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Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter 

 

(Merverdiavgiftsloven §§ 1-3 første ledd bokstav a og 3-1 første ledd) 

 

Et selskap som planlegger drift av et simulatorsenter reiste spørsmål om virksomhetens 

avgiftsmessige stilling. Spørsmålsstillingen gjaldt først og fremst om deler av virksomheten 

ville omfattes av unntaket for utleie av fast eiendom, jf. merverdiavgiftsloven § 3-11 første 

ledd. I tillegg ble det reist spørsmål om utbetaling i henhold til en garanti for en minsteleie 

skal avgiftsberegnes.  

 

Skattedirektoratet la til grunn at det leietakerne vil etterspørre er tilgangen til simulatorene 

og de tekniske løsningene knyttet til disse. Styring og kontroll av simulatorene innebærer at 

driften skiller seg klart fra ordinær utleie av fast eiendom, noe som også avspeilet seg i 

vederlaget for leien. Det ble ikke lagt vekt på at leietakerne kunne ha ulike behov for 

tilknyttede lokaler som møterom etc. så lenge bruken skjedde i tilknytning til bruk av 

simulatorene. Virksomheten ble således ansett avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3-1 

første ledd. 

 

Skattedirektoratet la videre til grunn at eventuelle utbetalinger i henhold til garantiavtalen 

ikke betinget noen gjenytelse i form av tilgang til simulatorene for garantistene. Garantien ble 

følgelig ikke ansett som omsetning etter merverdiavgiftsloven, jf. 1-3 første ledd bokstav a. 

 

  

Innsenders fremstilling av faktum og jus 

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen om bindende forhåndsuttalelse, 

legges det til grunn at Selskapet skal drive et planlagt simulatorsenter til bruk i undervisning 

rettet mot personell i såkalt offshore-virksomhet. Selskapet er eid av flere selskaper i 

offshore-bransjen. 

 

Til bruk i virksomheten vil Selskapet leie lokaler i et spesialtegnet og nyoppført bygg og 

teknisk utstyr i form av to simulatorer, hhv. betegnet som 360 graders og 180 graders, som 

plasseres i bygget.  

 

Lokalene som Selskapet leier vil bestå av rom for simulatorene, møterom, debrifings-rom for 

gjennomgang av treningen/bruken av simulatorene, gangarealer og fellesrom. Videre er det 

diverse kontorer/arbeidsplasser. Dette omfatter rom hvor support-personell vil holde til 

(teknisk drift) og som også kan brukes som "stille rom" for instruktører. Videre vil det finnes 

kontrollrom hvor instruktørene kontrollerer bruken av simulatorene og support-personell kan 

drive testing og feilretting.  

 

Selskapet vil leie ut simulatorene til virksomheter, herunder eierselskapene. Leietakerne får 

tilgang til simulatorene og tilknyttede rom for nødvendig debrifing etc. samt fellesarealer. 

Etter særskilt avtale vil det også kunne gis tilgang til overvåkingsrom samt møterom som også 

finnes i bygget, dersom kundene har behov for dette. Det vurderes å ta ekstra vederlag for 

bruk av møterom etc. Det vil imidlertid ikke være aktuelt med utleie av lokaler uten i 

forbindelse med leie av simulatorene. Selve simulatorene er flyttbare i den forstand at de ikke 

er integrert i bygget. De to simulatorene fyller likevel hvert sitt rom i bygget. 



 

Selskapet skal samarbeide med Høgskolen, som vil stå for undervisningen av 

simulatorbrukerne. Leietakerne velger selv om de vil ha ekstern undervisningsbistand.  

 

Samarbeidsavtalen mellom Selskapet og høyskolen innebærer at det er skolen som 

administrerer bestillingene av simulatorleie med eller uten undervisningstjenester fra skolen. 

Det er utarbeidet en felles bestillingsbekreftelse "Combined order confirmation". Her fremgår 

det at utleien av simulatorene skjer fra Selskapet som vil foreta særskilt fakturering, mens 

undervisningen forestås av høyskolen som fakturerer sine tjenester. 

 

Investeringene i senteret vil bli betydelige. Selskapet har hatt en dialog med selskaper som er 

aktuelle brukere. Disse har gitt garantier til Selskapet for et minste omfang av leie av 

simulatorene. For Selskapet har det vært viktig å sikre en minsteinntekt som gir et tilstrekkelig 

næringsgrunnlag før det blir inngått langsiktige avtaler om innleie av lokaler og simulatorer. 

 

For kundene er bruk av simulator en effektiv og rimelig måte å sørge for at ansatte tilegner 

seg nødvendig kompetanse til å kunne håndtere forskjellige situasjoner. Ved oppbyggingen av 

senteret blir simulatorene tilpasset kundenes spesielle behov, noe som har stor betydning for 

deres bruk av senteret. Uavhengig av den faktiske bruk er Selskapet, som følge av den 

garanterte minsteleien, sikret betaling for arbeidet som legges ned i oppbyggingen og den 

videre utvikling av simulatorsenteret. 

 

Selskapet vil også leie ut simulatorene til selskapet som har levert simulatorene, som vil bruke 

dem i videreutvikling av simulatorløsninger og demonstrasjon for potensielle kunder.  

 

Innsender legger til grunn at det leietakerne etterspør er tilgangen til selve simulatorene og 

tilhørende tekniske løsninger. Leietakerne etterspør således ikke primært tilgang til lokalene 

der utstyret er plassert. Rommene med simulatorer utformes slik at de har liten alternativ 

bruksverdi, og det vil trolig være uaktuelt for kundene eller andre å leie lokalene uten å 

benytte simulatorene som er plassert der. Lokalene hvor simulatorene blir plassert vil, slik 

innsender vurderer det, utvilsomt være en underordnet ytelse i forhold til hovedytelsen; 

utleien av simulatorer. Innsender mener derfor Selskapets utleie av simulatorer må anses som 

avgiftspliktig utleie av varer og ikke som utleie av fast eiendom unntatt fra loven.  

 

Etter innsenders oppfatning har også øvrige lokaler i anlegget en direkte tilknytning til 

simulatorutleien. Dette gjelder for det første tekniske rom for overvåking og kontroll av 

simulatorene. Men også rom med svakere tilknytning til simulatorutleien som for eksempel 

møterom, vil etter innsenders mening være omfattet av avgiftsplikten. Riktig nok kan disse 

etterspørres særskilt. Bruken av møterommene er også relatert til simulatorutleien. Egnede 

møterom gjør det mulig for aktørene å samles før og etter bruke av simulatorene, ta tak i 

aktuelle forhold og få en umiddelbar oppfølging. Møtene utfyller simulatorbruken og blir med 

det en integrert del av treningstilbudet i simulatorsenteret. 

 

Til støtte for sitt syn viser innsender til uttalelse fra Direktøren for skattevesenet av 15.3.1971 

der utleie av stands ble ansett som en avgiftspliktig markedsføringstjeneste. I Uttalelser om 

merverdiavgift nr. 3/77 av 18.5.1977 nr. 5 er det videre referert en sak hvor romutleie ble 

ansett som en omkostning i fremleiers virksomhet med utleie av støpeformer. Det var uten 

betydning at det ble tatt særskilt vederlag for leie av lokalene. Av nyere uttalelser viser 

innsender til BFU 9/07 om utleie av spesialtilpassede kontorplasser for kjøp og salg av 

finansielle instrumenter via Internett etc. som ble ansett fullt ut avgiftspliktig. Videre anfører 



innsender at Skatt øst, på en forespørsel om IT Housing-tjenester, kom til at virksomheten var 

avgiftspliktig. Kundenes datautstyr ble her plassert i spesialinnredede tekniske rom, hvor 

selskapet etter kravspesifikasjon fra kunden påtok seg ansvar for kontinuerlig overvåking og 

kontroll av datautstyret med hensyn til strømforsyning, systemdrift, temperatur, luftfuktighet, 

brann og sikkerhet. Skattekontoret viste i den forbindelse til at paint-ball eller rollespill etc. 

ikke anses som utleie av fast eiendom, selv om deltakerne får en tidsbegrenset eksklusiv 

adgang til en avgrenset del av fast eiendom. Dette fordi leieaspektet er underordnet i forhold 

til selve arrangementet, se Merverdiavgiftshåndboken 9. utgave 2013 s. 230. 

 

Innsender mener Selskapet vil drive fullt ut avgiftspliktig virksomhet med utleie av 

simulatorene. Dersom virksomheten helt eller delvis anses som utleie av fast eiendom, mener 

innsender at utleie til kundene vil omfattes av bestemmelsene om frivillig registrering for 

utleie etter merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd. Utleie av lokaler til andre enn 

virksomheter som er registrerte etter loven, antas bare unntaksvis å være aktuelt og vil uansett 

ikke overstige 5 % av omsetningen. Innsender legger således til grunn at Selskapet vil ha full 

fradragsrett for inngående merverdiavgift, herunder på husleien fra det frivillig registrerte 

eiendomsselskapet. 

 

Med henvisning til at Selskapet er garantert en minsteleie fra aktuelle leietakere av 

simulatorsenteret, legger innsender til grunn at dette må anses som vederlag for å stille 

simulatorene til disposisjon for kundene og således avgiftspliktig selv om kundene benytter 

dem så lite at minsteleiegarantien utløses. Grunnlaget for avgiftsplikt er at en eventuell 

utbetaling iht. garantiavtalen sikrer at simulatorsenteret er tilgjengelig. Det forhold at kundene 

ikke rent faktisk benytter den adgang de har til å bruke simulatorene bør ikke ha betydning for 

avgiftsplikten. 

 

På bakgrunn av ovenstående ønsker innsender at Skattedirektoratet besvarer følgende 

spørsmål: 

1. Vil Selskapet anses å drive avgiftspliktig virksomhet med utleie av simulatorer eller 

delt virksomhet som også omfatter unntatt utleie av fast eiendom etter 

merverdiavgiftsloven § 3-11 første ledd? 

2. Dersom det drives delt virksomhet, kan da den del som gjelder utleie av fast eiendom, 

etter sin art, registreres frivillig etter merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd? 

3. Vil en betaling i henhold til avtalen om en garantert minsteleie anses som omsetning 

etter merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav a? 

 

 

Skattedirektoratets vurderinger 

Spørsmål 1. 

Selskapet skal drive sin virksomhet med et innleid simulatoranlegg i et innleid bygg fra to 

forskjellige utleiere. Spørsmålet er om virksomheten blir helt ut avgiftspliktig etter 

hovedregelen i merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd om at det skal beregnes merverdiavgift 

ved omsetning av varer og tjenester eller om virksomheten også må anses å omfatte utleie, 

fremleie, av fast eiendom som er unntatt fra loven etter merverdiavgiftsloven § 3-11 første 

ledd. Det er følgelig spørsmål om Selskapet omsetter en eller to tjenester i 

merverdiavgiftsrettens forstand. 

 

Når det skal avgjøres om det omsettes en eller flere ytelser vil utgangspunktet være hva som 

er en naturlig forståelse av avtalen mellom partene basert på alminnelige 

fortolkningsprinsipper. Et viktig moment i den forbindelse vil være hva kundene etterspør. 



 

Spørsmålet har særlig betydning dersom en splitting innebærer at ytelsene er underlagt 

forskjellige avgiftsregler; innenfor/utenfor loven eller skal avgiftsberegnes med forskjellige 

satser. Det er derfor viktig at avgiftspliktig virksomhet ikke kunstig splitter opp sine ytelser 

med virkning for avgiftsberegningen. For å hindre dette har merverdiavgiftslovens 

bestemmelser om hva som skal med i beregningsgrunnlaget for avgiften. Det vises spesielt til 

merverdiavgiftsloven § 4-2 første ledd som fastslår at alle kostnader ved oppfyllelse av 

avtalen, enten de inngår i vederlaget eller det kreves særskilt betaling, skal med i 

beregningsgrunnlaget for avgiften.  

 

Etter innføring av generell avgiftsplikt på omsetning av tjenester er problematikken ytterligere 

aktualisert. I EU-retten har dette ført til utvikling av en praksis hvor spørsmålet om 

avgiftsberegning av sammensatte ytelser skal avgjøres ut fra hva som anses som 

hovedytelsen. Det vises bl.a. til EU-domstolens avgjørelser i sak C-349 (Card Protection Plan) 

og C 453/05 (Volker Ludwig). At man skal vektlegge hva som fremstår som hovedytelsen i 

sammensatte ytelser er også antatt å gjelde i norsk merverdiavgiftsrett. Det vises til 

Høyesteretts dom referert i Rt. 2009 side 1632 flg. og Merverdiavgiftshåndboken 2013 kap. 4-

1.3 side 317 flg.  

 

Innsender har fremlagt et skjema for ordrebekreftelse. Her fremgår det at kundene bestiller 

leie av Selskapets simulatorfasiliteter (simulator facilities) for et nærmere angitt tidsrom. Det 

er forutsatt at leieperioden samsvarer med den tid leietaker ønsker å trene sine ansatte i 

manøvrering etc. av skip. Vi legger til grunn at dette indikerer at det leietaker etterspør er 

adgangen til å benytte selve simulatorutstyret. At dette nødvendigvis innebærer adgang til 

lokalene der utstyret er oppstilt til bruk, kan ikke i seg selv medføre at Selskapet også anses å 

drive utleie av fast eiendom i merverdiavgiftsrettslig forstand. Selv om også lokalenes 

beskaffenhet i form av utforming og bekvemmeligheter for øvrig, åpenbart kan være 

momenter som vektlegges av en leietaker, fremstår dette som underordnet for leietaker i 

forhold til adgangen til å kunne benytte simulatorutstyret i opplæring og trening av ansatte. 

Dersom simulatorutstyret ikke tilfredsstiller leietakers krav til anvendelighet og tekniske 

løsninger, vil ikke noen leieavtale komme i stand. Simulatoranlegget og driften av dette gjør 

at leiebeløpet langt overstiger det som kan oppnås ved utleie av lokalene som sådan. Når 

Selskapets avgiftsmessige stilling skal vurderes, antar Skattedirektoratet dessuten at det må 

legges vekt på at bruken av simulatorene forutsetter kontinuerlig overvåking og support fra 

Selskapets tekniske personell. Driftsformen og organiseringen av virksomheten skiller seg 

således klart fra hva som er vanlig i virksomhet med utleie av fast eiendom. 

 

Skattedirektoratet legger til grunn at Selskapet driver avgiftspliktig virksomhet i form av å 

stille teknisk utstyr til disposisjon for kundene, leietakerne. At kundene faktisk får adgang til 

andre rom enn de som huser selve simulatorene, kan heller ikke begrunne at Selskapets skal 

drive noen form for delt virksomhet som omfatter utleie av fast eiendom i 

merverdiavgiftslovens forstand. Innsender opplyser at kundenes behov for møterom etc. kan 

variere. Vi oppfatter det slik at dette kan være bestemmende for vederlaget kundene, kundene, 

avkreves. Så lenge rommene disponeres på en måte som er relevant for kundens bruk av 

simulatorene, må dette ses som en del av vederlaget for bruken av simulatorene. Rommene 

må etter direktoratets vurdering anses som omkostninger i oppfyllelse av den aktuelle avtalen 

om bruk av simulatorene. Vederlaget for disse må således inngå i avgiftsgrunnlaget, uten 

hensyn til om det kreves særskilt betaling, jf. merverdiavgiftsloven § 4-2 første ledd. 

Løsningen antas også å ha klar støtte i hovedytelseslæren. 

 



Spørsmål 2. 

Bortfaller som uaktuelt etter svaret på spørsmål 1. 

 

Spørsmål 3. 

Selskapet er gjennom avtale med noen kunder sikret en årlig minimumsinntekt, idet kundene 

har garantert at de vil dekke en eventuell differanse mellom faktiske leieinntekter og det 

omforente beløp betegnet som minsteleie. Spørsmålet er om betaling som følge av at 

garantien utløses, skal avgiftsberegnes. 

 

Etter merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav a defineres omsetning i lovens forstand 

som levering av varer og tjenester mot vederlag. Det er følgelig tale om en gjensidig 

bebyrdende avtale hvor den ene part yter et vederlag og den andre part leverer en vare og/eller 

tjeneste. Betaling av et garantibeløp uten en gjenytelse i form av levering av vare eller tjeneste 

innebærer således ikke at det er foretatt noen omsetning i merverdiavgiftslovens forstand. 

 

Innsender argumenterer for at det er levert en tjeneste som motytelse for garantien. Dette fordi 

garantien er et vilkår for at simulatorene er tilgjengelige for kundene. Tanken er etter det vi 

forstår at dette i seg selv må anses som en tjeneste uten hensyn til om kundene benytter disse 

eller ikke. 

 

Skattedirektoratet er ikke enig med innsender på dette punkt. Vi legger til grunn at det må 

kreves at kundene inngår en leieavtale som ledd i garantioppfyllelsen for at det skal foreligge 

omsetning i lovens forstand. Dette vil avgiftsmessig likestilles med garantikjøp, som åpenbart 

må anses som omsetning. Dersom garantistene f.eks. ved årets slutt, kun foretar en betaling 

for å dekke Selskapets omsetningssvikt, foreligger ingen omsetning. Garantibeløpet skal 

følgelig ikke avgiftsberegnes. 

 

Skattedirektoratet tilføyer for sammenhengens skyld at en slik garantibetaling ikke får noen 

betydning for Selskapets fradragsrett for inngående avgift. 

 

Konklusjon 

Selskapets drift av simulatorsenteret anses fullt ut omfattet av avgiftsplikt etter 

merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd. 

 

Betalinger iht. til garantiavtale om minsteleie anses ikke som omsetning etter 

merverdiavgiftsloven og skal ikke avgiftsberegnes, jf. merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd 

bokstav a.. 

 

 
 


