formidling av guidetjenester. Dette betyr at en virksomhet som driver med guidetjenester etter 1. juli 2001 vil være registreringspliktig i merverdiavgiftsmanntallet, så fremt de generelle vilkårene for avgiftsplikt for øvrig er oppfylt. Det må foreligge en omsetning på 30 000 kroner i en periode på 12 måneder og tjenesten må omsettes i næring. Den umiddelbare virkningen av at det foreligger avgiftsplikt for guidetjenester, er at det skal beregnes utgående merverdiavgift av vederlaget som oppkreves for tjenesten. Samtidig vil det foreligge adgang til å fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten.Guidetjenester ytes imidlertid ofte som en integrert del av andre tjenester. Hvis en tjenesteleverandør leverer en dominerende hovedytelse som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt, og tjenesteleverandøren ikke tar særskilt vederlag for mindre tilleggsytelser som isolert sett ville vært avgiftspliktig, vil slike tilleggsytelser likevel ikke lede til avgiftsplikt. Guiding i museer eller guiding under persontransport kan være eksempler på slike mindre tilleggsytelser. Denne avgrensingen vil være skjønnsmessig.FavorittLegg til i juridisk utdrag6.4.2 Departementets vurderinger og forslagRelaterte kilderI ovennevnte høringsbrev av 29. mars 2001 er det varslet at departementet vil se nærmere på spørsmålet om guidetjenestenes avgiftsmessige status fram mot Revidert nasjonalbudsjett 2001. Departementet har vurdert dette spørsmålet nærmere og kommet fram til at det bør gjøres endringer på dette området.Departementet vil understreke betydningen av at generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester innføres med færrest mulig unntak. Unntakene må ha en særskilt begrunnelse.I denne sammenhengen viser departementet til at mange av de tjenestene som er omtalt ovenfor ikke er unntatt fra merverdiavgiftsplikt i andre land. Dette gjelder også guidetjenester. I Sverige er persontransport og adgang til dyreparker avgiftsbelagt med en redusert sats på 6 prosent med virkning fra 1. januar 2001. Før dette tidspunktet var satsen på adgangen til dyreparker 25 prosent, mens persontransport var avgiftspliktig med 12 prosent. Videre er hotellopphold avgiftsbelagt med en merverdiavgiftssats på 12 prosent, mens eksempelvis adgang til tivoli og fornøyelsesparker er avgiftsbelagt med full sats (25 prosent). Reisebyråers formidlingstjenester er også avgiftspliktig etter svensk rett. Det gjelder imidlertid egne bestemmelser når reisebyråene handler i eget navn. Når det gjelder guidetjenester er dette etter svensk rett en avgiftspliktig tjeneste som normalt skal avgiftsbelegges med full sats. I Handledning för mervärdeskatt 2000 er det gjengitt en uttalelse fra Riksskatteverket (side 474) hvor det heter:"I fråga om sightseeing och lignande rundturer med buss, båt eller annat färdmedel bör vederlaget i sin helhet beskattes efter den skattesats som gäller för personbefordran även om ersättning ingår i priset.Vad gäller guiding, uten samband med persontransport, är sådant tilhandahällande antingen skattefritt, t.ex. som ett led i skattefri museiverksamhet, eller skattepliktigt. Som exempel på skattepliktigt tilhandahällande kan nämnes guidad rundtur i Gamla Stan, naturreservat m.m. (skattesats 25%) och guidning i skattepliktigt museiverksamhet (skattesats 6 %). Om guidens tilhandahällande sker i av denne bedriven näringsverksamhet eller dylikt, på uppdrag av t.ex. ett museum, sker dock alltid beskattning med 25 % når guiden fakturerar sin uppdragsgivare."Departementet vil bemerke at det etter merverdiavgiftsreformens ikrafttredelse vil foreligge omfattende merverdiavgiftsunntak for tjenester innen reiselivsnæringene. Guidetjenester vil imidlertid være avgiftspliktig, slik loven nå er vedtatt. Departementet ser at denne rettstilstanden kan føre til uheldige avgiftsmessige tilpasninger og konkurransevridninger. Det vises eksempelvis til at dersom en leverandør av en persontransporttjeneste som ledd i denne virksomheten også yter en mindre tilleggsytelse i form av guiding (guiding under persontransport), vil guidingen etter omstendighetene ikke bli avgiftsbelagt. Dersom en underleverandør yter denne guidetjenesten til vedkommende tjenesteleverandør, må det derimot faktureres med merverdiavgift. For å oppnå mest mulig nøytralitet er det ønskelig at de ulike aktørene står overfor samme regelverk. Som følge av at det nå er vedtatt omfattende unntak innen reiselivsnæringene, er det etter departementets mening gode grunner for også å unnta guidetjenester. Departementet legger derfor fram forslag om å innføre et generelt unntak for guidetjenester og formidling av slike tjenester fra merverdiavgiftsplikten.Med guidetjenester menes etter en naturlig språklig forståelse ulike fører/omvisning- og informasjonsstjenester. Eksempler på slike tjenester kan være omvisning i historiske bygg og førertjenester i naturen hvor det samtidig gis informasjon til deltakerne om de ulike attraksjonene. Det må foretas en avgrensing mot ulike rådgivnings- og konsulenttjenester som vil bli avgiftspliktig etter 1. juli 2001. Departementet legger imidlertid til grunn at det ikke vil oppstå store problemer knyttet til tolkingen av et unntak for guidetjenester. I den grad det foregår et undervisningsopplegg med friluftinnslag, vil unntaket for undervisningstjenester også kunne få anvendelse. Det må da dreie seg om mer instruksjonspregede aktiviteter med et selvstendig opplæringsformål.Blant annet fordi guide- og reiseledertjenester er organisert på mange ulike måter, er det vanskelig å skaffe oversikt over omfanget av den delen av aktiviteten som berøres av forslaget. Det antas ut fra foreliggende informasjon at provenytapet kan være i størrelsesorden 5 millioner kroner på 2001-budsjettet. Departementet understreker at anslaget er meget usikkert.Departementet viser til forslag om endring i lov 21. desember 2000 nr. 113 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 5 b. Det foreslås at endringen i denne endringsloven trer i kraft straks.Omvisningstjenester (guidetjenester)FavorittLegg til i juridisk utdrag(8)Mval. § 3-7 tredje ledd unntar omsetning og formidling av omvisningstjenester (guidetjenester). I høringsnotatet 16. februar 2010 foreslo FIN at omvisningstjenester skulle bli avgiftspliktige. Omvisningstjenester er en del av reiselivsnæringen. Opplevelsessentre, fornøyelsesparker og museer skulle bli avgiftspliktige. FIN mente dette naturlig burde inkludere omvisningstjenester. Flere høringsinstanser gikk sterkt ut mot forslaget. Mange fremholdt at adskillige guider hadde liten omsetning og kunne falle under registreringsgrensen. Det ville bli forskjellsbehandling mellom guider. FIN valgte å utelate forslaget og anførte i Prop. 119 LS (2009-2010) at man ville komme tilbake til det i forbindelse med Statsbudsjettet for 2011. FIN viste til at forslaget ikke var en del av Kulturmomsutvalgets utredning. Finanskomiteen tok dette til etterretning, jf. Innst. 344 L (2009-2010) pkt. 2.3.3.Mval. 2009 § 3-7 tredje ledd viderefører mval. 1969 § 5 b første ledd nr. 11. Bestemmelsen kom inn som del av Merverdiavgiftsreformen 2001, jf. endringslov 15. juni 2001 nr. 46, Ot.prp. nr. 94 (2000-2001) og Innst. O. nr. 130 (2000-2001). Unntaket for omvisningstjenester var opprinnelig en del av det omfattende unntaket for reiselivsnæringen. Ot.prp. nr. 94 (2000-2001) pkt. 6.4.2 anga at «[m]ed guidetjenester menes etter en naturlig språklig forståelse ulike fører/omvisning- og informasjonstjenester. Eksempel på slike tjenester kan være omvisning i historiske bygg og førertjenester i naturen hvor det samtidig gis informasjon til deltagerne om de ulike attraksjonene». Avgiftsmyndighetene har lagt til grunn at unntaket omfatter tjenester som elgsafari, rafting, brevandring, grotteturer og fjellvandring, jf. Merverdiavgiftshåndboken pkt. 3-7.5.Dersom det foreligger et undervisningsopplegg, kan unntaket for undervisningstjenester i mval. § 3-5 komme til anvendelse. Det må videre foretas en avgrensning mot generelle informasjons- og konsulenttjenester, som er avgiftspliktige. Rene informasjonstjenester uten guiding vil være avgiftspliktige med vanlig sats. I klagesak KMVA 7274 fra 2011 kom Klagenemnda for merverdiavgift enstemmig til at rebus- og personalaktiviteter var avgiftspliktig. Klageren hevdet forgjeves at det dreide seg om omvisningstjenester. Aktivitetene bestod i å guide gjestene rundt i skogen, ved sjøen eller ved et kulturminne. I opplegget var det lagt inn samarbeidsoppgaver i form av øvelser som å fyre opp bål, sette opp telt, ta seg over vann etc. Skattekontoret uttalte følgende i saken: [side 255] «En omvisningstjeneste synes å forutsette at deltakerens interesse av tjenesten er åbli vist et konkret sted eller spesifikke attraksjoner som foregår på det konkrete stedet, samtidig som deltakeren gis informasjon om stedet eller attraksjonen».Flere avgrensningsspørsmål kan oppstå. Museer og opplevelsessentre kan ha organisert guiding som en del av virksomheten. Er guiding omsatt og priset separat, er den en unntatt tjeneste. Guiding kan også inngå i billettprisen for et museum mv. Da vil den bli gjenstand for avgiftsplikt med redusert sats, jf. mval. § 5-9. Utgjør guiding en dominerende del av billetten, må den trolig skilles ut til egen avgiftsberegning. Å unnta hele adgangsbilletten kan synes unaturlig. Hvis guidingen skjer i form av utleie av lyd-/audioutstyr, må dette anses som utleie av vare som avgiftsbelegges med normalsats.
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Pakker og kombinerte ytelser
• I de tilfeller hvor det selges eller formidles pakkereiser der det inngår flere tjenester med 

forskjellig avgiftssats (f.eks leiebil, hotellovernatting, servering eller guiding) må det 
foretas en fordeling, slik at det beregnes merverdiavgift etter riktig avgiftssats for de 
enkelte tjenester. 

• Det er ikke anledning til å selge en pakke som kun guiding med nullsats når den i 
realiteten også inneholder f.eks. persontransport (12 %) og servering (25 %)

• Faktura må i disse tilfellene fordeles med flere varelinjer med riktig sats. 
• For formidler av slike pakker skal avgiften på formidlingsvederlaget fordeles 

forholdsmessig med samme satser. 
• Dette innebærer at tjenesteyter legger grunnlaget for hvor stor

del av omsetningen til formidler som er avgiftspliktig.



17

Document Classification: KPMG Confidential

© 2017 KPMG Law Advokatfirma AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Fordeling av vederlaget for sammensatte produkter
Mange bedrifter som selger varer og tjenester i turistnæringen selger ofte 
sammensatte produkter med forskjellige avgiftsatser og avgiftsstatus. I de 
fleste tilfellene er det vanskelig eller umulig å levere en tjeneste uten å i 
tillegg levere en annen

Eksempel

Som ledd i nordlysguiding vil det være nødvendig å levere persontransport 
for å frakte turistene til steder hvor det er mulig å se nordlyset. Bedriften 
vil kanskje servere mat. Dette innebærer at vederlaget som kundene 
betaler må fordeles ut fra hva som omsettes. Selges det nordlysguiding 
med buss og servering må derfor prisen fordeles mellom unntatt guiding, 
avgiftspliktig servering på 25 % og persontransport på 10 %. Praksis fra 
myndighetene viser at det skal svært lite til for at transportelementet 
anses som en egen tjeneste.

Eksempel fakturering

Presenter
Presentation Notes
Se jf. Finansdepartementets brev av 2. mai 2005 vedrørende reisebyråer mv. og merverdiavgift.
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Sanksjoner 
Betaling av merverdiavgift er basert på et prinsipp om 
selvdeklarering. Det vil si at avgiftssubjektet på eget initiativ 
sender avgiftsmyndighetene skattemelding for hver termin og 
betaler avgiften på grunnlag av egen beregning og 
innrapportering.

Prinsippet om selvdeklarering innebærer at skatteyter selv er 
ansvarlig for korrekt avgiftsbehandling og rapportering. Dette 
gjelder også selv om man bruker regnskapsfører

Myndighetene har hatt stort fokus på turistnæringen Hvis 
myndighetene oppdager at det er gitt uriktige eller 
ufullstendige opplysninger, eller at avgiftsbehandlingen ikke er i 
tråd med gjeldende regelverk, så kan dette medføre ileggelse av 
tilleggsskatt med en prosentsats på 20 %

Deklarering og sanksjon

Presenter
Presentation Notes
Se jf. Finansdepartementets brev av 2. mai 2005 vedrørende reisebyråer mv. og merverdiavgift.



Omsetning i eget navn, 
eller formidling
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• Det er det i flere sammenhenger avgiftsmessig nødvendig å 
skille mellom formidling og omsetning i eget navn (fremmed 
navn).

• Avgjørende for skillet blir en konkret vurdering av de avtaler som 
er inngått. 

• Omsetning i eget navn kjennetegnes ved et selvstendig ansvar 
overfor kjøperne for utførelsen av persontransporttjenestene 
(oppfyllelsesforpliktelse).

• Reisebyråer påtar seg vanligvis et ansvar overfor kunden som 
kun består i å utføre selve formidlingstjenesten.

Skille mellom formidling og omsetning i eget navn

Presenter
Presentation Notes
https://www.skatteetaten.no/contentassets/cdc3f612c5564277a0b8c568132f9a2e/fin-pdf.pdfhttps://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/reisebyraer-mv.-og-merverdiavgift/
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• Det skal som utgangspunkt beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og 
tjenester.

• Utgangspunktet forutsetter at det er egne varer og tjenester som omsettes i eget navn.
• Det er avgiftssubjektet som skal beregne og betale merverdiavgift av 

merverdiavgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel av varer 
• Ved omsetning av virksomhetens tjenester og varer skal virksomheten: 

• Beregne utgående mva 
• Fordele utgående mva på de ulike tjenester og varer som omsettes
• Fakturere kunden med korrekt merverdiavgift-sats
• Innberette og deklarere omsetning

Egen omsetning

Presenter
Presentation Notes
Utgangspunkt etter § 3-1Ansvaret for å betale påligger avgiftssubjektet jf. § 11-1 – se også skatteforvaltningsloven §§ 9-1 og 9-2
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• Ved formidlingstjenester anses kun formidlingshonoraret som forhandlerens egen 
omsetning.

• Som følge av den tette tilknytningen til den underliggende ytelsen skal 
formidlingshonoraret følge hovedytelsens avgiftssats. 

• Der hvor det omsettes flere underliggende ytelser med forskjellig avgiftssats skal 
formidlingshonoraret fordeles forholdsmessig med tilsvarende satser. 

• Ved formidling skal kun formidlingshonoraret innberettes som forhandlerens egen 
omsetning i mva-meldingen

Formidling (selge for fremmed navn)

Presenter
Presentation Notes
Ved formidling skal kun formidlingshonoraret innberettes som forhandlerens egen omsetning i mva-meldingen, jf. Finansdepartementets brev av 2. mai 2005 vedrørende reisebyråer mv. og merverdiavgift.
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1. Ved fakturering av merverdiavgift.
• Ved formidling skal kun formidlingshonoraret innberettes som 

forhandlerens egen omsetning i mva-meldingen, jf. 
Finansdepartementets brev av 2. mai 2005 vedrørende reisebyråer mv. 
og merverdiavgift.

2. Skillet kan videre ha betydning når mottaker av formidlingstjenesten er 
utenlandsk næringsdrivende
• Formidling er en fjernleverbar tjeneste som er fritatt for merverdiavgift 

etter nærmere bestemte regler.
3. Ved beregning av andel avgiftspliktig omsetning ved fastsettelse av 

fradragsnøkkel etter merverdiavgiftsloven § 8-2
• Formidler kan kun fradragsføre egne kostander ved oppfyllelsen.

Skille har betydning - formidling og omsetning i eget navn
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• Formidling av fjernleverbar tjeneste kan være avgiftsfri.

• Formidling av reiselivstjenester kan være avgiftsfri, selv om både 
utførelsen og nytten av tjenesten er i Norge dersom mottakeren 
er næringsdrivende mv. hjemmehørende i utlandet. Typisk fransk 
turoperatør.

• For privatpersoner er det ikke regler om innførselsmerverdiavgift 
Privatpersoner bosatt i utlandet betaler derfor normalt ikke 
merverdiavgift av fjernleverbare tjenester. 

• MEN:

• Er mottaker privatperson bosatt i utlandet, vil formidlingen av 
stedlige tjenester i merverdiavgiftsområdet, og tjenesten ytes 
når privatpersonen oppholder seg i Norge, måtte belastes med 
avgiftssats tilknyttet underliggende tjeneste

• Den underliggende ytelsen som leveres i 
merverdiavgiftsområdet vil i alltid være avgiftspliktig. 

Formidling av tjenester til utlandet

Presenter
Presentation Notes
Formidling av  bl.a. persontransport- og overnattingstjenester er en fjernleverbar tjeneste, og vil være avgiftsfri etter merverdiavgiftsloven § 6-22 annet ledd ved omsetning til bl.a. næringsdrivende hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet.Er mottaker privatperson bosatt i utlandet, vil formidlingen være avgiftsfri som helt ut til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, med mindre mottaker oppholder seg i merverdiavgiftsområdet når formidlingstjenesten ytes. Se 6-22 første ledd «helt ut er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet»Den underliggende ytelsen som leveres i merverdiavgiftsområdet vil i midlertidig være avgiftspliktig. (Som oftest med 12%)
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• Salg i kommisjon er omsetning i eget navn, men for fremmed regning. 
• Typisk for f.eks. charterreiser.
• Innebærer at kommisjonærer har påtatt seg et selvstendig ansvar ovenfor kunden.
• Omsetning av varer i kommisjon anses både som kommisjonærens og kommittentens 

omsetning jf. § 3-1 annet ledd.
• Ved kommisjonssalg skjer omsetning i kommisjonærens eget navn, men etter oppdrag 

fra og for regning av en kommittent.
• Merverdiavgiftsloven konstruerer med dette at det skjer en omsetning mellom 

kommittent og kommisjonær og mellom kommisjonær og kjøper av kommisjonsvaren.

Salg i kommisjon

Presenter
Presentation Notes
Se jf. Finansdepartementets brev av 2. mai 2005 vedrørende reisebyråer mv. og merverdiavgift.



Omsetning, 
beregningsgrunnlaget
og rabatter
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Omsetning og beregningsgrunnlag
Ved omsetning av varer og tjenester er 
beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften 
vederlaget, herunder tilskudd som utgjør en 
del av prisen på varen eller tjenesten. (§ 4-1)

Ikke omfattet av vederlaget:
• Utlegg pådratt i kjøpers navn og for 

kjøpers regning
• Lovbestemt inkasso- og purregebyr
• Forsinkelsesrenter etter loven
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Hva inngår i beregningsgrunnlaget
• I beregningsgrunnlaget inngår alle 

kostnader ved oppfyllelsen av avtalen, 
enten de inngår i vederlaget eller det 
kreves særskilt betaling jf. § 4-2

• Innebærer bl.a. at provisjoner og 
forhåndsavtale rabatter gitt i forbindelse 
med salget må hensyntas i 
beregningsgrunnlaget.
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Rabatter
• En rabatt kommer til fradrag i salgsprisen og får dermed betydning ved 

fastsettelsen av «vederlaget».
• Hvis derimot rabatten i realiteten består i en byttehandel, f.eks. ved 

reduksjon av pengeoverføringen mot at det inkluderes en annen ytelse i 
handelen skal dette behandles som byttehandel. 

• Byttehandel skal avgiftsmessig behandles som to selvstendige 
transaksjoner jf. § 4-3

• Viktig å trekke grense mellom «ordinære rabatter», hvor det ikke skal 
betales avgift av rabatten og «gavesalg/uttak» hvor det skal betales 
avgift fra virksomheten. 

Presenter
Presentation Notes
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/merverdiavgift---behandling-av-rabatter--skattedirektoratets-fellesskriv-av-7.-mai-2014/



Fradrag og 
optimalisering
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Fradragsrett for anskaffelser og kostander pådratt i virksomhet

• Må være legitimert for å fradragsføre kostnadene
• Kostnadene må være til bruk i avgiftspliktig virksomhet

• Må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret

• Relevanskriteriet, innsatsfaktor og nær tilknytning

• Sira Kvina og NC-dommen (Elkjøp dommen)

• Konsekvenser av mangel
• Tap av fradragsrett
• Tilleggsavgift

Ren formfeil?
Selger driver legitimt, men har glemt fakturadetaljer
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Avgift – den kompliserte fradragsretten 
1. Full fradragsrett for anskaffelser til 
bruk i avgiftspliktig virksomhet:

• Til bruk i avgiftspliktig virksomhet
• Relevant for 
• Naturlig og nær tilknytning

Ingen fradragsrett for anskaffelser til bruk 
i virksomhet utenfor merverdiavgiftsloven

2. Inngående merverdiavgift av varer og 
tjenester anskaffet til felles bruk, skal 
fordeles forholdsmessig

Ingen fordeling hvis avgiftsunntatt 
omsetning er under 5 % jf. mval § 8-2 (4)

Ingen fradragsrett dersom avgiftspliktig del 
er under 5% (unntak finansielle tjenester)

Fradragsforbud/avgrensing:
• Velferdsbehov, naturalavlønning
• Representasjon mv.
• Personbil, varebil kl. 1
• Privat bruk

Presenter
Presentation Notes
Fritatt: Fradrag for merverdiavgift man betaler, men trenger ikke fakturere merverdiavgift utUnntatt: Ikke fradrag, trenger ikke betale inn. Legg merke til justering plikt og rettForskjellige frister: Fellesareal MyldrearelGje4nnomgang 16 februar 8 mars og 15 mars



33

Document Classification: KPMG Confidential

© 2017 KPMG Law Advokatfirma AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Kostnader pådratt før virksomheten var registrert
Du kan få tilbakebetalt inngående merverdiavgift på anskaffelser gjort før registrering i
Merverdiavgiftsregisteret.

Levere tilleggsoppgave for merverdiavgift

• Kostnader påløpt før registrering
• Stilet til riktig avgifts subjekt - legitimert for å fradragsføre
• Kostnader og må være til bruk i virksomheten – innsatsfaktor + relevant

Eiendom/utleievirksomhet
3 års regelen, ikke for bygg i 8-6 (2)
For fast eiendom må det foreligge leiekontrakt med leietaker som driver avgiftspliktig eller 
kompensasjonsberettiget bruk
6 måneders regelen 



Særskilte
eksempler
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Opplevelsessenter
«Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning, uttak og formidling av 
tjenester i form av adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentre.»

• et geografisk avgrenset område er gjort investeringer som folk betaler for å få 
tilgang til.

• etablert bygg, anlegg eller andre former for innretninger som er tilpasset de 
opplevelser og aktiviteter publikum tilbys

• anlegget er beregnet for mer permanent drift

• et anlegg knyttet til natur, kultur eller historie 

Godkjent av skattemyndighetene

• En villmarksleir med lavvoer mv.

• åpne gårder 

• glassverk og ulike håndverks- og kunstnerverksteder hvor publikum får delta 
i aktiviteter 

• glassverk og ulike håndverks- og kunstnerverksteder hvor publikum får delta 
i aktiviteter 

Presenter
Presentation Notes
Legg til i juridisk utdrag5-10.2 Generelt om § 5-10Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning, uttak og formidling av tjenester i form av adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentre. Merverdiavgiftssatsen var opprinnelig 8 %, men ble med virkning fra 1. januar 2016 økt til 10 %, jf. Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll, Innst. 3 S (2015-2016) og Stortingets vedtak 14. desember 2015 nr. 1569.Det vises til NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget – Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet som danner grunnlaget for denne endringen. Se også Prop. 119 LS (2009-2010) avsnitt 6.3.Endringene er omtalt i SKD 6/10 og i Skattedirektoratets brev datert 21. juni 2010 til fornøyelsesparker og opplevelsessentre.Finansdepartementet peker på at de fleste fornøyelsesparker og opplevelsessentre allerede har avgiftspliktig omsetning og at utvidelsen av avgiftsgrunnlaget vil lette håndteringen av avgiftsplikten.I likhet med tidligere da disse tjenestene var unntatt fra merverdiavgiftsloven, oppstår det også nå avgrensningsspørsmål hva gjelder hvilke anlegg som omfattes og hvilke tjenesteytelser som skal ilegges den reduserte satsen.Omtalen nedenfor bygger dels på Finansdepartementets fortolkningsuttalelse 15. juni 2001 om merverdiavgiftsunntakene innenfor reiselivsnæringen avsnitt 6 og dels på Prop. 119 LS (2009-2010).Begrepene fornøyelsespark og opplevelsessenterUtgangspunktet ved tolkningen av begrepene er den naturlige språklige forståelsen av hva som er en fornøyelsespark og et opplevelsessenter. Det typiske for fornøyelsesparker og opplevelsessentre er at det på et geografisk avgrenset område er gjort investeringer som folk betaler for å få tilgang til. Som ett av flere momenter som kan være relevante ved avgrensningen, peker departementet på eventuell særlovgivning på området, f.eks. offentlige godkjennelsesordninger. Overføringsverdien av slik lovgivning må imidlertid vurderes konkret.TivolierNår det gjelder fornøyelsesparker legger Finansdepartementet til grunn at betegnelsen omfatter store faste etablissementer med et mangfold av ulike innretninger for underholdning og atspredelse. Begrepet fornøyelsespark omfatter også tivoli, idet tradisjonelle tivoliaktiviteter kan utgjøre en betydelig del av tilbudene i fornøyelsesparkene. Omreisende tivolier bestående av flyttbare samlinger av underholdningsinnretninger vil imidlertid fortsatt være unntatt, se kap. 3-7.3.[side 424]Som typiske eksempler på fornøyelsesparker som vil omfattes av området for den reduserte satsen kan nevnes Kristiansand Dyrepark, Norgesparken Tusenfryd og Hunderfossen Familiepark.Betegnelsen opplevelsessenter indikerer at virksomheten har etablert bygg, anlegg eller andre former for innretninger som er tilpasset de opplevelser og aktiviteter publikum tilbys. Rent språklig er det et vidt begrep som også kan omfatte fornøyelsesparker.Permanent driftSett på bakgrunn av at det er opplevelses- og aktivitetstilbudene som sådan som er den felles forretningsidé for opplevelsesnæringen, skal det ikke stilles store krav til hva som skal til for at det er etablert et opplevelsessenter. En villmarksleir med lavvoer mv. kan eksempelvis anses som et opplevelsessenter og dermed komme innenfor det lavsatsede området. Det avgjørende må være om anlegget er beregnet for mer permanent drift.Anlegg knyttet til natur, kultur eller historieDersom et anlegg knyttet til natur, kultur eller historie drives i tilknytning til et fast anlegg som er tilrettelagt for de angjeldende aktiviteter, vil dette anses som et opplevelsessenter. Det kan gjelde nedlagte fabrikker, gruver mv. med omvisning. I denne gruppen kan også medregnes ulike former for åpne gårder hvor publikum kan oppleve gårdsdrift med f.eks. dyrehold, men også delta i tradisjonelle gårdsaktiviteter og håndverksarbeid. Lignende tjenester tilbys også fra industri- og håndverksbedrifter i daglig drift. Eksempler på bedrifter i ordinær drift som kan bli omfattet av betegnelsen opplevelsessentre, er glassverk og ulike håndverks- og kunstnerverksteder hvor publikum får delta i aktiviteter som f.eks. glassblåsing, keramikkarbeider og lignende. I den grad det oppkreves vederlag for adgangen til slike opplevelser vil omsetningen være omfattet av den reduserte satsen. Det må imidlertid foretas en avgrensning til den daglige driften for slike virksomheter og eventuelt varesalg. Generelt nevner departementet at opplevelsesaktiviteter som tar sikte på å sette deltakerne inn i historiske hendelser, skikker, levesett, kultur, næringsdrift, naturfenomener og lignende vil være omfattet av den reduserte satsen. Noen av disse aktivitetene kan etter sin art grense opp mot kursaktivitet og vil derfor kunne være unntatt etter det særskilte unntaket for undervisning.Departementet nevner at badeland , dyreparker og akvarier vil være attraksjoner som etter sin art vil være omfattet av den reduserte satsen.Som eksempler på opplevelsessentre kan nevnes Nordkapphallen, Polarsirkelsenteret, Vikingsenteret i Lofoten, Aukrustsenteret i Alvdal, Breheimsenteret i Alvdal og Norsk Bremuseum i Fjærland.Tradisjonelle turistattraksjonerMange tradisjonelle turistattraksjoner vil være naturbasert og det kreves da ofte ikke betaling for opplevelsen. Det oppstår da heller ikke spørsmål om avgiftsplikt. Dersom det tas betaling for ulike innretninger som er etablert ved slike attraksjoner, må det anses å foreligge et opplevelsessenter. Ved de skapte turistattraksjonene som bl.a. omfatter historiske byggverk, utkikkstårn mv. skal inngangsbilletten ilegges redusert merverdiavgiftssats. Som eksempler kan nevnes Holmenkollanlegget, men den reduserte satsen vil gjelde også andre mer eller mindre kjente bygninger og anlegg av forskjellig aldre, f.eks. Vikingskipet.
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Fritidbolig –til bruk i næringsvirksomhet

Fritidsbolig AS, til bruk for 
kortidsutleie til turister

Leilighet til bruk for boligformål, 
kortidsutleie til ansatte

Oppført «naust» med oppføringskostnader på 4 mill + mva på 1 mill

Brukes i næring?

Brukes delvis i næring?

Skal ikke lenger brukes i næring?

År 6 bruksendring fra avgiftspliktig fritidsbolig i næring til avgiftsunntatt
boligformål

5/10 er av inngående merverdiavgift er endelig opptjent og skal ikke 
tilbakebetales til staten – ikke gjenstand for justering

Men år 6, 7, 8, 9 og 10 må eier betale tilbake til staten ( 100 000 kr hvert 
år)

Presenter
Presentation Notes
… og er ofte omtalt som «morroskatten»…Den lave satsen ble hevet fra 8 til 10 pst. 1. januar 2016. Økningen ble satt i sammenheng med oppfølgingen av Skatteutvalgets forslag om blant annet å redusere selskapsskatten og utvalgets anbefaling om å skyve skattebyrden fra skatt på sparing og skatt på arbeid til blant annet skatt på forbruk. Regjeringen mener det er viktig å fortsette å skyve skattebyrden i retning av skatt på forbruk.En økning av den lave merverdiavgiftssatsen med to prosentenheter vil trolig innebære noe økte priser på de aktuelle tjenestene. Størrelsen på prisøkningen vil avhenge av markedsforholdene, men selv med full overvelting av avgiftsøkningen på kundene vil maksimal prisøkning være 1,82 pst.Økningen av den lave merverdiavgiftssatsen fra 1. januar 2018 anslås å gi et merproveny på om lag 700 mill. kronerDen økte merverdiavgiftssatsen vil gjelde fra 1. januar 2018. Ved endringer i merverdiavgiftsregelverket skal merverdiavgiften beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for leveringen, jf. merverdiavgiftsloven § 22-1. Dette gjelder også for varer og tjenester som er betalt før regelverket eller satsen ble endret.Ved tidligere satsøkninger har avgiftsmyndighetene lagt til grunn at det likevel ikke må kreves betaling eller etterfakturering etter ny sats av utgående merverdiavgift for billetter med inntil 30 dagers varighet som er solgt før 1. januar og der tjenesten delvis leveres etter 31. desember. Dette vil i hovedsak omfatte persontransporttjenester. For billetter med mer enn 30 dagers varighet (årskort, sesongkort mv.) som er solgt før 1. januar og der hele tjenesten leveres etter 1. januar, må selger innberette utgående merverdiavgift med den sats som gjelder etter 1. januar. Dersom tjenesten leveres både før og etter nyttår, må det foretas en skjønnsmessig fordeling. Departementet legger til grunn at denne praksis videreføres.
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Merverdiavgift
• Hovedregel er at omsetning av og utleie av fast eiendom ikke er 

omfattet av avgiftsregelverket

• Frivillig registrering – utleie til avgiftspliktig næringsvirksomhet

• Utleie til boligformål ikke omfattet av regelverket for frivillig 
registrering

• Avgiftspliktig utleie etter merverdiavgiftsloven ved omsetning og 
uttak av tjenester som gjelder utleie av

• a) rom i hotellvirksomhet og lignende virksomhet
• b) fast eiendom til camping
• c) hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom

Presenter
Presentation Notes
Merverdiavgiftssatsen for romutleie i hotell mv. er 8 %. Det er særskilt angitt i lovforarbeidene at avgiftsplikten gjelder «ved næringsmessig utleie» av fritidseiendom. Formidling av slik utleie er også avgiftspliktig med 8 %. Om utleier av hytter og andre fritidseiendommer driver næringsvirksomhet, må vurderes konkret. Se om momenter i vurderingen, Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) pkt. 31.2.4.1. I forarbeidene pkt. 31.2.4.1 er det videre vist til avgrensningen mellom utleie av fritidseiendommer og annen utleie av fast eiendom som er unntatt fra merverdiavgift, f.eks. utleie til boligformål. Se også note til § 3-11 annet ledd. For hotellvirksomheter mv., se merverdiavgiftsforskriften §§ 5-5-1 og 5-5-2 om beregning av merverdiavgift ved servering til overnattingsgjester.
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Skattedirektoratets fellesskriv av 18.6.2013
Skattedirektoratets fellesskriv av 18.6.2013

Grensen mellom merverdiavgiftsunntatt utleie av fast 
eiendom og avgiftspliktig utleie av rom i hotell og 
lignende virksomhet

Avgiftspliktig romutleie i hotellvirksomhet mv. må 
avgrenses mot det generelle avgiftsunntaket for utleie 
av fast eiendom mv. herunder utleie til boligformål.

Hvorfor?

Merverdiavgiftssystemet skal virke mest mulig nøytralt 
på forbruksvalget. (Hensynet til en konkurransenøytral 
merverdiavgiftslovgivning)

Virksomheter som driver i direkte konkurranse med 
hoteller bør derfor også være avgiftspliktige.
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BFU-2016-6 av 30.06.2016
BFU-2016-6 av 30.06.2016

• Eiendommene ble anskaffet for korttidsutleie (dags- ukes og månedsleie) og skal etter det opplyste leies ut 
via Airbnb, som er en markedsplass særlig for utleie av ferieleiligheter, og det legges til grunn at utleien 
drives i konkurranse med andre overnattingsvirksomheter i området.

• Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra merverdiavgiftsloven, jf. merverdiavgiftsloven § 3-11. I 
annet ledd bokstav a i bestemmelsen fastslås at utleie av rom og lokaler som nevnt i loven § 5-5 første og 
annet ledd likevel er omfattet.

• Skattedirektoratet mente at innsenders utleievirksomhet etter sin art må anses som utleie av 
«ferieleiligheter». Skattedirektoratets vurderer det slik at den planlagte utleieaktiviteten vil anses som 
merverdiavgiftspliktig, jf. merverdiavgiftsloven § 5-5 første ledd bokstav c.

• Vurderingen kun er veiledende og at det ikke er tatt stilling til spørsmålet om næringsvirksomhet og 
registrering i merverdiavgiftsregisteret.

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2009-06-19-58/%C2%A73-11
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2009-06-19-58/%C2%A75-5
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2009-06-19-58/%C2%A75-5
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Kortidsutleie av egen bolig - «AirBnb-skatt»
Utgangspunkt

Utleieinntekt fra egen bolig er skattepliktig unntatt når:

• eieren benytter minst halvparten av boligen til egen bruk, regnet etter 
utleieverdien.

• hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20.000 kroner i 
inntektsåret

Kortidsutleie av egen bolig – uteleieforhold < 30 dager

• Skattefritak fjernes, beskattes som kapitalinntekt – hvis ikke virksomhet

• Det foreslås et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 pst. av inntekten 
som overstiger 10 000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt

• Gjennomføres ved endringer i skatteloven §§ 7-2 og 7-10.

SLIK ER FORSLAGET

 Regjeringen foreslår å avvikle 
skattefritaket for korttidsutleie av 
egen bolig. Forslaget innebærer at 
leieinntekt fra utleieforhold som 
varer mindre enn 30 dager, skal 
beskattes som kapitalinntekt.

 Inntekt fra utleieforhold på minst 
30 dager skal fortsatt være 
skattefri hvis boligeieren bruker 
minst halvparten av boligen selv 
(regnet etter utleieverdien). 

 I regjeringens forslag legges det 
opp til at du nå må betale skatt av 
85 % av inntektene over 10.000 
kr. 

Presenter
Presentation Notes
Utleieinntekt fra egen bolig er etter gjeldende regler skattefri dersom eieren bruker minst halvparten av boligen selv (regnet etter utleieverdien). Ved utleie av mer enn halvparten av boligen, er inntekten skattefri dersom samlet utleieinntekt er inntil 20 000 kroner i inntektsåret. Den fremvoksende delingsøkonomien taler for å vurdere skattereglene for utleie av egen bolig på nytt. Boligeiere kan enkelt leie ut sin egen boliggjennom digitale plattformer. Skattefritaket gjør slik utleie svært gunstig. Ettersom korttidsutleie kan gi betydelige leieinntekter, kan enkelte boligeiere finne det lønnsomt å trekke sine utleieenheter fra det tradisjonelle utleiemarkedet. Selv om korttidsutleie foreløpig foregår i et relativt begrenset omfang, vil omfanget trolig øke over tid. Departementet mener at skattereglene allerede nå bør endres for å ta høyde for en slik utvikling. Departementet vil videre peke på at det er uheldig at slik korttidsutleie av egen bolig er skattefri, mens tradisjonell overnattingsvirksomhet er skattepliktig. Slik forskjellsbehandling skaper konkurransevridninger og kan bidra til en mindre effektiv ressursbruk. Et flertall i Delingsøkonomiutvalget, jf. NOU 2017: 4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer, foreslo å beskatte korttidsutleie utenfor virksomhet som kapitalinntekt for å øke likebehandlingen av private aktører og tradisjonell hotell- og overnattingsvirksomhet. Utvalget peker på at korttidsutleie innebærer en høyere grad av personlig arbeidsinnsats og derfor skiller seg fra langtidsutleie. Aktører som driver korttidsutleie, har ofte flere leieforhold i løpet av ett år, og slik utleie har ofte likhetstrekk med hotellvirksomhet. Departementet foreslår å avvikle skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. Forslaget innebærer at leieinntekter fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, skal beskattes som kapitalinntekt. Det foreslås et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 pst. av inntekten som overstiger 10 000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt. De 15 % du ikke blir skattlagt for er ment å være et sjablongmessig fradrag for kostnadene forbundet med utleien. De første kr 10 000 er et minstefradrag, og det er derfor kun leieinntekten ut over dette som blir skattlagt.Utleie av egen fritidsbolig beskattes på denne måten i dag. Det vises til forslag til endringer i skatteloven §§ 7-2 og 7-10.Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018.Disse nye reglene gjelder ikke for utleie som har et så stort omfang at det regnes for å være næringsvirksomhet. Grensen for når korttidsutleie går fra å være kapitalinntekt til næringsinntekt må vurderes konkret ut fra utleiens intensitet og omfang. Utleieinntekten for gjenstander, bolig og fritidsbolig skattlegges i utgangspunktet med 24 % (23 % i 2018). Dersom bolig eller fritidseiendom anses utleid i næringsvirksomhet skal det imidlertid også beregnes personinntekt av leieinntekten. Personinntekten er grunnlag for trygdeavgift og trinnskatt (tidligere toppskatt). Avhengig av inntektens størrelse, kan skattesatsen bli opptil 50,1 %. Det vil her være aktuelt å vurdere hvorvidt utleien bør skje gjennom et AS. Hvorvidt utleien er å anse som næringsvirksomhet, skal avgjøres basert på en konkret helhetsvurdering hvor en ser hen til aktivitetens varighet og omfang, om virksomheten er egnet til å gi overskudd og om den drives for utleiers egen regning og risiko. Som en tommelfingerregel vil utleie av 5 boenheter eller mer for bolig- eller fritidsformål anses som næringsvirksomhet.Men også utleie av færre boenheter kan være næringsvirksomhet. I august 2016 avga Skattedirektoratet en bindende forhåndsuttalelse hvor det ble lagt til grunn at korttidsutleie av to leiligheter var å anse som næringsvirksomhet slik at det skulle beregnes personinntekt av leieinntektene. Eieren av leilighetene skulle leie de ut via Airbnb, hvor leilighetene ville være tilgjengelige for dags- ukes- og månedsleie. Som ledd i utleien skulle eieren sørge for renhold av leiligheten, fjerning av søppel, skifte av sengetøy etc. Skattedirektoratet fant at denne aktiviteten var av betydelig høyere omfang enn ved normal langtidsutleie, slik at næringskravet var oppfylt.Forslaget anslås å øke provenyet med 6 mill. kroner påløpt og 5 mill. kroner bokført i 2017
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Formidler av overnatting og reiser - reisebyråer
Merverdiavgiftsloven 

• Ved formidling av tjenester skal kun 
formidlingshonoraret inngå som reisebyråets 
omsetning i de terminvise 
omsetningsoppgavene.

• Godtgjørelsen for selve formidlingen (egen 
omsetning) må spesifiseres slik at 
avgiftsgrunnlaget og selve avgiftsbeløpet 
fremkommer, 

• Det må angis hvor stor del av formidlingen som 
gjelder for eksempel flyreiser ( XX %), hvor stor 
del som gjelder servering (XX %) og hvor stor 
del som gjelder overnatting (XX %). 

• Slik spesifikasjon er også viktig av hensyn til 
kunden som vil kunne ha fradragsrett for 
merverdiavgift på noen utgifter. 

• Finansdepartementets brev av 2. mai 2005 
vedrørende reisebyråer 

31,6

10

Kommersielle overnattingsdøgn

Hotell Camping/hyttegrend

Millioner

Millioner

Presenter
Presentation Notes
Mergverdiavgiftsloven § 5-5 (3) jf. (1)Statistikk: I 2015 var det 1 089 hoteller med til sammen 175 300 disponible hotellsenger. Av totalt 31,6 mill. kommersielle overnattingsdøgn var tilnærmet 21,6 mill. på hotell, mens i underkant av 10 mill. var på campingplass eller i hyttegrend. Norske hoteller hadde en kapasitetsutnyttelse på 53,7 pst. Hotellnæringen hadde en samlet losjiinntekt på 13,2 mrd. kroner (Statistikknett Reiseliv, 2016).Hotellvirksomhet ble avgiftspliktig fra 1. september 2006. I Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) ble det også foreslått avgiftsplikt på fritidseiendommer, og dette ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2008. 



Takk for 
oppmerksomheten

Advokatfullmektig Christin Bassøe Jørstad
Advoaktfullmektig Harald Olsvik
KPMG Law Advokatfirma AS
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