
Høring – forslag om endring av leveringsfrist for særskilt 

skattemelding for merverdiavgift 
 

Skattedirektoratet sender på høring forslag om endring av leveringsfrist for særskilt 

skattemelding for merverdiavgift. Forslaget innebærer at leveringsfristen for annen 

skattleggingsperiode (april, mai og juni) for særskilt skattemelding etter 

skatteforvaltningsforskriften § 8-3-10 endres fra 10. august til 31. august med virkning 

fra og med 2023.  

I. Bakgrunn og gjeldende rett 
 

Skatteforvaltningsforskriften § 8-3-10 gir nærmere bestemmelser om de aktuelle 

leveringsfristene som gjelder i relasjon til skattemelding for merverdiavgift etter 

skatteforvaltningsloven § 8-3. Den overordnede hovedregelen er at leveringsfrist for 

skattemelding for merverdiavgift er en måned og ti dager etter utløpet av hver 

skattleggingsperiode. Reglene om leveringsfrist tar utgangspunkt i 

skattleggingsperiodene, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1.  

Fristen for tredje alminnelige skattleggingsperiode er imidlertid den 31. august, jf. 

skatteforvaltningsforskriften § 8-3-10 første ledd annet punktum. Bakgrunnen for den 

utvidede fristen er av hensyn til ferieavvikling i den aktuelle perioden.  

Etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-9 gjelder et eget regime for særskilt 

skattemelding. Næringsdrivende som er mottakere av varer eller tjenester som nevnt 

i skatteforvaltningsforskriften § 8-3-9 første ledd bokstav a-c eller er «tilbyder i 

forenklet registreringsordning» etter bokstav d leverer inn egen skattemelding i 

skjema RF-0005. Etter bestemmelsens annet ledd skal næringsdrivende som nevnt i 

§ 8-3-9 første ledd bokstav a-d levere særskilt skattemelding periodevis, hvor 

skattleggingsperioden er over tre kalendermåneder.  

For denne typen skattemelding består andre skattleggingsperioden av april, mai og 

juni, mens tredje skattleggingsperiode består av juli, august og september. Følgelig 

er frist for levering av særskilt skattemelding for andre skattleggingsperiode den 10. 

august, jf. også skatteforvaltningshåndboken 2022 s. 285. Skattedirektoratet foreslår 

å endre denne fristen slik at leveringsfrist for særskilt skattemelding for andre 

skattleggingsperiode fra og med 2023 settes til 31. august.  

II. Skattedirektoratets vurderinger og forslag 
 

Bakgrunnen for den forlengede fristen i tredje skatteleggingsperiode (31. august) for 

de med alminnelig skattleggingsperiode er som nevnt av hensyn til 

regnskapsførernes arbeidsbyrde rundt avvikling av sommerferie og kontakt med 

kunder i denne perioden, jf. skatteforvaltningshåndboken 2022 s. 285. Tilsvarende 

utsatt leveringsfrist gjelder ikke for særskilt skattemelding etter 

skatteforvaltningsforskriften § 8-3-9. 



Skattedirektoratet kan ikke se at det foreligger særlige forhold eller hensyn som tilsier 

at det skal være ulik innleveringsfrist for alminnelig skattemelding og særskilt 

skattemelding i august-måned. Hensynet til regnskapsførernes arbeidsbyrde rundt 

avvikling av sommerferie gjør seg tilsvarende gjeldende for særskilt skattemelding, 

og følgelig er det Skattedirektoratets oppfatning at leveringsfristene bør 

harmoniseres. Vår oppfatning er videre at det vil lette arbeidet til de nevnte 

regnskapsførere å ha en generell fristdato å forholde seg til i forkant eller etterkant av 

ferieavvikling på sommeren.  

III. Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

Økonomiske konsekvenser 

Skattedirektoratet kan ikke se at forslaget innebærer vesentlige økonomiske 

konsekvenser. Det er tale om en utvidelse av leveringsfristen på i alt 21 dager, fra 10. 

august til 31. august. Det forventes ingen endring i merverdiavgiftsprovenyet som 

følge av endringsforslaget. 

Administrative konsekvenser 

Skattedirektoratets oppfatning er at forslaget er til gunst for de næringsdrivende all 

den tid innleveringsfrist for tredje skattleggingsperiode for alminnelig skattemelding 

og andre skattleggingsperiode for særskilt skattemelding harmoniseres. Vi kan 

følgelig ikke se at forslaget vil innebære særlige administrative konsekvenser for de 

næringsdrivende. 

 

IV. Forslag til endring i skatteforvaltningsforskriften § 8-3-10 første ledd 
 

I forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven 

(skatteforvaltningsforskriften) gjøres følgende endringer: 

 

I 

Skatteforvaltningsforskriften § 8-3-10 første ledd skal lyde: 

§ 8-3-10. Leveringsfrist  

(1) Leveringsfrist for skattemeldingen er en måned og ti dager etter utløpet av hver 

skatteleggingsperiode eller fra tidspunktet for virksomhetens opphør. Fristen for 

tredje alminnelige skattleggingsperiode er likevel 31. august. Annet punktum 

gjelder tilsvarende for annen skattleggingsperiode for særskilt skattemelding 

etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-9. 

 

II 

Forskriften trer i kraft fra straks 


