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Lempning av renter beregnet av 
merverdiavgiftskrav 
 

Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av 
renter beregnet av merverdiavgiftskrav med grunnlag i skattebetalingsforskriften § 
11-7-4. Meldingen omhandler også rekkevidden av overgangsbestemmelsen i 
skattebetalingsforskriften § 19-2-1 som gir tidligere merverdiavgiftslov § 69 slik 
denne bestemmelsen lød før 1. januar 2008, anvendelse i saker om ettergivelse av 
renter ilagt etter merverdiavgiftsloven. 
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1 Innledning 

Lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 69 om ettergivelse mv. av avgift ble endret ved lov 17. juni 2005 
nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven). Endringen trådte i kraft fra 
og med 1. januar 2008. Bestemmelsen er nå videreført i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 19-3 
annet ledd.  
 
Lovendringen innebar blant annet at avgiftsmyndighetenes adgang til å ettergi renter beregnet av 
merverdiavgiftskrav ble tatt ut av bestemmelsen i tidligere merverdiavgiftslov § 69. Samtidig ble hjemlene i 
merverdiavgiftsloven for beregning og ileggelse av renter av merverdiavgiftskrav opphevet. Beregning og 
ileggelse av renter reguleres nå av skattebetalingsloven kapittel 11. Renter for perioden før 
skattebetalingsloven trådte i kraft beregnes imidlertid etter de regler og satser som gjaldt før loven trådte i 
kraft, jf. skattebetalingsforskriften § 19-2-4. 
 
Den nye skattebetalingsloven innebar også at adgangen til å ettergi avgift, tilleggsavgift og renter av hensyn 
til skyldneren ble tatt ut av merverdiavgiftsloven § 69. Slik ettergivelse reguleres nå av skattebetalingsloven  
§ 15-1 om betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse av hensyn til skyldneren. En ettergivelse av 
avgiftsforpliktelser etter skattebetalingsloven § 15-1 vil også kunne omfatte renter. 
 
Avgiftsmyndighetenes adgang til å ettergi renter beregnet av merverdiavgiftskrav hvor ettergivelse er 
begrunnet i forhold knyttet til beregning og ileggelse av renter, reguleres nå av to ulike regelsett alt ettersom 
for hvilken periode rentene er ilagt. Ettergivelse av renter beregnet og ilagt for perioden før 1. januar 2008 
reguleres av overgangsbestemmelsen i skattebetalingsforskriften § 19-2-1 (fastsatt av Finansdepartementet 
12. november 2008 med hjemmel i skattebetalingsloven § 19-2), mens renter beregnet for perioden fra og 
med 1. januar 2008 reguleres av skattebetalingsforskriften § 11-7-4 (fastsatt av Finansdepartementet 16. 
februar 2011 med hjemmel i skattebetalingsloven § 11-7). 
 
I denne meldingen behandles først ettergivelse og nedsettelse av renter etter skattebetalingsforskriften  
§ 11-7-4. Deretter behandles rekkevidden av overgangsbestemmelsen i skattebetalingsforskriften § 19-2-1. 
 

2 Skattebetalingsforskriften § 11-7-4, jf. skattebetalingsloven § 11-7  

2.1 Hjemmel 

Ifølge skattebetalingsforskriften § 11-7-4 kan Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet sette ned og 
frafalle renter etter skattebetalingsloven § 11-1 og § 11-2 av merverdiavgift beregnet ved vedtak om endring 
mv. eller egenretting når staten ikke er påført tap og det av særlige grunner vil virke urimelig å fastholde 
rentekravet. 
 

2.2 Skattekontorets myndighet 

Skattedirektoratets og Toll- og avgiftsdirektoratets myndighet etter denne bestemmelsen kan delegeres til 
henholdsvis skattekontorene og tollregionene. Skattedirektoratet delegerte 17. februar 2011 myndighet etter 
bestemmelsen til skattekontorene, samt ga i fellesskriv av 21. februar 2011 retningslinjer for 
skattekontorenes behandling av saker etter bestemmelsen. Delegeringen gir skattekontorene myndighet til i 
første instans å behandle saker om ettergivelse og nedsettelse av renter etter skattebetalingsforskriften § 
11-7-4. Det gjelder ingen beløpsgrense for skattekontorenes myndighet til å innvilge ettergivelse etter 
bestemmelsen. Toll- og avgiftsdirektoratet har 23. september 2011 foretatt tilsvarende delegering til 
tollregionene. 
 

2.3 Vilkår og praksis 

Bakgrunnen for skattebetalingsforskriften § 11-7-4 er at det viste seg å være et særlig behov for å videreføre 
etablert forvaltningspraksis for ettergivelse av renter i tilfeller hvor man til tross for at 
merverdiavgiftsregelverket ikke har blitt fulgt, begrunnet en ettergivelse med at staten ikke hadde lidd tap 
som en følge av det konkrete regelbruddet. I likhet med tidligere forvaltningspraksis er dette kun én av 

 
 



forutsetningene for at ettergivelse kan bli aktuelt etter skattebetalingsforskriften § 11-7-4. Etter 
forvaltningspraksis skal det foreligge en rekke konkrete forhold for at det faktisk kan skje en ettergivelse. Det 
er således en forutsetning for ettergivelse at det foretas en konkret vurdering av disse forutsetningene. 
 
Det typiske tilfellet er at en næringsdrivende uriktig har unnlatt å beregne utgående avgift ved salg til en 
annen næringsdrivende. Forutsatt at det dreier seg om ordinært bokført omsetning for øvrig, og kjøperen 
ville hatt fradragsrett for inngående merverdiavgift iht. merverdiavgiftsloven § 8-1, har man lagt til grunn at 
feilen strengt tatt ikke har resultert i noe økonomisk tap for staten. Det er her etablert praksis for at man i 
slike ”inn/ut-tilfeller” ettergir 90 % av rentebeløpet. I spesielle saker hvor også de resterende 10 % utgjør et 
så betydelig beløp at beløpet alene fremstår som særlig urimelig å fastholde, vil også en ytterligere 
nedsettelse kunne være aktuelt. Forannevnte praksis får kun anvendelse i tilfeller hvor avgiftssubjektet 
faktisk var registrert i Merverdiavgiftsregisteret på tidspunktet den utgående avgiften ikke ble beregnet. En 
tilsvarende ettergivelse vil således i utgangspunktet ikke kunne innrømmes for eksempel overfor 
næringsdrivende som oppfylte vilkårene for registrering på dette tidspunktet, men som likevel ikke var 
registrert. I denne sammenheng påpekes at registreringen ivaretar kontrollhensyn. Hver sak må imidlertid 
vurderes konkret. Det forekommer derfor i forvaltningspraksis etter en konkret vurdering at 50 % av 
rentebeløpet ettergis hvor den næringsdrivende feilaktig ikke var registrert.  
 
Det presiseres for sammenhengens skyld at også hvor kjøper ville ha hatt rett til kompensasjon for 
merverdiavgift etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, 
fylkeskommuner mv., skal den næringsdrivende behandles på samme måte som hvor kjøper har rett til 
fradrag for inngående merverdiavgift. 
 
I andre tilfeller hvor skattekontorene finner at det er grunnlag for å innvilge ettergivelse, skal skattekontorene 
sende kopi av vedtaket til Skattedirektoratet v/rettsavdelingen. 
 

2.4 Saksbehandlingsregler 

For ettergivelse og nedsettelse av renter etter skattebetalingsforskriften § 11-7-4 gjelder forvaltningslovens 
regler om saksbehandling Ved ettergivelse av rentebeløp skal det opplyses hvilke terminer og beløp saken 
gjelder. Skattedirektoratet behandler klager på skattekontorenes vedtak. 
 

3 Skattebetalingsforskriften § 19-2-1, jf. skattebetalingsloven § 19-2 

3.1 Hjemmel 

Skattebetalingsforskriften § 19-2-1, fastsatt av Finansdepartementet 12. november 2008, er en 
overgangsbestemmelse for behandling av søknad om lempning av renter ilagt etter lov 19. juni 1969 nr. 66 
om merverdiavgift § 37. Slike søknader blir å behandle i samsvar med merverdiavgiftsloven § 69 slik 
bestemmelsen lød før 1. januar 2008 og i henhold til dagjeldende praksis, jf. § 19-2-1 første punktum. Det 
samme gjelder klage over vedtak om lempning av renter ilagt før 1. januar 2008, jf. § 19-2-1 annet punktum.  
 

3.2 Skattekontorets myndighet 

Finansdepartementet besluttet i brev av 20. november 1997 å delegere myndigheten til å ettergi avgift mv. 
etter merverdiavgiftsloven § 69 til henholdsvis Skattedirektoratet og den gang fylkesskattekontorene (nå 
skattekontorene). Fullmakten til fylkesskattekontorene var da ved ettergivelse begrenset oppad til kr 
200 000. Siden skattekontorene uten hinder av beløpsgrense kan innvilge søknader om ettergivelse av 
renter etter skattebetalingsforskriften § 11-7-4, har Skattedirektoratet imidlertid lagt til grunn at det samme nå 
også må gjelde lempning av renter etter skattebetalingsforskriften § 19-2-1, jf. tidligere mval. § 69. 
 

3.3 Om praksis etter tidligere merverdiavgiftslov § 69 og rekkevidden av overgangsbestemmelsen 

3.3.1 Finansdepartementets retningslinjer 

Skattebetalingsforskriften § 19-2-1 viser til at søknader om ettergivelse av renter etter tidligere mval. § 37 blir 
å behandle i samsvar med tidligere mval. § 69 slik bestemmelsen lød før 1. januar 2008 og i henhold til 

 
 



dagjeldende praksis. Denne praksisen er i all hovedsak behandlet i Finansdepartementets retningslinjer av 
20. november 1997. Retningslinjene er blant annet tatt inn i Merverdiavgiftshåndboken 7. utgave 2011 side 
830–840. I det følgende kommer en oversikt over praksis etter tidligere mval. § 69 med supplerende 
merknader knyttet til anvendelsen av § 19-2-1. 
 

3.3.2 Staten er ikke påført avgiftstap 

Praksis etter tidligere merverdiavgiftslov § 69 med ettergivelse av renter i tilfeller hvor staten ikke var påført 
et avgiftstap, er videreført med skattebetalingsforskriften § 11-7-4. Vi viser derfor til fremstillingen ovenfor 
under punkt 2.3. Det er imidlertid nødvendig å presisere at selv om overgangsbestemmelsen etter sin ordlyd 
kun gjelder renter ilagt etter tidligere mval. § 37, har Skattedirektoratet lagt til grunn at det i disse tilfellene 
også er aktuelt å anvende bestemmelsen på renter som er ilagt etter tidligere merverdiavgiftslov § 36. 
 

3.3.3 Avgiftssubjektets korreksjon i egen disfavør 

Det forekom i saker etter tidligere mval. § 69 at et avgiftssubjekt oppdaget feil ved sine regnskaper, for 
eksempel at det var beregnet for lite avgift, og at vedkommende av eget tiltak foretok en etterfølgende 
korrigering. I den grad rettelsen skjedde uoppfordret og ikke for eksempel på bakgrunn av varsel om kontroll 
eller fordi feilen var så åpenbar at forholdet ville blitt oppdaget på annen måte, så kunne det være aktuelt å 
foreta en nedsettelse av rentebeløpet. Det var fordi avgiftsmyndighetene anså det for å være i 
myndighetenes interesse at avgiftssubjektet selv tok initiativ til å rette slike feil. I praksis ble derfor 
rentebelastningen i slike tilfeller nedjustert til dagjeldende forsinkelsesrente etter forskrift gitt med hjemmel i 
lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). I disse tilfellene var 
renten ilagt etter tidligere merverdiavgiftslov § 36. Skattedirektoratet legger til grunn at det også i disse 
tilfellene kan være aktuelt å anvende bestemmelsen i skattebetalingsforskriften § 19-2-1 hvor rentene knytter 
seg til perioden før 1. januar 2008. 
  

3.3.4 Særlig om ”nedsettelse av rentesatsen” 

Praksis for nedsettelse av renter etter tidligere merverdiavgiftslov § 69 var i flere tilfeller knyttet til den høye 
rentesatsen som tidligere merverdiavgiftslov § 37 ga grunnlag for å benytte. Rentene som avgiftssubjektet 
måtte svare etter merverdiavgiftsloven § 37 ble iht. forskrift om betaling av avgift og beregning og betaling av 
renter og rentegodtgjørelse etter MAL (forskrift nr. 65) § 5 beregnet med 3 prosentenheter over den til 
enhver gjeldende rentesats fastsatt i forskrift gitt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første 
punktum. Ettergivelse gikk her ut på å sette renten ned til et nivå som tilsvarte den alminnelige 
forsinkelsesrente etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser. 
 

3.3.5 Lang saksbehandlingstid 

Det kunne i praksis etter tidligere merverdiavgiftslov § 69 tenkes tilfeller hvor uforholdsmessig lang 
saksbehandlingstid burde føre til en nedsettelse av rentebelastningen. Påstanden kunne eksempelvis knytte 
seg til fylkesskattekontorets konkrete behandling av en fastsettelsessak hvor for eksempel 
bokettersynsrapporten var blitt liggende ubehandlet i mange måneder før varsel om økning ble sendt 
avgiftssubjektet, eller tilsvar fra avgiftssubjektet av uvisse grunner var blitt liggende ubehandlet. Det samme 
gjaldt hvor en sak som i det alt vesentligste er avklart, ble liggende uten at vedtak ble fattet. Det var imidlertid 
kun dødtid av uforholdsmessig lang art som kunne gi grunnlag for slik rentenedsettelse. I slike tilfeller hvor 
den lange saksbehandlingstiden var knyttet til fastsettelsen av avgiftskravet og det forelå grunnlag for å si at 
dette skyldtes omstendigheter som avgiftsmyndighetene stod nærmest til å bære ansvaret for, var det i 
praksis åpnet for en nedsettelse av etterberegningsrenter til et nivå som tilsvarte den alminnelige 
forsinkelsesrente etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser. 
 
En nedjustering av rentene til alminnelig forsinkelsesrentenivå kunne ellers bli aktuelt hvor den ualminnelig 
lange saksbehandlingstiden skyldtes manglende avklaring av særskilt vanskelige eller uklare avgiftsrettslige 
eller – tekniske spørsmål i en sak. Det kunne for eksempel forekomme at behandlingen av en virksomhets 
registreringsmelding ble forsinket av en slik grunn, og at dette medførte at virksomheten ble belastet med 
forsinkelsesrenter beregnet av avgiftssubjektets omsetning i terminene før registreringsterminen. Dersom 
avgiftssubjektet ikke var å klandre for forsinkelsen, tilsa rimelighetshensyn at deler av rentene kunne bli 
ettergitt. Dette kunne særlig være aktuelt dersom den lange saksbehandlingstiden var kombinert med andre 

 
 



 
 

momenter som er relevante ved en ettergivelsesvurdering, som for eksempel at staten ikke har lidd tap som 
følge av den forsinkede innberetningen av avgift. 
      

3.3.6 Rettsvillfarelse 

Manglende kjennskap til gjeldende avgiftsregelverk og forpliktelser knyttet til det å drive avgiftspliktig 
virksomhet, gir som den klare hovedregel ikke grunnlag for ettergivelse. Dersom den manglende 
kjennskapen skyldes uriktige opplysninger fra avgiftsmyndighetene kan forholdet imidlertid stille seg 
annerledes. Avgiftsmyndighetene har en generell opplysningsplikt, og selv om eventuelle forhåndsuttalelser 
normalt ikke kan anses bindende, kan det likevel tenkes at de bør tillegges vekt i en konkret 
ettergivelsesvurdering. Det er en forutsetning at avgiftsmyndighetenes uttalelser har vært direkte årsak til at 
avgiftssubjektet har forholdt seg feil til avgiftsregelverket, og at avgiftssubjektet hadde rimelig grunn til å 
basere seg på uttalelsene. Det åpnes i så fall for ettergivelse av fastsatte renter. 
 

3.3.7 Fradragsføring av feil subjekt 

Bestemmelsen om legitimasjon ved fradragsføring av inngående avgift er meget strenge. Faren for dobbel 
fradragsføring er reell straks en annen enn den salgsdokumentet er adressert til, fradragsfører avgiften i sitt 
regnskap. I tilfeller hvor det klart kan påvises at den feilaktige fradragsføringen kun er av formell art, kan 
likevel ettergivelse av rentene vurderes. Det er imidlertid en forutsetning at feilen korrigeres, og at 
fradragsføringen av det riktige subjektet ikke gjennomføres før avgiften er tilbakeført fra den andre 
virksomheten. 
 

3.3.8 Staten som sterk kontraktspart 

I de tilfeller hvor den næringsdrivende begrunnet manglende beregning av merverdiavgift med at 
kontraktsvilkårene var fastsatt av staten, var det også praksis for å ettergi etterberegnede renter. 
Begrunnelsen for å ettergi rentene var at man anså det ”særlig ubillig” at avgiftssubjektet skal få 
rentebelastningen når staten hadde diktert kontraktsvilkårene. Påstanden om at staten har vært pådriver 
eller øvet press slik at ytelsen(e) er blitt fakturert uten avgift, må imidlertid kunne påvises eller fremstå som 
overveiende sannsynlige. 
 

3.4 Saksbehandlingsregler 

For ettergivelse og nedsettelse av renter etter skattebetalingsforskriften § 19-2-1, jf. tidligere mval. § 69, 
gjelder forvaltningslovens regler om saksbehandling. Ved ettergivelse av rentebeløp skal det opplyses hvilke 
terminer og beløp saken gjelder. Skattedirektoratet behandler klager på skattekontorenes vedtak. Hvor 
rentekravet knytter seg både til perioden før og etter 1. januar 2008, skal saken behandles samlet. 


	1 Innledning
	2 Skattebetalingsforskriften § 11-7-4, jf. skattebetalingsloven § 11-7 
	2.1 Hjemmel
	2.2 Skattekontorets myndighet
	2.3 Vilkår og praksis
	2.4 Saksbehandlingsregler

	3 Skattebetalingsforskriften § 19-2-1, jf. skattebetalingsloven § 19-2
	3.1 Hjemmel
	3.2 Skattekontorets myndighet
	3.3 Om praksis etter tidligere merverdiavgiftslov § 69 og rekkevidden av overgangsbestemmelsen
	3.3.1 Finansdepartementets retningslinjer
	3.3.2 Staten er ikke påført avgiftstap
	3.3.3 Avgiftssubjektets korreksjon i egen disfavør
	3.3.4 Særlig om ”nedsettelse av rentesatsen”
	3.3.5 Lang saksbehandlingstid
	3.3.6 Rettsvillfarelse
	3.3.7 Fradragsføring av feil subjekt
	3.3.8 Staten som sterk kontraktspart

	3.4 Saksbehandlingsregler


