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Merverdiavgift og bærbare PC-er i den 
videregående skolen 
 
Videregående skoler som fra 1. juli 2007 er lovpålagt å holde elevene med digitale 
læremidler og digitalt utstyr skal ikke beregne merverdiavgift på egenandel som 
innbetales fra elev for å motta bærbar PC. Etter en endring av opplærings- og 
privatskoleloven er PC-tilgang blitt en lovfestet rettighet på linje med retten til 
videregående undervisning. Dersom skolen velger å oppfylle sin forpliktelse ved å 
tildele bærbar PC mot egenandel, antar direktoratet at PC-tildelingen vil falle inn 
under unntaket i mval § 3-5 annet ledd for varer eller tjenester som omsettes som et 
naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenester. Dette vil omfatte fylkeskommunale 
videregående skoler og offentlig godkjente private videregående skoler med rett til 
statstilskudd etter privatskoleloven. Innkjøp av PC-ene vil være 
kompensasjonsberettiget etter kompensasjonsloven.  
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1 Bakgrunn – innføringen av ”læremiddelpakken”  

1.1 Utgangspunkter – tidligere praksis 

Bruk av PC har i økende grad blitt en integrert del av skolenes undervisningsopplegg, og 
Skattedirektoratet har i de senere år mottatt en rekke forespørsler om avgiftshåndteringen for de 
tilfeller hvor videregående skoler har leid ut og/eller overført bærbare PC-er til elevene mot betaling. 
Direktoratets standpunkt så langt har vært at dette er å anse som avgiftspliktig omsetning etter 
mval § 3-1 første ledd, idet unntaket i mval § 3-5 annet ledd for varer og tjenester som leveres som 
naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenester ikke har vært anvendelig. Unntaket skal tolkes strengt 
ifølge Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 15. juni 2001. Ettersom skolenes anskaffelse av 
PC-ene under denne forutsetning er fradragsberettiget, har man funnet at det heller ikke foreligger rett 
til merverdiavgiftskompensasjon på anskaffelse av PC-ene, jf kompensasjonsloven § 4 annet ledd 
nr 1.    
 
Direktoratets prinsipielle oppfatning, herunder den restriktive forståelse av unntaket i mval § 3-5 annet 
ledd, står fortsatt ved lag. Imidlertid har den økte grad av digitalisering i skolene sammenholdt med 
juridiske reformer i skolelovgivningen medført at spørsmålet nå er kommet i et annet lys for så vidt 
gjelder de videregående skolene. Alle læreplaner i Kunnskapsløftet inneholder kompetansemål der 
elevene skal bruke digitale redskaper, hjelpemidler eller kilder i læringsarbeidet, og når det gjelder de 
videregående skoler foreslo Regjeringen i Ot. prp. nr. 41 (2006-2007) Om lov om endringar i 
opplæringslova og friskolelova å lovfeste skoleeiernes ansvar for å holde elevene med gratis trykte og 
digitale læremidler og digitalt utstyr (”læremiddelpakken”). Utfallet ble endringer i opplæringsloven og 
privatskoleloven som trådte i kraft 1. juli 2007, og som er endelig innført for alle tre trinn i den 
videregående skolen ved inngangen til skoleåret 2009/2010. I det følgende gis en kort oversikt over 
hovedtrekkene i reformen for så vidt gjelder digitalt utstyr.  
   

1.2 Innføringen av lovfestet rett for elevene til digitalt utstyr  

1.2.1 Fylkeskommunale videregående skoler  

Opplæringsloven § 3-1, som hjemler retten til gratis videregående undervisning, fikk i 2007 en 
tilføyelse i niende ledd annet punktum om at fylkeskommunene ”skal holde elevene med nødvendige 
trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr”. Å ”holde” elevene med ”digitalt utstyr” omfatter bl.a. 
tilgang til PC, som igjen er en forutsetning for å innføre ”digitale læremidler” i stor skala. Loven 
oppstiller ikke noe krav om antall PC-er per elev, og den gir heller ikke elevene noen individuell rett til 
egen PC. Det er m.a.o. opp til skoleeier hvordan PC-tilgangen organiseres. Imidlertid presiseres det i 
tredje punktum at skoleeier ikke kan kreve noen form for utgiftsdekning hos elevene utover det som 
følger av forskrift. Slik forskrift er gitt for bærbare PC-er, jf nedenfor. En tilsvarende regel er innført for 
voksne med rett til videregående undervisning etter lovens § 4A-3 fjerde ledd.  
 
Når det gjelder skolenes adgang til å søke utgiftsdekning hos elev følger det av forskrift av 23. juni 
2006 nr 724 § 19-6 annet ledd at dersom skoleeier velger å organisere opplæringen slik at elevene 
må ha bærbar PC, kan det bare kreves en årlig egenandel tilsvarende minstesatsen for Lånekassens 
utstyrsstipend, som ble innført samtidig som ”læremiddelpakken”. Stipendet utgjør per 2010/2011 
kr 870 og vil ikke dekke PC-ens kostpris. Forskriften krever også at eleven får beholde PC-en etter 
endt skolegang. Avbrytes skolegangen, skal PC-en innleveres med mindre eleven kjøper PC-en. I så 
fall kan skolen maksimalt kreve tre ganger nevnte stipendbeløp. 
 
Skolene er ikke gitt særskilte bevilgninger til bærbare PC-er utover den generelle økning i 
rammetilskuddene som læremiddelpakken forutsetter. Kunnskapsdepartementets synspunkt er at 
skoleeiere som velger å tilby elevene bærbare PC-er vil få en tilsvarende innsparing i form av mindre 
utgifter til stasjonære PC-er og andre læremidler. Egenandelen fra elevene forsvares videre ut fra den 
idé at elever som får bærbar PC vil kunne ha en viss innsparing på annet individuelt utstyr, jf Ot. prp. 
nr 41 (2006-2007) kap 3. I opplæringsloven § 3-1 niende ledd fjerde punktum er det for øvrig presisert 
at skolene fortsatt kan pålegge elevene å holde seg med annet individuelt utstyr som opplæringen 



vanligvis gjør det nødvendig å ha, f.eks. kladdebøker eller lommekalkulator eller påkledning i yrkesfag 
o.l. Til slike hjelpemidler er det som nevnt innført et utstyrsstipend finansiert gjennom Lånekassen. 
Stipendordningen omfatter for øvrig ikke lærlinger og lærekandidater.  
 
Læremiddelpakken ble innført med virking fra høsten 2007 for 2. trinn, deretter fra høsten 2008 for 
3. trinn og til sist for 1. trinn høsten 2009, jf forskrift av 23. juni 2006 nr 724 § 19-6 første ledd og 
forskrift av 14. juli 2006 nr 932 § 10-1a første ledd.    
  

1.2.2 Private videregående skoler 

For godkjente private skoler med rett til statstilskudd etter privatskoleloven ble det parallelt med 
ovennevnte lovendring innført et tilsvarende lovpålegg om gratis læremidler m.v. for de private 
videregående skolene gjennom en tilføyelse i privatskoleloven § 6-2 fjerde ledd. Også her er det 
således innført et forbud mot å ta betalt for bøker og digitale læremidler og utstyr utover det som 
følger av forskrift, og en tilsvarende begrenset adgang til å kreve utgiftsdekning for bærbare PC-er 
som for de fylkeskommunale skoler er innført i forskrift av 14. juli 2006 nr 932 § 10-1a annet og tredje 
ledd.  
 
 

2 Forholdet til undervisningsunntaket i mval § 3-5 annet ledd 

2.1 Utgangspunktet 

Ifølge mval § 3-5 første ledd er omsetning av undervisningstjenester unntatt fra merverdiavgiftsloven. 
Etter annet ledd omfatter unntaket også ”andre varer og tjenester som omsettes som naturlig ledd i 
ytelsen av undervisningstjenester”. Finansdepartementet har i ovennevnte fortolkningsuttalelse 
presisert at unntaket i annet ledd grunnet konkurransehensyn må tolkes strengt, og at ”et naturlig ledd 
i” må bety tilnærmelsesvis det samme som ”et nødvendig ledd i”. Det er særlig disse strenge 
retningslinjene Skattedirektoratet har sett hen til når man på mer generelt grunnlag tidligere har 
forutsatt at skolenes tildeling av PC-er er avgiftspliktig. Skattedirektoratet vil understreke at unntaket i 
mval § 3-5 annet ledd fortsatt skal tolkes strengt i tråd med Finansdepartementets retningslinjer. 
Skoleeieres omsetning av annet utstyr enn bærbare PC-er, f eks. kalkulatorer eller skriveutstyr, skal 
fortsatt vurderes etter disse linjer.  
 

2.2 PC-tildeling innenfor opplærings- og privatskolelovens rammer 

Skattedirektoratet mener likevel at tildeling av PC mot egenandel i henhold til forskriften til 
opplæringsloven og privatskoleloven omfattes av unntaket. At PC-tilgang nå er blitt en lovfestet rett på 
linje med elevenes rett til undervisning, tilsier at PC-tildeling i forhold til unntaket i mval § 3-5 annet 
ledd må ses som en integrert del av undervisningstjenesten. Bruken av digitale redskaper er nå en av 
de fem grunnleggende ferdigheter i alle læreplanene for alle fag, og alle læreplanene i 
Kunnskapsløftet inneholder kompetansemål der elevene skal bruke digitale redskaper, hjelpemidler 
eller kilder i læringsarbeidet. Det er all grunn til å tro at tilgang til PC vil fremstå som enda mer 
tvingende nødvendig i de kommende år for at elevene skal kunne følge undervisningsopplegget og 
læringskravene.   
 
  

3 Merverdiavgiftskompensasjon 

Skattedirektoratet antar at videregående skoler som tilbyr PC-er mot egenandel iht. de ovennevnte 
lovpålagte ordninger vil ha rett til momskompensasjon for sine innkjøp av PC-ene. Dette følger av 
kompensasjonsloven § 2 bokstav a for de fylkeskommunale videregående skolene. For de offentlig 
godkjente private videregående skolene følger retten til kompensasjon av § 2 bokstav c, idet disse 
skolene produserer undervisningstjenester som fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov. PC-

 
 

3



tildelingen må som nevnt anses som en integrert del av fylkeskommunenes oppfyllelse av det 
lovpålagte ansvar for videregående undervisning som opplæringsloven pålegger dem.  
 
Kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr 4 begrenser retten til kompensasjon for fylkeskommuner som 
driver ”økonomisk aktivitet og denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er 
kompensasjonsberettigede.” Kriteriet ”økonomisk aktivitet” vil ut fra praksis og med henblikk på det 
foreliggende tilfelle bety at PC-ene ”tilbys i et marked”.  
 
Direktoratet kan vanskelig se at denne begrensningen er aktuell så lenge også private videregående 
skoler, ettersom de utfører oppgaver som fylkeskommunen er lovpålagt, vil ha rett til kompensasjon. 
Det forutsettes uttrykkelig i motivene at på virksomhetsområder hvor fylkeskommunen har et lovpålagt 
ansvar gir kompensasjonsordningen ikke opphav til forskjellsbehandling, jf Ot. prp. nr 1 (2007-2008) 
side 200.  At elevene kun betaler en begrenset del av PC-kostnadene, vil også ifølge motivene bidra til 
å understreke karakteren av ikke-økonomisk aktivitet. En begrenset egenandel for brukerne viser at 
tjenesten finansieres solidarisk av samfunnet, noe som er et typisk kjennetegn for de oppgaver som 
det offentlige påtar seg overfor borgerne, jf Ot. pr. nr 1 (2007-2008) samme sted. 
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