
 Dato for Skattedirektoratets       

innstilling: 

 

 

 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT 

 

 

Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende  

reg nr -  A A/S.  

  

Skattedirektoratet har avgitt slik 

 

 i n n s t i l l i n g: 

 

Virksomhet: Snekkerbedrift, konsulentvirksomhet og agenturer. 

 

Klager ble første gang registrert f o m  6. termin 1973. 

Selskapet driver med innredning av restauranter, hoteller barer 

o.l. 

 

På grunnlag av bokettersyn for perioden 1988 - 1990, med 

rapport datert 18.11.1991 fattet X fylkesskattekontor 

27.02.1992  følgende vedtak om etterberegning: 

Termin       Utgående avgift             Renter 

3/88           27 961                    20 994   

3/89           24 426                    13 237    

3/90          136 070                    45 220 
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Det samlede etterberegnede beløp utgjorde kr 188 457. 

 

Renter ble beregnet frem til den fastsatte betalingsfrist 

10.03.1992. Tilleggsavgift ble ikke ilagt. 

 

Klage til Klagenemnda for merverdiavgift ble avsendt fra 

klagers fullmektig, advokat H, 20.03.1992. 

 

Fylkesskattekontorets redegjørelse for saken, datert 06.07.1993 

ble oversendt klager med svarfrist 14.08.1993. 

 

Tilsvar fra klagers fullmektig innkom 04.08.1993. 

 

Saken ble mottatt i Skattedirektoratet 18.08.1993. 

 

Klagefristen er overholdt. 

 

Saken er ikke innbrakt for domstolene. 

 

./. Følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: 

 

dok  2: Bokettersynsrapport 18.11.1991 

dok  3: Varsel om øking av avgift 08.01.1992 

dok  4: Vedtak om øking av avgift 27.02.1992 

dok  5: Klage på vedtak fra klagers fullmektig, 

        Advokat H 20.03.1992 

dok  6: Redegjørelse fra fsk 06.06.1993 

dok  7: Tilsvar til redegjørelsen, med vedlegg 04.08.1993 

dok  8: Oversendelsesbrev fra fsk 16.08.1993 

dok  9: Tilbudsbrev og faktura fra klager 
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Saken gjelder. 

 

På grunnlag av bokettersyn etterberegnet X fylkesskattekontor A 

A/S med til sammen kr 267 908 inklusive renter. Kravet besto av 

tre hovedelementer. To tilfeller av møbelsalg og ett forhold 

hvor transportkostnader var fakturert kunden avgiftsfritt. 

Etterberegningen vedrørende møbelsalgene er akseptert av 

klager. 

 

Etter dette utgjør det samlede påklagede beløp kr 73 457. 

I tillegg kommer renter med 41 658. 

 

Tvisten gjelder hvorvidt møbeltransport skal faktureres uten 

avgift, jf merverdiavgiftsloven § 16 nr 3, eller om det skal 

anses som en omkostning ved levering av varen etter 

merverdiavgiftsloven § 18 annet ledd nr 1, jf første ledd. 

 

Klager kjøper møbler og innredning som blir solgt til bedrifter 

i Norge innenfor hotell og restaurantnæringen. Det meste av 

varene kjøpes i utlandet.  

 

Selskapet benytter egen lastebil når man transporterer varene 

fra utlandet til leveringsstedet i Norge. Er ikke denne 

tilgjengelig brukes transportbyrået R A/S. 

 

Klager hevder, (dok 5), at transporttjenesten må sees på 

isolert, og at denne kan faktureres avgiftsfritt iht 

merverdiavgiftsloven § 16 nr 3. Han anfører at det ikke kan 

oppstilles noe krav til at det må foreligge noen særskilt 

transportavtale for at unntaket skal komme til anvendelse. I 

denne forbindelse vises det til lovens forarbeider, hvor det 

ikke nevnes noe om at det må være opprettet en særlig avtale 
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for transporteringen. Så vidt vi forstår hevder imidlertid 

klageren dessuten at det foreligger en særskilt transportavtale 

i de omtvistede tilfellene, jf nedenfor. 

 

Klageren anfører at det er lovens utgangspunkt at det bare er 

innenlandsk forbruk som skal avgiftsberegnes. Av denne grunn 

fremkommer det i § 16 nr 3 at transporttjenester her i landet  

når transport av varer skjer direkte til eller fra utlandet er 

fritatt for merverdiavgift. Detter er en unntaksbestemmelse fra 

hovedregelen i § 13 nr 4 hvor det fremkommer at transport av 

varer er avgiftspliktige. Disse bestemmelsene sammenholdt med § 

18 nr 1 som angir grunnlaget for avgiften må medføre at det 

bare er forsendelseskostnader innenlands som skal 

merverdiavgiftsbelastes. Hovedregelen er tross alt at 

transportutgifter skal merverdiavgiftsbelastes såfremt dette 

ikke er  transport til og fra utlandet. En annen forståelse av 

§ 18 vil i realiteten innebære at unntaket i § 16 nr 4 settes 

fullstendig tilside og dette kan neppe være meningen.  

  

Kjøper av varen står fritt til å velge transportør. Det er 

ingen betingelse for salget at klager også skal utføre 

transporten. 

 

Klager vedlegger en kopi av faktura, (dok 7, vedlegg 1), for å 

dokumentere at transporten ikke er en del av prisen på varen, 

se pkt 7. Varen er levert ved lasting på fabrikk og kjøper må 

selv besørge forsikring. Selger har med andre ord ikke på noe 

tidspunkt risikoen for varen under transporten. 

 

For en mer detaljert gjennomgang av klagers påstander vises det 

til dok 5 og 7. 
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Fylkesskattekontoret, på sin side, anser varen som levert først 

når den kommer frem til bestemmelsesstedet. De godtar ikke at 

levering skjer ved produsentens fabrikk. Da det, ifølge dem, 

ikke er godtgjort at det foreligger en selvstendig transport-

avtale, blir det kjøpslovens deklaratoriske regler som må 

legges til grunn for å fastslå når levering er skjedd. Det 

følger av denne lovs § 7 (2) at i de tilfeller hvor selger 

sørger for transporten anses varen levert når den mottas av 

kjøper. Risikoen for varen går over på kjøper først ved dette 

tidspunkt, jf kjøpslovens § 13. 

 

Fylkesskattekontoret  hevder at så lenge vilkåret om at det må 

inngås en egen transportavtale ikke er oppfylt, kan ikke 

merverdiavgiftsloven § 16 nr 3 komme til anvendelse.  Hjemmelen 

for avgiftsplikt følger av merverdiavgiftsloven § 18 første 

ledd. Ved beregning av merverdiavgiften må alle omkostninger 

forbundet med salget medtas i beregningsgrunnlaget. 

Transportomkostningene er en naturlig del av dette.    

                        

Skattedirektoratet skal bemerke: 

 

Skattedirektoratet tar utgangspunkt i at klageren er registrert 

for omsetning i Norge og svarer avgift for denne omsetningen 

her i landet. Etter hovedregelen i merverdiavgiftsloven § 13 

foreligger det avgiftsplikt ved omsetning av varer.  
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Med omsetning forstås levering av varer mot vederlag, jf 

merverdiavgiftsloven § 3 nr 1. Klageren har oppgitt varesalget 

som en ordinær omsetning i sine oppgaver. Det kan derfor 

vanskelig hevdes at han har levert, og derved foretatt en 

omsetning i et annet land. 

 

Klageren har etter Skattedirektoratets syn foretatt en ordinær 

avgiftspliktig omsetning i Norge. Transporten må anses som en 

omkostning som selgeren har pådratt seg for å kunne gjennomføre 

denne omsetningen. Det følger av merverdiavgiftsloven § 18, 

annet ledd nr 1, at alle omkostninger ved  oppfyllelse av en 

avgiftspliktig omsetning skal med i grunnlaget for beregning av 

utgående merverdiavgift. Klageren kan følgelig ikke anses for 

også å ha ytet en transporttjeneste som nevnt i 

merverdiavgiftsloven § 16 nr 3. 

 

Skattedirektoratet er etter dette kommet til at klageren 

plikter å beregne merverdiavgift av transportdelen ved 

varesalgene. En foreslår for nemnda at etterberegningen 

stadfestes.  

 

Skattedirektoratet tilrår etter dette at det treffes slikt: 

 

 v e d t a k : 

 

Den påklagede etterberegning stadfestes. 

 

 

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: 

 

Nemndas medlemmer Wilberg, Martinsen, Kirkenær, Andersen og 
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Hansen har alle sagt seg enig i Skattedirektoratets 

innstilling. 

 

                          v e d t a k: 

 

Som innstilt. 

 

 

 

 

Rett avskrift: 

 


