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Co-working og merverdiavgift 

1. Innledning/bakgrunn 

Vi viser til brev 31. januar 2019, hvor det på vegne av Norsk Eiendom og Norges Eiendomsmeglerforbund 

bes om en prinsipputtalelse vedrørende den merverdiavgiftsmessige håndteringen av såkalt co-working i 

ulike former.  

Konseptet co-working opplyses å være i stor fremvekst i det norske markedet. Organisasjonene opplever 

at den merverdiavgiftsmessige håndteringen av slike konsepter i stor grad er basert på upubliserte 

bindende forhåndsuttalelser, som anføres å til en viss grad avvike fra hverandre og/eller tidligere praksis. 

Praksisen anføres å kunne sette en stopper for fleksible kontorløsninger og samhandling som er ønskelig 

ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Aktørene har derfor et sterkt behov for å få avklart enkelte 

spørsmål slike konsepter reiser.  

I deres brev er det først gitt en nærmere redegjørelse for det som betegnes som co-working. Deretter en 

beskrivelse av regelverket og en gjennomgang av praksis. Til slutt deres vurdering av de spørsmål som 

reises.  

Nedenfor følger utvalgte sitater og korte gjengivelser av deres forskjellige punkt som nevnt, se punkt 2. 

Skattedirektoratets vurderinger fremgår under pkt. 3 nedenfor.  

2. Innsendernes fremstilling av faktum og jus 

2.1. Nærmere om uttrykket co-working 

Co-working er i deres henvendelse beskrevet slik: 

"Co-working (også kalt «kontor som tjeneste») er et begrep uten et fast innhold, men brukes gjerne 

om ulike konsepter der brukerne gis tilgang til et fellesskap/nettverk for samhandling med andre 

brukere innenfor ulike virksomhetsområder. Begrepet favner således over alt fra tradisjonelle 

kontorhoteller på den ene siden til såkalte «business lounges» på den andre. 
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Det typiske co-workingsenter vil kunne bestå av en lounge med sofaer/sittegrupper, 

kafé/restaurant, faste kontorpulter og/eller fleksible kontorpulter («hot desks») i åpent landskap, 

eksklusive kontorer, og møterom som kan bookes ved behov. 

 

Co-workingaktøren vil ta betalt fra brukeren for tilgangen til de nevnte arealene. Tilgang til deler av 

arealene, for eksempel lounge og kafe/restaurant, er i enkelte tilfeller inkludert i en medlemsavgift 

som brukerne betaler for å være medlem i det aktuelle konseptet. Dersom kunden ønsker tilgang til 

kontorpult, eksklusivt kontor eller møterom betales det gjerne særskilt for dette i tillegg til 

medlemsavgiften. Noen konsepter har ulike nivåer for medlemskap, som gir tilgang til større eller 

mindre deler av konseptet. For co-workingaktører som har flere sentre kan et medlemskap også gi 

tilgang til alle aktørens sentre. Andre konsepter er ikke medlemskapsbaserte, men organisert slik 

at kunden kan booke seg inn i ulike arealer for kortere eller lengre tidsrom.  

 

Co-workingaktøren tilbyr normalt samtidig en pakke av tjenester som setter kunden i stand til å 

operere sin virksomhet fra co-workinglokalene, typisk tilgang til trådløst bredbånd, tekniske 

hjelpemidler som skriver/scanning/kopiering, sekretærbistand, sentralbord/resepsjon, 

kaffeservering osv. I tillegg arrangerer co-workingaktøren ofte ulike events for brukerne, for 

eksempel fora for erfaringsutveksling og sosialisering. Hvorvidt slike tjenester er inkludert i 

medlemspris/pris for tilgang til konseptet eller betales særskilt for, varierer fra konsept til konsept.  

 

Tilgang til en kontorplass er for brukerne av et co-workingkonsept gjerne underordnet ønsket om 

fleksibilitet og tilgang til et nettverk/miljø for samhandling med andre brukere og/eller øvrige 

serviceytelser. Mens tradisjonelle leieforhold gjerne har en varighet på 5-10 år, er tilgangen til et 

co-workingkonsept av langt kortere varighet. Enkelte konsepter gir tilgang på times- og dagsbasis, 

noe som gir en hyppig utskifting av brukerne.  

 

Leieforholdet i et co-workingsenter er ofte organisert slik at co-workingaktøren leier lokalene av en 

gårdeier under en tradisjonell leiekontrakt. Co-workingaktøren gir på sin side kundene tilgang til 

ønskede arealer/tjenester under individuelle avtaler med disse, eksempelvis den nye 

standardavtalen for co-working vedlagt som vedlegg 1." 

 

2.2. Beskrivelse av regelverk  

Fra deres brev pkt. 3 er det gitt følgende redegjørelse for regelverket: 

"Utleie av fast eiendom er unntatt fra avgiftsplikt, jf. merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-11 første ledd. 

I utgangspunktet skal det derfor ikke beregnes utgående merverdiavgift ved utleie av fast eiendom, 

og det foreligger heller ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift.  

 

I medhold av mval. § 2-3 første ledd er næringsdrivende som leier ut bygg eller anlegg likevel gitt 

anledning til å la seg frivillig registrere i Merverdiavgiftsregisteret, forutsatt at bygget eller anlegget 

brukes i virksomhet som er omfattet av merverdiavgiftsloven eller kompensasjonsloven. Det spiller 
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ingen rolle for retten til å bli registrert hvor mange ledd det er mellom utleier og leietaker som 

bruker lokalene i avgiftspliktig virksomhet. Det må imidlertid være en ubrutt kjede av frivillig 

registrerte mellom den som søker frivillig registrering og den som bruker arealene i registrert 

virksomhet. 

 

Utleiers frivillige registrering kan kun omfatte arealer der leietakeren selv ville hatt rett til fullt eller 

forholdsmessig fradrag. «Myldrearealer», dvs. arealer som leietakeren bruker i både avgiftspliktig 

og i avgiftsunntatt virksomhet, kan også være omfattet av utleiers frivillige registrering. Utleieren vil 

dermed ha fullt fradrag for inngående mva på kostnader til slike arealer, mens leietakeren må 

fordele sin inngående mva. Det stilles ikke krav om samtidig bruk av arealet i henholdsvis pliktig og 

unntatt virksomhet. Også såkalt tidsmessig delt bruk, hvor leietaker disponerer arealet til de ulike 

formål til ulike tider, gir utleier rett til fullt fradrag.  

 

Også omsetning av bruksrett til fast eiendom er unntatt fra avgiftsplikt. I motsetning til ved utleie, er 

det ikke mulig å oppnå frivillig registrering for salg av bruksrett. Slik virksomhet innebærer derfor at 

selger verken kan fakturere med utgående mva eller kreve fradrag for inngående mva.  

 

Omsetning av serviceytelser er omfattet av den generelle avgiftsplikten etter mval § 3-1."  

 

2.3. Beskrivelse av praksis 

I deres brev pkt. 4 er det vist til følgende praksis som etter deres syn er relevant for co-working: 

2.3.1.  Tanum Ridesenter  

I Borgarting lagmannsretts dom av 18. desember 2001 ble såkalt boksleie ansett for avgiftsunntatt utleie av 

fast eiendom. Dere siterer bl.a. følgende fra lagmannsrettens uttalelse om merverdiavgiftslovens 

utleiebegrep: 

«Tradisjonelt for den rettslige karakteristikken er at leietaker har en nærmest eksklusiv råderett 

over klart avgrensete lokaler i en annens eiendom. I denne forbindelse viser lagmannsretten til 

Kobbes kommentar til husleieloven (2000) side 13 og Klagenemnda for merverdiavgifts vedtak i 

sak 3654 – 1997, hvor det på side 4 er inntatt noen generelle bemerkninger om hva som ligger i 

begrepet leie av fast eiendom. Imidlertid er det antatt at forskjellige andre forhold også kommer inn 

under dette begrep. Det antas at husleieloven kommer til anvendelse selv om leieren ikke har 

eksklusiv bruksrett, og selv om leietaker ikke har råderett over et klart avgrenset areal. ... .Etter 

lagmannsrettens syn er det naturlig å legge vekt på hvorledes begrepet leie er avgrenset i forhold 

til husleielovens anvendelsesområde. (våre understrekninger)»   
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2.3.2.  Regus-dommen 

Dere viser til Borgarting lagmannsretts dom av 8. april 2013 som bl.a. gjaldt utleie av møblerte 

cellekontorer med kontorservice. Dette ble omtalt som en «grunnpakke» bestående av rett til bruk av 

cellekontor, tilgang til fellesarealer (resepsjon, korridorer, garderober, toaletter, minikjøkken o.l.), strøm og 

renhold, leie av inventar/møbler i kontoret/fellesarealene, resepsjonstjenester med mottak av telefoner og 

gjester, håndtering av post samt postombringing. De enkelte elementene var ikke særskilt priset, og 

kundene kunne ikke velge bort noen av dem. Avtalene hadde en varighet fra ett døgn til flere år.  

 

For retten ble det anført at hovedytelsen i grunnpakken var avgiftspliktig, bl.a. under henvisning til at det 

avgjørende var verdien på den unntatte ytelsen sammenlignet med den avgiftspliktige ytelsen.  

 

Retten kom til at grunnpakken i sin helhet måtte regnes som utleie av fast eiendom. Dere har sitert 

følgende fra dommen: 

 

«Grunnpakkens ulike elementer tilbys som integrerte deler av en ytelse som først og fremst er 

karakterisert ved at den gir et operativt kontor mot betaling. Tenker man seg kontorarealet borte, vil 

de øvrige elementene ikke ha noen selvstendig interesse. Resepsjonstjenestene, postombæringen 

og retten til tilleggsytelser vil i markedet bli oppfattet som midler til å kunne utnytte leieobjektet på 

best mulig måte. Etter en objektivisert vurdering fremstår derfor hovedinteressen hos kunden klart 

å knytte seg til tilgangen til et kontor. Det er ikke naturlig å se på omsetningen av grunnpakken som 

omsetning av flere selvstendige ytelser. Grunnpakken tilbys og betales for som et hele uten 

mulighet for kunden å velge bort elementer.» 

 

2.3.3.  Renas Bedrift AS  

I Oslo tingretts dom av 19. november 2008 kom retten til at tjenester i form av adgang til toaletter mot 

vederlag ikke var å anse som utleie av fast eiendom. Det sentrale for kunden var ikke å leie den faste 

eiendommen eller å få en bruksrett til denne, men å utnytte den tjenesten som ble levert i eiendommen.  

 

2.3.4.  NHO Eiendom 

I Oslo tingsretts dom av 9. april 2015 fikk NHO Eiendom AS rett til fullt fradrag for merverdiavgift på 

oppføringskostnader for møterom som leietaker NHO Møtesenter AS tidvis brukte i avgiftspliktig 

serveringsvirksomhet og tidvis i avgiftsunntatt fremleie. 

 

2.3.5.  Skattedirektoratets uttalelse 10. mai 2017 

I kjølvannet av NHO Eiendom ble det reist spørsmål om i hvilken grad varigheten av 

fremleieforholdene/hyppigheten av skifte mellom avgiftsregistrerte og ikke-avgiftsregistrerte fremleietakere 

påvirker omfanget av utleiers frivillige registrering for utleie til fremleier.  
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Skattedirektoratet la i uttalelse av 10. mai 2017 til grunn at det går et avgiftsmessig skille mellom en 

driftsform hvor det er lagt opp til hyppig skifte av fremleietakere, og en driftsform hvor det inngås 

fremleiekontrakt på ubestemt tid eller for en viss periode med mulighet for forlengelse. Drift med hyppig 

skifte gir full fradragsrett for utleier og fordeling hos fremleier. Mer langvarige/tidsubestemte leieforhold 

innebærer på den annen side en omlegging fra tidsmessig delt bruk til ett bestemt utleieforhold. En slik 

omlegging kan medføre at leieforholdet ikke lenger omfattes av utleiers frivillige registrering, og dessuten at 

opprinnelig fradragsført merverdiavgift på oppføringskostnader og andre kapitalvarer må justeres.  

 

2.3.6.  Bindende forhåndsuttalelse 20. mars 2007 om «handelssystem»   

En virksomhet ble ansett å drive avgiftspliktig tjenesteyting og ikke unntatt utleie av fast eiendom. 

Virksomheten stilte ferdig utstyrte kontorplasser med tilgang til handelssystemer for kjøp/salg av finansielle 

instrumenter via internett, til rådighet for investorer. Skattedirektoratet la til grunn at brukerne ikke 

etterspurte lokalene som sådan, men arbeidsstasjonene/kontorplassene med tilgang til nettmeglers 

handelssystem og mulighet til å delta i et slikt miljø. Brukerne syntes ikke å ha noen rettighet knyttet til 

lokalene utover hva for eksempel brukere av forskjellige former for selvbetjente servicelokaler har, 

eksempelvis bileieres benyttelse av selvbetjente vaskehaller, solstudioer, treningslokaler etc.  

 

2.3.7.  Veiledende uttalelse 4. desember 2015 fra Skatt Midt-Norge  

I uttalelsen la skattekontoret til grunn at et konsept med abonnement på en plass i et åpent landskap med 

tilhørende tjenester som tilgang til møte og konferanserom, ulike interne events og tilbud om 

assistanse/rådgivning måtte anses som utleie av fast eiendom. 

 

2.3.8.  Bindende forhåndsuttalelse 9. februar 2018 fra Skatt øst om co-workingsenter  

I uttalelsen ble det tatt stilling til den avgiftsmessige håndteringen av ulike arealer/medlemskap innenfor et 

co-workingsenter/innovasjonsmiljø. 

 

Kontorer, studio (større kontorer med plass til flere fra samme bedrift) og fast plass i åpent landskap ble 

ansett som utleie av fast eiendom. Det samme ble resultatet for møterom. Tilgang til lounge og co-

workingområde uten fast plass ble derimot ikke ansett som utleie av fast eiendom.  

 

2.3.9.  Bindende forhåndsuttalelse 2018 fra Sentralskattekontoret for storbedrifter  

I en bindende forhåndsuttalelse fra 2018 kom SFS til at co-workingaktøren kunne være frivillig registrert for 

utleie av cellekontorer til registrerte leietakere. For tilgang til fleksible kontorplasser ("første mann til mølla") 

i kontorlandskap, la derimot SFS til grunn at det ble omsatt en begrenset bruksrett til fast eiendom.  

 

 

 

 



 

 

Side 6 / 15 

 

 

 

 

2.3.10. Bindende forhåndsuttalelser vedrørende utleie til NAV-kontor 

I en bindende forhåndsuttalelse 12. oktober 2016 kom Skatt øst til at det ikke forelå et utleieforhold i 

merverdiavgiftslovens forstand ved inngåelse av separate utleiekontrakter for en ideell andel av samme 

arealer til NAV (staten) og kommunen.   

 

I en bindende forhåndsuttalelse 26. oktober 2018, som også gjaldt utleie til NAV-kontor, kom imidlertid 

skattekontoret til motsatt resultat i en sak som så vidt vi forstår deres merknader, var parallell den første 

saken.  

 

2.3.11. Merverdiavgiftshåndboken – krav om eksklusiv bruksrett 

Det vises til Merverdiavgiftshåndboken 14. utgave 2018 på side 168 om utleiebegrepet ved frivillig 

registrering: 

 

«Bestemmelsen i § 2-3 første ledd gjelder utleier av bygg eller anlegg. Det må altså foreligge et 

utleieforhold, og i dette ligger at leietaker overtar den totale bruksrettigheten til leieobjektet, slik at 

eksklusiv rådighet midlertidig overføres fra eier til leietaker. Et leieforhold innebærer således noe 

mer enn en ren bruksrett.» 

 

Det anføres at det ikke er henvist til noen rettskilder som støtter opp under en slik forståelse. 

 

2.4. Rettslige spørsmål som er reist av innsender 

I deres brev er det reist tre hovedspørsmål. 

2.4.1.  Er eksklusiv rådighet et krav for at det skal foreligge utleie?  

Det foreligger adgang til frivillig registrering for utleie selv om leietakerens bruk av leieobjektet er 

kortvarig/det skjer et hyppig bytte av leietakere. Co-workingkonsepter kan bl.a. gå ut på å stille til rådighet 

fleksible kontorpulter («hot desks») i åpent landskap, gjerne etter «første mann til mølla»-prinsippet. Det 

ønskes derfor å få avklart hvorvidt «utleie» forutsetter at brukeren gis en midlertidig eksklusiv rådighet over 

et avgrenset areal. 

Etter deres oppfatning kan det ikke legges til grunn et vilkår om eksklusivitet for at det skal anses å 

foreligge «utleie» av fast eiendom. Det anføres at verken merverdiavgiftsloven eller merverdiavgifts- 

forskriften oppstiller noe slikt vilkår. Det vises også til Borgarting lagmannsretts dom av 18. desember 2001 

(Tanum ridesenter) og hvordan husleieloven definerer utleie, jf. pkt. 2.3.1 ovenfor.  

Det bemerkes fra deres side at de som kjøper tilgang til fleksible kontorpulter ofte ikke vil ha noen eksklusiv 

rådighet over en bestemt, fast plass. Ved overbooking vil brukerne også kunne oppleve å stå midlertidig 

uten arbeidsplass. Etter deres syn vil det forhold at også andre brukere har tilgang til den samme 

kontorpulten ikke i seg selv utelukke at det foreligger et leieforhold. Brukeren har uansett tilgang til et 
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avgrenset areal (en kontorplass, et kontorlandskap) i fellesskap med de andre co-workerne. Det vises også 

til at det aktuelle arealet brukes eksklusivt av brukeren i den perioden denne har sikret seg plassen. 

 

2.4.2.  Hva skal omsetning av tilgang til fleksible kontorpulter i åpent landskap kategoriseres 

som dersom det ikke er utleie? 

Det vises til at etter husleieloven er utgangspunktet at avtaler om bruksrett til husrom – eksklusiv eller ikke 

– er omfattet av loven. Det er deretter gjort unntak for tilfeller hvor tilgangen til husrommet er underordnet 

andre ytelser. Slik dere ser det legger husleieloven opp til to alternativer: Utleie eller omsetning av 

serviceytelser. At det for merverdiavgiftsformål skulle finnes et tredje alternativ – omsetning av begrenset 

bruksrett – fremstår etter deres syn som kunstig.  

 

Etter deres syn er det ikke tilgangen til et kontorlokale som er det vesentlige for en bruker av et co-

workingkonsept, men derimot å få tilgang til et nettverk/miljø for samhandling med andre brukere og/eller 

øvrige serviceytelser. At tilgangen til en kontorplass ikke er det sentrale, mener dere understrekes blant 

annet av at brukerne av fleksible kontorplasser som regel ikke er garantert en kontorplass ved 

overbooking. Det vises også til at formålet om nettverksbygging gjenspeiles i måten fleksipult-konseptene 

markedsføres på.   

 

Videre vises det til at alle tjenester er avgiftspliktige, med mindre det er gitt spesifikke unntak. Det aktuelle 

unntaket i dette tilfellet er mval. § 3-11 første ledd om omsetning av rettighet til fast eiendom. Imidlertid 

passer unntaket etter deres syn dårlig på co-working. I Merverdiavgiftshåndboken 2018 side 317-318 

nevnes som eksempler på omsetning som faller inn under unntaket for rettighet til fast eiendom, rett til å 

benytte veier, broer, tunneler etc. mot bompenger, vei- og beiterett og rett til å ta ut vann og å plukke mose. 

Etter deres oppfatning skiller slike rettigheter seg vesentlig fra tilgang til en fleksibel kontorplass.  

 

Dersom omsetning av tilgang til fleksible kontorplasser skal anses som en avgiftsunntatt bruksrett til fast 

eiendom, vises det til at konsekvensen for avgiftspliktige brukere vil være avgiftskumulasjon i strid med 

merverdiavgiftslovens system, noe som kan føre til en konkurransevridning mot ordinær utleie (der utleier 

kan være frivillig registrert og få fradrag). Det vises til at en slik forståelse kan sette en stopper for fleksible 

kontorløsninger som er samfunnsøkonomisk ønskelige. 

 

2.4.3.  Dokumentasjonskrav o.l.  

2.4.3.1. Når oppstår utleiers fradragsrett ved kontorhotell-/møteromsvirksomhet? 

Det opplyses at co-workingaktøren gjerne leier lokalene fra en gårdeier/utleier. Det oppstår i slike tilfeller 

spørsmål om hva som kreves for at gårdeieren skal kunne bli frivillig registrert for utleien til co-

workingaktøren, og derav få rett til fradrag for inngående merverdiavgift på sine kostnader knyttet til 

leieforholdet. For eksempel i en byggeperiode før co-workingaktøren starter sin kontorhotell-

/møteromsvirksomhet.  



 

 

Side 8 / 15 

 

 

 

 

 

Det vises i denne sammenheng til at det i praksis er stilt krav om at det må være inngått leiekontrakt med 

avgiftspliktig bruker for at en virksomhet skal kunne bli forhåndsregistrert for utleie. Også for en utleier som 

allerede er frivillig registrert for annen utleievirksomhet er det i praksis stilt krav om inngått leiekontrakt for 

at utleier skal kunne starte å fradragsføre inngående merverdiavgift tilknyttet nye leieforhold. Ved eventuell 

fremleie er det krav om at det må være en ubrutt kjede av frivillig registrerte mellom utleier og den som 

bruker arealene i registrert virksomhet, og det må dreie seg om en identifisert og avklart bruk i avgiftspliktig 

virksomhet. 

 

Det vises til at kontorhotell-/møteromsvirksomhet skiller seg fra ordinær utleie ved at avtale med sluttbruker 

inngås kort tid før leieforholdet starter opp, ofte samme dag. Videre at leieforholdene er av kort varighet og 

at det er hyppig utskifting av brukere.  

 

Organisasjonene legger til grunn at gårdeiers fradragsrett kan utledes av det konseptet leietaker/co-

workingaktøren skal drive i lokalene (kontorhotell-/møteromsvirksomhet), og at det således er tilstrekkelig 

at det er inngått leiekontrakt med en co-workingaktør som skal drive slik virksomhet. Det vises til 

Skattedirektoratets uttalelse av 10. mai 2017, omtalt i punkt 2.3.5 ovenfor, hvor det ble lagt til grunn at 

utleier har rett til fullt fradrag der leietaker (co-workingaktøren) driver kontorhotellvirksomhet hvor ett kontor 

fortløpende fremleies til både avgiftspliktige og unntatte fremleietakere. Etter deres syn kan det således 

ikke stilles krav om at co-workingaktøren har inngått avtale med avgiftspliktig kunde/sluttbruker for at 

gårdeier skal oppnå fradragsrett, så lenge det på vanlig måte kan sannsynliggjøres at gårdeier, når normal 

drift foreligger, vil ha en omsetning som ligger betydelig over beløpsgrensen for registrering.  

 

Dersom inngått avtale mellom co-workingaktøren og dennes kunde skulle kreves for at gårdeier oppnår 

fradrag, vises det til at avtaler om leie av møterom eller leie av kontor i kontorhotell etter sin natur sjelden 

inngås før møtesenteret/kontorhotellet er i drift. Det anføres også til at med en slik forståelse ville dessuten 

avgiftsstatusen til første bruker av møterommet/kontoret antakelig være avgjørende for gårdeiers 

fradragsrett. Det eksemplifiseres med at dersom første bruker av et møterom driver unntatt virksomhet, og 

leier det aktuelle møterommet i to timer, vil dette føre til at gårdeier ikke har rett til tilbakegående 

avgiftsoppgjør for dette arealet. Det anføres at utleier i så fall måtte basere seg på å oppjustere 

merverdiavgift i justeringsperioden på 10 år, selv om neste bruker kanskje er avgiftspliktig og leier 

møterommet rett etter den første. En slik forståelse anføres ikke å være forenlig med Skattedirektoratets 

uttalelse av 10. mai 2017, og vil skape likviditetsulemper og administrative kostnader. Det vises til at et slikt 

resultat kan sette en stopper for fleksible kontorløsninger og samhandling som er ønskelige fra et 

samfunnsøkonomisk perspektiv.  

 

Ved vurderingen av spørsmålet bes Skattedirektoratet se bort fra at serveringsvirksomhet kan medføre at 

møterommene er til delt bruk, jf. NHO Eiendom-dommen omtalt under pkt. 2.3.4. 
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2.4.3.2. Leietakererklæringer 

Det vises til at iht. merverdiavgiftsforskriften § 2-3-2 andre ledd, skal det ved utgangen av hvert år foreligge 

en oversikt over bruken av lokalene gjennom året. I praksis oppfylles dokumentasjonsplikten ved at den 

frivillig registrerte utleier eller fremleier årlig innhenter erklæringer fra leietakerne/fremleietakerne om deres 

bruk av lokalene i avgiftspliktig virksomhet gjennom året.  

 

For co-workingkonsepter med hyppig skifte av (frem)leietakere (i den grad det foregår utleie) på timebasis 

eller døgnbasis, anføres at en slik dokumentasjonsmåte er helt upraktisk og krevende administrativt sett. 

Det vises også til at det er lite sannsynlig at alle brukerne vil besvare en slik henvendelse. 

 

Organisasjonene ønsker derfor å få avklart om det i slike tilfeller er tilstrekkelig at co-workingaktører 

dokumenterer sin bruk med selve avtalen med den enkelte kunden. Det forutsettes at det fremgår av 

utleieavtalen hvilket areal den gjelder og hvorvidt kunden er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og skal 

bruke de aktuelle arealene/kontorplassen i merverdiavgiftspliktig virksomhet, slik det er lagt opp til i 

standard avtale for co-working. Det forutsetter også at leieperioden framgår av avtalen eller dokumenteres 

med oppsigelse ved tidsubestemt avtale. Skattedirektoratet oppfatter at med tidsubestemt avtale her siktes 

til utleie på timebasis eller døgnbasis. 

 

3. Skattedirektoratets vurderinger 

3.1. Leiebegrepet 

I pkt. 3.1.1 til 3.1.4 nedenfor gis noen generelle merknader til hva som etter Skattedirektoratets vurdering 

kan anses for utleie av fast eiendom, før vi under pkt. 3.2 gir en nærmere merverdiavgiftsrettslig vurdering 

av forskjellige avtaler som typisk kan tilbys i et co-working konsept.      

3.1.1.  Hva kjennetegner leie 

Merverdiavgiftsloven har ingen legaldefinisjon av hva som er utleie av fast eiendom. Skattedirektoratet tar 

derfor utgangspunkt i at det nærmere innhold i merverdiavgiftslovens utleiebegrep blir en alminnelig 

tingsrettslig vurdering.      

Utleie er gjerne omtalt som at leietakeren har en eksklusivitet eller total rådighet over leieobjektet. I dette 

legger vi at leietaker har en likeverdig bruk/besittelse av den faste eiendom som eier(ne) for den perioden 

leien gjelder. Vi ser her bort fra disposisjoner som bare eier kan foreta, slik som salg, pantsettelse og 

stiftelse av servitutter med videre. Likeverdig bruk/besittelse av eiendom som eier utelukker ikke at flere 

kan leie sammen. På samme måte som flere kan eie og derigjennom besitte en fast eiendom, må også 

flere kunne leie og besitte den samme faste eiendom. Sameiere besitter/utnytter fast eiendom gjennom 

ideell eiendomsrett. Tilsvarende legger Skattedirektoratet til grunn at det kan foreligge utleie når besittelse 

tjener samme formål og skjer på likeverdig måte som ved eie, uavhengig av antall brukere.   
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3.1.2.  Grense mot andre tjenester enn der besittelse av fast eiendom er det sentrale.  

Utleie av fast eiendom må avgrenses mot konsepter der tilgang til utstyr/tjenester i et anlegg er det 

sentrale. Eksempler på dette kan være betaling for tilgang til vaskehaller, treningsstudio med videre. Felles 

for disse eksempler er at besittelse av areal er underordnet. Ved bruk av vaskehall for bilvask er 

hovedformålet for brukeren vask av bil mens for brukeren av treningsstudio er tilgang til treningsapparater 

det sentrale.   

3.1.3.  Grense mot rettighet til fast eiendom 

Merverdiavgiftsloven § 3-11 første ledd skiller mellom utleie av og rettighet til fast eiendom. Hva som kan 

anses som rettighet til fast eiendom er heller ikke definert i merverdiavgiftsloven, og må i likhet med 

utleiebegrepet avgrenses etter en alminnelig tingsrettslig vurdering. Omsetning av slike tjenester er ikke i 

seg selv gjenstand for frivillig registrering, jf. mval. § 3-11 annet ledd bokstav k og § 2-3.  

Mange rettigheter til fast eiendom er særskilt fastsatt som avgiftspliktige, jf. mval. § 3-11 annet ledd. Det 

karakteristiske for en rettighet i fast eiendom er at den er en bruksrett angitt på en annen måte enn ved en 

leierett, og uten at det er naturlig å omtale dette som at bruker har besittelse over eiendommen. Dessuten 

utnytter man bare delvis eiendommen, det er oftest en mer begrenset bruk enn ved leie. Eksempler på 

dette er rett til å disponere plass for reklame, ta ut jord, stein mv. fra grunn eller jakt og fiske. Ved 

disponering av infrastruktur som eksempelvis ved betaling for adgang til lufthavn eller kommunale havner, 

er det typisk ikke besittelse av fast eiendom på likeverdig måte som eier som er det sentrale. Elementet av 

å ha noe for seg selv er underordnet. Det sentrale at man kan benytte anlegget for å utøve sin virksomhet, 

f.eks. å frakte passasjerer eller laste og losse varer. 

3.1.4.  Én eller flere ytelser 

Besittelse av fast eiendom kan tilbys sammen med en rekke andre ytelser. Et spørsmål som da reiser seg, 

er om enten utleien eller de andre ytelsene skal anses som hovedytelsen, og på den måten være 

bestemmende for avgiftsbehandlingen. Alternativt om det må anses å foreligge flere forskjellige ytelser som 

må vurderes hver for seg i forhold til merverdiavgiftsreglene.  

I Borgarting lagmannsretts dom av 8. april 2013 (Regus Business Centre Norge AS) ble utleie av kontorer, 

som bl.a. inkluderte tilgang til fellesarealer, inventar/møbler, resepsjonstjenester og posttjenester, i sin 

helhet regnet som utleie av fast eiendom. Retten la ikke avgjørende vekt på anførsler om at de 

avgiftspliktige elementene svarte til 62 % av vederlaget, men derimot på hva som var den mest naturlige 

avgrensningen ut fra det avtalte mellom partene og tjenestenes art.  

Også i Borgarting lagmannsretts dom av 1. desember 2014 (Telenor Eiendom Holding AS) kom retten til at 

tilleggsytelser til leietakerne måtte avgiftsbehandles på samme måten som utleien av den faste 

eiendommen. Dette var resepsjonstjenester, adgangskontroll, renhold, felleskostnader (drift og 

vedlikehold), posthåndtering og varemottak, vektertjenester, møteromservice og møbelleie. Retten la vekt 

på at det dreide seg om ytelser som hadde karakter av tillegg til en hovedytelse, og som ikke hadde 
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selvstendig interesse for kontraktsparten uten hovedytelsen. At tilleggsytelsene var regulert i egen 

avtaler/oppsett til leiekontrakt og fakturert separat var derfor ikke avgjørende. Andre leveranser av varer og 

tjenester som ikke hadde noen faktisk eller rettslig sammenheng med leieobjektet, mente retten vanskelig 

kunne ses på som ledd i utleien. Slike ytelser må altså vurderes separat. 

3.2. Nærmere vurdering av hovedtilfeller 

Co-working kan favne vidt. Felles for mange av konseptene er at det kan tilbys egen arbeidsplass i tillegg til 

andre tjenester. Arbeidsplasskonseptet kan variere fra tilgang til egne kontorer til kontorplasser i åpne 

landskap eller bare lounger. Vi finner det hensiktsmessig å først vurdere avgiftsbehandlingen ved tilgang til 

egne kontorer og møterom med tillegg av andre ytelser, for deretter å vurdere om det foreligger noen 

relevante forskjeller ved tilgang til kontorplass i kontorlandskap med videre som kan begrunne en annen 

avgiftsbehandling enn førstnevnte.    

3.2.1.  Tilgang til eget kontor og/eller møterom pluss andre ytelser 

Betaling for adgang til eget kontor og/eller møterom er isolert sett utleie av fast eiendom. Brukeren får 

besittelse over fast eiendom, og kan utnytte arealet på likeverdig måte som eieren av lokalet i 

avtaleperioden, jf. pkt. 3.1.1.  

Dersom det i tillegg til kontor eksempelvis gis tilgang til kontormøbler, trådløst bredbånd, tekniske 

hjelpemidler som skriver/kopimaskin, sentralbordtjenester og lounge, er det spørsmål om tilgang til kontor 

skal anses som utleie etter mval. § 3-11 første ledd, mens de andre ytelsene skal anses som egne 

avgiftspliktige ytelser etter hovedregelen i mval. § 3-1. Alternativt om tilgang til kontor er hovedytelsen, slik 

at alle elementene skal avgiftsbehandles i tråd med dette, eller om tilgang til kontor er underordnet de 

andre ytelsene, med den virkning at det ikke kan anses å foreligge utleie. 

Skattedirektoratet legger til grunn at spørsmålet må løses med utgangspunkt i praksis fra Borgarting 

lagmannsrett, jf. Regus og Telenor Eiendom omtalt under pkt. 3.1.4, som begge gjaldt et konsept med 

betaling for adgang til kontorer med tilleggstjenester. Selv om komponenter som tilgang til kontormøbler, 

bredbånd, tekniske hjelpemidler mv. er viktige, legger vi til grunn at en bruker ikke vil inngå avtale med en 

co-workingaktør om slike tjenester uten tilgang til kontoret. Hovedinteressen anses i slike tilfeller å være 

tilgangen til egne kontorer, slik at det hele derved i utgangspunktet må anses som utleie etter mval. § 3-11 

første ledd. Tilleggstjenester blir altså ikke å anse som egne, separate avgiftspliktige ytelser. Imidlertid 

legger vi samtidig til grunn, også det med utgangspunkt i nevnte rettspraksis vist til under pkt. 3.1.4, at co-

workingskonsept likevel kan anses for å være omsetning av egne avgiftspliktige tjenester ved siden av 

kontorutleie. Dette kan typisk gjelde adgang til lounger, kafeer mv, som etter en konkret vurdering av 

avtalene ikke nødvendigvis har noen faktisk og rettslig kobling til leien av et kontor eller møterom.   

 

  



 

 

Side 12 / 15 

 

 

 

 

3.2.2.  Tilgang til en bestemt kontorplass i kontorlandskap pluss andre ytelser  

Dersom eksemplet ovenfor under pkt. 3.2.1 endres til at det gis adgang til en bestemt kontorplass i 

kontorlandskap, blir spørsmålet om det hele fortsatt i utgangspunktet må anses som utleie etter mval.        

§ 3-11 første ledd.   

En kontorplass i kontorlandskap er ikke omgitt av egne vegger og derav fysisk avskjermet på samme måte 

som et tradisjonelt kontor. Ut fra vår forståelse av leiebegrepet, jf. pkt. 3.1.1 ovenfor, ser vi likevel ikke at 

denne forskjellen har avgjørende betydning. Det gjelder besittelse av en bestemt arbeidsplass, og som 

etter vårt syn derfor må vurderes på samme måte som besittelse av arbeidsplass i form av kontor. 

Leiebegrepet er altså slik vi ser det ikke til hinder for at flere brukere kan leie/besitte hver sin del i et 

landskap. Tilleggstjenester må da også bedømmes på samme måte som ved utleie av eget kontor, jf. pkt. 

3.2.1 ovenfor.  

3.2.3.  Tilgang til en ubestemt, men garantert kontorplass i kontorlandskap pluss andre    

ytelser  

En co-workingaktør kan ta betalt for garantert tilgang til en kontorplass uten at kunden samtidig kan 

bestemme hvilken plass det skal være. Brukerne får altså ikke besittelse av en bestemt kontorplass. 

Brukerne vil også i dette konseptet måtte rydde plassen etter endt arbeidsdag. Siden brukeren likevel er 

garantert arbeidsplass i kontorlandskapet, mener vi at løsningen må bli som under pkt. 3.2.2 ovenfor. 

Hovedtrekkene er de samme. Brukeren får besittelse av en arbeidsplass/del av kontorlandskapet dag for 

dag. At konseptet medfører at flere aktører får besittelse av ulike deler av et landskap fra dag til dag er 

etter vårt syn ikke uforenlig med hva som kjennetegner leie, jf. pkt. 3.1.1 ovenfor.    

Betaling for andre tjenester må også her bedømmes på samme måte som for tradisjonelt kontor, jf. pkt. 

3.2.1 ovenfor.  

3.2.4.  Tilgang til kontorplass i kontorlandskap pluss andre ytelser, men ikke garantert plass.  

Dersom en co-workingaktør tilbyr kontorplass i kontorlandskap, men uten at kunden er garantert plass, er 

det den forskjell til pkt. 3.2.3 at betalingen bare reflekterer en mulighet til kontorplass. I det perspektivet kan 

det argumenteres for at besittelseselementet er for løst til at forholdet kan defineres som utleie. På den 

annen side vil den som rent faktisk får benytte seg av kontorplass i kontorlandskap fra da av ha samme 

bruk/besittelse som den som har betalt for en bestemt kontorplass, riktignok med den forskjell at i 

førstnevnte tilfelle må kontorplassen gjerne ryddes dersom bruker skal være borte fra plassen i en 

nærmere definert tid i løpet av dagen, f.eks. 2 timer. Bruk av kontor eller møterom for noen timer regnes 

imidlertid også som utleie. Besittelsen av kontorplassen frem til bruker forlater plassen, f.eks. etter noen 

timer, fremstår altså lik som ved utleiebruk, jf. ovenfor.  

Skattedirektoratet legger uansett til grunn at ved et konsept hvor det bare er adgang for en del av 

medlemsmassen til en kontorplass i kontorlandskap, vil bruker samtidig betale for tilgang til trådløst 

bredbånd, teknisk utstyr, sekretærtjenester, lounge med videre som da nødvendigvis, slik vi ser det, 
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fremstår å ha en mer selvstendig interesse uavhengig av eventuell tilgang til kontorplass i kontorlandskap, 

sml. rettspraksis omtalt foran under pkt. 3.1.4. Tjenestene med trådløst bredbånd, teknisk utstyr med videre 

blir overordnet, mens hvorfra/hvordan utnyttelsen av disse tjenestene skjer da kommer i bakgrunnen. Vi 

mener derfor at det her er mest naturlig å anse at det ytes en samlet merverdiavgiftspliktig tjeneste etter 

mval. § 3-1. Vi tar forbehold for selvstendige avgiftsunntatte tjenester som kan tenkes tilbudt i et co-

workingkonsept, f.eks. kurs/undervisningsvirksomhet som må ses adskilt fra tjenester som nevnt her.  

Etter dette finner vi heller ikke grunn til å gå nærmere inn på hvorvidt mulighet for kontorplass i 

kontorlandskap under dette konseptet kan anses for å være rettighet til fast eiendom, jf. mval. § 3-11 første 

ledd, selv om vi er enige i at dette alternativ fremstår som noe kunstig, i hvert fall på bakgrunn av den 

sammenheng den inngår i (andre tjenester).  

Når det gjelder deres anførsler som referert i pkt. 2.4.2 ovenfor, om at det vesentlige for brukerne er et 

nettverk/miljø for samhandling, vil vi bemerke at vi ikke anser dette for i seg selv å være noe som omsettes. 

Det skiller seg heller ikke fra eksempelvis andre nærings-/forskningsparker, kontorbygg eller butikksentre 

hvor samlokalisering innenfor næringsklyngen fremstår som attraktivt, men uten at dette altså i seg selv er 

å anse som omsetning av tjenester. 

3.2.5.  Tilgang til verken kontor eller kontorplasser i kontorlandskap, men til andre arealer.  

Vi legger til grunn at løsninger der bruker ikke har tilgang til verken kontor eller kontorplasser i 

kontorlandskap, men til andre arealer, vil være fullt ut avgiftspliktige etter hovedregelen i 

merverdiavgiftsloven § 3-1. Vi mener at den tilgang som gis til lounge, kafeteria, nettverk mv. først og 

fremst kjennetegnes av verdien av å få ta del i tilbudet som gis der. Slik vi ser det er det derfor enda mindre 

grunn enn under pkt. 3.2.4 til å se hen til noe utleie- eller rettighetselement etter mval. § 3-11 første ledd.    

3.3. Dokumentasjon mv. 

3.3.1.  Når oppstår utleiers fradragsrett ved kontorhotell-/møteromsvirksomhet?  

Organisasjonene legger til grunn at frivillig registrering, og derav fradragsrett, kan skje for gårdeier når det 

er inngått leiekontrakt med co-workingaktør som skal drive kontorhotell-/møteromsvirksomhet. Dvs. at etter 

deres syn må det ikke foreligge leieavtaler mellom co-workingaktøren og dennes kunder. Det vises i den 

forbindelse til Skattedirektoratets uttalelse av 10. mai 2017, omtalt under pkt. 2.3.5 ovenfor, hvor det ble 

lagt til grunn at utleier har full fradragsrett der leietakeren driver kontorhotellvirksomhet hvor ett kontor 

fortløpende fremleies til både avgiftspliktige- og unntatte fremleietakere.     

Skattedirektoratet bemerker at vår uttalelse av 10. mai 2017 kun gjaldt spørsmålet om omfanget av utleiers 

frivillige registrering på grunnlag av fremleiers utleievirksomhet. Nærmere bestemt om fremleiers frivillige 

registrering må anses opphørt dersom det går for lang tid før fremleie til avgiftsregistrert virksomhet igjen 

skjer etter at lokalene er leid ut til ikke avgiftspliktig virksomhet. Vilkårene for å bli frivillig registrert var ikke 

tema i vår uttalelse.  
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Det er et vilkår for utleiers frivillige registrering at det er inngått leieavtale med bruker som nevnt i mval. § 2-

3 første ledd. Dette gjelder også i forbindelse med søknad om forhåndsregistrering ved oppføring av 

utleiebygg. Dersom bygget skal leies ut i flere ledd er det tilsvarende et vilkår etter 

merverdiavgiftsforskriftens § 2-3-1 annet ledd at alle utleieledd er frivillig registrert. De alminnelige vilkår for 

frivillig registrering må da også for fremleier være oppfylt. Dvs. at det også ved fremleie må kreves 

leieavtale med virksomhet som kan omfattes av en frivillig registrering, jf. ovenfor. De samme hensyn gjør 

seg gjeldende ved utleie i flere ledd. Før endelig avgiftspliktig sluttbruk er avklart er det etter forskriften ikke 

grunnlag for registrering og fradragsføring. Co-workingaktøren må altså ha inngått fremleieavtale for at 

gårdeieren skal kunne oppnå frivillig registrering og derav fradragsrett for det fremleieforholdet.      

I tilknytning til dette kravet, anfører innsender at dersom den første utleien på f.eks. to timer skjer til en 

bruker som driver unntatt virksomhet, vil dette avskjære rett til tilbakegående avgiftsoppgjør og medføre at 

gårdeieren må basere seg på å oppjustere merverdiavgift i justeringsperioden på 10 år selv om neste 

leietaker av møterommet er avgiftspliktig.  

Skattedirektoratet er ikke enig i denne slutningen. Et møterom som etter ferdigstillelse leies ut om 

hverandre på timesbasis til både ikke-avgiftspliktig bruk og avgiftspliktig bruk, må etter vårt syn anses for å 

være tatt delvis til bruk i avgiftspliktig virksomhet allerede ved oppstart av driften i co-workingvirksomheten. 

At møtelokalet de første to timer brukes av ikke-avgiftspliktig leietaker har i denne sammenheng ingen 

betydning. Gårdeieren vil altså her etter ferdigstillelsen kunne kreve fullt fradrag for arealer som tas delvis 

til bruk i registrert utleievirksomhet, mens co-workeraktøren (leietaker) vil måtte fordele merverdiavgiften av 

leievederlaget til gårdeieren basert på leiemassens bruk av lokalet henholdsvis innenfor og utenfor 

merverdiavgiftsloven.    

Der hvor co-workingaktøren overfor sine kunder vil inngå avtaler som ikke kan anses som utleie, men 

alminnelig avgiftspliktig omsetning av varer og tjenester iht. mval. § 3-1, eksempelvis pkt. 3.2.4. ovenfor, 

antas at det foreligger adgang til frivillig registrering for gårdeieren (utleier) dersom det fremstår som 

overveiende sannsynlig at registreringsvilkårene for leietakeren (co-workingaktøren) vil oppfylles innen kort 

tid etter overtakelsen av lokalene. Gårdeierens registrering vil her omfatte arealer som fullt eller delvis er til 

bruk i co-workingaktørens forventede avgiftspliktige virksomhet, se Merverdiavgiftshåndboken 2019      

kapittel 2-3.2. 

3.3.2.  Leietakererklæringer  

Organisasjonene ønsker å få avklart om det er tilstrekkelig at det for kortidsutleieavtaler på timebasis eller 

døgnbasis (i den grad det foreligger utleie) er tilstrekkelig at den avgiftspliktige bruken dokumenteres med 

selve avtalen med den enkelte kunde, fremfor å måtte innhente leietakererklæringer ved utgangen av året 

iht. merverdiavgiftsforskriften § 2-3-2. Det forutsettes at det i selve avtalen fremgår hvilket areal som leies 

og hvorvidt kunden er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og skal bruke arealene/kontorplassen i 

avgiftspliktig virksomhet. Det forutsettes også at leieperioden fremgår av avtalen eller dokumenteres med 

oppsigelse av tidsubestemt avtale som omtalt under pkt. 2.4.3.2.  
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Skattedirektoratet vil bemerke at hensikten med å kreve dokumentasjon for bruken av leielokalene ved 

slutten av året, er at leietaker(ne) over tid vil kunne endre bruken av de leide lokalene. Selv om 

avgiftspliktig virksomhet forelå ved oppstart av leieforholdet, kan virksomheten(e) i løpet av leieperioden ha 

omdisponert hele eller deler av de leide lokalene til virksomhet utenfor loven, slik at vilkårene for å omfattes 

av ordningen om frivillig registrering i løpet av året er falt bort for ett eller flere lokaler.  

Ved kortidsutleieavtaler på timebasis eller døgnbasis, hvor leietakers bruk er tilkjennegitt i selve 

leieavtalen, og som er dokumentasjon for at leieforholdet skal faktureres med merverdiavgift, er vi enige i at 

selve leieavtalen i tilstrekkelig grad må anses å dokumentere bruken av utleiearealene. Formålet med 

innhenting av leietakererklæringer for å dokumentere leietakers bruk gjennom året slår ikke til for disse 

utleietilfeller. 

Med hilsen 

Trond Skarbøvik 

Underdirektør 

Skattedirektoratet 

Juridisk avdeling, Næring, Merverdiavgift 

 

 
 

 John Eriksen  
Seniorskattejurist 

  

 Steinar Bergh 

  Seniorskattejurist 

  
Lars Jone Skimmeland 
Seniorrådgiver 
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