
A, nr. 10/1988

}Q junt /98~

. .J vgitisa. deiingen

Registrering av lastebileiere tilknyttet transportsentral

Vl erver diavg iftsfoven § IO farste ledd - næringsdrif1. Lastebileiere nlknv tte: transportsentral ble ansett
sorn registreringsplii-tige nær ingsdrivende.

Skattedirektoratet har behandlet en sak i
forbindelse rned en rranscortsentral som er
otzarusert m andelsl:i~ med varierende
medlemstall, tor tiden ca goo. Det er en beun
gelse for å bli andelseier at en har egen lastebil
- eiet eller leaset. Den inntredende lastebileier
må betale et innskudd på kr I 5 000. - som fås
igjen ved uttreden. Hver andelseier kan kun
inneha en andel. og forplikter seg til ikke å
drive transportvirksomhet for egen regrung
utenfor sentralen.

Andelseierne disponerer både løyvepliktige og
ikke løyvepliktige biler, og bilene har høyst
forskjellig verdi. fra kr 100 000,- til over en
million kroner. Andelslaget bistår ikke ved
anskaffelse eller finansiering av bil.

Trånsportkunder som har kjøreoppdrag
henvender seg til sentralen, som finner en
passende bil sjåfør for oppdraget. Transport
oppdragene kan variere fra I times kjøring til
måneders faste kjøreoppdrag. Betalingen fast
settes i hovedsak ut i fra hvilken bil som er
egnet for transporten.

Hele vererlaget bokføres hos sentralen. men
bileieren får utbetalt de innkjørte beløp med
fradrag for en godtgjørelse til dekning av
sentralens administrasjonsoppgaver. Sjåførene
har en viss mulighet for å forhandle om et
oppdrag skal tas eller ikke, men må stort sett
sies å ha kjøreplikt for de oppdrag som

sentralen har mottatt. De ma I det hele folge
de forskrifter som er gat for drutcn

Skattedirektoratet antok i brev a\· 16 mJ.J
I 988 til Finansdepartementet at andelslauct :
et tilfelle som dette I realiteten utrorer en
formidlingstjeneste og mottar en provisjon for
dette. Varetransporten utføres a\· lastebileierne
med betvdeliae dnft-rrudlcr som de eier, O!? de
mottar for ;1elsen et vederlaz som dekker
arbeidsinnsats og anskaffelse, ;nkm-rung 02
drift av driftsrrudlene. De har fullt an;,·.; o~
økonotrusk nsi.ko fer bilene. Lastebileierne h:li
intet økonomisk krav eller siknnz dersom
andelslaget ikke får tilstrekkelige -oppdrag
Lnder disse omstendigheter antok Skatte
direktoratet at lastebileierne ikke kan anses
som lønnstakere i andelslazet. men at de ma
anses som selvstendige næringsdnvende I
forhold til bestemmelsene om merverdi -
avgiften. Er. fant ikke at det ved vurderingen
kunne tillegges betydning at lastebilene 1

enkelte tilfeller er leaset slik at den formelle
eiendomsretten tilhører et leasingselskap

Finansdepartementet har i brev av 6 juru 1q,,
tu Skattedirektoratet sluttet se 11. ul direkror.Hc·t,
oppfatning. Departementet opplyser at det \ L'J
vurderingen har lagt vesentlig vekt pa at

- det foreligger betydelige driftsmidler.
lastebileierne har fullt ansvar 011 ckonorru-k
risiko for lastebilene, -

- de ikke er sikret ved manglende oppdrag
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