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Merverdiavgift for driftsbygning mv. i samdrift i landbruket 
 
Innledning 
Omsetning og utleie av fast eiendom er unntatt fra avgiftsplikt, jf. merverdiavgiftsloven § 3-11 
første ledd. For å unngå at leietakere som driver avgiftspliktig virksomhet får en skjult 
avgiftsbelastning ved å drive i leide lokaler, ble det fra 1. juli 2001 i forskrift nr. 117 innført 
adgang til frivillig registrering for utleier av bygg eller anlegg.  
 
Hjemmelen for frivillig registrering følger fra 1. januar 2010 av merverdiavgiftsloven § 2-3 første 
ledd bokstav a. Utleier vil ved slik frivillig registrering ha rett til fradrag for inngående 
merverdiavgift både på investerings- og driftskostnader i samme utstrekning som leietakeren ville 
hatt ved bruk av egne lokaler. 
 
Samdrift innenfor landbruket kjennetegnes ved at to eller flere bønder går sammen om å drive for 
eksempel melkeproduksjon i et fellesfjøs. Samdriften er normalt lokalisert til en av de deltakende 
bøndene, og melkeproduksjonen vil da foregå i driftsbygningen på en av samdriftsdeltakernes 
eiendom. Ved etableringen av en samdrift vil det ofte være behov for større investeringer i ny 
driftsbygning.     
 
Formelt er samdriften organisert som et eget rettssubjekt, i de fleste tilfellene som et ansvarlig 
selskap med eget organisasjonsnummer, og melken blir ansett omsatt fra samdriften. 
Skattedirektoratet har tidligere lagt til grunn at det har bestått et utleieforhold mellom bonden som 
eier driftsbygningen og samdriften. Det følger av fast forvaltnings- og domstolspraksis at 
manglende frivillig registrering av utleier av bygg/anlegg medfører tap av fradragsrett. 
Fradragsretten foreligger først fra og med den terminen søknad om frivillig registrering er sendt til 
skattekontoret.  Fradragsført inngående merverdiavgift på anskaffelser til driftsbygning i samdrift 
har da ikke vært ansett som fradragsberettiget. 
 
Skattedirektoratets vurdering 
Skattedirektoratet har etter en nærmere vurdering av de helt spesielle forhold som gjør seg 
gjeldende i samdriftstilfellene kommet til at bonden som utgangspunkt ikke kan anses å drive 
utleie av driftsbygning til samdriften. Dette innebærer at bestemmelsene i merverdiavgiftsloven 
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om frivillig registrering for utleier av fast eiendom i form av bygg eller anlegg ikke kommer til 
anvendelse. 
 
Virksomhet i samdrift må kunne karakteriseres som en særskilt driftsform som etter vår oppfatning 
avviker fra virksomheter som driver med utleie av fast eiendom. Vi har i denne forbindelse bl a 
lagt vekt på at samdriftsformen er en konsekvens av kravet om rasjonalisering av jordbruket og 
således er valgt ut fra hensynet til mest mulig effektiv kjøtt- og melkeproduksjon, herunder 
muligheten for økte melkekvoter som direkte kommer den enkelte deltaker i samdriften til gode. 
Samdriftsformen bidrar til å sikre melkeprodusentene tilstrekkelig handlingsrom til å drive 
næringen sin. 
 
Den virksomheten som drives i samdrift kan typisk ha som formål å drive en felles 
melkeproduksjon for å sikre en rasjonell utnyttelse at deltakernes jordbruksareal. En av fordelene 
med samdrift er at deltakerne vil kunne dele på gjeldsbyrden ved eksempelvis oppføring av ny 
driftsbygning. Samdriftsdeltakerne betaler i fellesskap renter og avdrag på lån til oppføring mv av 
driftsbygning. Den årlige betalingen innebærer ikke noe påslag eller fortjeneste for den bonden 
som eier eiendommen samdriftsfjøset står på. I disse tilfellene fremstår innbetalingen fra den 
enkelte samdriftsdeltaker således reelt sett som en felles finansiering av kostnader knyttet til 
driftsbygningen og ikke et leievederlag. Dette understrekes av at det som oftest er avtalt mellom 
deltakerne at det i størst mulig grad skal være samsvar mellom lånets løpetid og det reelle 
verdifallet på bygningen. I den grad betalingen fra samdriftsdeltakerne overstiger verdifallet på 
bygningen, skal dette anses som en verdi som deltakerne har satt inn i bygningen. Samdriftsformen 
skiller seg således klart fra et ordinært utleieforhold. 
 
Skattedirektoratet er etter dette av den oppfatning at det som utgangspunkt ikke vil oppstå et reelt 
utleieforhold mellom den bonden som formelt eier driftsbygningen og samdriften.  Betalingen fra 
hver enkelt samdriftsdeltaker til den formelle eier av driftsbygningen kan med andre ord ikke 
anses som et leievederlag. Unntak kan imidlertid tenkes der det foreligger mer tydelige 
utleieavtaler med stipulert leievederlag som innebærer avanse for utleier og særskilt 
bruksregulering av den aktuelle bygningen. Dersom partene til avtalen således har ønsket å 
opprette et ordinært utleieforhold vil vederlaget, som for øvrige næringsdrivende som bedriver 
utleievirksomhet, måtte anses som et leievederlag. 
 
Den felles driftsbygningen må som utgangspunkt anses som et driftsmiddel i samdriftens 
avgiftspliktige virksomhet, slik at inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til oppføring, 
vedlikehold, drift etc. av denne bygningen er fradragsberettiget i samdriften. 

 
Forholdet til Merverdiavgiftsregisteret  
De bønder som er frivillig registrert for utleie av samdriftsfjøs, må varsles om sletting i 
Merverdiavgiftsregisteret. Sletting vil ikke få noen avgiftskonsekvenser for den fradragsføringen 
som er gjort tidligere hos den frivillig registrerte bonden. Inngående merverdiavgift på anskaffelser 
foretatt etter slettingstidspunktet, kan tas med i samdriftens avgiftsoppgjør med staten.  
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Eiendomsselskap 
Skattedirektoratet vil presisere at i de tilfeller det er stiftet et eget eiendomsselskap som eier bygget 
som samdriften skal bruke mot vederlag, vil dette måtte anses som ordinær utleie av fast eiendom 
der det eventuelt må søkes om frivillig registrering for å oppnå rett til fradrag for inngående 
merverdiavgift. 
 
Tidligere etterberegningssaker - videre saksgang 
På bakgrunn av de endringer for samdrift og merverdiavgift som er beskrevet ovenfor, ber vi 
skattekontorene se på tidligere saker der fradragsført inngående merverdiavgift er tilbakeført på 
grunnlag av manglende frivillig registrering med sikte på eventuell omgjøring. I klagesaker om 
merverdiavgift og samdrift som tidligere er avgjort av Klagenemnda for merverdiavgift, må det 
utarbeides en ny innstilling med anmodning om at klagenemnda tar opp saken til behandling på 
nytt. 
 
Ved en slik gjennomgang må det legges til grunn at det foreligger rett til fradrag for inngående 
merverdiavgift på oppføring og vedlikehold av driftsbygningen som benyttes i samdriften. 
 
I tilfelle omgjøring, må også renter og tilleggsavgift tilbakeføres. I den grad det etterberegnede 
beløpet tilbakebetales, må det gis rentegodtgjørelse etter skattebetalingsloven § 11- 4 første ledd. 
Rentesatsen følger av bestemmelsen i skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd annet punktum. 
 
Det følger av merverdiavgiftsloven § 18-4 første ledd første punktum at … ”Vedtak etter § 18-1, § 
18-3, § 21-2 og § 21-3 kan endres av skattekontoret og Skattedirektoratet.” Videre hjemler 
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a en omgjøringsadgang for forvaltningsorganet, 
herunder Klagenemnda for merverdiavgift, for vedtak uten klage når omgjøringen er til gunst for 
den som vedtaket retter seg mot. I tråd med den alminnelige foreldelsesfrist og de normale 
endringsreglene på avgiftsområdet, skal endring av tidligere vedtak til gunst for avgiftspliktige 
foretas tre år tilbake i tid. Treårsfristen skal regnes tre år bakover fra 22. mars i år. Dette betyr at 
vedtak skal endres der innbetalingen fant sted senere enn tre år før Finansministeren ved brev 
datert 22. mars i år til Stortinget ga uttrykk for at samdriftenes bruk av fjøs mv. skulle 
omklassifiseres. 
 
Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i anledning saken. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Lars Jone Skimmeland 
seksjonssjef 
Rettsavdelingen, avgift 
Skattedirektoratet 

Trond Skarbøvik 
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