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Rettsavdelingen, avgift

   
Fellesregistrering i rederivirksomhet  
 
Finansdepartementet etablerte ved brev 14. november 1969 en særordning for 
fellesregistrering i rederivirksomhet. Ordningen innebar en dispensasjon fra de 
ordinære vilkår for fellesregistrering. 
 
Skattedirektoratet opplyser i denne meldingen at ordningen falt bort ved ikrafttredelse 
av ny merverdiavgiftslov 1. januar 2010.  
 
Melding om sletting av slike fellesregistreringer må gis til skattekontoret innen uløpet 
av 1. termin 2011 
 
 
 
Finansdepartementet etablerte i 1969 en særordning med fellesregistrering i rederivirksomhet.  
 
Ordningen innebærer en dispensasjon fra vilkårene for fellesregistrering, jf. merverdiavgiftsloven 1969 
§ 12 tredje ledd, nå merverdiavgiftsloven 2009 § 2-2 tredje ledd.  
 
Det er reist spørsmål om særordningen gjelder etter ikrafttredelse av ny merverdiavgiftlov 1. januar 
2010, og om slik lempning eventuelt kan innrømmes med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 19-3 
første ledd. 
 
Særordningen fremgår av Finansdepartementets brev til Norges Rederforbund av 13. november 1969: 
 

«Norges Rederforbund  tar i brev av 30. september 1969 opp spørsmålet om å finne fram til 
den praktiske ordning for registrering av rederivirksomhet etter merverdiavgiftsloven  
 
Finansdepartementet har bemerket at en vesentlig del av utenriksflåten eies av sameier hvor 
partnere vanligvis er aksjeselskaper under en felles bestyrelse. Styret er etter det opplyste ofte 
et ansvarlig selskap som helt ut administrerer rederivirksomheten. De enkelte sameieres 
oppgave er således utelukkende å eie parter i de skip som rederivirksomheten omfatter. 
 
Finansdepartementet har videre bemerket at partene i sameiene også kan være 
skipsaksjeselskaper med forskjellige bestyrelser, f.eks. at skipsaksjeselskap A eier en part i 
skipet og skipsaksjeselskap B den andre part, og at enten skipsaksjeselskap A eller B forestår 
kontorhold og regnskapsførsel. Det er også etter det opplyste vanlig at flere 
skipsaksjeselskaper har et ansvarlig selskap som forestår administrasjon av 
rederivirksomheten.  
 

 
 



 
 

Finansdepartementet samtykker i at de ansvarlige bestyrerselskap registreres sammen med den 
eller de som eier skipet som en virksomhet. Det er et vilkår for registreringen at 
 
a) de enkelte sameier eller skipsaksjeselskapermåutelukkende ha til formål 
å eie skip, 
 
b) det ansvarlige bestyrerselskap må bare ha som oppgave å bestyre 
eller administrere de skip som eies av sameierne eller vedkommende 
skipsaksjeselskap eller skipsaksjeselskaper.» 

 
Skattedirektoratets kommentarer: 
 
Særordningen fra 1969 innebar en dispensasjon fra vilkårene for fellesregistrering, 
Merverdiavgiftsloven § 12 åpnet ikke for dispensasjon slik at ordningen må anses å ha vært hjemlet i 
merverdiavgiftsloven § 70.  
 
Merverdiavgiftsloven § 70 er videreført i merverdiavgiftsloven 2009 § 19-3 første ledd. Etter § 19-3 
første ledd kan det kun treffes enkeltvedtak om dispensasjon. Den delen av merverdiavgiftsloven § 70 
som ga adgang til å treffe vedtak av forskrifts innhold falt bort med den nye loven, jf. Ot.prp. nr. 76 
(2008-2009) avsnitt 8.4.3. Slike vedtak som fortsatt skulle gjelde, ble tatt inn i loven eller forskriften  
 
Vedtaket 14. november 1969 gjaldt rettigheter og plikter til et ubestemt antall personer, og var dermed 
en forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Ordningen ble ikke videreført i ny 
merverdiavgiftslov/forskrift, og falt dermed bort med ny lov.  
 
Dette innebærer at fellesregistreringer som er etablert med hjemmel i særordningen for redrier falt bort 
1. januar 2010. Melding om sletting av slike fellesregistreringer - jf. merverdiavgiftsloven § 14-3 
fjerde ledd - må gis til skattekontoret innen uløpet av 1. termin 2011. Samarbeidende selskaper som 
gir melding innen fristen, vil ikke bli gjenstand for skjønnsfastsettelse etter kapittel 18 for forhold som 
skyldes slik uriktig fellesregistrering fra 1. januar 2010.  
 
For øvrig er merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd begrenset slik at det kun kan fattes vedtak om 
unntak fra loven, fritak for merverdiavgift og unnlatt beregning av merverdiavgift ved innførsel. 
Forliggende ordning gjelder dispensasjon fra vilkårene om fellesregistrering og faller utenfor 
bestemmelsen. Det kan dermed ikke fattes enkeltvedtak om dispensasjon fra kravene til 
fellesregistrering med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 19-3.  
 
 
 
 
 
 


