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Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven 
 
Varebiler klasse 1 likestilles med personkjøretøyer i merverdiavgiftsregelverket. 
Avgiftsplikten ved kjøp av tjenester fra utlandet er utvidet til også å omfatte kjøp fra Svalbard 
og Jan Mayen. 
Presisering av fradragsretten for inngående merverdiavgift ved kjøp, drift mv. av personkjøretøy. 
Bankers mv. opplysningsplikt etter merverdiavgiftsloven § 48 er blitt noe mer omfattende. 
Redaksjonell endring i merverdiavgiftsloven §§ 63 og 48 a. 
Enkelte mindre endringer i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskom-
muner mv.   
 
1 Innledning 
Ved lov 28. mai 2004 (nr. 28), jf. Ot.prp. nr. 34 
(2003-2004) og Innst. O. nr. 60 (2003-2004), ble 
merverdiavgiftsloven §§ 48 og 63 endret, jf. pkt. 2 
nedenfor. Endringene trådte i kraft straks. 
 
Ved lov 25. juni 2004 (nr. 42), jf. Ot.prp. nr. 68 
(2003-2004) og Innst. O. nr. 98 (2003-2004), ble 
merverdiavgiftsloven § 14 tredje ledd første og 
tredje punktum og § 65 a endret, jf. pkt. 3 neden-
for. Endringen i § 14  tredje ledd første punktum 
og § 65 a trådte i kraft straks. Endringen i § 14 
tredje ledd tredje punktum trer i kraft 1. juli 2004.  
 
Ved samme lov ble det også gjort mindre endringer 
i kompensasjonsloven §§ 3, 10 og 11, jf. pkt 4  
nedenfor. Endringene trådte i kraft straks. 
 
Den redaksjonelle endringen i § 48 a omtales  
under pkt. 5. 
 
Lovendringene følger som vedlegg til denne mel-
dingen. 
 
2  Endringene i merverdiavgiftsloven § 48 

og  § 63 
 
2.1 Bankers mv. opplysningsplikt 
Banker og andre finansinstitusjoners plikt til å gi 
opplysninger til avgiftsmyndighetene etter mer-
verdiavgiftsloven § 48 første ledd er utvidet til 
også å omfatte opplysninger om underbilag og an-
nen dokumentasjon til transaksjoner, herunder 
hvem som er parter i transaksjonene. Endringen 
skyldes hensynet til skatte- og avgiftskontrollen, 
kampen  mot  økonomisk  kriminalitet  og interna-  

 
sjonalt skattesamarbeid. Tilsvarende endringer ble 
samtidig gjort i ligningsloven, jf. ny § 47 a.  
 
Finansdepartementet uttaler at endringen vil 
medføre at skatte- og avgiftsunndragelser blir av-
dekket, men også at det vil kunne føre til merar-
beid for liknings- og avgiftsmyndighetene. Opplys-
ningene vil imidlertid kunne fremskaffes med 
mindre ressursbruk, og departementet regner der-
for med at de administrative kostnadene ikke vil 
få noe særlig omfang.   
 
Bestemmelsen er også endret når det gjelder opp-
regningen av de opplysningspliktige. Forarbeidene 
til lovendringen omtaler ikke dette og direktoratet 
legger til grunn at subjektkretsen i realiteten er 
uendret.  
 
2.2 Redaksjonell endring 
Merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 14 ble 
opphevet fra 1. april 2002. Samtidig ble § 16 første 
ledd nr. 15 nytt nr. 14. Merverdiavgiftsloven § 63 
som viste til denne bestemmelsen ble imidlertid 
ikke endret. Endringen består i at § 63 har fått 
henvisning til riktig lovbestemmelse. 
  
3  Endringene i merverdiavgiftsloven  

§ 14 og § 65 a 
 
3.1 Presisering av fradragsretten for person-
kjøretøyer 
Ved innføringen av merverdiavgift på person-
transporttjenester ble det også innført en fra-
dragsrett for personkjøretøyer for slike virksom-
heter,  jf.  merverdiavgiftsloven  §  14  tredje  ledd  
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første punktum. Bestemmelsen kunne mis-
tolkes og det er nå presisert at fradragsretten 
kun omfatter personkjøretøyer som benyttes 
som middel til å transportere personer mot 
vederlag. 
 
Blir personkjøretøyer benyttet til annet for-
mål, for eksempel til bruk i selskapets admi-
nistrasjon, foreligger ingen fradragsrett. 
 
3.2 Varebiler klasse 1 
Fradragsretten ved kjøp, drift mv. av per-
sonkjøretøyer er svært begrenset. For andre 
kjøretøyer derimot er det ingen tilsvarende 
begrensninger. Ved kjøp av for eksempel en 
varebil foreligger fradragsrett dersom kjøre-
tøyet skal brukes i den avgiftspliktige virk-
somheten.  
 
Med virkning fra 1. juli 2004 er varebiler 
klasse 1 likestilt med personkjøretøyer. Bak-
grunnen for endringen er at tidligere regel-
verk ble utnyttet. Næringsdrivende med fra-
dragsrett for merverdiavgift anskaffet varebil 
klasse 1 for etter kort tid å omklassifisere 
denne til personkjøretøy. De næringsdriven-
de anskaffet med andre ord et personkjøretøy 
uten merverdiavgift. Dette ble ansett uheldig 
i forhold til de strenge fradragsreglene som 
gjelder for personkjøretøy. For varebil klasse 
2 oppsto ikke tilsvarende problem. Dette 
skyldes blant annet at disse varebilene ikke 
betaler full engangsavgift og har andre krav 
til størrelsen på lasterom. 
 
Når det gjelder merverdiavgift på driftsutgif-
ter mv. , vil det ikke skilles mellom varebiler 
klasse 1 anskaffet før eller etter 1. juli 2004. 
I begge tilfeller vil fradragsretten for drifts-
utgifter som påløper fra 1. juli 2004 være 
begrenset på samme måte som for personkjø-
retøyer. 
 
3.3 Kjøp av tjenester fra Svalbard og Jan 
Mayen 
Avgiftsplikten etter merverdiavgiftsloven      
§ 65 a var opprinnelig begrenset til kjøp av 
tjenester fra utlandet. Tjenesteleverandører 
etablert på Svalbard kunne derfor yte tjenes-
ter til personer på fastlandet uten at det 
måtte betales merverdiavgift. Dette virket  

konkurransevridende i forhold til tjenestele-
verandører etablert på fastlandet. Departe-
mentet forventet også et økt press for at flere  
virksomheter ville flytte personell og teknisk 
utstyr til Svalbard for å kunne omsette tje-
nester til fastlandet uten merverdiavgift. Ved 
lovendringen er derfor også kjøp av tjenester 
fra Svalbard og Jan Mayen omfattet av lo-
ven. Departementet presiserer samtidig at 
endringen ikke vil gjelde for tjenester som 
omsettes på Svalbard, da forbruk av varer og 
tjenester på Svalbard fremdeles skal skje 
uten merverdiavgift. 
 
4 Kompensasjonsloven 
Det er gjort enkelte mindre endringer i kom-
pensasjonsloven. 
 
I § 3 nytt annet ledd er det presisert at kom-
pensasjonsloven også gjelder ved innførsel av 
varer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. 
Videre er det presisert at det blir ytt kom-
pensasjon for merverdiavgift ved kjøp av 
tjenester fra utlandet. 
 
Foreldelsesfristen for virksomheter som bru-
ker årsoppgave er utvidet til to år. Fristen 
regnes fra utgangen av det kalenderår som 
kompensasjonskravet oppsto, jf. § 10 nytt 
annet ledd. 
 
Krav på tilbakebetaling av uriktig utbetalt 
kompensasjon med tillegg av renter er 
tvangsgrunnlag for utlegg. For å effektivisere 
inndrivingen, bestemmer nytt annet ledd at 
kravet er tvangskraftig selv om grunnlaget 
er påklaget eller innbrakt for domstolene. 
 
5 Redaksjonell endring 
Ved lov 4. juli 2003 (nr. 83), jf. Ot.prp. nr. 58 
(2002-2003) og Innst. O. nr. 121 (2002-2003) 
ble merverdiavgiftsloven §§ 5 b tredje ledd og 
48 a endret. Endringene trådte i kraft 25. juli 
2003.  
 
Endringen i merverdiavgiftsloven § 5 b tredje 
ledd er omtalt i SKD 4/04, 27. februar 2004, 
mens omtalen av § 48 a ved en feiltagelse ble 
utelatt. Ved forannevnte lov ble begrepet 
”telenett eller teletjeneste” erstattet med 
”elektronisk kommunikasjonsnett eller -
tjeneste” 



Vedlegg 
 
 
I lov 19. juni 1969 nr. 66  om merverdiavgift er det gjort følgende endringer: 
 
 

I 
 
§ 48 a lyder: 
Når særlige hensyn gjør det nødvendig, og det foreligger mistanke om overtredelse av bestemmel-
ser gitt i eller i medhold av denne lov, kan Skattedirektoratet, eller den direktoratet gir fullmakt, 
pålegge tilbyder av tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjenester å gi opplysninger 
om navn og adresse til en abonnent som ikke har offentlig telefonnummer, telefaksnummer eller 
personsøkernummer. 
 
 

II 
 
§ 14 tredje ledd tredje punktum lyder:  
Som personkjøretøy anses også campingtilhenger og motorvogn registrert som varebil klasse 1.  
 
 
 

III 
 
§ 14 tredje ledd første punktum lyder:  
Når fradragsrett ikke er avskåret etter § 22, skal det også svares avgift som ved uttak når per-
sonkjøretøyer brukes til annet enn som salgsvare, eller som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleie-
virksomhet eller som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksom-
het.  
 
 
§ 65 a første punktum lyder:  
Departementet kan gi forskrift om at det skal betales avgift av tjenester som innføres fra utlan-
det, Svalbard eller Jan Mayen, og som er avgiftspliktige ved innenlands omsetning.  
 
 
§ 48 første ledd lyder: 
Finansinstitusjoner (jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet § 1-3) og andre som 
driver utlånsvirksomhet eller låneformidling som næring, verdipapirforetak (jf. lov 19. juni 1997 
nr. 79 om verdipapirhandel § 1-4) og andre som har penger til forvaltning og pensjonskasser plik-
ter på avgiftsmyndighetenes forlangende å gi opplysning om navngitt næringsdrivendes midler 
som has til forvaltning og om avkastning av disse, om innskudds- og gjeldskonti, deposita og and-
re økonomiske mellomværende med navngitt næringsdrivende. Opplysningsplikten etter første 
punktum omfatter også opplysninger om underbilag og annen dokumentasjon til transaksjoner, 
herunder hvem som er parter i transaksjonene. Postoperatører plikter på avgiftsmyndighetenes 
forlangende å gi opplysninger om pengeforsendelse ved verdibrev for navngitt person, bo, selskap 
eller innretning. 
 
 
§ 63 første ledd første punktum lyder: 
Det skal ikke betales avgift ved innførsel av varer som nevnt i § 5 første ledd nr. 3, § 5 b første 
ledd nr. 4 bokstav d, § 16 første ledd nr. 7, 8 og 14 og § 17 første ledd nr. 1. 
 



I lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fyl-
keskommuner mv. er det gjort følgende endringer:  
 
§ 3 nytt annet ledd lyder:  
Det ytes også kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard 
og Jan Mayen og for merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet.  
 
§ 10 nytt annet ledd lyder:  
For virksomheter som bruker årsoppgave er foreldelsesfristen to år. Fristen regnes fra utgangen av 
det kalenderår som kompensasjonskravet oppsto.  
 
§ 10 annet ledd er blitt tredje ledd.  
 
§ 11 nytt annet ledd lyder:  
Kravet på tilbakebetaling med tillegg av renter er tvangsgrunnlag for utlegg. Kravet er tvangskraf-
tig selv om grunnlaget er påklaget eller innbrakt for domstolene.  
 
 

*** 
 
Endringen under I trådte i kraft 25. juli 2003, endringen under II trer i kraft 1. juli 2004 og end-
ringene under III trådte i kraft straks. 


