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UTTAKSMERVERDIAVGIFT VED OPPFORING AV BYGG FOR EGEN REGNING

Skattedirektoratet har mottatt flere henvendelser med sporsmál om rekkevidden av bestemmelsen i
merverdiavgiftsloven § 1 O fjerde ledd etter merverdiavgiftsreformens ikrafttreden.

Etter merverdiavgiftsloven § 10 fjerde ledd skal det beregnes avgift ... "som ved uttak" nár
varer og tjenester tas i bruk i forbindelse med virksomhet med oppforing mv av bygg eller
anlegg for egen regning.

Formálet med bestemmelsen var á unngá ulike avgiftsmessige konsekvenser alt ettersom
bygg eller anlegg er oppfort av registrert entreprenor eller byggmester eller om det er oppfort
for egen regning av et byggeforetak som driver virksomhet med salg eller bortleie av fast
eiendom.

Om rekkevidden av bestemmelsen uttalte Finansdepartementet blant annet i et brev til
Skattedirektoratet av 24. februar 1978:

"Finansdepartementet antar at det ma vere en forutsetning for avgiftsplikt etter
merverdiavgiftsloven $ 10, fjerde ledd, at utoveren av virksomheten (byggherren) selv foretar en
avgiftspliktig ytelse, eventuelt ved hjelp av egne ansatte. En antar folgelig at avgiftsplikt ikke
vil foreligge dersom byggherren innskrenker seg til à koordinere andre naeringsdrivendes
avgiftspliktige ytelser i forbindelse med byggeuirksomheten, idet
byggeadministrasjon /koordinering faller utenfor det avgiftspliktige omr@de etter
meruerdiavgiftsloven."

Etter merverdiavgiftsreformen er ogsá byggeadministrasjon og koordinering av andre
naeringsdrivendes avgiftspliktige ytelser blitt avgiftspliktige tjenester.

Skattedirektoratet antar at det folger av merverdiavgiftsloven &$ 10 fjerde ledd at det gielder
registrerings- og avgiftsplikt for alle tjenester som ikke er spesielt unntatt fra avgiftsomrádet,
sä lenge tjenestene benyttes direkte i forbindelse med oppforing mv av bygg eller anlegg for
egen regning. Det skal derfor beregnes uttaksmerverdiavgift pá aktiviteter som utvikling,
tilrettelegging, og administrasjon av byggeprosjekter i egen regi. Registrerings- og avgiftsplikt
er uavhengig av om selve byggearbeidene utfores av egne ansatte eller underentreprenorer. Vi
antar imidlertid at de aktuelle neringsdrivende ikke skal beregne merverdiavgift av rent
internadminstrative gjoremal som utfores av egne ansatte, som f eks intern regnskapsforing.

Postadresse
Postboks 6300, Etterstad
0603 Oslo

Kon to rad resse
Fredrik Selmersvei 4
Org. nr: 974761076

Sentralbord
22 07 70 00
Telefaks
22 07 71 08



2002/01258 749 / Side 2 av 2

Nr det gjelder avgiftsgrunnlaget, folger det av merverdiavgiftsloven $ 19 forste ledd tredje
punktum at deter virksomhetens alminnelige omsetningsverdi som er avgiftsgrunnlaget ved
uttak av tjenester til bruk utenfor avgiftsomrádet. Hvor angjeldende tjenester ikke omsettes
utad, antar vi at det skal benyttes en páslagsprosent pá lonn mv pà 75% pá bakgrunn av
praksis i saker om avgiftsgrunnlaget som har vert behandlet i Klagenemnda for
merverdiavgift.
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