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Til fylkesskattekontorene  

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører 

I Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsunntaket for 
omsetning av finansielle tjenester, kapittel 4, er det forutsatt at det norske unntaket for 
finansielle tjenester skal avgrenses i lys av gjeldende rett i Danmark og Sverige. I EF-retten 
er rekkevidden i forhold til underleverandørtjenester trukket opp gjennom blant annet EU-
domstolens dom nr. C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC). 
 
Denne dommen har av mange blitt oppfattet som om tjenester fra en underleverandør som er 
spesielt utformet med sikte på en finansiell tjeneste, vil kunne omfattes av avgiftsunntaket 
når tjenestemottageren er en finansiell institusjon. En slik forståelse innebærer i realiteten at 
det avgjørende blir hvem tjenesten ytes til. Dette er å trekke premissene i dommen alt for 
langt. I denne sammenheng vil vi presisere at det er tjenestens art som er avgjørende, ikke 
hvem tjenesten ytes til eller fra.  
 
På bakgrunn av misforståelser og uklarheter om avgrensningen av unntaket for så vidt det 
gjelder tjenester levert fra underleverandører, finner vi det derfor nødvendig å gi en nærmere 
presisering av dette. 
 
Unntaket for finansielle tjenester 
Unntaket for omsetning av finansielle tjenester er hjemlet i merverdiavgiftslovens § 5 b første 
ledd nr. 4. Bestemmelsen lyder som følger: 
 
”Finansielle tjenester, herunder  
a) forsikring og formidling av forsikring, 
b) finansieringstjenester, men ikke finansiell leasing,  
c) utførelse av betalingsoppdrag,  
d) gyldige betalingsmidler og meglingstjenester ved slik omsetning,  
e) finansielle instrumenter og lignende og meglingstjenester ved slik omsetning,  
f) forvaltning av verdipapirfond.”  
 
Unntaket i lovens § 5 b nr. 4 er begrenset til å gjelde en kvalifisert art av tjenester. Det er ikke 
de finansielle virksomhetene, for eksempel banker, forsikringsselskaper, aksjemeglere mv., 
som er unntatt, men en rekke av de transaksjoner som typisk foretas av slike virksomheter.  
 
En unntatt finansiell tjeneste kan inneholde elementer av tilknyttede tjenester som isolert 
sett er avgiftspliktige. I slike tilfeller må det vurderes konkret om det foreligger to 
selvstendige tjenester eller om den tilknyttede tjenesten er av en slik karakter at den kan 
anses for å være en integrert del av den finansielle hovedytelsen og således unntatt fra 
avgiftsplikt. Departementet har lagt til grunn at tjenester som sedvanlig ytes som ledd i en 
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finansiell tjeneste, avgiftsmessig må behandles på samme måte som den finansielle tjenesten, 
se tolkingsuttalelsen pkt. 4. Forutsetningen er at den tilknyttede tjenesten er direkte knyttet 
til den finansielle hovedtjenesten og er mindre vesentlig enn denne. 
 
Skattedirektoratet vil presisere at begrepet ”tilknyttede tjenester”  refererer seg til eventuelle 
tjenester som hovedleverandøren selv yter sammen med den finansielle tjenesten.  
 
Dersom en underleverandør produserer og leverer tilsvarende tjenester til hovedleverandøren, 
må tjenestenes avgiftsmessige status vurderes på selvstendig grunnlag. I forarbeidene til 
merverdiavgiftsreformen, se Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) s. 125, er det presisert at den 
avgiftsmessige status for tjenester som ytes skal vurderes isolert for hver virksomhet. En 
underleverandør som leverer en avgiftspliktig tjeneste vil derfor måtte avgiftsbelegge denne, 
selv om tjenesten i et senere omsetningsledd vil være en del av en avgiftsfri tjeneste. Dette er 
et grunnleggende og generelt prinsipp som gjelder for all virksomhet etter 
merverdiavgiftsloven.  
 
Tjenester fra en underleverandør kan i seg selv være å anse som en finansiell tjeneste og 
dermed være unntatt fra avgiftsplikt. Dersom underleverandøren skal kunne anses for å være 
omfattet av unntaket må imidlertid tjenesten som sådann ha en selvstendig karakter av å 
være finansiell. De nærmere rammene for denne vurderingen er trukket opp blant annet 
gjennom nevnte SDC-dom. 
 

Nærmere om SDC-dommen 
Konkret gjaldt saken en datasentral som utførte tjenester for banker i form av blant annet 
betalingstransaksjoner og handel med verdipapirer. Da det oppstod tvil om disse tjenestenes 
avgiftsmessige status ble EU-domstolen stilt en rekke spørsmål om tolkningen av EFs sjette 
direktiv artikkel 13, punkt d, litra d, nr. 3, 4 og 5.  
 
SDC anførte blant annet at det må være tilstrekkelig for å være omfattet av unntaket  at den 
leverte ytelse utgjør en del av en finansiell tjeneste, hvor forskjellige virksomheter bidrar, og 
som sett under ett utgjør en finansiell tjeneste. 
 
EU-domstolen bemerket at ordlyden i prinsippet ikke er til hinder for at en 
overføringstransaksjon kan bestå av flere forskjellige ytelser. I avsnitt 65 presiserte imidlertid 
domstolen at artikkel 13 skal tolkes innskrenkende. Det forhold at en komponent er 
nødvendig for å gjennomføre en unntatt transaksjon gir ikke holdepunkter for å anta at den 
ytelse som svarer til den pågjeldende komponent er unntatt.  
 
Av domspremissene fremgår det at unntaket fra avgiftsplikt ikke er avhengig av at tjenesten 
utføres av en viss type foretak. Det er heller ikke betinget av at tjenesten utføres av en 
tjenestyter som har et rettsforhold med for eksempel en banks sluttkunde. Videre fremkom 
det at en finansiell tjeneste som har karakter av en transaksjon kan bli utført av ulike aktører 
som til sammen utgjør den ”unntatte finansielle transaksjonen”.  
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I avsnitt 66 uttaler EU-domstolen videre at det er en betingelse for å anse en ytelse som 
unntatt etter artikkel 13 B (d) nr. 3 og 5 at ytelsene sett under ett utgjør en særskilt helhet 
som oppfyller de spesifikke og vesentlige funksjoner for en unntatt transaksjon.  
 
EU-domstolens avgjørelse slår dermed fast at tjenester fra underleverandører vil kunne være 
omfattet av unntaket for finansielle tjenester dersom de er særskilte, spesifikke og vesentlige 
for den finansielle tjenesten. For å utdype hva som ligger i dette, vises det til dommens avsnitt 
nr 66, tredje punktum: 
 
” Der må sondres mellem den fritagne tjenesteydelse i direktivets forstand og den blotte levering 
af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som for eksempel at et databehandlingssystem stilles 
til pengeinstituttets rådighed. I denne forbindelse må den nationale ret navnlig undersøge 
omfanget af datacentralens ansvar over for pengeinstitutterne, herunder spørgsmålet om, 
hvorvidt dette ansvar kun omfatter tekniske aspekter, eller om det også omfatter 
transaktionernes specifikke og væsentlige elementer.” 
 
 
Skattedirektoratets vurdering 
Prinsippet som er kommet til uttrykk i SDC-dommen antas kun å komme til anvendelse ved 
transaksjoner som kan bidra til å endre en juridisk posisjon i form av å gi, endre eller slette 
rettigheter eller forpliktelser mellom de impliserte parter. Dersom den enkelte aktør skal 
kunne anses for å yte en unntatt finansiell tjeneste legger vi til grunn at tjenesten som ytes 
isolert sett må ha karakter av å være finansiell, og samtidig utgjøre et særskilt og vesentlig 
element av  den unntatte finansielle transaksjonen. Tjenesten fra underleverandøren må altså 
inngå som et ledd i selve den finansielle transaksjonen for å omfattes av unntaket. Dette 
innebærer at den som omsetter tjenesten må ha ansvaret for å gjennomføre hele eller deler av 
den finansielle tjenesten som er omfattet av unntaket.  
 
Dette kan illustreres med oppdrag Bankenes Betalingssentral (BBS)  har i forbindelse med 
utførelse av betalingsoppdrag. BBS har et selvstendig ansvar for en særskilt del av 
transaksjonen(debitering av betalers konto og kreditering av mottakers konto). Med andre ord 
innebærer BBS tjenesteytelse noe mer enn kun å levere et særskilt og spesifikt datasystem. 
 
Det er ikke tilstrekkelig at tjenesten som sådann er vesentlig og nødvendig for 
tjenestemottagerens gjennomføring av den unntatte finansielle tjenesten. Tilfeller hvor 
tjenesten som omsettes kun er en støtte til den finansielle virksomhetens egen fremstilling av 
en unntatt finansiell tjeneste vil derfor ikke omfattes av unntaket. Et eksempel på dette er 
levering av systemløsninger som retter seg mot bankenes virksomhet med kunde- og 
kontoinformasjon, oversikt og administrasjon av innlån og utlån m.v.  
 
Et annet eksempel er hvor banken anskaffer et datasystem som de skal benytte i forbindelse 
med utførelsen av sine tjenester vedrørende betalingsformidling. IT leverandøren som 
omsetter systemet skal i slike tilfeller avgiftsberegne salget. Dette gjelder uavhengig av om 
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systemet er spesialtilpasset for bruk i forbindelse med betalingsoverføringer, og eventuelt 
utviklet spesielt for denne kunden. 
 

Konsekvenser for forsikringsområdet 
Forsikringsvirksomhet er dekning av en forsikret risiko mot en premie. En forsikringstjeneste 
kjennetegnes ved at forsikringsgiver forplikter seg, mot betaling av en premie, til å yte 
forsikringstaker eller andre (medforsikrede) den ytelse partene ble enige om skulle ytes 
dersom forsikringstilfellet skulle inntre.  
 
Unntaket for forsikringstjenester må avgrenses mot avgiftspliktige tjenester av administrativ 
og teknisk art. Slike tjenester skal avgiftsberegnes selv om oppdragsgiver er et 
forsikringsselskap. Et forsikringsselskaps forvaltning av et annet forsikringsselskaps 
virksomhet vil derfor være å anse som en avgiftspliktig tjeneste vedrørende drift og 
administrasjon, og ikke en forsikringstjeneste.  
 
Aktuartjenester består blant annet i å utføre beregninger av forsikringsteknisk art, gi råd om 
utforming av pensjonsordninger, beregning av premier i henhold til godkjente 
beregningsgrunnlag m.v. Dette må anses for å være konsulent-/rådgivningsvirksomhet som 
ikke er omfattet av unntaket for finansielle tjenester, på lik linje med beregning av foretaks 
pensjonsforpliktelser og annen rådgivning på pensjonsområdet.  Omsetning av 
aktuartjenester er derfor avgiftspliktig.  
 
For nærmere omtale vises det til brev fra Skattedirektoratet til fylkesskattekontorene av 14. 
november 2001 om aktuartjenester.  
 
En underleverandørs utførelse av tekniske undersøkelser, vurderinger eller skadeberegninger 
i forbindelse med et forsikringsoppgjør anses heller ikke for å være omsetning av 
forsikringstjenester.   Dette anses for å være avgiftspliktig omsetning av administrative 
tjenester eller avgiftspliktig konsulent-/rådgivningsvirksomhet. 
 
 
Konsekvenser for bank og annen finansieringsvirksomhet 
Unntaket for omsetning av finansieringstjenester  i mval. § 5 b nr. 4 b) omfatter selve ytelsen 
av lån og långivers forvaltning av egne lån. Renter, gebyrer og provisjoner som har 
sammenheng med utlånsvirksomheten skal derfor ikke avgiftsberegnes. Det er imidlertid kun 
kredittgivers forvaltning av egen kreditt som vil være omfattet av unntaket. Forvaltning som 
gjøres av en annen virksomhet enn den som har ytt lånet vil ikke være omfattet, se 
tolkingsuttalelsens pkt. 2.2 om ”Avgiftspliktig forvaltning”.  
 
Det presiseres at den unntatte finansielle tjenesten i denne sammenheng er selve 
finansieringstjenesten, og at eventuelle tjenester som banken selv yter overfor låntagerne vil 
kunne omfattes som tilknyttede tjenester. Dette omfatter for eksempel utstedelse av 
kredittkort mot gebyr som en del av et kreditt- eller låneforhold.  
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Dersom en underleverandør produserer og leverer slike tjenester på vegne av banken, 
foreligger det imidlertid omsetning av en avgiftspliktig tjeneste.  Dette innebærer at en 
underleverandør som utsteder bank-/kredittkort med PIN-koder til bankens kunder, yter en 
avgiftspliktig tjeneste. Isolert produksjon og salg av selve kortet vil være å anse som et 
ordinært avgiftspliktig varesalg.  
 
Det samme prinsippet gjør seg gjeldende når det gjelder kontoutskrifter m.v. i tilknytning til 
bankens innskudd (innlån). Långivers egen produksjon av slik dokumentasjon til lånekundene 
vil være å anse som tilknyttede tjenester som omfattes av unntaket. Dersom banken benytter 
en underleverandør for levering av denne tjenesten vil dette være avgiftspliktig omsetning fra 
underleverandøren til banken. 
 
Unntaket for omsetning av gyldige betalingsmidler omfatter selve mynt- og 
seddelsirkulaskjonen, jf tolkingsuttalelsen pkt. 2.4. Omsetning av tjenester som gjelder 
sortering, telling og ektehetskontroll av kontanter, og som ytes sammen med omsetning eller 
megling av slike  betalingsmidler, omfattes av unntaket. Dette er imidlertid tjenester som 
isolert sett er avgiftspliktige. En underleverandør som yter denne type tjenester til en bank vil 
derfor være avgiftspliktig for dette. 
 
 
Verdipapirtjenester 
Etter merverdiavgiftsloven  § 5 b første ledd nr. 4 bokstav e er omsetning av finansielle 
instrumenter og lignende unntatt fra avgiftsplikt. Også meglertjenester ved slik omsetning er 
omfattet av unntaket.  
 
Skattedirektoratet vil presisere at det er tjenester i tilknytning til selve omsetningen av de 
finansielle instrumentene som er unntatt fra avgiftsplikt. Tjenester i tilknytning til 
forvaltningen av slike objekter omfattes ikke. Dette innebærer at tjenester som gjelder 
beregning og utbetaling av utbytte på aksjer, administrasjon av  betalinger av renter og 
avdrag på obligasjons- og sertifikatlån m.v. vil være avgiftspliktige. Det samme gjelder 
omsetning av depot- og kontoførertjenester. 
 
 

Med hilsen 

Johan von der Fehr 
avdelingsdirektør 
Avdeling næring 
 
 Hanne Kjørholt 
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