
      Dato for Skattedirektoratets 

      innstilling:          

 

 

 

 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT 

 

 

Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A 

A/S. 

 

Skattedirektoratet har avgitt slik 

 

 i n n s t i l l i n g : 

 

Selskapets virksomhet består i salg fra forretning av 

egenproduserte bakervarer og diverse delikatesser, samt 

cateringvirksomhet. 

  

Selskapets disponent og styreformann er S. Hun eier 50 % av 

aksjene i selskapet. 

 

Selskapet ble registrert som aksjeselskap fra og med 1. termin 

1977. 

 

På bakgrunn av bokettersynsrapport datert 22.5.92 foretok 

fylkesskattekontoret den 25.9.92 vedtak om etterberegning av 

utgående avgift. Etterberegningen er som følgende: 

 

Renter er beregnet frem til 10.10.92 i henhold til 

merverdiavgiftsloven § 37, første ledd. Tilleggsavgift er ilagt 

med 10 % i henhold til merverdiavgiftsloven § 73. 
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Klage ved revisor H er datert 6.10.92. 

 

Fylkesskattekontorets redegjørelse er sendt revisor H 3.12.92. 

Tilsvar er datert 5.12.92. 

 

Saken ble mottatt i Skattedirektoratet 10.12.92. 

 

Klagefristen er overholdt. Saken er ikke brakt inn for 

domstolene. 

 

Grunnlaget for etterberegningen: 

 

Fra fylkesskattekontorets redegjørelse av 3.12.92 hitsettes: 

(Dok. 15 s. 2 flg.) 

 

Fra klagen ved revisor H av 6.10.92 hitsettes: 

(Dok. 12 ) 

 

Fra tilsvar ved revisor H av 5.12.92 til fylkesskattekontorets 

redegjørelse hitsettes: 

(Dok. 16 ) 

 

./. Kopi av følgende dokumenter følger innstillingen til nemnda: 

 

Dok. 1: Bokettersynsrapporten av 15.5.92 m/vedlegg. 

Dok. 3: Tilsvar til bokettersynsrapporten av 5.6.92. 

Dok. 7: Brev fra revisor H av 17.8.92. 

Dok. 9: Brev fra revisor H av 1.9.92. 

Dok. 11: Følgeskriv til vedtaket av 29.9.92. 

Dok. 14: Brev fra revisor H av 20.10.92. 

 

 

 

Skattedirektoratet skal bemerke: 

 

Klagen gjelder etterberegning av utgående avgift med kr 7 920  

og tilhørende renter og tilleggsavgift som refererer seg til 

årene 1989, 1990 og 1991. Fylkesskattekontoret har 

etterberegnet med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 55 nr 2. 
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I forbindelse med klagerens cateringvirksomhet benyttes drosje 

til å frakte maten ut til kundene. På fakturaen til kundene for 

maten inngår utlegg for drosje som en egen post. Klageren har 

siden 1989 ansett utgiftene til drosje for å være avgiftsfri 

omsetning. 

 

Fylkesskattekontoret hevder at fraktutgiftene må ses på som 

omkostninger i forbindelse med oppfyllelsen av salgsavtalene og 

at utleggene derfor skal med i avgiftsgrunnlaget, jf merverdi-

avgiftsloven § 18, 2. ledd nr 2.   

 

Klageren hevder det er underforstått at kundene har risikoen 

for eventuelle skader som måtte oppstå under forsendelsen. A 

A/S vet kun om to kunder som er blitt skadelidende over en 

periode på 10 år. Få klager må bety at kundene vet det er de 

som har risikoen. Ved de to omtalte skadene ble det også 

akseptert at kunden hadde risikoen. Dette er en 100 % 

konkludent adferd som bevitner at kunden bærer risikoen for det 

som eventuelt skjer etter at maten har forlatt butikken. Av 

selskapets kunder er ca. 70 % faste. Det hevdes at faste kunder 

er fornøyde kunder og at ovennevnte forhold derfor betyr at 

alle disse tar det som en selvfølge at det er de som bærer 

risikoen for skade ved frakt. Det er av praktiske grunner at 

bedriften har valgt å legge ut drosjeutgiften for kunden, for 

deretter å få den refundert sammen med fakturabeløpet.  

 

Det hevdes videre at det ikke fremgår hverken av boketter-

synsrapporten eller senere brev fra fylkesskattekontoret på 

hvilket grunnlag fylkesskattekontoret har kommet til at 

avgiftspliktige leverer cif, dvs at selger skal besørge varen 

sendt til bestemmelsesstedet, betale utgiftene ved forsendelsen 

og bære risikoen ved denne. 

 

Fylkesskattekontoret finner det ikke sannsynlig at det 

foreligger en avtale om at kundene bærer risikoen for 

forsendelsen. Ved bestilling opplyses det kun at kunden blir 

fakturert for fraktutgiftene, ikke at kunden også har risikoen.  
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Fylkesskattekontoret har heller ikke lagt vekt på at ingen har 

krevd erstatning for skader på matvarene. Fylkesskattekontoret 

mener kunden sannsynligvis ikke har hatt tid til å vente på 

omlevering, og at kunden ikke kunne ha klaget etter at maten 

var blitt fortært. 

 

Skattedirektoratet vil bemerke at iht merverdiavgiftsloven  

§ 13, annet ledd pkt 3 er transport av varer avgiftspliktige 

tjenester.  Omkostninger i forbindelse med transport av nevnte 

cateringmat fra klager til kunder er således i utgangspunktet 

avgiftspliktig. Hvis kjøper selv hadde ringt etter drosje og 

betalt denne ved mottakelsen av maten, ville spørsmålet om 

hvorvidt transportomkostninger er avgiftspliktige eller ikke 

være avhengig av om drosjeieren var registrert i 

avgiftsmanntallet for transport av varer.  

 

Skattedirektoratet skal bemerke at beregningsgrunnlaget etter 

merverdiavgiftsloven § 18, annet ledd nr 2  er "alle omkost-

ninger ved oppfyllelsen av avtalen." Loven nevner selv forsend-

else som et eksempel på omkostninger ved oppfyllelsen av 

avtalen.  

 

I dette tilfellet blir utlegget til drosjen fakturert som en 

egen post på fakturaen og er inkludert i det totale fakturerte 

beløp, jf vedlegg 1 til bokettersynsrapporten som viser 

hvorledes transportkostnadene er fakturert kundene. Det er 

klager som bestiller drosje og betaler drosjen.  Klager har 

over lang tid hatt en opplegg med å bestille drosje for kunder 

som ønsker varene levert. Ved bestilling får kunden kun beskjed 

om at fraktutgifter ikke er inkludert i vareprisen.  

 

Skattedirektoratet er etter dette av den oppfatning  at 

drosjeutgiftene er kostnader for klager i forbindelse med 

oppfyllelse av avtaler om levering av mat. 

 

Skattedirektoratet foreslår at den etterberegnede utgående 

avgift opprettholdes. 

 

Fylkesskattekontoret har i medhold av merverdiavgiftsloven § 73 
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ilagt tilleggsavgift. Tilleggsavgiften er ilagt med 10 % og 

utgjør kr 791. Det er tilstrekkelig for å ilegge tilleggsavgift 

etter merverdiavgiftsloven § 73 at det foreligger en uaktsom 

overtredelse av merverdiavgiftsloven eller forskrifter gitt i 

medlhold av loven og at statskassen derved kunne ha vært 

unndratt avgift. Det er nok at det foreligger simpel 

uaktsomhet. Dersom slik uaktsomhet foreligger, er det en 

forutsetning at tilleggsavgift skal ilegges med mindre det 

foreligger særlige forhold. 

 

En vil imidlertid foreslå at tilleggsavgift frafalles. En har 

da bla lagt vekt på at det kan være vanskelig for selgeren i et 

slik tilfelle som dette å anse utlegget til drosje som kundene 

blir belastes for, som en omkostning ved oppfyllelsen av 

avtalen, jf § 18.   

 

Skattedirektoratet tilrår etter dette at det treffes slikt 

 

 v e d t a k: 

 

Den påklagede etterberegning stadfestes, dog slik at 

tilleggsavgiften frafalles. 

 

 

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: 

Nemndas medlem Martinsen har votert slik: 

"Uenig i innstillingen. Saken dreier seg om mval § 18- hva som 
inngår i avgiftsgrunnlaget. Det fremgår klart av fakturaene at 
det er utlegg for drosje som kreves refundert. Dette er også 
uttalt i bokettersynsrapporten. Utlegg kan etter normal 
språkbruk neppe sies å være omkostninger ved oppfyllelse av 
avtalen. Deler forøvrig klagers syn fullt ut." 
 
Nemndas medlem Kirkenær har votert slik: 
"Enig i Martinsens votering. Utlegg for drosje er en refusjon 
og skal ikke medtas i merverdiavgiftsgrunnlaget." 

 
Nemndas formann, Wilberg, og nemndsmedlemmene Andersen og 
Hansen har alle sagt seg enig i Skattedirektoratets innstilling 
til vedtak. 
 
I samsvar med flertallets votering ble det fattet slikt 
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 V e d t a k: 
 

 
Som innstilt. 
 


