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Merverdiavgiftsloven§ 6-7 - Fritak for leasing og omsetning av elbil

Vi viser til brev av 23. januar 2017 der skattekontoret ber oss se på forholdet mellom
merverdiavgiftsloven (mval.) § 6-7 første ledd og§ 6-7 tredje ledd ved omsetning av brukte elbiler.

Skattekontoret påpeker at det ikke er samsvar mellom hvilket tilleggsutsyr som kan leveres
avgiftsfritt ved omsetning av ny elbil i mval. § 6-7 første ledd og tilleggsutstyr som kan leveres
avgiftsfritt etter bestemmelsen om omsetning av brukt kjøretøy i mval. § 6-7 tredje ledd, jf. forskrift
til mval. § 6-7-3. Skattekontoret antar at ved omsetning av brukt elbil, er det bestemmelsen i mval.
§ 6-7 tredje ledd jf. forskriftens§ 6-7-3 som regulerer hvilket tilleggsutstyr som kan levers
avgiftsfritt sammen med elbilen. Det bes om at Skattedirektoratet vurderer skattekontorets forståelse
av fritakene.

Omsetning og leasing av kjøretøy som bare bruker elektrisitet som framdrift, er fritatt for
merverdiavgift, jfmval. § 6-7 første ledd. Tilleggsutstyr som anses levert som del av kjøretøyet,
leveres fritatt for merverdiavgift.

Omsetning av kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistrering, (brukte kjøretøy), er
fritatt for merverdiavgift i henhold til mval. § 6-7 tredje ledd. Det er nærmere regulert i
merverdiavgiftsforskriften§ 6-7-3 hvilket tilleggsutstyr som kan selges avgiftsfritt sammen med
kjøretøyet etter bestemmelsen i mval. § 6-7 tredje ledd.

Skattedirektoratets vurdering:
Det fremgår av ordlyden i mval. § 6-7 første ledd:

"Omsetning og leasing av kjøretøy som bare bruker elektrisitet tilframdrift, erfritattfor
merverdiavgift. Fritaket gjelder bare kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om engangsavgift
§ 5første ledd bokstav i og som er registreringspliktige etter vegtrafikkloven.

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere merverdiavgiftslov ( 1969) § 16 nr. 14. Bakgrunnen
for bestemmelsen er budsjettavtalen for statsbudsjettet for 2001 hvor avtalepartene var enige om at
omsetning av elbiler skal ha null-sats. Formålet med bestemmelsen er å stimulere til miljøvennlige
alternativer.
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Mval. § 6-7 første ledd bruker ordlyden: " ...kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om
engangsavgift.". Etter ordlyden i mval. § 6-7 første ledd kan det derfor synes som om brukte elbiler
ikke omfattes av fritaket. Skattedirektoratet antar imidlertid at omsetning av elbiler som ved første
gangs registrering ble fritatt for engangsavgift etter vedtakets første ledd bokstav i, vil kunne anses
omfattet av ordlyden i første ledd selv om bilen har vært omregistrert flere ganger senere. Elbilen
vil i disse tilfellene fortsatt anses å være omfattet av Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første
ledd bokstav i, i det den ble fritatt for engangsavgift etter denne bestemmelsen ved første gangs
registrering.

Det fremgår av Innst. 0. nr. 24 (2000-2001) s.79:

"Komiteen går innfor at omsetning av el-biler skal ha nullsats. Komiteen legger til grunn at
dettefritaket gjelder omsetning av nye el-biler. Når det gjelder brukte kjøretøy, vises til
lovens § 16første ledd nr. I I. 11

Ovennevnte henvisning til mval. (1969) § 16 første ledd nr 11 (nå mval. § 6-7 tredje ledd) ved
omsetning av brukt kjøretøy, er kommentert av Finansdepartementet i et brev til Toll- og
avgiftsdirektoratet datert 26. august 2002. Brevet er skrevet i forbindelse med innføring av fritaket
for elbiler. Fra brevet hitsettes:

"Det uttales i Innst. 0. nr. 24 (2000-2001) at det kun er de nye kjøretøyene som omfattes av§ 16 nr.
14, mens de brukte omfattes av§ 16 nr. 11. Innstillingens henvisning til§ 16 nr. 11- og til om
kjøretøyet er nytt eller brukt - kan kun ha værtfor å presisere at det ikke er nødvendig med etfritak
for merverdiavgiftfor registrerte kjøretøy, da disse kjøretøyene uansett ikke skal betale
merverdiavgift. Nårfokus varpå elbilen, kan komiteens skille mellom nye og brukte kjøretøy
således oppfattes som et skille mellom de kjøretøyer som har vært registrert i Norge, og de som ikke
har vært det.

At§ 16 nr. 14 ikke bare gjelder nye kjøretøy, støttes av at bestemmelsen er gitt tilsvarende
anvendelsefor innførselsmerverdiavgiften, jf mval § 63første leddførste punktum. Dersom § 16
nr. 14 ikke omfatter brukte kjøretøy som ikke har vært innregistrert i Norge, vil dette medføre at
bruktimporterte el-kjøretøyer etterhvert avgiftsbelegges høyere enn tilsvarende salg innenlands.
Dette skyldes at når nye elkjøretøy harfritakfor merverdiavgift, vil de som brukte heller ikke ha en
residua/verdi av denne avgiften som kan sammenlignes med den som i såfall ilegges
bruktimporterte kjøretøy. Selv om innenlandsk bruksalg normalt medfører omregistreringsavgift,
kan en slikforståelse av bestemmelsen komme i strid med EØS-avtalen art 14. Det legges således til
grunn at§ 16 nr. 14 omfatter alle kjøretøy som ikke tidligere er innregistrert i Norge. 11

Denne uttalelsen fra Finansdepartementet viser at fra fritaket ble innført, har departementet ansett
fritaket nedfelt i mval. § 16 første ledd nr. 14, nå videreført i mval. § 6-7 første ledd, for også å
omfatte brukte elbiler.

Det fremgår av fritaket i mva!. § 6-7 tredje ledd at:
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"Omsetning av kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift, er
fritattfor merverdiavgift dersom kjøretøyet har vært registrert her i landet. Fritaket omfatter
også kjøretøy som nevnt i vedtaket§ I avgiftsgruppe cog som har tillatt totalvektpå 7 500
kg eller mer. "

Denne bestemmelsen er en videreføring av tidligere merverdiavgiftslov § 16 første ledd nr. 11.
Begrunnelsen for fritaket er at det ikke både skal påløpe merverdiavgift og omregistreringsavgift
ved salg av brukte kjøretøy. Fritaket i mval. § 6-7 tredje ledd er generelt og omfatter alle kjøretøyer
som kommer inn under ordningen med omregistreringsavgift, i hovedsak alle slags motorkjøretøyer
som er beregnet for kjøring på offentlig vei.

Etter direktoratet syn følger det av både lovteksten i mval. § 6-7 første ledd, forarbeidene,
formålsbetraktninger og departementets tolkingsuttalelse, at bestemmelsen i mval. § 6-7 første ledd
omfatter også omsetning av brukte elbiler. Bestemmelsen i første ledd gjelder for elbiler spesielt, og
den er tatt inn i loven på et senere tidspunkt enn mval. § 6-7 tredje ledd. Prinsippene om lex
spesialis og lex posterior er således øvrige momenter som støtter forståelsen av at mval. § 6-7 første
ledd omfatter omsetning av brukte elbiler.

Vurdering av hvilket utstyr som kan leveres sammen med omsetning av en elbil, foretas derfor i
henhold til mval. § 6-7 første ledd.

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken.

Med hilsen

Anders Christensen
Seniorskattejurist
Rettsavdelingen, avgift

Tone Cecilie Hofgaard

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer






