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Veterinærers fritak for alminnelig oppgavetermin 

Vi viser til tidligere utsendt brev med høringsnotat, datert 31. mars 2011, vedrørende 
overgangsregler for veterinærer som etter søknad har oppgavefritak for innsending av 
merverdiavgiftsoppgave 1.-5. termin. 
 
Skattedirektoratet har 31. august 2011 fastsatt en overgangsforskrift som opphever ordningen med 
oppgavefritak for 1. – 5. termin for veterinærer. Forskriften innebærer at oppgavefritaket for de 
veterinærene som har benyttet ordningen bortfaller fra 1. januar 2012.  
 
Oppgavefristen er en måned og ti dager etter utløpet av hver oppgavetermin. Fristen for tredje 
termin etter merverdiavgiftsloven § 15-2 er likevel 31. august, jf merverdiavgiftsloven § 15-8 
første ledd. 
 
Overgangsreglene medfører at oppgavefristen for veterinærer som etter søknad har oppgavefritak 
for 1.-5. termin for 2011, er 10. april 2012. Veterinærene må samtidig levere inn 
omsetningsoppgave for 1. termin 2012.  
 
Veterinærer som i løpet av et kalenderår har avgiftspliktig omsetning og uttak som ikke overstiger 
en million kroner, merverdiavgift ikke medregnet, kan søke om skattekontorets samtykke til å 
levere omsetningsoppgave en gang i året (årsterminoppgave), jf. merverdiavgiftsloven § 15-3. 
Oppgavefristen for lav omsetning og kalenderåret som oppgavetermin, er to måneder og ti dager, 
dvs. 10. mars, jf. lovens § 15-8 første ledd. Det påpekes at søknad om å levere omsetningsoppgave 
en gang i året må være kommet frem til skattekontoret senest 1. februar for at endringen skal 
kunne gis virkning for inneværende kalenderår (ikke 2011), jf. merverdiavgiftsforskriften  
§ 15-3-1. Det følger av samme bestemmelse annet ledd at nyregistrerte kan søke om 
årsterminoppgave fra registrering. Vi vil imidlertid vise til at avgiftssubjekt som leverer 
årsterminoppgave og som ser at omsetningen vil overstige en million kroner i løpet av 
kalenderåret, straks må melde fra til skattekontoret, jf. merverdiavgiftsforskriften § 15-3-2. 
  



  2010/834112   Side 2 av 2 
   

   

 
Vi ber Den Norske Veterinærforening underretter sine medlemmer om endringen som trer i kraft 
1. januar 2012. 
 
 
 
 
 
Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i anledning saken. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Mona Kristiansen 
Underdirektør 
Rettsavdelingen, skatteforvaltning 
Skattedirektoratet 

Signe Hustad 
 

 
 
 
 
 
 


