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Reisekostnader og fradrag for inngående avgift

Meldingen omhandler fradrag for inngående merverdiavgift på arbeidstakers 
reisekostnader, betalt av virksomheten. Det tradisjonelle utgangspunktet at utgifter 
til reise mellom hjem og arbeidssted ikke kan fradragsføres. Høyesteretts dom av 
30. september 2011 (Halliburton AS) bekrefter og styrker dette utgangspunktet. I 
meldingen skisseres opp hva som nærmere skal til for at en reise mellom hjem og 
arbeid skal være fradragsberettiget. Videre behandles reiser som omhandler flere 
arbeidssteder. Avslutningsvis kommenteres noen enkeltspørsmål knyttet til 
overnatting.  
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1 Innledning  

1.1 Generelt 

Utøvelse av avgiftspliktig virksomhet er gjerne forbundet med omfattende reisevirksomhet, hvilket 
reiser spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift på utgiftene til dette. Det foreligger så 
langt lite praksis knyttet til temaet, hvilket må ses i lys av at de mest sentrale tjenestekategoriene, 
overnatting og persontransport, opprinnelig har vært unntatt fra avgiftsplikt. Persontransport ble 
avgiftspliktig fra 1. mars 2004 ved endringslov av 12. desember 2003 nr. 102, mens romutleie i 
hotellvirksomhet ble avgiftspliktig fra 1. januar 2006 ved endringslov av 9. desember 2005 nr. 116, 



begge deler med redusert sats (8 %). Serveringstjenester har imidlertid vært avgiftspliktig siden 
1. januar 1970, slik også drivstoff og leiebil.  

Fradragsretten på reisekostnader må som utgangspunkt vurderes etter hovedregelen om fradrag i 
mval § 8-1, men må også ses i lys av avskjæringsreglene i mval §§ 8-3 og 8-4. Mval § 8-3 
avskjærer fradragsrett på bl.a. serveringstjenester, kost og naturalavlønning, representasjon, samt 
fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov. Videre avskjærer mval § 8-4 som 
hovedregel fradrag på bl.a. anskaffelse, drift og vedlikehold av personbiler1. Dette er utgifter som 
gjerne vil påløpe i forbindelse med reiser, men hvor lovgiver ut fra kontrollhensyn har funnet å 
nekte fradrag på enhver anskaffelse fordi de ofte vil gjelde privat forbruk. 

Meldingen tar utgangspunkt i utgifter forbundet med reisen mellom arbeidstakers bosted og 
arbeidsstedet. Det har lenge vært klart at kostnader forbundet med denne reisestrekningen 
prinsipielt ikke er fradragsberettiget. Høyesteretts dom av 30. september 2011 (Rt.2011.1260 – 
Halliburton AS) styrker dette utgangspunktet. Skattedirektoratet har - særlig i kjølvannet av 
Høyesteretts dom - mottatt en rekke spørsmål vedrørende rekkevidden av standpunktet og vil 
knytte noen kommentarer til dette. Dette omfatter også reiser mellom flere arbeidssteder. Fokus vil 
være på selve persontransporten. Avslutningsvis følger også noen merknader vedrørende 
fradragsrett på overnatting.

Spørsmålet om en reisekostnad er fradragsberettiget vil bero på om reisen har tilstrekkelig nær 
tilknytning til virksomheten; reisen må være ”til bruk i den registrerte virksomheten”. Dette 
grunnkravet følger av den nevnte hovedregelen om fradrag for inngående avgift, se mval § 8-12. 
Det er et sikkert utgangspunkt at reisen mellom hjemmet og arbeidet ikke har en slik tilknytning. 
Synspunktet er at reisen anses som et privat anliggende. Hvor virksomheten betaler for slike 
reiser, betaler den m.a.o. for noe som er privat forbruk og som er virksomheten uvedkommende. 

At en reise nedenfor omtales som «fradragsberettiget» må leses med den reservasjon at det kan 
være andre begrensninger i fradragsretten enn reisekostnadens mulige karakter av privatugift. Vi 
viser særlig til at hvor virksomheten også har omsetning som er unntatt fra loven, må det i tillegg 
vurderes om den aktuelle reisekostnad har tilstrekkelig tilknytning til den avgiftspliktige 
(«registrerte») del. Dette spørsmålet faller utenfor rammene for denne meldingen, se nærmere 
Merverdiavgiftshåndboken (8. utg. 2012) kap. 8-1 og 8-2. 

1.2 Høyesteretts dom (Rt.2011.1260 – Halliburton AS)

I Høyesteretts dom av 30. september 2011 (Rt.2011.1260 – Halliburton AS) ble reiseutgifter for 
ansatte i et oljeserviceselskap ansett som ikke fradragsberettiget. Arbeidstakerne, som jobbet i 
offshoreturnus, bodde på ulike steder i landet og ble for arbeidsgivers regning transportert med 
kollektivtransport fra eget bosted og ut til seks ulike helikopterbaser. Basene utgjorde utreisestedet 
for transport videre ut til oljeinstallasjonene i Nordsjøen, som var arbeidsstedet for de ansatte. 

1
 Unntakene gir fradragsrett på slike anskaffelser til bilforhandlere, bilutleiefirmaer, drosjevirksomheter, rutebilselskaper etc., se annet punktum 

bokstav a) – c).  
2
 Fradragsretten kan også vurderes ut fra regelen om naturalavlønning i mval § 8-3, d). Staten anførte denne bestemmelsen som alternativt grunnlag 

for å nekte Halliburton fradrag, men pga. resultatet gikk Høyesterett ikke inn på dette. 
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Saken gjaldt kostnadene knyttet til strekningen hjemmefra og ut til disse basene, idet selve 
helikoptertransporten videre ut til riggene var fritatt for merverdiavgift. 

Høyesterett innledet med å påvise at det er karakteren av privatutgift som bryter 
avgiftstilknytningen for denne typen reiser og som dermed avskjærer fradrag. Man viste således 
først generelt – under henvisning til motivene til 1969-loven – til at arbeidsgivers dekning av 
anskaffelser som er av privat karakter ikke har virksomhetstilknytning (dommens avsnitt 26)3. I 
forhold til persontransport spesielt viste Høyesterett så til at lovgiver under 2001-reformen påpekte 
at det ville ”oppstå avgrensningsproblemer mellom transportutgifter til bruk i virksomheten og 
transportutgifter av privat karakter”, og at tilknytningskravet ville innebære at det ”eksempelvis [ikke 
vil] foreligge fradragsrett for inngående avgift på utgifter til reise mellom hjem og arbeidssted…” 
(27)4. Endelig viste Høyesterett til at man i motivene fastholdt dette syn da avgiftsplikt på 
persontransport ble innført i 20045 (28). 

Etter å ha belyst privataspektet ved denne typen reiser gikk Høyesterett inn på betydningen av de 
”særegne forhold” i saken (29). Med de ”særegne forhold” siktet Høyesterett til det spesielle 
reisemønsteret som forelå ved at reisemålet var helikopterbaser som lå spredt langs hele kysten, 
og at oppmøtestedet (dels) kunne variere for den enkelte. 

Høyesterett fant at disse ”særegne forhold” ikke var tilstrekkelig og viste først til uttrykket ”til bruk” i 
virksomheten, som nå finnes i mval § 8-1, og påpekte at et moment mot fradragsrett var at 
Halliburtons transporttjenester ikke var til direkte bruk i selskapets produksjon eller tjenesteytende 
virksomhet (avsnitt 30). Videre ble det vist til at den ansatte normalt ikke utførte arbeid under 
reisen, og at reisen mellom hjem og helikopterbase måtte anses å skje i den ansattes fritid (31). 
Det var også et poeng at de aktuelle reisekostnader var utgifter som normalt tilordnes andre enn 
virksomheten selv (her de ansatte) (31). Det hadde heller ikke betydning at arbeidsgiver var 
tarifforpliktet til å dekke reiseutgiftene (32), ei heller hvorvidt reisen var fradragsberettiget 
skatterettslig (33-34). Rettstekniske hensyn tilsa at det heller ikke kunne tilsi fradragsrett at 
oppmøtestedet kunne variere, her ved at helikopterbaser lå spredt langs hele kysten (25, 35). Etter 
denne gjennomgangen oppsummerte Høyesterett at det ”avgjørende” var fraværet av tilknytning 
mellom reisene og Halliburtons avgiftspliktige virksomhet (avsnitt 36). 

Dommen bekrefter for det første et allerede sikkert utgangspunkt, nemlig at arbeidstakers reise 
mellom hjem og arbeid er virksomheten uvedkommende og dermed ikke fradragsberettiget. For 
det annet påvises en rekke faktorer som ikke endrer dette utgangspunktet (varierende reisemål, 
tariffregulert betalingsplikt for arbeidsgiver etc.), jf ovenfor. Derimot gis det ikke så mange 
holdepunkter for hva som ”manglet” for at reisen likevel skulle anses virksomhetsrelevant. Som 
Skattedirektoratet kommer tilbake til nedenfor gir imidlertid dommens faktum holdepunkter for hvor 
grensen går.  Først følger noen kommentarer til inntektsskatterettens regulering av tilsvarende 
spørsmål. 

1.3 Inntektsskatterettens modell 

I inntektsskatteretten brukes ”fast arbeidssted" som nøkkelkriterium for å avgrense den 
skatterettslige fradragsrett/lønnsinnberetningsplikt på reiseaktivitet i ulike retninger. Når det gjelder 

3
 Innstilling fra Skattekommitéen av 1966 s 88.

4
 Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) s 63. 

5
 Ot. prp. nr. 1 (2003-2004) s 28
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reise mellom hjem og arbeid er forutsetningen at reiser mellom bolig og arbeidssted som er "fast 
arbeidssted" er å anse som privatutgifter, jf forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 
(skatteforskriften) § 6-44-12 bokstav a). Det sted hvor skatteyter normalt utfører sitt arbeid vil være 
hans "faste arbeidssted", jf § 6-44-11 bokstav a). Det oppstilles også alternative kriterier, slik at 
samme skatteyter kan ha flere "faste arbeidssteder". F.eks. vil utføring av arbeid på samme sted i 
to uker gjøre (også) dette stedet til arbeidstakerens "faste arbeidssted", jf bokstav b. Også et 
oppmøtested kan på visse vilkår være et fast arbeidssted, jf bokstav c og d.

Som nevnt presiserer Høyesterett i Halliburton-dommen at den skattemessige behandlingen av 
den ansattes reiseutgifter ikke kan være avgjørende. Skattedirektoratet slutter seg til dette.  
Skatteforskriften tillegger f.eks. reiser som overstiger et gitt antall km automatisk 
fradragsvirkninger. Imidlertid sier selve lengden på en reise i seg selv ikke noe om dens 
virksomhetstilknytning. Skatterettens tekniske sjablongregler fokuserer dessuten på den enkelte 
ansatte ved at reiseaktiviteten til to arbeidstakere som utfører eksakt samme arbeid kan bli 
behandlet ulikt skattemessig. Det er ikke innlysende at man kan behandle fradragsretten i 
merverdiavgiftsretten på samme måte. 

2 Reisen mellom hjem og arbeid: Når anses reisen privat? 

2.1 Begrepet ”fast arbeidssted” i avgiftsretten

Selv om inntektsskatterettens positivrettslige sjablongregulering ikke kan brukes i avgiftsretten, 
finner vi det hensiktsmessig å benytte selve begrepet «fast arbeidssted» for å betegne grensen 
mellom fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede reiser. I begge henseender handler det om 
å definere når en reisekostnad er en privatutgift. Inntektskatterettens forutsetning er at 
arbeidstakers regelmessige tilknytning til et arbeidssted skal være avgjørende for om reisen 
mellom hjemmet og dette sted skal anses som privat. Også i merverdiavgiftsretten er det 
regelmessigheten, samt hjemtilknytningen, som etter Skattedirektoratets syn gjør en reise «privat». 
Vi finner også at uttrykket "fast arbeidssted” er hensiktsmessig å benytte rent språklig. 

Samtidig understrekes det at skillet mellom fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede reiser i 
avgiftsrettslig henseende må baseres på en forståelse av det avgiftsrettslige lovkriteriet «til bruk i 
… virksomheten», herunder hva som naturlig kan ses som en reise mellom hjemmet og arbeidet. 
Inntektsskatterettens sjablongregulering kan ikke benyttes direkte, og kan kun tjene som 
støtteargument for noe som allerede lar seg utlede av det nevnte kriterium. 

2.2 Reise mellom hjem og fast arbeidssted 

Skattedirektoratet legger til grunn at reiser mellom hjemmet og det, som i tråd med det som følger 
nedenfor, er et «fast arbeidssted» som utgangspunkt ikke vil være fradragsberettigede. 

I vurderingen av om et arbeidssted er et fast arbeidssted må det etter Skattedirektoratets syn, som 
i inntektsskatteretten, legges vekt på hvorvidt arbeidet på det aktuelle sted skjer regelmessig og 
med en viss hyppighet. Vi viser til skatteforskriftens hovedregel om normalarbeidsstedet, jf 
§ 6-44-11 første ledd bokstav a. Arbeidstakeren kan i kraft av dette ha flere arbeidssteder. Den 
positivrettslige 14-dagersregelen kan dog ikke overføres på avgiftsretten, jf bokstav b. 
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Som nevnt forutsetter Høyesterett i Halliburton-dommen at variasjon mht. oppmøtested er av 
underordnet betydning. Samtidig viser saksforholdet i dommen at kretsen av mulige 
oppmøtesteder var begrenset (seks helikopterbaser) for de aktuelle oljeservicearbeiderne, og at 
reisemønsteret var regulært ved at de reisende var oljeservicearbeidere under tariffavtale i 
offshoreturnus og ved at reisene fulgte denne turnus. Med dette som utgangspunkt antar 
Skattedirektoratet at så lenge arbeidsstedet inngår i en mer eller mindre begrenset krets av mulige 
reisemål for arbeidstakeren, så kan selve arbeidsstedet variere fra dag til dag uten at dette endrer 
vurderingen.  

I tråd med dette antar vi at utreise til ulike forretnings- og driftsenheter innenfor en virksomhet, 
dersom dette skjer regelmessig, vil være å anse som reiser til faste arbeidssteder (privatreiser). En 
arbeidstaker bosatt i Oslo arbeider f.eks. tre dager i uken ved hovedkontoret i Oslo (A1). Torsdag 
og fredag dagpendler han til filialene i hhv. Stavanger (A2) og Bergen (A3). Alle disse tre steder vil 
være «fast arbeidssted» avgiftsrettslig. Reise til og fra alle tre steder vil dermed være ikke 
fradragsberettigede privatreiser. Disse driftsenhetene kan i og for seg sidestilles med 
helikopterbasene (oljeinstallasjonene) i Halliburton-saken; reisemålene varierer, men de inngår i en 
begrenset krets av mulige oppmøte-/arbeidssteder for arbeidstakeren. 

        A1 A2 A3

    
   Hjem

At det ikke er knyttet faste ukedatoer eller datoer til arbeidet på det aktuelle sted kan ikke være 
avgjørende. Vi viser til de ”avgrensningsmessige problemer” som Høyesterett brukte som 
argumentert mot å la variasjon i oppmøtested være avgjørende, og vi antar at dette må gjelde 
tilsvarende i forhold til slike variasjoner. 

Som nevnt ovenfor forutsetter Halliburton-dommen at variasjon i oppmøtesteder ikke fratar reisens 
karakter av å være en privatreise. Etter Skattedirektoratets syn gir dommen grunnlag for å oppstille 
som et generelt utgangspunkt at når et arbeidssted og/eller et oppmøtested inngår i en fast krets 
av mulige reisemål, så kan det – tross variasjon som nevnt – anses som et fast arbeidssted. 
Praksis i kjølvannet av Halliburton-dommen faller etter vårt syn inn under dette. Klagenemnda for 
merverdiavgift har således forutsatt at fiskere i trålrederier utfører privatreiser ved reise til og fra 
rederiets båter selv om båtene lå i forskjellige havner, jf klagesak nr. 7252 og 7254. Her kan 
reisemålene riktignok hevdes å være ubegrenset, idet en båt kan befinne seg i mange ulike 
havner. Imidlertid var arbeidsstedene begrenset for så vidt som de var knyttet til virksomhetens 
innretninger (båtene). Tilsvarende kan sluttes fra klagesak nr. 7381, som gjaldt ansatte på 
supplybåter med varierende av- og påmønstringssted.   

Skattedirektoratet antar at også et oppmøtested etter omstendighetene kan være et fast 
arbeidssted, gitt at oppmøtet der skjer tilstrekkelig regelmessig. Den avgiftsrettslige forståelsen av 
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når et oppmøtested er et fast arbeidssted er imidlertid ikke nødvendigvis sammenfallende med 
inntektsskatterettens, jf skatteforskriften § 6-44-11 bokstav c og d. Når det gjelder skip, fly etc. kan 
det f.eks. etter omstendighetene være mer naturlig å legge avgjørende vekt på hvor ofte den 
reisende arbeider på innretningene innenfor «flåten» enn hvor regulært selve oppmøtestedet er. 
De nevnte klagesaker kan sies å støtte dette, idet reisene her ble definert som private til tross for 
at kretsen av mulige oppmøtesteder fremstod som praktisk talt ubegrenset. 

Skattedirektoratet antar videre at aktører som utfører større entrepriser, f.eks. innen bygg og 
anlegg, eller vei- og skipsbygging, og hvor reiseaktiviteten til arbeidstakerne er organisert på 
lignende måte som hos Halliburton, som utgangspunkt må behandles tilsvarende. Det kan ikke 
være avgjørende hvorvidt arbeidskraften er innleid eller om det brukes egne ansatte, se også kap. 
4.1 om arbeidsutleie. At arbeidsstedet til tider kan være mobilt f.eks. ved veientrepriser, kan heller 
ikke anses avgjørende avgiftsrettslig.

Foreligger arbeidskontrakt, vil denne kunne belyse om et arbeidssted inngår i et tilstrekkelig 
regelmessig mønster til å være et «fast arbeidssted». Ifølge aml § 14-6 første ledd bokstav b skal 
avtalen angi arbeidsplassen, og, hvis det ikke finnes noen fast arbeidsplass eller 
hovedarbeidsplass, opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder og oppgi 
forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiveren. At et sted er oppgitt som fast 
arbeidssted eller hovedarbeidssted vil ofte rent bevismessig kunne tilsi at stedet er et fast 
arbeidssted avgiftsrettslig. Det er likevel de reelle forhold som skal legges til grunn. Forutsettes det 
f.eks. i arbeidskontrakten at det ikke er noen fast arbeidsplass, men arbeidstakeren arbeider 
regelmessig i A, skal reisene mellom hjemmet og A ses som privatreiser selv om A ikke er omtalt i 
kontrakten.

2.3 Reise mellom hjem og et ikke fast arbeidssted

Et arbeidssted som ikke tilfredsstiller de krav til regelmessighet mv som skissert opp ovenfor kan 
her betegnes som «ikke fast arbeidssted». Reiser mellom hjemmet og et ikke fast arbeidssted vil 
som utgangspunkt være en fradragsberettiget virksomhetsreise. Det som særlig kjennetegner et 
ikke fast arbeidssted er at arbeidet på dette sted fremstår som mer sporadisk og/eller 
situasjonsbestemt enn arbeidet på et fast arbeidssted. 

Steder som således vil være ikke faste arbeidssteder vil være en husstand som en håndverker 
besøker for å foreta reparasjoner, klientens sted for en konsulent, eller en domstol for en advokat 
som skal prosedere en sak. Et fellestrekk med Halliburton-tilfellet er riktignok at reisene gjelder 
utføring av avgiftspliktige oppgaver hos andre. Forskjellen er imidlertid at arbeidsstedet ikke er 
regelmessig. 

Hvis f.eks. arbeidstakeren i eksempelet under kap. 2.2. i stedet for å reise til virksomhetens to 
filialer på torsdag og fredag reiser ut til to tilfeldige kunder i hhv. Stavanger (A2) og Bergen (A3), vil 
reisene dit normalt anses fradragsberettiget og bare reisen til hovedkontoret i Oslo (A1) vil være en 
ikke fradragsberettiget privatreise. 

Også reise til virksomhetens egne steder (hovedkontor, filial) kan være fradragsberettigede 
virksomhetsreiser dersom arbeidet der fremstår som mer sporadisk og/eller situasjonsbestemt. En 
advokat arbeider f.eks. fast ved firmaets Oslo-kontor. Han må i ett spesielt tilfelle besøke Bergen-
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kontoret for å møte en klient. Reisene til Oslo vil være privatreiser, men reisen til Bergen vil som 
utgangspunkt være en fradragsberettiget virksomhetsreise. Reiser han derimot fast til Bergen 
f.eks. én gang per uke, vil også disse reisene kunne bli ansett som privatreiser.

2.4 Den øvrige vurdering 

Den inndeling som fremgår under hhv. kap. 2.2 og 2.3 er å anse som utgangspunkter. Det vil 
kunne foreligge forhold som gjør at man må forlate disse. Et moment vil hele veien være om 
arbeidet og/eller reisen kan anses som ledd i et regelmessig opplegg eller ikke. 

Et eksempel på at utgangspunktet må forlates vil være reiser pga. nødvendig tilkalling utenom 
ordinær arbeidstid. En rekke ansatte i en virksomhet må f.eks. arbeide en søndag for å rydde opp 
etter en brann i virksomhetens lokaler, og virksomheten betaler drosjeregningene deres. Selv om 
lokalene ellers må ses som et fast arbeidssted, vil reisen i dette tilfelle være en fradragsberettiget 
virksomhetsreise. 
 
Ved tvil om reisens status vil det videre være et moment om det vil fremstå som naturlig at den 
ansatte selv betaler for reisen. I Halliburton-saken vektla Høyesterett som argument mot 
fradragsrett at reiser mellom hjem og arbeid normalt bæres av arbeidstakeren selv. Ved reiser til 
f.eks. ulike former for kurs, seminarer mv, betalt av virksomheten, vil det således kunne være et 
moment i vurderingen hvorvidt reiseutgiftene etter sin art fremstår som en naturlig 
virksomhetskostnad. 

Lang reisevei gir ikke i seg selv grunnlag for fradragsrett. Strekningen mellom hjem og arbeidssted 
må normalt ses som en konsekvens av hvor arbeidstaker bor, hvilket ikke har noe med 
virksomheten å gjøre. Inntektsskatterettens hensyntagen til lang reisevei gjennom 
avstandsfradraget er f.eks. ikke overførbar, jf. skatteforskriftens § 6-44-1. 

Det er heller ikke avgjørende at arbeidsstedet er i utlandet. I de ovennevnte klagesaker mønstret 
skipsmannskapet på bl.a. i Danmark og Skottland (klagesak nr. 7552), på kyststrekninger i ulike 
deler av det nordøstlige Atlanterhavet (klagesak nr. 7254), og på ulike steder i verden 
(klagesak nr. 7381). Reisene var likevel privatreiser. I Halliburtonsaken var det endelige 
oppmøtested på en innretning offshore. 

Reisen kan heller ikke stilles i noe annet lys som følge av at en reise mellom hjem og arbeidsssted 
krever en eller flere overnattinger. Dette kan dels bero på lang reisevei, jf. ovenfor. En annen sak 
er at det kan det få betydning for fradragsretten hvorvidt det overnattes på et arbeidssted før reise 
til et annet, se nærmere kap. 3.3 og 3.4 nedenfor. Når det gjelder avgiftsbehandlingen av selve 
overnattingen, se kap. 5.1. 

Skattedirektoratets antar at utreiser til ulike selskaper innen konsern ikke står i noen prinsipiell 
særstilling. Det kan f.eks. ikke tillegges avgjørende betydning at arbeidsstedet er hos et annet 
konsernselskap enn hvor arbeidstakeren er juridisk ansatt. 

At arbeidstakeren utfører arbeid underveis, kan hevdes å øke reisens virksomhetstilknytning. 
Høyesterett begrunner som nevnt Halliburtons manglende fradragsrett med at de ansatte normalt 
ikke utførte arbeid under reisen. Etter Skattedirektoratets syn bør man likevel være varsom med å 
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vektlegge dette, bl.a. grunnet kontrollhensyn. Dette momentet synes for øvrig heller ikke å ha vært 
avgjørende for Høyesteretts standpunkt.  

At det foreligger et ansettelsesforhold hvor arbeidstakeren blir lønnet for reisetiden kan være et 
moment. Slik avlønning kan ses som en indikasjon på at det skjer virksomhetsrelevant produksjon 
under reisen. Momentet bør imidlertid vektlegges med varsomhet, idet tilstedeværelsen av slike 
betingelser like gjerne kan bero på andre faktorer som f.eks. styrkeforholdet mellom partene i 
arbeidsforholdet. Merk også at i nevnte sak i KMVA-2012-7381 fikk mannskapet på supplybåten 
lønn for reisetid på utreisen (men ikke hjemreisen), men reisen ble likevel ansett som en 
privatreise i sin helhet. At mottakeren av ytelsen betaler for selve reisetiden, kan også på samme 
måte være et moment. Om det forhold at han dekker reisekostnaden, se kap. 4.2 nedenfor.  

Arbeidstakerens juridiske posisjon i virksomheten, f.eks. om han er fast ansatt, innehaver, vikar 
eller annet, kan i seg selv ikke tillegges avgjørende vekt. Om det er rørleggerfirmaets innehaver, 
eller en av virksomhetens lærlinger, som reiser ut for å gjøre en jobb, er prinsipielt uten betydning 
når reisens mulige private karakter skal vurderes. En annen sak er at reiseaktivitet hos 
underordnede i praksis oftere kan være undergitt regulære og eller/kollektive rammer, men i så fall 
er det dette og ikke arbeidstakerens posisjon som gjør reisen privat. 

3 Hvor reisen omfatter flere arbeidssteder 

3.1 Generelt 

Fremstillingen under kap. 2 tar sikte på reiser mellom arbeidstakerens hjem og arbeidssted. 
Reiseaktiviteten kan imidlertid også gå ut på at arbeidstakeren skal besøke flere arbeidssteder på 
én reise, dvs. uten å være hjemme i mellomtiden. 

Lovmotivene og Halliburton-dommen omhandler kun reisen mellom hjem og arbeidssted. Det 
finnes ikke grunnlag her for at fradragsretten på arbeidstakeres reiseaktivitet skal begrenses i 
andre retninger. For at en reise mellom arbeidssteder skal kunne avgiftsbelastes må det således 
etter Skattedirektoratets syn kunne påvises at reisen (dels) har tilknytning til en reise mellom 
arbeidstakerens hjem og hans/hennes (faste) arbeidssted. 

Nedenfor gjennomgås noen hovedproblemstillinger. Figuren, som vil bli brukt i det følgende, 
illustrerer en reise fra arbeidstakerens hjem, deretter mellom tre arbeidssteder (A1, A2 og A3), så 
hjem igjen. 

A1 A2 A3

         

    
    Hjem
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3.2 Utreisen og hjemreisen  

Når det gjelder utreisen og hjemreisen, dvs. reisen mellom hjemmet og hhv. A1 og A3 (fig.), antar 
vi at disse reisene ikke kommer prinsipielt i noen annen stilling som følge av at reisen omfatter 
flere arbeidssteder. Spørsmålet om disse reisene er fradragsberettigede må således vurderes ut 
fra kriteriene under kap. 2. Reisen til A1 vil således være fradragsberettiget dersom A1 er et ikke 
fast arbeidssted, f.eks. en kunde. Tilsvarende vil fradragsretten på reisen hjem fra A3 bero på 
hvorvidt A3 er et fast arbeidssted, f.eks. en filial. Se for øvrig kap. 2 ovenfor.  

3.3 Reiser mellom arbeidssteder – dagreiser  

3.3.1 Generelt 

Dette kapittel (3.3) omhandler kun de tilfeller hvor reisene skjer på samme dag; dagreiser. Om hvor reisen 
omfatter overnatting, se kap. 3.4 nedenfor.  

3.3.2 Reiser mellom ikke-faste arbeidssteder

Reiser mellom ikke faste arbeidssteder er etter Skattedirektoratets syn virksomhetsreiser, som er 
fradragsberettigede. Arbeidstakeren gjennomfører f.eks. en «rundreise» for virksomheten med tre 
kundebesøk i tre ulike byer. Arbeidstakerens reise mellom sitt hjem og hhv. første kunde (A1) og 
siste kunde (A3) vil være fradragsberettiget, jf. kap. 2.3. Også de øvrige reisene mellom kundene 
(A1-A2 og A2-A3) vil være fradragsberettiget. 

3.3.3 Reiser mellom fast og ikke-fast arbeidssted 

Reiser mellom fast og ikke fast arbeidssted er etter Skattedirektoratets syn virksomhetsreiser og 
dermed fradragsberettiget. Arbeidstakeren reiser f.eks. fra sitt faste kontor og ut til en kunde, 
deretter tilbake til kontoret; disse to reisene er virksomhetsreiser som kan fradragsføres. Imidlertid 
må dette nyanseres noe. 

Dersom arbeidstakeren har et arbeidsopphold på et ikke fast arbeidssted på en reise mellom et 
fast arbeidssted og hjemmet, må reisen dels også behandles som en privatreise. Et eksempel: En 
markedssjef, bosatt i Oslo, reiser fra sitt hjem til en kunde i Stavanger (A1). Deretter reiser han 
(samme dag) til virksomhetens hovedkontor i Bergen hvor han har sitt faste arbeidssted (A2). 
Begge reiser vil være virksomhetsreiser, jf ovenfor. Imidlertid er reisen totalt sett (også) en reise fra 
markedssjefens hjem til hans faste arbeidssted. De kostnader som kan tilskrives denne del av 
reisen må avgiftsbelastes, og bare «merreisen» som følge av kundebesøket kan fradragsføres. Vi 
antar at praksis iht. skatteforskriften § 6-44-14, som regulerer tilsvarende problemstilling, kan gi 
veiledning. Ifølge denne bestemmelsen skal ”merreise utover avstanden mellom bolig og fast 
arbeidssted [regnes som] yrkesreise”. Tilsvarende løsning må legges til grunn dersom det foretas 
et tilsvarende kundebesøk på hjemreisen (til A3, deretter hjem); kun «merreisen» kan 
fradragsføres. 

Arbeidstakeren vil også kunne ha et arbeidsopphold på et fast arbeidssted på en reise mellom et 
ikke fast arbeidssted og hjemmet. Markedssjefen i nevnte eksempel velger f.eks. å reise til 
hovedkontoret (A1) før kunden (A2). Reisen fra hjemmet til A1 vil være en privatreise, jf kap. 2.2 
ovenfor mens reisen mellom A1 og A2 vil være en virksomhetsreise. Hvor oppholdet på A1 er 
veldig beskjedent kan det imidlertid reises spørsmålet om også reisen fra hjemmet til A1 også skal 
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behandles som en virksomhetsreise. En advokat tar f.eks. en taxi innom sitt (faste) kontor (A1) for 
å hente noen dokumenter før han reiser med flyet for å besøke en klient (A2) i Stavanger. 

Skatteforskriften forutsetter i slike tilfeller at reise fra bolig til et fast arbeidssted før en yrkesreise 
også vil være en yrkesreise hvis skatteyter oppholder seg på arbeidsstedet i kort tid og ikke utfører 
alminnelig arbeid under oppholdet (tilsvarende ved returreise), jf. skatteforskriften § 6-44-13 
bokstav d). Skattedirektoratet finner imidlertid ikke at dette kan overføres på avgiftsretten. Hvis 
utreisen eller hjemreisen etter sin karakter er privat, bør dette være avgjørende. Å la formålet med 
neste reise, samt hva arbeidstakeren gjør under sin «mellomstopp», fremstår som lite nøytralt og 
er også betenkelig rent kontrollteknisk. 

Det presiseres at dette kapittel (3.3) omhandler de tilfeller hvor reisene avvikles på én dag. Om de 
tilfeller hvor reisen omfatter overnatting, se kap. 3.4 nedenfor.  

3.3.4 Reiser mellom faste arbeidssteder

Skatteforskriftens forutsetning er at kostnader til reise mellom to faste arbeidssteder er 
privatutgifter, jf. skatteforskriften § 6-44-12 bokstav b. Dette utgangspunktet kan et stykke på vei 
også anvendes avgiftsrettslig, dog med visse reservasjoner.  

Hvor reisen mellom de faste arbeidsstedene og reisen til eller fra hjemmet skjer samme dag er det 
etter Skattedirektoratets syn rom for et tilsvarende synspunkt. Under denne forutsetning fremstår 
reisen mellom de to (faste) arbeidsstedene som tilstrekkelig privat, og den kan også ses som en 
forlengelse av reisen hjemmefra (samme dag). Daglig leder bosatt i Oslo reiser f.eks. først til 
hovedkontoret i Stavanger (A1). Samme dag flyr han til filialen i Bergen (A2), deretter til en tredje 
filial i Trondheim (A3), så hjem igjen på kvelden til Oslo. Her må hele reisen anses privat, og 
verken reisen mellom A1-A2 eller A2-A3 er fradragsberettiget. Forutsetningen er at A1, A2 og A3 er 
faste arbeidssteder, sml. fig. under kap. 3.1 ovenfor. 

Det presiseres at dette kapittel (3.3) omhandler de tilfeller hvor reisene avvikles på én dag. Om de 
tilfeller hvor arbeidstakeren overnatter på ett arbeidssted før reise til det neste, se kap. 3.4.  
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3.4 Reiser mellom arbeidssteder – med overnatting 

Som nevnt i kap. 3.3 kan også reiser mellom arbeidssteder avgiftsbelastes såfremt de kan ses 
som (del av) en reise mellom hjem og et fast arbeidssted. Hvor reisen omfatter overnatting vil 
imidlertid denne forutsetningen kunne bli svekket. Nedenfor følger noen eksempler, som vi antar 
gir grunnlag for å løse beslektede spørsmål. 

A1         AF              A3

         

    

Eksempel 1: En arbeidstaker reiser hjemmefra til et ikke fast arbeidssted (A1), f.eks. en kunde, og 
overnatter i A1 før han reiser videre til sitt faste arbeidssted (AF). Her må den første reisen til A1, 
pga. overnattingen, ses isolert (jf sirkel). Det fremstår ikke som naturlig å anse reisen dagen etter 
til AF som en fortsatt reise hjemmefra, slik som for reiser som skjer samme dag. Av den grunn kan 
fradragsretten i dette tilfellet ikke begrenses til «merreisen», slik som hvor tilsvarende to reiser 
foretas samme dag, jf kap. 3.3.3. Tilsvarende må legges til grunn i forhold hjemreisen, dvs. via et 
evt. A3 og hjem.  

Eksempel 2: Som ovenfor, men nå er også A1 et fast arbeidssted, f.eks. en filial. Nå vil reisen fra 
hjemmet til A1 være en privatreise, men også her må denne reisen ses isolert pga. overnattingen 
(fig. over). Reisen videre dagen etter til det andre faste arbeidsstedet (AF) vil ikke kunne ses som 
en privatreise, i motsetning til hvor reisene foretas samme dag, se nærmere kap. 3.3.4. 

Tilsvarende må gjelde ved hjemreise fra et fast arbeidssted (fig. nedenfor). Arbeidstakeren i 
eksempelet ovenfor overnatter f.eks. i AF og reiser dagen etter til A3 hvor han også overnatter før 
hjemreise dagen etter. A3 er et ikke fast arbeidssted, f.eks. en kunde. Siden reisen mellom AF og 
A3 foretas dagen før neste reise, må denne ses isolert (jf. sirkel), og reisen fra A3 og hjem kan ikke 
ses som en del av hjemreisen fra et fast arbeidssted. Det vil i dette tilfelle ikke foreligge grunnlag 
for å avgiftsbelaste noen del av reisen mellom AF og hjemmet, i motsetning hvor tilsvarende to 
reiser foretas samme dag, jf. kap 3.3.4 ovenfor.  
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A1         AF              A3

         

    
      

4 Noen særlige spørsmål 

4.1 Arbeidsutleie

Reisen mellom hjem og arbeidssted står tilsynelatende i en særstilling mht. arbeidsutleie. 
Tilknytningen til arbeidsstedet vil ofte (men ikke alltid) kunne være mer løs og midlertidig og reisen 
dermed mindre lik en reise til et fast arbeidssted. Dessuten har utleier i disse tilfellene et 
selvstendig ansvar for at arbeidstakeren møter opp på det sted oppdragsgiveren oppgir, hvilket kan 
gi grunnlag for å hevde at selve reisen har en mer direkte tilknytning til en avgiftspliktig ytelse (her: 
å stille arbeidskraft til disposisjon) enn ellers. Enkelte har også vist til at arbeidsutleieren 
viderefakturerer reisekostnadene til leietakeren. 

Skattedirektoratet kan ikke se at arbeidsutleie står i noen prinsipiell særstilling. Likeartede 
reiseaktiviteter knyttet til likeartede arbeidsoppgaver bør behandles likt. I den grad f.eks. 
Halliburtons oppdragsgiver(e) i stedet hadde leid inn ”de samme” arbeidstakerne, antar 
Skattedirektoratet at fradragsspørsmålet skulle ha vært behandlet tilsvarende. Tilsvarende ville de 
rederiansatte i klagesakene omtalt under kap. 2.1 ikke ha kommet i noen annen stilling 
utelukkende fordi de var innleid og ikke ansatt i rederienes tjeneste. 

4.2 Betydningen av at mottakeren av ytelsen betaler reisen

Høyesteretts dom i Halliburton-saken gjaldt reisekostnader betalt av virksomheten selv, og vi antar 
at også lovforarbeidene har hatt denne situasjon for øye. Imidlertid kan det tenkes at en annen 
part, typisk mottakeren av ytelsen, betaler (faktureres) arbeidstakers reise. Spørsmålet er om en 
reise, som ellers er å anse som en privatreise, kommer i noen annen stilling som følge av dette. 
Utgangspunkt og forutsetning er at den betalende mottakeren fyller de alminnelige vilkår for 
fradragsrett. 

Skattedirektoratet antar at det ikke bør være avgjørende hvem som betaler reisekostnadene. Hvis 
reisen – vurdert ut fra bl.a. kriteriene omtalt under kap. 2-3 ovenfor – først er å anse som (delvis) 
privat, er det av underordnet betydning hvem som betaler. Mottakeren får m.a.o. ikke noen 
sterkere fradragsposisjon enn virksomheten selv ville hatt. At han betaler utgiftene, kan riktignok 
ses som en indikasjon på at han aksepterer reisen som en del av leveransen, hvilket kan hevdes å 
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styrke reisens avgiftstilknytning. Dette kan imidlertid vanskelig være avgjørende, idet reisens 
karakter av privatreise uansett ikke bør påvirkes av hvem som betaler den. 

En litt annen situasjon er hvor virksomheten betaler reiseutgiftene selv, men presenterer 
kostnadene, i faktura eller annet materiale, som en særskilt post som skal dekkes av mottakeren. 
Også dette må som utgangspunkt være uten betydning for fradragsretten. Reisekostnadene vil, 
som andre kostnader i en virksomhet, uansett måtte innkalkuleres i prisen på de ytelser 
virksomheten leverer. Å la virksomhetens fradragsrett bero på om dette gjøres åpent, dvs. gjennom 
en egen post i faktura el.a., eller mer indirekte gjennom avansen, vil således kunne lede til tilfeldige 
resultater og/eller tilpasninger. 

5 Særlig om overnatting

5.1 Overnatting under reisen til eller fra hjemmet

Som nevnt ovenfor under kap. 2.2 vil en eller flere overnattinger under et reisefravær ikke i seg 
selv påvirke den avgiftsrettslige vurderingen av selve ut- og hjemreisen. Hvis virksomheten også 
betaler for overnattingstjenestene må imidlertid disse kostnadene vurderes på selvstendig 
grunnlag etter den alminnelige fradragsregelen i mval § 8-1. 

Ved avgiftsreformen i 2001 gikk Storvikutvalgets flertall og departementet inn for avskjæring av 
fradrag på slike tjenester, idet de er egnet til privat forbruk6. Departementet forlot imidlertid dette 
standpunktet da avgiftsplikt på overnatting senere ble innført i 2004, særlig pga. 
kumulasjonsfaren7. 

Overnatting under en ellers virksomhetsrelevant (fradragsberettiget) reise vil således kunne være 
fradragsberettiget. Imidlertid vil overnatting under noe som ellers er å anse som en ikke 
fradragsberettiget reise ikke være det. En arbeidstaker i en avgiftspliktig virksomhet er f.eks. bosatt 
i A og reiser hjemmefra for å arbeide på virksomhetens sted i B. Av ulike grunner må han mellom A 
og B – f.eks. pga. et innstilt fly – overnatte i C. Skattedirektoratet antar at overnattingen i C som 
utgangspunkt ikke kan være fradragsberettiget. Når utgangspunktet er at reisen mellom hjemmet 
og C er en privat (ikke virksomhetsrelevant) reise, også hvor utgiftene er betydelige og 
reiselengden stor, fremstår det som unaturlig å definere en overnatting under den samme reisen 
som en fradragsberettiget virksomhetskostnad. Vi antar at utfallet blir det samme selv om 
overnattingen i eksemplet ovenfor skulle skje i B, dvs. i den by eller på det sted hvor virksomheten 
ligger. 

5.2 Overnatting vs. ”boligbehov”

Hvor virksomheten selv stiller til disposisjon overnattingssted for personer som skal utføre arbeid, 
f.eks. bygningsarbeidere, oppstår spørsmålet om fradragsrett for kostnadene forbundet med dette, 
f.eks. med oppføring av brakker.

6
 NOU 1990:11 kap. 7.5.6.5.3.2 og Ot. prp. nr. 2 (2000-2001) kap. 6.2.3.5.3, avsnitt iii)

7
 Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) kap. 25.2.6
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Mval § 8-3 første ledd bokstav g) oppstiller en avskjæringsregel for kostnader til oppføring, 
vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, herunder 
løsøre og utstyr til slike eiendommer. Praksis er så langt streng, idet man gjennomgående har 
avskåret fradrag på oppføring av fast eiendom også i de tilfeller hvor bygget er brukt til ren 
overnatting av arbeidstakere som ledd i utføring av arbeid. Når man har unnlatt å benytte 
bestemmelsen har dette skjedd med den begrunnelse at fasilitetene ikke gjelder fast eiendom 
(typisk: brakker), jf. Avgiftshåndboken (8. utg. – 2012) kap. 8-3.8. 

Det har vært antydet at denne praksis er betenkelig, idet fast eiendom til bruk for innlosjering av 
egne arbeidstakere ikke nødvendigvis har noen svakere virksomhetstilknytning enn hvor man lar 
de samme arbeidstakerne ta inn på hotell hvor fradragsrett normalt vil foreligge. Direktoratet ser 
dette poenget, men vil samtidig bemerke at avgiftsmyndighetenes strenge praksis er begrunnet i 
kontrollhensyn, idet fast eiendom som dekker slike overnattingsbehov ofte kan dekke et (skjult) 
bolig- og/eller velferdsbehov. Per i dag må det derfor legges til grunn at fradragsretten fortsatt skal 
vurderes iht. ovennevnte kriterier.
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