
Høringsnotat – endringer i søknadsfrist og vilkår for å få kortere 
skattleggingsperiode for virksomheter med lav omsetning og 
primærnæringer mv.  
 

 

1 Innledning  

 

Det sendes med dette på høring et forslag om endringer i forskrift til skatteforvaltningsloven  

(skatteforvaltningsforskriften) 23. november 2016 nr. 1360 §§ 8-3-4 og 8-3-8.  Forslag til 

endringer gjelder oppheving av søknadsfristen 1. desember for virksomheter med lav 

omsetning, samt oppmyking og presisering av vilkår og varighet ved innvilgelse av søknad 

om kortere skattleggingsperiode for virksomheter innen primærnæring mv. 

 

 

2 Gjeldende rett og behov for forskriftsendringer 

 

Etter lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) § 8-3 skal blant 

annet den som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret levere skattemelding for 

merverdiavgift med opplysninger om den skattepliktiges omsetning, uttak, innførsel, utgående 

merverdiavgift, fradragsberettiget inngående merverdiavgift, innførselsmerverdiavgift og 

andre opplysninger som har betydning for fastsettingen av merverdiavgift. 

 

Skatteforvaltningsforskriften § 8-3 har blant annet bestemmelser om når skattemeldingen skal 

leveres, skattleggingsperioder og frister. Den alminnelige skattleggingsperioden for 

skattemelding for merverdiavgift omfatter to kalendermåneder (to-måneders termin), jf. 

forskriften § 8-3-1.  

 

2.1 Virksomheter med lav omsetning 

Skatteforvaltningsforskriften §§ 8-3-3 til 8-3-6 har regler om skattleggingsperiode for 

virksomheter med lav omsetning, dvs. der merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak i løpet 

av et kalenderår ikke overstiger en million kroner, merverdiavgift ikke medregnet.  

 

Virksomheter med lav omsetning og som er innvilget årlig skattleggingsperiode, kan søke om 

endring tilbake til alminnelig skattleggingsperiode. En slik søknad om endring må være 

kommet fram til skattekontoret senest 1. desember for å kunne gis virkning fra 1. januar året 

etter, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-4 annet ledd første punktum. Endring til 

alminnelig skattleggingsperiode skal gjelde for minst to påfølgende kalenderår, jf. § 8-3-4 

annet ledd annet punktum.  

 

For virksomheter som har gjort store investeringer i slutten av året, vil en årlig termin 

innebære at fradrag for inngående avgift kommer lenge etter investeringene er foretatt. For å 

unngå den likviditetsbelastningen dette innebærer, kan virksomheten ha behov for å gå tilbake 

til alminnelig skattleggingsperiode uten å være avhengig av søknadsfristen 1. desember. Det 

er for eksempel aktuelt der det etter 1. desember (år 1) oppstår behov for å foreta investeringer 

i bygninger og driftsmidler på grunn av nye store ordrer/utvikling/hendelser som brann o.l. 

Betaler virksomheten investeringene i løpet av år 2, gis det ikke fradrag for inngående 

merverdiavgift før året etter investeringene (år 3). Overskytende inngående merverdiavgift 



blir først utbetalt til den næringsdrivende innen tre uker etter mottak av skattemelding for 

merverdiavgift. Leveringsfristen for skattemeldingen er 10. mars i år 3.  

 

For at virksomheten skal kunne få fradrag for inngående avgift i samme året investerings-

kostnadene påløper, kan det være ønskelig å fjerne søknadsfristen i 

skatteforvaltningsforskriften § 8-3-4 annet ledd om overgang til alminnelig 

skattleggingsperiode, slik at det kan søkes om og få terminendring i løpet av året. Dette vil 

også bidra til likebehandling av virksomhetene. Sakene vil også avgjøres raskere på 

skattekontoret, og en vil unngå klager til Skattedirektoratet.  

 

2.2 Virksomheter innen primærnæringer mv.  

Skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 har regler om skattleggingsperiode for primærnæringer 

mv. Skattleggingsperioden for primærnæringene er kalenderåret.  

 

Når særlige forhold foreligger, kan skattekontoret samtykke i at skattepliktige innen primær-

næringene følger de alminnelige skattleggingsperiodene, jf. forskriften  

§ 8-3-8 tredje ledd. Dersom skattepliktig innen primærnæringene har store investeringer, for 

eksempel ved oppføring av driftsbygninger, kan det være behov for alminnelig 

skattleggingsperiode for å bedre likviditeten. Det samme kan gjelde dersom virksomheten ved 

siden av primærnæringen også driver annen skattepliktig virksomhet med omsetning som 

overstiger 30 000 kroner, se merverdiavgiftsloven § 15-1 første ledd. 

 

Det er langvarig praksis for at søknader om å bruke alminnelig skattleggingsperiode i 

jordbruk med binæringer og skogbruk i stor grad imøtekommes. Ved å fjerne vilkåret om at 

det må foreligge særlige forhold for å innvilge alminnelig skattleggingsperiode for 

skattepliktige innen primærnæringene, vil forskriften samsvare bedre med dagens praksis. I 

tillegg unngå at ordlyden inneholder vilkår med liten praktisk betydning.    

 

Etter forskriften § 8-3-8 fjerde ledd gis samtykke "normalt for to år regnet fra første 

forkortede skattleggingsperiode". Når skattekontoret har gitt samtykke til kortere terminer, 

gjelder fjerde ledd for samtlige virksomheter nevnt i første til tredje ledd, dette omfatter 

virksomheter som har regelmessig høyere inngående enn utgående avgift og skattepliktige 

innen primærnæringene.  

 

For skattepliktige innen primærnæringene er det imidlertid mer rasjonelt at de kan stå med to-

månedlige terminer inntil de selv ønsker å gå tilbake til årlig skattleggingsperiode. Det er 

derfor behov for å kunne gi samtykke til to-måneders terminer på ubegrenset tid.  

 

 

3 Vurderinger og forslag 

 

3.1 Virksomheter med lav omsetning 

For virksomheter med lav omsetning foreslås det å oppheve søknadsfristen 1. desember i 

skatteforvaltningsforskriften § 8-3-4 annet ledd første punktum, slik at disse kan søke om og 

få overgang til alminnelig skattleggingsperiode uavhengig av frister i løpet av året. Endringen 

gjelder relativt få saker i løpet av et år, men den kan ha stor betydning for de virksomhetene 

som omfattes. En slik endring vil også innebære at disse virksomhetene likestilles med øvrige 

virksomheter som søker om alminnelig skattleggingsperiode, jf. forskriften § 8-3-8 tredje 

ledd, hvor det ikke er søknadsfrist for primærnæringene for å få adgang til å benytte kortere 

skattleggingsperiode. 



For de skattepliktige vil forslaget være en forenkling. Dette betyr at overgang til alminnelig 

skattleggingsperiode kan skje hele året, og ikke kun fra 1. januar slik reglene er i dag.  

 

For Skatteetaten vil bortfall av søknadsfristen 1. desember være praktisk håndterlig. 

Overgangen til alminnelig skattleggingsperiode kan gjøres med virkning fra en inneværende 

to-måneders termin. Virksomheter som endrer til to-månedlige terminer i løpet av året, vil på 

den første to-månedersterminen innberette all omsetning og uttak fra årets begynnelse samlet. 

Den skattepliktige vil hente opp denne mva-meldingen fra skjemakatalogen i Altinn. Den 

nærmere fremgangsmåten vil bli forklart i vedtaket fra skattekontoret. 

 

Endringen foreslås gjennomført ved at skatteforvaltningsforskriften § 8-3-4 annet ledd første 

punktum endres til at skattepliktig kan søke om endring til alminnelig skattleggingsperiode 

etter § 8-3-1. 

  

Forskriftens § 8-3-4 annet ledd annet punktum om at endringen skal gjelde for "minst to 

påfølgende kalenderår" videreføres. Dette betyr at de som har hatt årlig skattleggingsperiode 

på grunn av lav omsetning, men har fått innvilget alminnelig skattleggingsperiode i løpet av 

året, må søke på vanlig måte etter forskriftens § 8-3-4 første ledd dersom det igjen er behov 

for årlig termin, men da først etter minst to påfølgende kalenderår regnet fra første forkortede 

skattleggingsperiode. 

 

3.2 Virksomheter innen primærnæringer mv.  

For skattepliktige innen primærnæringene kan skattekontoret, når det foreligger særlige 

forhold, samtykke i at de alminnelige skattleggingsperiodene følges, jf. forskriften § 8-3-8 

tredje ledd. Det er langvarig praksis for å praktisere denne bestemmelsen lempelig for disse 

gruppene. Det foreslås derfor at dagens vilkår i forskriftens § 8-3-8 tredje ledd om at det må 

foreligge "særlige forhold" fjernes, slik at ordlyden blir mer i samsvar med praksis.   

 

Etter ordlyden i forskriften § 8-3-8 fjerde ledd skal et samtykke til at skattepliktige innen 

primærnæringene følger de alminnelige skattleggingsperiodene normalt gis for to år regnet fra 

første forkortede skattleggingsperiode. Slik bestemmelsen fremstår, gjelder dette for alle 

virksomheter som omfattes av første til tredje ledd. For skattepliktige innen primærnæringene 

har imidlertid tidligere forvaltningspraksis vært slik at et samtykke til bruk av kortere terminer 

skal gis for minst to år og for øvrig uten tidsbegrensning, slik at et samtykke ikke trenger 

positiv fornyelse. 

 

Det foreslås at denne praksis der skattekontoret kan gi samtykke til alminnelig 

skattleggingsperiode på ubegrenset tid for skattepliktige innen primærnæringene, tas inn i 

skatteforvaltningsforskriften. For primærnæringen vil forslaget innebære at de må ha to-

måneders terminer i minst to påfølgende kalenderår - og forbli stående med dette inntil de 

melder fra at de vil bli satt tilbake til årlig termin (etter to år) - på samme måte som for 

virksomheter med lav omsetning. At endringen skal gjelde for minst to påfølgende kalenderår, 

vil innebære at hvis endring skjer midt i året, må det påregnes at alminnelig 

skattleggingsperiode må benyttes minst ut inneværende år pluss to hele kalenderår til. Dette 

foreslås regulert i § 8-3-8 fjerde ledd nytt annet punktum.   

 

For virksomheter med høyere inngående enn utgående avgift (eksportbedriftene), foreslås at 

vedtaket om kortere skattleggingsperiode normalt skal gjelde for minst to år regnet fra første 

forkortede skattleggingsperiode. Dette vil innebære at vedtak også her kan gjøres uten 

tidsbegrensning, men at det er en åpning for at skattepliktige kan be om og få kortere 



skattleggingsperiode for en kortere varighet enn to år. Endringen foreslås regulert i 

forskriftens § 8-3-8 fjerde ledd første punktum.  

 

 

4           Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

Forslagene gjelder for et begrenset antall skattepliktige i løpet av et år. Forslaget om at 

virksomheter med lav omsetning skal kunne søke om alminnelig skattleggingsperiode uten 

hensyn til frister, vil gi økt fleksibilitet og være positivt for virksomhetene.  

 

Forslaget om at skattepliktige innen primærnæringene kan få innvilget alminnelig 

skattleggingsperiode på ubegrenset tid, betyr at disse virksomhetene ikke lenger trenger å 

søke om å fornye tillatelsen til kortere terminer annet hvert år. For Skatteetaten vil det være 

ressursbesparende å ikke måtte følge med på disse sakene eller forespørre skattepliktige om 

terminlengde annet hvert år.  
 

Forslaget medfører ingen konsekvenser for personvernet.  

 

 

5 Forslag til endring i skatteforvaltningsforskriften 

 

Overskriften til § 8-3-4 skal lyde:   

 

§ 8-3-4 Søknad om endring av skattleggingsperiode og søknadsfrist 

 

§ 8-3-4 annet ledd første punktum skal lyde: 

 

Skattepliktig kan søke om endring til alminnelig skattleggingsperiode etter § 8-3-1.  

          

§ 8-3-8 tredje ledd skal lyde:  

 

Skattekontoret kan samtykke i at skattepliktige innen primærnæringene følger de alminnelige 

skattleggingsperiodene. 

 

§ 8-3-8 fjerde ledd skal lyde:  

 

Endringen etter første og annet ledd skal normalt gjelde for minst to år regnet fra første 

forkortede skattleggingsperiode. Endringen etter tredje ledd skal gjelde for minst to 

påfølgende kalenderår. 

 

Forskriftsendringene trer i kraft straks.   


