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Org.nr. 971 032 081 MVA - Statens Vegvesen - anmodning om bindende 
forhåndsuttalelse - Spørsmål om tidfesting av merverdiavgift knyttet til 
byggearbeider på riksvei 555 

 
Vi viser til ditt brev av 8. januar 2021 med anmodning om bindende forhåndsuttalelse for Statens Vegvesen 
(SVV). Anmodningen er sendt til skattekontoret. 
 
Skattedirektoratet har i samråd med skattekontoret besluttet å avgi den bindende forhåndsuttalelsen, jf 
skatteforvaltningsforskriften § 6-1-1 tredje ledd siste punktum. 
 
Skattedirektoratets konklusjon i saken 
 
Spørsmål a) 
OPS-selskapet skal utstede salgsdokument for anleggsarbeidene for fase 1a, 1b, 2a og 2b senest ved 
fullføring/trafikkåpning av de ulike fasene. Dersom det mottas delbetalinger før dette tidspunktet, skal det 
utstedes salgsdokument for delbetalinger som dekker utført arbeid når betalingene mottas. Utgående 
merverdiavgift skal innberettes i den mva-termin salgsdokument er utstedt. 
 
Spørsmål b) 
Betaling og tidfesting av merverdiavgift til fullføring/trafikkåpning i tilknytning til den enkelte fase i prosjektet 
medfører ikke plikt til løpende fakturering og mva-beregning innad i de ulike fasene. 
 
Spørsmål c) 
Riktig tidspunkt for fakturering og innberetning av utgående merverdiavgift for tilgjengelighetsbetalingen er 
ved fullføring/trafikkåpning for henholdsvis fase 1a og 2a. 
 
1. Formalkrav  
 
1.1 Formalia 

 
I henhold til lov av 27. mai 2016 nr 14 om skatteforvaltning (sktfvl) § 6-1 første ledd, kan 
skattemyndighetene på anmodning fra en skattepliktig gi bindende forhåndsuttalelse om de skattemessige 
virkningene av en konkret planlagt disposisjon før den igangsettes. Dette gjelder bare når det er av 
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vesentlig betydning for den skattepliktige å få klarlagt virkningene før igangsetting, eller spørsmålet er av 
allmenn interesse. 
 
Det skal betales et gebyr for bindende forhåndsuttalelser, jf sktfvl § 6-3. I følge forskrift av 23. november 
2016 nr 1360 til skatteforvaltningsloven (F sktfvl) skal det betales gebyr for hver anmodning om bindende 
forhåndsuttalelse, jf § 6-3-1 første ledd. Betalingsbilag datert 05.01.2021 viser at det er betalt gebyr med kr. 
17 880 (15 x 1172), jf F sktfvl § 6-3-1 tredje ledd bokstav d. 
 
Skattedirektoratet finner at de formelle vilkårene for å avgi bindende forhåndsuttalelse er oppfylt. 
 
1.2 Generelt om ordningen med bindende forhåndsuttalelser 

 
Endelig avgitt uttalelse er bindende for alle instanser innen Skatteetaten. For at myndighetene skal være 
bundet av uttalelsen, må den planlagte disposisjonen besluttes og iverksettes slik den fremgår av 
anmodningen. Den bindende forhåndsuttalelsen legges til grunn dersom den skattepliktige krever det ved 
fastsettingen i den skattemeldingen som omfatter den aktuelle disposisjon, og den faktiske disposisjon er 
gjennomført i samsvar med forutsetningene for uttalelsen. Det må sannsynliggjøres at disposisjonen er 
identisk med den disposisjon forhåndsuttalelsen gjelder. Beløpsmessige eller kvantitative forskjeller uten 
betydning for det avgjorte rettsspørsmål ses det bort fra, jf sktfvl § 6-1 tredje ledd, jf F sktfvl § 6-1-9 første 
ledd. Hvis den skattepliktige ikke har krevd at uttalelsen skal legges til grunn i skattemeldingen, vil retten til 
å benytte uttalelsen normalt bortfalle. 

 
Uttalelsen har bare bindende virkning for disposisjoner som er besluttet og iverksatt innen tre år etter 
utgangen av det året da uttalelsen ble gitt. Den bindende virkningen av en forhåndsuttalelse opphører fem 
år etter utgangen av det året uttalelsen ble gitt. Videre bør man være klar over at dersom rettstilstanden 
endres ved lov eller forskrift, går disse reglene foran det som er bestemt i uttalelsen.  

 
Uttalelsen kan påklages i samsvar med reglene om klage over enkeltvedtak om skattefastsetting i sktfvl 
kapittel 13, jf F sktfvl § 6-2. Skriftlig klage skal innen 6 uker sendes det organ som har avgitt den bindende 
forhåndsuttalelsen. Reglene om krav til anmodningens innhold i § 6-1-4 gjelder tilsvarende for klage over 
en bindende forhåndsuttalelse, jf § 6-2-1. Ved mottak av klage skal den instans som har avgitt uttalelsen 
vurdere om det er grunnlag for omgjøring til gunst for den skattepliktige, jf sktfvl § 13-6 tredje ledd. Er 
vilkårene for å behandle en klage ikke tilstede skal den instans som har avgitt uttalelsen avvise saken, jf 
sktfvl § 13-6 annet ledd.   

 
I tilfelle klagen tas til behandling skal det organ som mottar klagen utarbeide en redegjørelse til 
Skatteklagenemnda og oversende klagen, jf sktfvl §§ 13-3, 13-4 og 13-5. Klageinstansens 
forhåndsuttalelse bør normalt avgis senest 3 måneder fra fullstendig klage er mottatt.  
 
2. Innsenders fremstilling av faktum og jus 

Nedenfor inntas fra innsenders redegjørelse knyttet til faktum og jus i tilknytning til de spørsmål som 
ønskes besvart. 
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2.1 Innledning 

I anmodningen punkt 1 er det opplyst følgende om prosjektet. 

"Statens Vegvesen (heretter «SVV») planlegger gjennomføring av Rv. 555 Sotrasambandet, som er et 
større vegbyggingsprosjekt. 

Prosjektet gjennomføres som et OPS-prosjekt (offentlig-privat-samarbeid). Anskaffelsesprosessen pågår 
nå, og første tilbud ble mottatt i slutten av desember 2020. Kontrakt med entreprenør planlegges signert 
sommeren 2021, og byggestart planlegges høsten 2021. 

I denne forbindelse ønsker SVV å få avklart enkelte spørsmål om tidfesting av merverdiavgift, jf. 
merverdiavgiftsloven § 15-9. 

På vegne av Statens Vegvesen ber vi om skattekontorets bindende forhåndsuttalelse knyttet til nærmere 
angitte spørsmål om tidfesting av merverdiavgift. 

Spørsmålene gjelder nærmere bestemt korrekt tidspunkt for beregning og innberetning av merverdiavgift 
på delbetalinger i prosjektet, og en såkalt «tilgjengelighetsbetaling». 

Vi vil i det følgende gjøre nærmere rede for sakens fakta, de rettslige spørsmålene som ønskes besvart, 
samt våre vurderinger av disse." 

2.2 Bakgrunn og fakta 

Videre redegjøres det i anmodningen pkt 3 nærmere om bakgrunn og fakta. 

"Byggingen av rv. 555 Sotrasambandet blir gjennomført som et OPS-prosjekt. Prosjektet omfatter bygging 
av firefelts vei fra kryss ved fv. 562 ved Storavatnet i Bergen kommune, til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i 
Øygarden kommune. 

Det nye veisystemet vil få ny firefelts motorvei, egne felt for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelvei. Når 
dette blir samlet i en stor kontrakt, blir kontrakten for Sotrasambandet den største i anleggskontrakten så 
langt i Norge. Utbyggingskostnadene var i stortingsproposisjonen om prosjektet estimert til ca 10 milliarder 
kroner (i 2018-kroner). Den økonomiske betydningen av tidspunktet for innberetning av utgående mva. vil 
derfor være vesentlig. 

Prosjektet med rv. 555 Sotrasambandet er nærmere omtalt på følgende nettsider: 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/sotrabergen 

OPS-prosjekter er et samarbeid mellom offentlige og private aktører. SVV er byggherre og det private 
OPS-selskapet er byggherrens representant. OPS-selskapet har totalansvaret for arbeidet med 
veistrekningen i 20–30 år, fra planlegging, til drift og vedlikehold. 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/sotrabergen
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I 2015 ga Samferdselsdepartementet SVV oppdraget med å ta i bruk OPS-modellen i tre nye veiprosjekter. 
Modellen er en del av regjeringens omfattende reformarbeid i transportsektoren, både på overordnet nivå 
med Nasjonal transportplan, og i ulikt omfang i sektorene vei, bane, kyst og luftfart, samlet omtalt som 
«transportreformen». Formålet med transportreformen er økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet samlet sett i 
sektoren. 

I «tradisjonelle» veiprosjekter har SVV byggherreansvar for hele prosjektet. Det betyr at SVV har det fulle 
ansvaret for prosjektet i hele «livssyklusen»: fra planleggingsfasen, til byggeperiode og drifts- og 
vedlikeholdsfasen. 

Et OPS-prosjekt er en gjennomføringsmodell for et prosjekt, hvor SVV er byggherre, mens OPS-selskapet 
inngår en kontrakt med SVV for gjennomføringen av prosjektet. Det vil si at samfunnet (det offentlige) 
bestiller en tjeneste som så utføres av en privat utfører. I norsk sammenheng er mange prosjekter 
gjennomført med denne modellen, for eksempel skoler, sykehus og veiprosjekter. 

Den offentlige oppdragsgiveren beskriver oppgaven som skal løses med funksjonskrav, og definerer hva 
slags standarder og kvaliteter som skal leveres. Innenfor disse rammene gis leverandøren frihet og 
totalansvar for å utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde prosjektet – vanligvis i 20 til 30 år. Når 
kontraktsperioden utløper tar oppdragsgiveren over ansvaret for drift og vedlikehold hvis det ikke er avtalt 
opsjoner på forlengelse av kontrakten. OPS-prosjekter er nærmere omtalt av SVV på følgende nettsider: 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/OPS-PPP/vegutbygging-i-offentlig-privat-
samarbeid-ops 

Rv. 555-prosjektet er beskrevet nærmere i konkurransegrunnlaget, som også inneholder 
kontraktsbestemmelsene: 

Vedlegg 2: Konkurransegrunnlag Rv. 555 Sotrasambandet – dokumenter A-E – versjon 04.11.2020 

Kapittel A i konkurransegrunnlaget gir en oversikt over prosjektet. Vi gir her en helt kortfattet oversikt over 
de ulike fasene i prosjektet: 

Fase 1a - "Hovedseksjonen" - denne fasen omfatter ny rv. 555 med tilhørende ramper som 
leverandøren har drifts- og vedlikeholdsansvar for. Dette inkluderer ny Sotrabro, 4-felts vei, etc. 
Estimert byggetid er 5-6 år. Denne seksjonen skal driftes og vedlikeholdes i 25 år fra trafikkåpning. 

Fase 1b - Omfatter øvrig anlegg nødvendig for ferdigstilling av ny rv. 555. Dette veinettet skal 
overleveres til andre offentlige etater eller private eiere ved trafikkåpning. Dette veinettet skal derved 
ikke driftes - og vedlikeholdes av leverandøren etter ferdigstillelse. 

Fase 2a - Omfatter ny sykkelvei m/fortau fra Bildøy – Storavatnet, som leverandøren har drifts- og 
vedlikeholdsansvar for. Denne seksjonen skal driftes og vedlikeholdes i 25 år fra trafikkåpning. 
Estimert byggetid er ca to år fra ferdigstillelse av fase 1a. 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/OPS-PPP/vegutbygging-i-offentlig-privat-samarbeid-ops
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/OPS-PPP/vegutbygging-i-offentlig-privat-samarbeid-ops
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Fase 2b - Omfatter resterende veinett som skal overleveres til andre offentlige etater eller private eiere. 
Skal ikke driftes og vedlikeholdes av leverandøren etter ferdigstillelse. 

Konkurransegrunnlaget kapittel C3 «Vederlag og betaling» beskriver betalingsmekanismen nærmere 
(denne delen av det vedlagte konkurransegrunnlaget starter på side 284). 

Betalingene er delt opp i fase 1a og 1b, og fase 2a og 2b. Hele byggeprosjektet vil ikke være fullført før 
etter fase 2b. I korte trekk kan betalingsmekanismen beskrives slik: 

• Trafikkåpning fase 1a: Milepælsbetaling for byggefase 1a. Vederlaget tilsvarer 60 % av 
byggekostnadene og hele mva-beløpet på 100 % av byggkostnadene i denne byggefasen. 

• Trafikkåpning fase 1b: Sluttvederlag = 100% av byggekostnader og 100 % av mva-beløpet på 
disse. 

• Trafikkåpning fase 2a: Milepælsbetaling for byggefase 2a. Vederlaget tilsvarer 60 % av 
byggekostnadene og hele mva-beløpet på 100 % av byggkostnadene i denne byggefasen. 
Trafikkåpning fase 2b: Sluttvederlag = 100% av byggekostnader og 100 % av mva-beløpet på 
disse. 

• Det er lagt opp til at eventuelle endringer (inntil 15% av kontraktsverdien) skal utbetales løpende 
siden dette ikke er en «complete contract». 

Det vil i tillegg bli utbetalt en tilgjengelighetsbetaling i driftsfasen av veianlegget. Denne driftsfasen varer i 
25 år etter trafikkåpning, og tilgjengelighetsbetalingen skjer løpende over denne perioden. 

Tilgjengelighetsbetalingen er nærmere regulert i konkurransegrunnlaget C3 punkt 2.6.1 «Vederlag for 
tilgjengelighet». 

I korte trekk er dette en del av byggekostnadene, som utbetales til leverandøren under forutsetning av at 
veianlegget holder slik standard som er avtalt. Vi viser til følgende bestemmelser om 
tilgjengelighetsbetaling i punkt 2.6.1.1: 

«Leverandøren kan kreve vederlag for tilgjengelighet for vegen når vegen er tilgjengelig i tråd med 
kontraktens krav. 

Vederlag for tilgjengelighet for vegen består av resterende 40 % av byggekostnaden for byggefase 
1a, jf. punkt 2.2.1, som skal utbetales gjennom driftsfasen med tillegg av finansieringskostnader.» 

For ordens skyld nevner vi også at leverandøren skal stå for drift av veianlegget i driftsfasen på 25 år. 
Dette anser vi som løpende levering av drifts- og vedlikeholdstjenester, som vil bli fakturert etter hvert som 
tjenestene leveres. Mva-behandling av disse driftstjenestene tas ikke opp i denne anmodning om BFU." 
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2.3 Spørsmålene 

"SVV ønsker med denne anmodningen om bindende forhåndsuttalelse å få besvart følgende spørsmål: 

a) Skal OPS-selskapet utstede faktura ved delbetalingene for fase 1a, 1b, 2a og 2b, og derved innberette 
utgående mva. til staten for mva-terminen delbetalingene forfaller? 

b) Kan skattekontoret bekrefte at selv om en delbetaling må faktureres og mva-beregnes, fører ikke dette til 
plikt til løpende fakturering og mva-beregning av byggearbeidene innad i de ulike fasene? 

c) Vil riktig tidspunkt for fakturering av tilgjengelighetsbetalingen, og derved riktig tidspunkt for innberetning 
av utgående mva., være ved fullføringen av byggeprosjektet, dvs. ved trafikkåpning?" 

2.4 Rettslige utgangspunkter 

I anmodningen punkt 4.2 følgende er det redegjort for innsenders oppfatning av de rettslige 
utgangspunktene for vurderingen av spørsmålene som det ønskes svar på, samt innsenders vurdering av 
hva som er riktig merverdiavgiftsbehandling i tilknytning til hvert spørsmål. 

Skattedirektoratet hitsetter følgende fra anmodningens punkt 4.2. 

"4.2 Rettslige utgangspunkter 

I henhold til gjeldende merverdiavgifts- og bokføringsregler, kan et OPS-selskap ved å benytte «complete 
contract-metoden» vente med å fakturere byggearbeidene til disse er fullført. En forutsetning for dette vil 
være at det ikke mottas delbetalinger fra oppdragsgiveren i byggeperioden. 

Dette fremgikk tidligere slik av bokføringsforskriften § 8-1-2a tredje ledd, før endring fra 1. januar 2021: 

«Ved bygge- og anleggskontrakter hvor det ikke mottas delbetalinger, kan salgsdokument utstedes 
senest en måned etter at arbeidet er fullført.» 

Fakturatidspunktet angir samtidig tidspunktet for når utgående mva. skal innberettes og betales til staten, jf. 
merverdiavgiftsloven § 15-9 første ledd første punktum. Denne bestemmelsen innebærer at tidfestingen 
(periodiseringen) av merverdiavgiften bygger på fakturaprinsippet. 

Dette betyr at merverdiavgiften skal oppgis i skattemeldingen for den terminen da dokumentasjonen – 
fakturaen – utstedes. Det er uten betydning for tidfestingen av utgående merverdiavgift, og kjøperens 
eventuelle fradrag for inngående merverdiavgift, om fakturaen blir betalt. Innberettet merverdiavgift forfaller 
til betaling én måned og ti dager etter utløpet av terminen. 

Hvis OPS-selskapet ikke oppfyller kravene for å fakturere hele byggeprosjektet ved fullføring, må 
byggearbeidene i stedet faktureres løpende i samsvar med fremdriften, jf. bestemmelsen i 
bokføringsforskriften § 8-1-2a første ledd, slik den lød før endring fra 1. januar 2021: 



 

Side 7 / 16 

 
 
 

«Salgsdokument skal utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift, senest innen en 
måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1.» 

4.3 Spørsmålet om korrekt tidspunkt for innberetning av utgående mva. for delbetalingene 

Vi antar at «complete contract-metoden» ikke vil være anvendelig for rv. 555-prosjektet, idet betalingene er 
delt opp i fase 1a og 1b, og fase 2a og 2b. Prosjektet vil ikke være fullført før etter fase 2b. Fase 1 
forventes å vare i 5-6 år. 

Spørsmålet er om de nye bokføringsreglene som trådte i kraft i 2021 vil innebære at OPS-selskapet kan 
velge å fakturere hele byggeprosjektet ved fullføring (trafikkåpning) for fase 2b, dvs. når hele 
byggeprosjektet er fullført. 

De nye bokføringsreglene som er foreslått i statsbudsjettet er nærmere omtalt i Prop. 1 LS (2020-2021) 
kap. 9.4 (side 186-198). 

Forslaget bygger på Finansdepartementets høringsnotat av 16. juni 2020. I høringsnotatet fremgår 
forslaget til ny § 8-1-2a i bokføringsforskriften slik: 

«§ 8-1-2a. Utstedelse av salgsdokument 

Salgsdokument utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift eller når arbeidet er 
fullført, senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. 
skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1. 

Dersom det mottas en delbetaling som samsvarer med arbeidets fremdrift, skal salgsdokument for 
delbetalingen utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen 
da delbetalingen ble mottatt.» [Foreslåtte endringer i kursiv] 

Forslaget tar særlig sikte på å redusere entreprenørers likviditetsbelastning ved omtvistede krav. 

Endringene i bokføringsforskriften § 8-1-2a trådte i kraft den 1. januar 2021, og bestemmelsen lyder nå slik: 

«§ 8-1-2a.Utstedelse av salgsdokument 

Salgsdokument kan utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Når arbeidet er 
fullført, skal salgsdokument utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige 
oppgaveterminen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1. 

Når det er mottatt en delbetaling som samsvarer med arbeidets fremdrift, skal salgsdokument for 
delbetalingen utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen.» 

Det er foretatt noen mindre språklige endringer i forhold til forslaget som ble lagt frem av 
Finansdepartementet, jf. ovenfor. 
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Ved utstedelse av faktura må entreprenøren innbetale utgående mva. til staten, selv om oppdragsgiveren 
ikke betaler fakturaen fordi denne er omtvistet. Det er denne likviditetsmessige uheldige situasjonen som 
forskriftsendringen tar sikte på å avhjelpe for entreprenøren. 

Ordlyden i første ledd tilsier at entreprenøren kan velge mellom å fakturere løpende i samsvar med 
fremdriften, eller ved fullføring av byggearbeidene. 

Dette synes også å fremgå av beskrivelsen av forslaget i forarbeidene: 

«Det foreslås å endre bokføringsforskriften § 8-1-2a, slik at det gis anledning til å utsette utstedelsen 
av salgsdokument til arbeidet er fullført. Et unntak fra dette foreslås dersom entreprenøren mottar en 
delbetaling som samsvarer med arbeidets fremdrift. I slike tilfeller skal entreprenøren utstede 
salgsdokument for det mottatte beløpet.» 

Forslaget innebærer derved at OPS-selskapet som hovedregel kan velge å vente med fakturering til 
fullføring av byggeprosjektet. Fullføring vil normalt være ved trafikkåpning, når SVV overtar 
byggearbeidene. 

Ved delbetalinger vil det gjelde et unntak etter forslagets annet ledd. Det følger av denne bestemmelsen at 
delbetaling medfører plikt til å utstede faktura for den aktuelle delbetalingen. 

Vi antar derfor at OPS-selskapet må utstede faktura ved delbetalingene for fase 1a, 1b, 2a og 2b. 
Utgående mva. må derved innberettes til staten for mva-terminen da faktura utstedes. 

4.4 Spørsmålet om korrekt tidspunkt for innberetning av utgående mva. innad i de ulike fasene til 
byggeprosjektet 

Det kan stilles spørsmål om en delbetaling med faktureringsplikt også medfører at byggearbeidene innad i 
de enkelte fasene må faktureres løpende i samsvar med fremdriften. 

Dette vil ha stor økonomisk betydning, idet fase 1 antas å vare i 5-6 år, og byggekostnadene er svært 
betydelige. 

Slik de nye bokføringsreglene er utformet, er hovedregelen i første ledd at entreprenøren kan velge 
løpende fakturering eller fakturering ved fullføring. Denne valgfriheten understrekes flere steder i 
forarbeidene: 

«Departementet foreslår at adgangen til å utstede salgsdokument når arbeidet er fullført, inntas i 
bokføringsforskriften § 8-1-2a første ledd som et likestilt alternativ til dagens bestemmelse om å 
utstede salgsdokument i samsvar med arbeidets fremdrift. 

[…] 



 

Side 9 / 16 

 
 
 

D e p a r t e m e n t e t understreker at forslaget skal forstås slik at entreprenøren kan velge å 
fakturere enkelte krav i samsvar med fremdriften, mens øvrige krav faktureres først når arbeidet er 
fullført.» 

Videre fremgår det av forarbeidene at annet ledd er ment som et unntak fra denne hovedregelen, og at 
dette unntaket pålegger faktureringsplikt ved delbetaling: 

«Et unntak fra dette [bestemmelsen i første ledd] foreslås dersom entreprenøren mottar en delbetaling 
som samsvarer med arbeidets fremdrift. I slike tilfeller skal entreprenøren utstede salgsdokument for 
det mottatte beløpet.» 

Unntaket omtales videre slik i forarbeidene: 

«Departementet foreslår at det oppstilles en plikt til å utstede faktura dersom det mottas en delbetaling 
som knytter seg til utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Det understrekes at 
mottak av én eller flere delbetalinger ikke vil utløse en generell plikt til å fakturere øvrig arbeid i 
samsvar med fremdriften.» 

Etter vårt syn tilsier dette at bestemmelsen i forslagets annet ledd må forstås slik at selv om en delbetaling 
må faktureres, fører ikke dette til plikt til løpende fakturering av byggearbeidene i de ulike fasene. 

4.5 Spørsmålet om riktig tidspunkt for innberetning av utgående mva. på tilgjengelighetsbetalingen 

Etter vår vurdering er den ovenfor beskrevne tilgjengelighetsbetalingen naturlig å betrakte som en del av 
byggekostnaden for anlegget. Dette synes også forutsatt i avtalevilkårene, jf. ovenfor under «bakgrunn og 
fakta». 

Ved levering av andre store entrepriseoppdrag, som f.eks. et bygg, vil det være forutsatt at resultatet 
(bygget) holder den kvalitet som er avtalt og forventet av oppdragsgiver. Det holdes derfor ikke 
nødvendigvis tilbake noen del av betalingen i påvente av at bygget fungerer i et gitt antall år fremover, men 
byggherren vil kunne reklamere og kreve prisavslag dersom bygget ikke holder avtalt standard og kvalitet. 

Ovennevnte kan tale for at tilgjengelighetsbetalingen ses på som en del av betalingen for de leverte 
byggetjenester frem til fullføring av veianlegget. 

På den annen side er tilgjengelighetsbetalingen avhengig av omstendigheter som inntrer i en 25 års 
periode fremover. Dette kan tilsi at betalingen kan bli ansett som betaling for en løpende ytelse i etterkant 
av fullføring/trafikkåpning. 

I en bindende forhåndsuttalelse (BFU) av 18.12.2017 har Skatteetaten tatt stilling til enkelte 
merverdiavgiftsmessige spørsmål knyttet til OPS-prosjektet Rv.3/25. Også dette var et betydelig prosjekt, 
med en lignende betalingsstruktur som ved Rv. 555. 
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Det er imidlertid en vesentlig forskjell i at Rv. 555-prosjektet legger opp til delbetalinger i ulike milepæler, 
mens prosjektet i den nevnte BFU’en var lagt opp som en «complete contract», med all betaling ved 
fullføring. 

Det var også i Rv.3/25-prosjektet lagt opp til tilgjengelighetsbetaling. Vi kan imidlertid ikke se at 
Skatteetaten uttrykkelig drøftet spørsmålet om faktureringstidspunktet for denne tilgjengelighetsbetalingen. 

I BFU’en tas det i hovedsak stilling til spørsmålet om OPS-selskapets ytelse var entreprisetjenester eller 
omsetning av fast eiendom. Skatteetaten konkluderte med at det var tale om omsetning av byggetjenester. 

Det var videre et spørsmål om OPS-selskapet ytet en særskilt finansieringstjeneste (mva-unntatt) ved 
siden av byggetjenestene. Det er dette spørsmålet som fremstår som hovedspørsmålet i BFU’en, og som 
også innsender (OPS-selskapet) hadde problematisert. Skatteetaten kom til at finansieringen inngikk i 
byggetjenestene fra OPS-selskapet, slik at begge skulle inngå i beregningsgrunnlaget for mva. 
Skatteetatens konklusjon i BFU’en lød slik: 

● «Sentralskattekontoret anser Skanska RV3/25 OPS for å levere entreprisetjenester etter mval. § 
3-1. 

● Sentralskattekontoret kommer til at finansieringstjenestene ikke skal anses for å være en 
selvstendig tjeneste etter mval. § 4-1 og skal inngå i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift etter 
mval. § 4-2.» 

Etter vårt syn fremgår det ikke av den nevnte BFU’en at Skatteetaten har tatt uttrykkelig stilling til hvorvidt 
tilgjengelighetsbetalingen skal faktureres på samme tidspunkt som byggekostnadene, eller senere. 

Den nevnte BFU’en kan derfor ikke anses å gi sikre holdepunkter for at tilgjengelighetsbetalingen skal 
faktureres samtidig som øvrige byggekostnader. 

Skattedirektoratet har i et brev av 21.04.2017 til SVV i forbindelse med et annet OPS-prosjekt uttalt seg om 
tidfesting av mva. for byggetjenestene. I denne saken synes det lagt til grunn at tilgjengelighetsbetaling 
over driftsperiode på 25 år skulle anses som en del av byggekostnaden, og at tidfesting av mva. derved 
skulle være ved trafikkåpning (fullføring av prosjektet). 

Den nevnte uttalelsen fra Skattedirektoratet følger vedlagt denne anmodningen: 

Vedlegg 3: Skattedirektoratets brev av 21.04.2017 til Statens Vegvesen 

Spørsmålet om riktig tidspunkt for fakturering av tilgjengelighetsbetalingen, og derved riktig tidspunkt for 
tidfesting av utgående merverdiavgift, er etter vårt syn noe usikkert. Et alternativ kunne være å se på 
tilgjengelighetsbetalingen som betaling for en løpende tjeneste over driftsperioden på 25 år, som gjelder 
ytelser med å holde veianlegget tilgjengelig, herunder å tilfredsstille avtalte funksjons- og standardkrav, i 
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driftsperioden. I så fall skulle dette tilsi løpende fakturering av tjenesten over hele driftsperioden, og derved 
tilsvarende tidfesting av utgående mva. 

Etter vår vurdering er det imidlertid mest naturlig å betrakte tilgjengelighetsbetalingen som den del av 
byggekostnadene. Dette tilsier at det skal utstedes faktura og beregnes utgående mva. på 
tilgjengelighetsbetalingen, på samme tidspunkt som ved mottak av delbetalingene for henholdsvis fase 1a, 
1b, 2a og 2b i byggeprosjektet." 

2.5 Avsluttende merknader 

I anmodningen punkt 5 fremkommer innsenders avsluttende merknader. Her gjentas spørsmålene, jf punkt 
2.3 ovenfor, som det ønskes svar på. 

3. Skattedirektoratets vurdering 

3.1 Rettslig grunnlag 

Skattedirektoratet viser innledningsvis til at spørsmålene som ønskes besvart gjelder tidfesting av 
merverdiavgift for vederlag som knytter seg til anlegg av riksveg 555. Det er presisert i anmodningen 
nederst på side 4/øverst på side 5 at merverdiavgiftsbehandlingen (tidfestingen) for levering av drifts- og 
vedlikeholdstjenester som faktureres løpende i driftsfasen (25 år) ikke omfattes av anmodningen om 
bindende forhåndsuttalelse. 

Merverdiavgiftsloven § 15-9 første ledd fastsetter at merverdiavgift for beløp som nevnt i 
skatteforvaltningsloven § 8-3 første ledd bokstav a til d skal oppgis i skattemeldingen for den termin 
dokumentasjon (faktura) er utstedt. Reglene om tidfesting i § 15-9 må tolkes i sammenheng med reglene 
om utstedelse av dokumentasjon (faktura) i forskrift til bokføringsloven, 2004-12-01 nr 1558 (bff). 

Bff fastsetter i kapittel 8 Tilleggsbestemmelser og særlige regler for enkelte næringer og bransjer. 

Sentralt for vurderingen her er bff § 8-1-2a som er endret med virkning fra 1. januar 2021. Bestemmelsen 
har etter endringen følgende ordlyd: 

"Salgsdokument kan utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Når arbeidet er 
fullført, skal salgsdokument utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige 
oppgaveterminen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1. 

Når det er mottatt en delbetaling som samsvarer med arbeidets fremdrift, skal salgsdokument for 
delbetalingen utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen." 

Nærmere om bakgrunn for og innhold i ny bff § 8-1-2a fremgår av Prop. 1 LS (2020-2021) kapittel 9.4. 
Endringen har sin bakgrunn i et ønske om å dempe likviditetsbelastningen for entrepenører knyttet til 
merverdiavgift ved omtvistede krav. Men regelen gjelder som en generell regel om når dokumentasjon 
(faktura) skal utstedes i bygge- og anleggsbransjen. 
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For forståelsen av den nye regelen i bff § 8-1-2a er det etter Skattedirektoratets vurdering naturlig å 
fremheve følgende, basert på omtale i Prop. 1 LS (2020-2021) kapittel 9.4: 

Vurderinger og forslag – utsatt plikt til å fakturere til arbeidet er fullført: 

Den nye bestemmelsen i bff § 8-1-2a første ledd gir adgang til å utsette faktureringen til arbeidet er fullført. 
Samtidig kan man fortsatt velge å fakturere i samsvar med arbeidets fremdrift. Dette medfører at en 
oppdragstaker kan velge å unnlate fakturering av et (omtvistet) krav underveis i prosjektet. Dette gjelder 
også hvis partene har avtalt, og praktiserer, løpende fakturering i samsvar med fremdriften. 

Yttergrensen for fakturering i samsvar med første ledd er fullføring. Dette gjelder selv om kravet er 
omtvistet og selv om oppdragsgiver nekter å betale. 

Forholdet til bff delkapittel 5-2: 

Den generelle hovedregelen i bff § 5-2-2 er at salgsdokument skal utstedes senest én måned etter 
levering. En særregel for bygge- og anleggsbransjen knyttet til utstedelse av dokumentasjon (faktura) 
reiser derfor spørsmål knyttet til likebehandling og statsstøtte. Departementet legger derfor til grunn at bff 
delkapittel 5-2 må anses som en ytterramme for hvor langt faktureringstidspunktet for (omtvistede) krav kan 
utskytes også ved bygge- og anleggsarbeid. 

Departementet legger til grunn at kontraktsrettslig levering i bygge- og anleggskontrakter normalt 
sammenfaller med overtakelsen av bygget eller anlegget. Videre legger departementet til grunn at 
overtakelse må kunne anses som fullføring av arbeidet. Det betyr at tidspunktet for kontraktsrettslig 
levering og fullføring normalt vil sammenfalle. 

Videre påpeker departementet for tilfeller hvor deler av kontraktsgjenstanden fullføres tidligere enn andre 
deler, må arbeidet som knytter seg til den fullførte delen faktureres. Skattedirektoratet forstår dette slik at 
dette får betydning for vurderingen av f eks et anleggsprosjekt hvor fullføring skjer i flere faser. 

I tilknytning til dette spørsmålet påpeker departementet også at det er en viss adgang til å fastsette et 
leveringstidspunkt i merverdiavgiftsrettslig forstand som ikke fullt ut må sammenfalle med tidspunktet for 
kontraktsrettslig levering. Det vises til merverdiavgiftsdirektivet (Rådsdirektiv 2006/112/EC), samt svensk 
og dansk rett. Svenske og danske regler synes å godkjenne at det merverdiavgiftsrettslige 
leveringstidspunktet i bygge- og anleggsprosjekter er når oppdragsgiveren har godkjent entreprisen, 
tilsynelatende uten at det er nødvendig å vurdere det kontraktsrettslige leveringstidspunktet. Dette fremstår 
som uproblematisk i forhold til reglene om statsstøtte slik de praktiseres i EU. 

Nærmere om tidspunktet for fullføring av arbeidet: 

Departementet legger til grunn at arbeidet skal anses fullført på det tidspunkt oppdragsgiver tar i bruk 
kontraktsgjenstanden. Men arbeidet kan anses fullført på et tidligere tidspunkt, f eks ved overtakelse uten 
at kontraktsgjenstanden tas i bruk. 
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Videre understreker, og gjentar, departementet hvis deler av kontraktsgjenstanden fullføres på et tidligere 
tidspunkt enn resterende del, vil fristen for fakturering begynne å løpe for den fullførte delen:  

"Følgelig legger departementet til grunn at blant annet avtalt delovertakelse av kontraktsgjenstanden, for 
eksempel overtakelse av ett av flere bygg i en større kontrakt, vil innebære at den overtatte delen må 
anses fullført. Det samme antas å gjelde dersom oppdragsgiveren tar i bruk deler av 
kontraktsgjenstanden." (side 195). Som nevnt ovenfor legger Skattedirektoratet til grunn at dette får 
betydning for forståelsen av når noe er fullført i en kontrakt som innbærer utbygging i faser. 

Faktureringsplikt ved delbetaling: 

Spørsmålet om delbetaling er regulert i bff § 8-1-2a annet ledd. Departementet legger til grunn at 
bestemmelsen skal forstås slik at det oppstilles en plikt til å utstede faktura dersom det mottas en 
delbetaling som knytter seg til utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Samtidig 
understrekes det at mottak av én eller flere delbetalinger ikke vil utløse en generell plikt til å fakturere øvrig 
arbeid i samsvar med fremdriften. Faktureringsplikten, og innberetnings-/innbetalingsplikten, er følgelig 
begrenset til utført arbeid som det faktisk er mottatt betaling for. I disse tilfeller gjør hensyn knyttet til 
likviditetsbelastning hos oppdragstakeren seg ikke gjeldende, og det er ikke behov for utsettelse med 
innberetning og innbetaling av merverdiavgift. 

Innestående og complete contract – tidligere bff § 8-1-2a annet og tredje ledd: 

For ordens skyld presiseres at reglene om innestående og complete contract er opphevet, jf bff § 8-1-2a 
annet og tredje ledd før endringen. 

3.2 Nærmere om tidfesting  

Bff § 8-1-2a første ledd angir som ny hovedregel for tidfesting av merverdiavgift i bygge- og 
anleggsbransjen at denne skal skje i samsvar med arbeidets fremdrift eller ved fullføring eller at 
tidfestingen dels skjer i samsvar med arbeidets fremdrift og dels ved fullføring. 

Som redegjort ovenfor i punkt 3.1 innebærer dette at det må tas stilling til når et bygge- og anleggsarbeid 
(prosjekt) er fullført, herunder om fullføringen skjer trinnvis. Dette medfører samtidig at det fastsettes hva 
som er det seneste tidspunktet for tidfesting av merverdiavgift i forbindelse med bygge- og 
anleggsarbeidet. 

Bff § 8-1-2a annet ledd fastsetter at hvis oppdragstaker mottar betaling uten at faktura er utstedt, så 
medfører det faktureringsplikt for delbetalingen som samsvarer med arbeidets fremdrift. Det innebærer 
samtdig at merverdiavgift må tidfestes i samsvar med utstedt faktura. 

De nærmere vilkår knyttet til vederlag og betaling for de ulike fasene i prosjektet er spesifisert i 
konkurransegrunnlaget kapittel C3 Vederlag og betaling pkt 2.2.1 flg (vedlegg 2 til anmodningen, kapittel 
C3 Vederlag og betaling). 
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Disse er beskrevet ovenfor under punkt 2.2 Bakgrunn og fakta. Prosjektet er inndelt i fire faser, benevnt 
1a, 1b, 2a og 2b. For oversiktens skyld gjentas en oversikt over fasene nedenfor. 

"Fase 1a - "Hovedseksjonen" - denne fasen omfatter ny rv. 555 med tilhørende ramper som 
leverandøren har drifts- og vedlikeholdsansvar for. Dette inkluderer ny Sotrabro, 4-felts vei, etc. 
Estimert byggetid er 5-6 år. Denne seksjonen skal driftes og vedlikeholdes i 25 år fra trafikkåpning. 

Fase 1b - Omfatter øvrig anlegg nødvendig for ferdigstilling av ny rv. 555. Dette veinettet skal 
overleveres til andre offentlige etater eller private eiere ved trafikkåpning. Dette veinettet skal 
derved ikke driftes - og vedlikeholdes av leverandøren etter ferdigstillelse. 

Fase 2a - Omfatter ny sykkelvei m/fortau fra Bildøy – Storavatnet, som leverandøren har drifts- og 
vedlikeholdsansvar for. Denne seksjonen skal driftes og vedlikeholdes i 25 år fra trafikkåpning fra 
trafikkåpning. Estimert byggetid er ca to år fra ferdigstillelse av fase 1a. 

Fase 2b - Omfatter resterende veinett som skal overleveres til andre offentlige etater eller private 
eiere. Skal ikke driftes og vedlikeholdes av leverandøren etter ferdigstillelse." 

Videre er betalingsvilkårene beskrevet slik, 

"• Trafikkåpning fase 1a: Milepælsbetaling for byggefase 1a. Vederlaget tilsvarer 60 % av   
byggekostnadene og hele mva-beløpet på 100 % av byggkostnadene i denne byggefasen. 

• Trafikkåpning fase 1b: Sluttvederlag = 100% av byggekostnader og 100 % av mva-beløpet på 
disse. 

• Trafikkåpning fase 2a: Milepælsbetaling for byggefase 2a. Vederlaget tilsvarer 60 % av 
byggekostnadene og hele mva-beløpet på 100 % av byggkostnadene i denne byggefasen. 
Trafikkåpning fase 2b: Sluttvederlag = 100% av byggekostnader og 100 % av mva-beløpet på 
disse. 

• Det er lagt opp til at eventuelle endringer (inntil 15% av kontraktsverdien) skal utbetales løpende 
siden dette ikke er en «complete contract»." 

Det vil i tillegg bli utbetalt en tilgjengelighetsbetaling i driftsfasen av veianlegget. Denne driftsfasen varer i 
25 år etter trafikkåpning, og tilgjengelighetsbetalingen skjer løpende over denne perioden. 

Tilgjengelighetsbetalingen er nærmere regulert i konkurransegrunnlaget C3 punkt 2.6.1 «Vederlag for 
tilgjengelighet». 

Skattedirektoratet legger til grunn at prosjektet fullføres trinnvis i samsvar med trafikkåpning av henholdsvis 
fase 1a, 1b, 2a og 2b. Det vises til Prop. 1 LS (2020-2021) side 195 og eksempelet med overtakelse av ett 
eller flere bygg i en større kontrakt. Det medfører at den enkelte fase anses fullført ved trafikkåpning, jf 
også konkurransegrunnlaget C3 punkt 2.2.1. 



 

Side 15 / 16 

 
 
 

Når det ikke mottas delbetalinger underveis i anleggsarbeidet, er dette det seneste tidspunktet for 
utstedelse av salgsdokument for arbeid utført i de ulike fasene. Salgsdokument skal utstedes innen en 
måned etter utløpet av den almindelige oppgavetermin. I tilknytning til dette er det et særskilt spørsmål 
hvordan tilgjengelighetsbetalingen skal tidfestes. 

Tilgjengelighetsbetaling: 

Vedrørende punktet om tilgjengelighetsbetaling, jf ovenfor, viser Skattedirektoratet til at det i 
konkurransegrunnlaget C3 punkt 2.6.1.1 fremgår at dette utgjør 40% av byggekostnad for veg i fase 1a og 
skal utbetales gjennom driftsfasen med tillegg av finansieringskostnader. Det fremgår videre samme sted 
at tilgjengelighetsbetalingen omfatter 40% av byggekostnad for sykkelveg m/fortau i fase 2a. Dette skal 
utbetales til slutten av driftsfasen til vegen med tillegg av finansieringskostnader. 

Videre vises det til at det i tilknytning til fase 1a og 2a er opplyst om vederlaget at dette omfatter 60% av 
byggekostnadene for disse to fasene, samt 100% av merverdiavgift for byggekostnadene. 

Ettersom det er presisert i konkurransegrunnlaget C3 punkt 2.6.6.1 at tilgjengelighetsbetalingen inngår i 
byggekostnaden for fase 1a og 2a, men utbetales gjennom driftsfasen som insentiv for å sikre avtalt 
tilgjengelighet og kvalitet, legger direktoratet til grunn at merverdiavgift for denne del må tidfestes til 
fullføringstidspunktet. Slik utbetalingen av merverdiavgift i tilknytning til fase 1a og 2a er beskrevet, legger 
vi til grunn at dette også er innsenders forståelse, jf også anmodningen punkt 4.5. 

I anmodningen om bindende forhåndsuttalelse er det i punkt 4.5 problematisert som en alternativ vurdering 
av tilgjengelighetsbetalingen at den kan anses som betaling for en løpende ytelse i etterkant av 
fullføring/trafikkåpning. I denne forbindelse vises det til bindende forhåndsuttalelse av 18. desember 2017 
som ikke synes å ta uttrykkelig stilling til dette alternativet. 

Skattedirektoratet viser til at det uttrykkelig fremgår av konkurransegrunnlaget C3 punkt 2.6.6.1 at 
tilgjengelighetsbetalingen er en del av byggekostnadene for prosjekt Rv 555. Det innebærer at tidfestingen 
av merverdiavgift for denne del må følge hovedregelen om at denne senest kan skje ved 
fullføring/trafikkåpning, i dette tilfelle knyttet til fase 1a og 2a, jf bff § 8-1-2a første ledd. 

Tidfesting fase 1a: 

100% av merverdiavgift for alle byggekostnader for fase 1a skal tidfestes til fullføring/trafikkåpning. Dette 
inkluderer merverdiavgift knyttet til tilgjengelighetsbetalingen. 

Tidfesting fase 1b: 

100% av merverdiavgift for alle byggekostnader for fase 1b skal tidfestes til fullføring/trafikkåpning. 
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Tidfesting fase 2a: 

100% av merverdiavgift for alle byggekostnader for fase 2a skal tidfestes til fullføring/trafikkåpning. Dette 
inkluderer merverdiavgift knyttet til tilgjengelighetsbetalingen. 

Tidfesting fase 2b: 

100% av merverdiavgift for alle byggekostnader for fase 2b skal tidfestes til fullføring/trafikkåpning. 

 
Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelse i saken. 
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