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Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

Omsetning og formidling av rett til å overvære kinoforestillinger er omfattet av merverdiavgiftssyste-
met fra 1. januar 2005. Avgiftsunntaket for omsetning og utleie av annen kinematografisk film enn re-
klamefilm er opphevet fra samme dato.
Med virkning fra 1. januar 2005 er det innført avgiftsplikt på omsetning av infrastrukturtjenester knyttet
til lufthavner og jernbane.
Omsetning av varer fra bruktbutikker med allmennyttig formål er unntatt fra merverdiavgiftsplikten fra
1. januar 2005.
Det er innført taxfree-salg ved ankomst til lufthavner. Lovendringen trer i kraft fra den tid Kongen be-
stemmer.
Foreldelsesfristen for kommuner, fylkeskommuner mv. som søker kompensasjon er forlenget.

Innledning
Ved lov  10. desember 2004 (nr. 77), jf. Ot.prp. nr. 1
(2004-2005) og Innst. O. nr. 10 (2004-2005), ble mer-
verdiavgiftsloven §§ 5, 5 a, 5 b og 16 endret. Ved sam-
me lov ble det også gjort endringer i kompensasjonslo-
ven §§ 3, 9 og 10. Lovendringen i merverdiavgiftsloven
§ 16 gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Øvrige
endringer trådte i kraft straks og med virkning fra 1.
januar 2005.

Som følge av lovendringene har Finansdepartementet
10. desember 2004 foretatt endringer i
§ 15 i forskrift 23. februar 1970 vedrørende omsetning
av varer og tjenester til bruk i utlandet mv. (nr. 24).
Samtidig ble forskrift 19. desember 1975 om hva som
anses som omsetning og utleie av retten til kinemato-
grafisk film (nr. 68) samt
§ 3 i forskrift 12. desember 1975 om beregning og
oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer
(nr. 12) opphevet.

Nedenfor kommenteres lov- og forskriftsendringene
samt andre områder som er omtalt i budsjettdokumen-
tene.

Lovendringene følger som vedlegg til denne meldingen.

Kino- og filmbransjen
Under behandlingen av St.meld. nr. 25 (2003-2004)
Økonomiske  rammebetingelser  for  film-
produksjon, se Innst. S. nr. 228 (2003-2005), fattet
Stortinget den 9. juni 2004 vedtak om at kino- og film-
bransjen skulle bli avgiftspliktig fra 1. januar 2005 med

laveste sats. Regjeringens forslag i Ot.prp. nr. 1 (2004-
2005) kapittel 30.2 er en oppfølging av dette vedtaket.

Omsetning og formidling av rett til å overvære kino-
forestillinger skal omfattes av merverdiavgiftssystemet
fra 1. januar 2005. Merverdiavgiftsloven § 5 b første
ledd nr. 5 er derfor endret ved at den delen som angir
kinounntaket er opphevet. Omsetningen skal avgiftsbe-
regnes med en sats på 7 prosent. Som følge av at kinoer
er kommet inn under avgiftsområdet er hensynet bak
unntaket for kinematografers omsetning av kataloger,
programmer, prospektkort og suvenirer ikke lenger
oppfylt. Merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bok-
stav c er derfor endret ved at ordet ”kinematografer” er
fjernet fra bestemmelsen. Omsetningen skal avgiftsbe-
regnes med standardsats.

Lovendringen innebærer at også offentlig frem-



visning  utenom kinoer vil  være omfattet av avgifts-
plikten. Departementet peker imidlertid på at vilkåret til
næringsvirksomhet ofte ikke vil være oppfylt ved mer
leilighetsvis fremvisning. Videre vil unntaket for un-
dervisningstjenester i merverdiavgiftsloven § 5 b første
ledd nr. 3 og unntaket for ideelle organisasjoner og
foreninger i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1
bokstav f kunne komme til anvendelse.

Unntaket for omsetning av rettigheter til film i merver-
diavgiftsloven § 5 første ledd nr. 2 er opphevet. Produ-
senter og distributører av slike filmer er derved omfattet
av den generelle avgiftsplikten for omsetning av tje-
nester. Merverdiavgift skal beregnes med standardsats.
Finansdepartementet uttaler i proposisjonen at produ-
senters egen utnyttelse av rettigheter til egne filmer vil
være omfattet av merverdiavgiftssystemet, uavhengig
av unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1
bokstav a. Dette er i tråd med Stortingets intensjoner.
Det er anslått at filmprodusentene samlet vil oppnå en
avgiftslette på vel 15 mill. kroner. Departementet peker
på at denne lettelsen må ses i sammenheng med reduk-
sjon i filmstøtten på rundt samme beløp. Det vises til
St.prp. nr. 1 (2004-2005) Kultur- og kirkedepartemen-
tet.

Som følge av opphevelsen av merverdiavgiftsloven § 5
første ledd nr. 2 er forskrift 19. desember 1975 om hva
som anses som omsetning og utleie av retten til kine-
matografisk film (nr. 68) opphevet. Det samme gjelder
§ 3 i forskrift 12. desember 1975 om beregning og
oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer
(nr. 12).

Infrastrukturtjenester knyttet til lufthavner
Infrastrukturtjenester knyttet til bruk av lufthavner blir
merverdiavgiftspliktig fra 1. januar 2005. Det vises til
merverdiavgiftsloven § 5 a annet ledd ny nr. 8.

Det er både statlige og private lufthavner i Norge. Avi-
nor AS eier og driver 45 lufthavner i Norge, herunder
Oslo Lufthavn AS. Av private lufthavner kan nevnes
Sandefjord Lufthavn Torp. Innføringen av merverdiav-
gift på infrastrukturtjenester vil i hovedtrekk innebære
at disse lufthavnene skal beregne merverdiavgift på
luftfartsavgiftene. Luftfartsavgiftene består av startav-
gift, terminalavgift, sikkerhetsavgift, underveisavgift og
avisingsavgift.  Sikkerhetsavgiften, startavgiften og
terminalavgiften er per i dag omfattet av unntaket i
merverdiavgiftsloven  § 5 a første ledd. Det reises i
proposisjonen spørsmål om ikke underveisavgiften som
er betaling for navigasjonstjenester er avgiftspliktig
allerede etter dagens regler. Departementet legger i-
midlertid til grunn at avgiftsplikten for tjenestene utført
mot underveisavgift først gjøres gjeldende fra 1. januar
2005.

Etter merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 3 skal
det ikke beregnes merverdiavgift ved omsetning av
varer og tjenester til luftfartøy i yrkesmessig luftfarts-
virksomhet – når det går i utenriks fart. Fritaket er
nærmere presisert i forskrift 23. februar 1970 (nr. 24) §
15 som lister opp hvilke tjenester som i henhold til
bestemmelsen kan faktureres avgiftsfritt. Finansdepar-
tementet har 10. desember 2004 endret forskriften slik
at § 15 nå også omfatter tjenester som gjelder rett til å
disponere lufthavn for luftfartøy.

Infrastrukturtjenester knyttet til jernbane
Infrastrukturtjenester knyttet til bruk av jernbane blir
merverdiavgiftspliktig fra 1. januar 2005, jf. merverdi-
avgiftsloven § 5 a annet ledd ny nr. 9.

Det nasjonal jernbanenettet forvaltes i dag av Jernbane-
verket som i hovedsak driver virksomhet utenfor av-
giftsområdet. Etter lovendringen vil tjenesten med å
stille jernbanenettet til disposisjon for jernbaneforeta-
kene være omfattet av den generelle merverdiavgifts-
plikten. Tjenestene finansieres dels ved særskilt veder-
lag for bruk av Gardermobanen, dels gjennom betaling
av kjøreavgift for godstransport og dels ved offentlige
tilskudd. Finansdepartementet forutsetter at det vil
foreligge full fradragsrett for Jernbaneverket, uavhengig
av finansieringen av tjenestene.

Bruktbutikker
Omsetning av varer fra bruktbutikker med allmennyttig
formål unntas fra merverdiavgiftsplikt fra 1. januar
2005, jf. merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 ny
bokstav e.

Siden unntaket kan medføre konkurransevridninger i
disfavør av andre næringsdrivende, er det satt strenge
vilkår for at unntaket skal komme til anvendelse. Det er
et krav at overskuddet av omsetningen fullt ut må an-
vendes til det allmennyttige formålet. Butikken må i
tillegg kun selge brukte varer som er mottatt vederlags-
fritt, samt benytte frivillig, ulønnet arbeidskraft.

Taxfree-salg ved ankomst
Det fremgår av Budsjett-innst. S. nr. 1 (2003-2004) at
Regjeringen skal foreta en vurdering av og eventuelt
komme med forslag til endring av regelverket for tax-
free-salg, slik at det åpnes for ankomstsalg ved flyplas-
ser. Finansdepartementet antok at slikt salg ikke ville
være i strid med Overenskomst 26. mars 1980 om be-
skatning av reisegods i reisendetrafikken mellom de
nordiske land, samt avgiftsfritt salg på flyplass i disse
land, men fant det naturlig å konsultere øvrige avtale-
parter om forståelsen av avtalen. Det svenske Finansde-
partementet var enig i at den nordiske overenskomsten
ikke i seg selv var til hinder for å tillate taxfree-salg ved

2



ankomst. Det danske Skatteministeriet mente at over-
enskomsten bygger på en forutsetning om at de reisende
utfører de avgiftsfrie varene som reisegods og peker
også på at avgiftsfrie salg i forbindelse med alminnelig
reiseaktivitet bør begrenses mest mulig. Det ble ikke
mottatt merknader fra finske myndigheter.

Fritaket for omsetning av taxfree varer ved ankomst
fremgår av § 16 første ledd ny nr. 15. Det skal ikke
beregnes merverdiavgift av omsetning av alkoholholdi-
ge drikkevarer, tobakkvarer, sjokolade- og sukkervarer,
parfymer, kosmetikk og toalettpreparater i transitthall
ved lufthavn. Fordi ankomstsalg forutsetter tilfredsstil-
lende kontrollordninger og det gjenstår nødvendig lov-
messig avklaring, er det vedtatt at lovendringen gjelder
fra den tid Kongen bestemmer.

Kompensasjonsloven – foreldelsesfristen
I lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommu-
ner, fylkeskommuner mv. er det med virkning fra 1.
januar 2005 gjort endringer i § 3 annet ledd for kjøp av
tjenester fra Svalbard og Jan Mayen,  i bestemmelsene
om utbetaling av kompensasjon,  jf.  § 9 nytt tredje og
fjerde punktum, samt  i § 10 tredje ledd om foreldelses-
fristen for kommuner og fylkeskommuner.

Kompensasjonsloven § 3 annet ledd omhandlet

før lovendringen blant annet kompensasjon for merver-
diavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet. Lovendrin-
gen innebærer at det nå er presisert i lovteksten at det
også gis kompensasjon for tjenester kjøpt fra Svalbard
og Jan Mayen.

I kompensasjonsloven § 10 tredje ledd er foreldelses-
fristen for kommuner og fylkeskommuner forlenget slik
at den sammenfaller med fristen for å sende inn kom-
pensasjonskrav for den påfølgende oppgaveperioden.
Utvidelsen av foreldelsesfristen gjelder for anskaffelser
som foretas etter 1. januar 2005. Endringene i loven § 9
tredje punktum er en nødvendig følge av endringen av §
10 tredje ledd, mens § 9 nytt fjerde punktum bestemmer
når utbetaling av kompensasjon skal skje i tilfeller hvor
krav tas med i oppgaven for en senere periode, det vil si
innen 3 uker etter at fristen for denne perioden er utløpt.

Helseforetak
I Revidert nasjonalbudsjett 2004 varslet Regjeringen
innføring av en ordning med merverdiavgiftskompensa-
sjon for helseforetak med sikte på iverksettelse fra
2005. Finansdepartementet har sammen med Helsede-
partementet arbeidet med denne saken. Etter departe-
mentenes vurdering er det ikke forsvarlig å innføre en
slik kompensasjonsordning allerede i 2005. Det legges i
stedet opp til å utarbeide en helhetlig ordning som kan
fremmes som forslag i budsjettet for 2006.

For nærmere omtale av merverdiavgiftskompensasjon
for helseforetak vises det til St.prp. nr. 1 (2004-2005)
avsnitt 3.2.2.

Elbiler
Stortinget anmodet Regjeringen om å foreta en utred-
ning av merverdiavgiftsfritak for utleie og leasing av 0-
utslippsbiler, jf. Innst. S. nr. 86 (2002-2003). Det frem-
går av Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) at departementet ikke
finner det hensiktsmessig å utvide bruken av merverdi-
avgiftssystemet til å tilgodese spesielle formål ved bruk
av 0-sats. Departementet peker for øvrig på at subsidie-
elementet som ligger i bruken av 0-satser også har en
side til EØS avtalens bestemmelser om statsstøtte.

Vedlegg
1 Lovendringer

I lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift er det gjort følgende endringer:

I
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§ 5 første ledd nr. 1 bokstav c lyder:
Museer, teatre, arrangører av utstillinger, konserter og stevner, av kataloger, programmer, prospektkort og suvenirer.

§ 5 første ledd nr. 1 ny bokstav e lyder:
Veldedige og allmennyttige organisasjoner, av varer fra bruktbutikker når overskuddet helt ut anvendes til veldedige
eller allmennyttige formål. Det er en forutsetning at butikkene kun omsetter brukte varer som er mottatt vederlagsfritt,
og at det benyttes frivillig, ulønnet arbeidskraft.

§ 5 første ledd nr. 2 er opphevet.

§ 5 første ledd nr. 3 er blitt ny nr. 2.

§ 5 a annet ledd nr. 7 og ny nr. 8 lyder:
7. omsetning av rett til å ta ut jord, stein og andre naturalier av grunn, samt rett til jakt og fiske,
8. omsetning av rett til å disponere lufthavn for luftfartøy,

§ 5 a annet ledd ny nr. 9 lyder:
omsetning av rett til å disponere jernbanenettet til transport.

§ 5 b første ledd nr. 5 lyder:
Tjenester i form av rett til å overvære teater-, opera-, ballett- og sirkusforestillinger, konsert- og idrettsarrangementer,
utstillinger i gallerier og museer, samt adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentra. Unntaket omfatter også for-
midling av slike tjenester.

II

§ 16 første ledd ny nr. 15 lyder:
Alkoholholdige drikkevarer, tobakkvarer, sjokolade- og sukkervarer, parfymer, kosmetikk og toalettpreparater i trans-
itthall ved lufthavn.

III

Endringene under I trådte i kraft straks og med virkning fra 1. januar 2005. Endringene under II gjelder fra den tid Kon-
gen bestemmer.

I lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. er det gjort
følgende endringer:

I

§ 3 annet ledd lyder:
Det ytes også kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen og for
merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

§ 9 lyder:
Kompensasjon etter denne lov skal utbetales innen 3 uker etter at fristen etter § 7 for å sende inn oppgave er utløpt.
Dersom kompensasjonsoppgaven mottas etter utløpet av fristen i § 7 skal kravet avvises. Med de begrensninger som



følger av § 10 kan kravet tas med i oppgaven for en senere periode. For krav som tas med i oppgaven for en senere
periode, skal kompensasjon utbetales innen 3 uker etter at fristen for denne perioden er utløpt.

§ 10 tredje ledd lyder:
For virksomheter som nevnt i § 2 bokstav a er foreldelsesfristen sammenfallende med fristen for å sende inn oppgave
for neste periode.

II

Endringene under I trådte i kraft straks og med virkning fra 1. januar 2005.

2 Forskriftsendringer

Forskrift 19. desember 1975 om hva som anses som omsetning og utleie av retten til kinematografisk film (nr. 68) er
opphevet.

I forskrift 12. desember 1975 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer er § 3 og § 5 nr. 13
opphevet.

Forskrift 23. februar 1970 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet mv. (nr. 24) § 15 lyder nå:

Registrert næringsdrivende skal ikke betale merverdiavgift av omsetning av tjenester til bruk for skip og luftfartøyer
som nevnt i § 9, første ledd, annet ledd og tredje ledd dersom tjenesten gjelder
a) arbeid på fartøyet eller fartøyets varige driftsutstyr,
b) sleping av fartøyet,
c) utleie av varig driftsutstyr som leveres til fartøyet,
d) rett til å disponere lufthavn for luftfartøy.

Alle forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2005.


