
Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet 
BFU 23/11. Avgitt 27. september 2011. 
 
Spørsmål om utleie av lokaler til konferanser og møter mv. omfattes av avgiftsplikt 
(Merverdiavgiftsloven §§ 3-11 annet ledd bokstav a, § 5-5 annet ledd og 2-3 første ledd) 
 
To eiendomsselskaper skal oppføre bygg med store lokaler til konferanser og møter mv. for 
utleie til driftsselskaper. I tillegg skal byggene inneholde et relativt lite antall rom til 
overnatting. Eiendomsselskapene ønsket bekreftet at driftsselskapene kunne anses å drive 
utleie av ”rom i hotellvirksomhet og lignende virksomhet” slik at utleien av konferanse- og 
møtelokalene blir avgiftspliktig, jf merverdiavgiftsloven § 5-5 annet ledd, jf første ledd.. 
 
Skattedirektoratet var enig med innsender. Dette medfører at eiendomsselskapenes utleie av 
lokalene til konferanse og møter mv. vil omfattes av en eventuell frivillig registrering for 
utleie av fast eiendom etter merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd. 
 
 
Innsenders fremstilling av faktum og jus 
To aksjeselskaper hjemmehørende i Oslo, eier to større utviklingseiendommer i to andre byer. 
Selskapene skal bygge ut eiendommene med store bygg med flere funksjoner. Selskapene vil 
opprette flere selskaper som hvert vil overta ulike deler av eiendommene, stå som byggherre 
for sin del og leie dem ut.  
 
Anmodningen gjelder to planlagte eiendomsselskaper, såkalte ”single purpose-selskaper”, 
som begge skal eie og leie ut lokaler som vil inneholde hotell og kurs- og konferansesenter. 
Leietakere vil være driftsselskaper som også vil bli opprettet av henholdsvis selskap 1 og 
selskap 2. Den planlagte virksomheten i de to eiendomsselskapene vil bli lagt opp etter 
samme konsept og vil ha samme type leietakere. Anmodningen fremmes derfor for de to 
eiendomsselskapene under ett. 
 
Eiendommene vil utgjøre deler av større kombinerte nærings- og boligbygg. I tillegg til 
eiendomsselskapenes lokaler vil utbyggingen omfatte ordinære boliger, omsorgsboliger, 
kontorer, butikklokaler og parkeringsarealer. 
 
Driftsselskapene vil drive virksomhet med utleie av overnattingsrom i kombinasjon med kurs- 
og konferansesenter. Overnattingsdelen av virksomheten vil være relativt begrenset. Det er 
opplyst at eiendommen i X-by er planlagt med 5-7 hotellrom, mens det i Y-by er planlagt ca. 
10 hotellrom som vil bli benyttet i løpende hotellutleievirksomhet av driftsselskapene. I Y-by 
vil arealene kurs- og konferanserom utgjøre ca. 3 500 kvm, kjøkken og restaurant ca. 1 400 
kvm, resepsjon og vrimleområder mv. ca. 1 000 kvm og hotellrommene ca. 350 kvm. I X-by 
fordeler lokalene seg med ca. 1 400 kvm kurs- og konferanserom, ca. 1 000 kvm kjøkken og 
restaurant, ca. 500 kvm resepsjon og vrimleområder mv. og ca. 250 kvm hotellrom. 
 
Eiendommene skal også inneholde lokaler som skal leies ut eksklusivt til en menighet. Dette 
omfatter kontorer, bønnerom mv. Disse arealene omfattes imidlertid ikke av anmodningen om 
bindende forhåndsuttalelse. 
 
Overnattingsrommene skal innredes som ordinære hotellrom. Rommene vil bli markedsført i 
det ordinære hotellmarkedet, og det antas derfor at man ved siden av utleie i tilknytning til 
arrangementer i kurs- og konferansesenteret også vil få en god del andre overnattingsgjester. 



En aktuell kundegruppe antas å være personer som er på besøk hos beboere og 
næringsdrivende i utbyggingskomplekset. 
 
Rommene skal ha alminnelig god standard med eget bad. Videre vil det legges opp til 
normale hotellfasiliteter som tilgang til servering, skift av sengetøy etc., daglig renhold mv. 
Det vil bli utarbeidet et fast system for inn- og utsjekking. Det er enda ikke avklart hvorvidt 
dette vil være i form av en tradisjonell resepsjon, eller om man vil forsøke andre og mer 
moderne løsninger. 
 
Når det gjelder serveringen er det endelige opplegget ikke avklart, men man vil trolig enten 
tilby mat levert til det enkelte rom, frokost i resepsjonsområdet, eller i en kafeteria el. som vil 
befinne seg utenfor selve konferansesenteret. Det kan i den forbindelse nevnes at det trolig vil 
bli drevet serverings-/cateringvirksomhet i de to eiendommene, og at driftsselskapene trolig 
vil benytte disse som underleverandører av serveringstjenester både til overnattingsgjester og 
kurs- og konferansegjester. Overnattingsgjestene vil i hvert fall bli tilbudt frokost. Når 
overnatting skjer som ledd i kurs- og konferanseopphold vil det også bli tilbudt øvrige 
måltider, pauseservering mv. 
 
Kurs- og konferansefasilitetene vil dekke større arealer enn overnattingsrommene. Disse 
lokalene skal inneholde utstyr som må forventes å foreligge på et kurs- og konferansesenter, 
for eksempel videokanon, lerret, bord, stoler og lignende. I tillegg vil det tilbys servering av 
lunsj mv. samt pauseservering i form av frukt, kaffe, te, vann og lignende. 
 
Det er flere grunner til at man satser på et konsept med et relativt lite antall overnattingsrom. 
For det første har både X-by og Y-by relativt stor hotellkapasitet, mens det anses å være et 
behov for større kapasitet i kurs- og konferansemarkedet. Man ønsker å kunne tilby 
overnattingsløsninger for sentrale aktører knyttet til aktuelle arrangementer i kurs- og 
konferansesentrene. Dette gjelder kurs- og konferansevertskap, foredragsholdere, band og 
orkestermedlemmer ved konserter samt brudepar eller jubilanter i forbindelse med 
selskapsarrangementer. Utbyggingsprosjektene vil også inneholde leiligheter og 
omsorgboliger som forventes å generere etterspørsel etter overnattingsmuligheter for 
beboernes tilreisende gjester. Man ser også for seg at det vil bli lettere å samarbeide med de 
allerede etablerte hotellene i byene når kurs- og konferansedelen vil bidra til å øke 
etterspørselen etter overnattingsrom.  
 
To menigheter har eierinteresser i hvert av utbyggingsprosjektene, hhv 40 % av aksjene i 
selskapet som bygger i Y-by og 25 % i selskapet som bygger i X-by. Når eiendommene er 
ferdigstilt og eiendomsselskapene etablert, vil de respektive menighetene kjøpe aksjene i 
hvert av eiendomsselskapene. Når det gjelder driftsselskapene antas det også at menigheten 
vil bli involvert på eiersiden i Y-by, i hvert fall i en oppstartsfase. Menighetene har ikke den 
nødvendige kompetanse innen drift av overnattings-, serverings-, og kurs- og 
konferansefasiliteter og ønsker derfor andre aktører inn på eiersiden. Innsender presiserer at 
leieavtalene uansett vil bli inngått på markedsmessige vilkår/”armlengdes avstand” mellom 
eiendomsselskapene og driftsselskapene, uavhengig av om menighetene blir involvert på 
eiersiden i driftsselskapene eller ikke. Videre presiseres det at driftsselskapene vil drive sin 
virksomhet på kommersiell basis, og at kun en mindre del av selskapenes inntekter forventes å 
komme fra menighetene.  
 
Kurs- og konferansesenteret skal i hovedsak leies ut i det ordinære kurs- og 
konferansemarkedet. I tillegg vil driftsselskapene ha en avtale om utleie til menighetene. 



Menighetene vil forplikte seg til kjøpe tjenester fra driftsselskapene til nærmere angitte 
minimumsbeløp per år. Leieavtalen vil gi menighetene rett til å benytte senteret et visst antall 
timer innenfor gitte tidspunkter/dager. Det antas at menighetene i stor grad vil leie lokalene i 
helger og på kveldstid og dermed være et godt supplement til den øvrige virksomheten i 
driftsselskapene. Man vil inngå avtaler med menighetene som sikrer fleksibilitet for 
selskapsarrangementer, brylluper mv. på kveldstid og i helger. Menighetene vil i tillegg kunne 
leie møterom mv etter behov, forutsatt at rommene ikke er leid ut til andre brukere. 
 
Innsender antar at menighetene i gjennomsnitt vil bruke fasilitetene i ca 25 timer per uke. 
Dette antas å utgjøre ca. 30 % av den totale bruken. Inntektene fra menighetene vil trolig 
utgjøre en mindre andel av leieinntektene, da menigheten vil få rabatterte leiepriser som 
storkunde og fordi den dessuten vil leie lokalene på ”ukurante” tidspunkter.  
 
Avgiftsrettslig vurdering   
Innsender ønsker vurdert om den utleien som skal skje fra de to eiendomsselskapene til 
driftsselskapene fullt ut vil være omfattet av ordningen for frivillig registrering etter 
merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd. 
 
For å kunne ta stilling til spørsmålet er det for det første nødvendig at det vurderes hvorvidt 
driftsselskapene vil anses å drive romutleie i hotellvirksomhet eller alternativt hotellignende 
virksomhet, som det skal beregnes merverdiavgift av med redusert sats (8 %). For det andre 
må det tas stilling til om driftsselskapenes utleie av lokaler i konferansesentrene skal anses 
omfattet av avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 5-5 annet ledd, jf. § 3-11 annet ledd 
bokstav a. Spørsmålet vil både omfatte utleien i det ordinære kurs- og konferansemarkedet og 
utleien til menighetene. 
 
Innsender peker innledningsvis på at utleie av fast eiendom i utgangspunktet er unntatt fra 
merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 3-11 første ledd. Næringsdrivende som leier ut fast 
eiendom som skal benyttes i avgiftspliktig virksomhet, kan likevel bli frivillig registrert for 
denne utleien, jf, merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd. Det vil derfor være avgjørende for 
eiendomsselskapenes adgang til frivillig registrering at eiendommene brukes i avgiftspliktig 
virksomhet. 
 
Det følger av merverdiavgiftsloven § 3-11 annet ledd bokstav a at utleie av rom som nevnt i 
lovens § 5-5 første og annet ledd, er omfattet av avgiftsplikt. 
 
Videre følger det av merverdiavgiftsloven § 5-5 første ledd bokstav a at det skal beregnes 
avgift med redusert sats ved ”utleie av rom i hotellvirksomhet og lignende virksomhet”. 
 
Avgiftsplikt for romutleie i hotellvirksomhet mv. ble innført med virkning fra 1. september 
2006. verken ”hotellvirksomhet” eller ”lignende virksomhet” er definert i loven eller 
forarbeider. Det fremgår imidlertid av Ot.prp. nr. 1 (20005–2006) at avgiftspliktig romutleie 
må avgrenses mot utleie av eiendom til boligformål. Slik utleie vil ikke være omfattet av 
avgiftsplikten. Videre fremgår det at all romutleie i hoteller, moteller, pensjonater og lignende 
er avgiftspliktig, uavhengig av lengden på det enkelte leieforhold. 
 
Moteller og pensjonater drives ofte i et mindre omfang og har færre rom enn tradisjonelle 
hoteller. Så vidt innsender er kjent med er det i praksis også lagt til grunn at ”gårdshoteller”, 
”bed and breakfast” mv. der det drives romutleie i mindre skala omfattes av avgiftsplikten. 
Dette tilsier etter innsenders syn at det fra lovgivers side ikke skal settes noen nedre grense for 



antall rom når det gjelder vurderingen av om det foreligger hotellvirksomhet, men at det er 
arten av virksomheten som drives som skal være avgjørende. 
 
Til tross for at antall rom i disse tilfellene vil være noe lavere enn hva man forbinder med et 
tradisjonelt hotell, kan det etter innsenders syn heller ikke være tvil om at konseptet vil 
fremstå som et hotell utad. 
 
Det er i avgiftspraksis lagt til grunn at det vil være av betydning for vurderingen om det 
foreligger hotellvirksomhet hvorvidt det tilbys matservering. Skattedirektoratet har i 
fellesskriv av 23. august 2006 uttalt at slik servering normalt tilbys ved romutleie i 
hotellvirksomhet eller lignende virksomhet. Avgiftsmyndighetene har imidlertid lagt til grunn 
at det ikke kan være noe absolutt krav at det tilbys slik servering, og at det må foretas en 
konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det er dessuten ikke noe absolutt krav om at 
serveringen finner sted i egen spisesal el., jf. Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse av 
1. februar 2007 (BFU 10/07) der det ble lagt til grunn at det forelå hotellvirksomhet i et 
tilfelle der det ble tilbudt levering av frokost i en pose på døren. 
 
I nærværende tilfelle er det, som nevnt, lagt opp til at gjestene vil tilbys servering, selv om det 
ennå ikke er endelig avklart hvor serveringen vil skje. Etter innsenders syn vil 
serveringstjenestenes omfang eller avvikling uansett ikke være av avgjørende betydning for 
om det foreligger avgiftspliktig hotellvirksomhet, all den tid rommene som leies ut skal ha 
normal hotellstandard og skal tilbys på det åpne hotellmarkedet. Innsender peker i den 
forbindelse også på at spørsmålet om det tilbys serveringstjenester eller om det legges opp til 
selvhushold, først og fremst var relevant i forhold til grensen mellom hotellvirksomhet og 
utleie av fritidseiendom som ikke ble avgiftspliktig før 1. januar 2008. 
 
Innsender vil videre påpeke at hensynet til konkurransenøytralitet er av stor betydning ved 
vurderingen av om det drives avgiftspliktig hotellvirksomhet. Utleien av rom som 
driftsselskapene skal forestå, vil helt klart skje i konkurranse med andre hoteller, pensjonater 
og moteller i området. I den forbindelse fremheves at begge driftsselskapene vil drive sin 
overnattingsvirksomhet i bysentere, og at det derfor vil ha en rekke faktiske konkurrenter i 
nærområdet. Dette tilsier at det må foreligge avgiftsplikt for romutleien. Dette hensynet er 
også tillagt stor vekt i lovens forarbeider, Ot.prp. nr. 1 (2005–2006). 
 
Det må etter innsenders oppfatning i tillegg til å legge stor vekt på konkurransehensyn også 
foretas en avgrensing mot utleie av fast eiendom til boligformål. I dette tilfellet er det 
utenkelig at overnattingsrommene vil bli benyttet til boligformål. Innsender understreker i den 
forbindelse at det er tale om rom uten kjøkken eller andre fasiliteter for selvhushold. 
Rommene vil derfor ikke egne seg for lengre opphold. Man kommer dessuten til å 
markedsføre romutleien i hotellmarkedet, og det antas at hovedtyngden av overnattingsgjester 
vil være kurs- og konferansegjester som bare vil leie rommene i en eller noen dager av 
gangen. 
 
Det er etter dette innsenders oppfatning at den virksomhet som skal drives i form av romutleie 
fra driftsselskapene vil være å anse som avgiftspliktig romutleie i hotellvirksomhet, eller 
eventuelt i hotellignende virksomhet. Som konsekvens av dette vil vilkårene for frivillig 
registrering være oppfylt for eiendomsselskapene hva angår den delen av selskapenes lokaler 
som blir benyttet i overnattingsvirksomheten.  
 



Når det gjelder spørsmålet om utleien av kurs- og konferansefasilitetene omfattes av 
avgiftsplikt viser innsender innledningsvis til merverdiavgiftsloven § 5-5 annet ledd, jf. § 3-11 
annet ledd bokstav a. Det følger av bestemmelsene at det skal beregnes merverdiavgift med 
redusert sats ved utleie av lokaler til konferanse og møter mv som skjer fra hotellvirksomhet 
eller lignende virksomhet. 
 
Som det fremgår ovenfor er det innsenders oppfatning at driftsselskapenes romutleie vil 
omfattes av avgiftsplikten for hoteller og hotellignende virksomhet. Etter innsenders syn vil 
dermed driftsselskapenes virksomhet med utleie av rom i konferansesentrene også være 
avgiftspliktige med redusert sats, med den konsekvens at vilkårene for frivillig registrering vil 
være oppfylt for eiendomsselskapene også for denne delen av de aktuelle eiendommene. 
 
Det fremgår ikke av lovens forarbeider, Ot.prp. nr. 1 (2005–2006), hva som ligger i begrepet 
”utleie av lokaler til konferanse og møter mv.”. Det kan etter innsenders syn uansett ikke være 
tvilsomt at driftsselskapene vil drive slik virksomhet, da selskapene har planer om å drive 
utstrakt utleie av kurs- og konferanselokaler. Tjenesten skal omsettes på det ordinære kurs- og 
konferansemarkedet, og vil typisk konkurrere med andre hoteller i området som driver 
tilsvarende virksomhet. Videre vil lokalene inneholde utstyr som må forventes å foreligge på 
et kurs- og konferansesenter, og det vil tilbys servering. 
 
Som nevnt ovenfor, vil driftsselskapene inngå avtaler om utleie av kurs- og 
konferansefasilitetene til hver sin menighet. Avtalene vil i utgangspunktet gi menigheten rett 
til å benytte kurs- og konferanselokaler et visst antall timer hver uke eller innenfor gitte 
tidsrom. 
 
Etter innsenders syn må også utleien til menighetene anses som en del av kurs- og 
konferansevirksomheten. Det må være arten av tjenesten som er avgjørende for avgiftsplikten, 
ikke varigheten av det enkelte utleieforhold. I dette tilfelle skal menighetene leie kurs- og 
konferanselokalene på tilsvarende vilkår som øvrige kunder på senteret. At menighetenes leie 
er fastsatt i en avtale der tidsrommet for utleien er mer eller mindre konstant, kan etter 
innsenders syn ikke virke diskvalifiserende ved vurderingen av om det foreligger kurs- og 
konferansevirksomhet også for denne utleien. Innsender viser i den forbindelse til at bruken 
av lokalene langt på vei vil være tilsvarende den bruken som skjer i forbindelse med den 
øvrige utleien. 
 
På bakgrunn av dette er det innsenders syn at driftsselskapene skal drive utleie av kurs- og 
konferanselokaler, og at denne virksomheten vil være omfattet av avgiftsplikt etter 
merverdiavgiftsloven § 5-5 annet ledd, jf. § 3-11 annet ledd bokstav a. Dette vil ha den 
konsekvens at vilkårene for frivillig registrering vil være oppfylt for eiendomsselskapenes, 
også hva angår den del av selskapenes lokaler som benyttes i kurs- og konferansevirksomhet.  
 
Etter innsenders syn kan det forhold at det er relativt store kurs- og konferanselokaler og 
serveringsarealer i forhold til antall rom og arealer for overnatting ikke frata de to 
driftskonseptene karakteren av å være ”hotellvirksomhet eller lignende virksomhet”. Det 
påpekes at hotellbegrepet er vidt og i henhold til forarbeidene bl.a. omfatter moteller, 
pensjonater og turisthytter mv. Slike aktører vil ofte avvike betydelig fra ”ordinær” 
hotellvirksomhet, eksempelvis ved å ha få overnattingsrom, lav standard og lavt servicenivå, 
men omfattes likevel av begrepet ”hotellvirksomhet og lignende virksomhet. Det samme må 
være tilfelle eksempelvis for ”gårdshoteller”, ”pubhoteller” og vertshus som har noen 
overnattingsrom i kombinasjon med større serveringsarealer. Når et driftskonsept omfatter 



både overnatting, servering og kurs- og konferanserom må virksomheten etter innsenders syn 
anses som ”hotellvirksomhet eller lignende virksomhet” uavhengig av størrelsen på de ulike 
fasilitetene.   
 
På bakgrunn av dette er det innsenders syn at driftsselskapene skal drive utleie av kurs- og 
konferanselokaler, og at denne virksomheten vil være omfattet av avgiftsplikt etter 
merverdiavgiftsloven § 5-5 annet ledd, jf. § 3-11 annet ledd bokstav a. Dette har som 
konsekvens at vilkårene for frivillig registrering vil være oppfylt for eiendomsselskapene, 
også hva gjelder den del av selskapenes lokaler som benyttes i kurs- og 
konferansevirksomhet. 
 
 
Skattedirektoratets vurderinger 
Omsetning og utleie av fast eiendom og rettighet til fast eiendom er, som hovedregel, unntatt 
avgiftsplikt, jf merverdiavgiftsloven § 3- 11 første ledd. En rekke tjenester som gjelder 
begrensede rettigheter til fast eiendom, er likevel omfattet av avgiftsplikt. Det vises til 
oppregningen i § 3-11 annet ledd. Disse unntakene fra hovedregelen er imidlertid ikke 
tilstrekkelige for å løse den konkurransevridning som et så omfattende unntak ville medført 
for den del av eiendomsbransjen som retter seg mot avgiftspliktige næringsdrivende. Derfor er 
det i tillegg åpnet for frivillig registrering for utleiere av fast eiendom til bruk i avgiftspliktig 
virksomhet. Det vises til merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd. 
 
Spørsmålet i saken er om de planlagte eiendomsselskapene vil omfattes av bestemmelsene om 
frivillig registrering for sin utleievirksomhet. Skattedirektoratet vil for ordens skyld påpeke at 
registreringssaker hører under skattekontorene i første instans. Denne uttalelsen vil derfor kun 
ta stilling til om den planlagte virksomhet vil være av en art som kvalifiserer til frivillig 
registrering gitt at vilkårene for registrering for øvrig er oppfylt. 
 
Adgangen til frivillig registrering for utleie av fast eiendom til næringsdrivende er begrenset 
til utleie av bygg eller anlegg som brukes i virksomhet registrert etter merverdiavgiftsloven, 
dvs. til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Det vises til merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd 
bokstav a. Hvorvidt eiendomsselskapene kan registreres vil således avhenge av om leietaker 
er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og skal benytte de leide lokalene i den registrerte 
virksomheten. Eventuelle lokaler som en registrert leietaker benytter til virksomhet som ikke 
omfattes av merverdiavgiftsloven vil derimot ikke omfattes av den frivillige registreringen. 
 
Utleie av fast eiendom til møter og konferanser omfattes av hovedregelen for utleie av fast 
eiendom og er således unntatt fra avgiftsplikt. Utleie av slike arealer vil således i 
utgangspunktet ikke omfattes av en frivillig registrering etter merverdiavgiftsloven § 2-3 
første ledd bokstav a. Dette gjelder likevel ikke når slike lokaler leies ut fra virksomhet med 
utleie av  
a) rom i hotellvirksomhet og lignende virksomhet 
b) fast eiendom til camping 
c) hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom. 
 
Dette følger av henvisningen i merverdiavgiftsloven § 3-11 annet ledd bokstav a til § 5-5 
annet ledd som igjen viser til § 5-5 første ledd. 
 
Avgiftsplikten for hotellers mv. utleie av konferanse- og møtelokaler kom inn ved innføring 
av avgiftsplikt for omsetning av romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet ved lov 



av 16. juni 2006 nr. 23 som trådte i kraft 1. september 2006. Ved også å trekke hotellenes 
utleie av konferanse- og møtelokaler inn under avgiftsplikt, unngikk man at en stor del av 
bransjen fortsatt ville få såkalt delt virksomhet. Om denne problemstillingen uttalte 
departementet følgende i Ot.prp. nr. 1 (2005–2006): 

”Utleie av lokaler til konferanser og møter fra annen virksomhet er omfattet av det generelle 
avgiftsunntaket for utleie av fast eiendom mv. Utleie av møtelokaler, konferanselokaler mv. i 
hotellvirksomhet eller lignende virksomhet bør imidlertid likevel omfattes av 
merverdiavgiftsplikten. En annen avgrensning vil etter departementets mening innebære at 
flere av dagens problemer med hensyn til fordeling av inngående merverdiavgift blir 
videreført. Departementet mener at det ikke vil føre til særlige konkurransevridninger i 
forhold til andre næringsdrivende som leier ut slike lokaler.” 

 
I Ot.prp. nr. 77 (2005–2006) uttales imidlertid i Kap. 13.1.3.1: 

”På grunn av frådragsretten for inngåande meirverdiavgift vil hotell o.a. få lågare 
driftskostnader til denne verksemda enn andre utleigarar av lokale til konferansar og møter 
o.a. Dette kan slå ut i lågare prisar eller høgare forteneste for hotella. Konkurransefordelen 
kan bli opptil 25 %, under føresetnad av at majoriteten av leigetakarane enten vil ha 
frådragsrett eller rett til kompensasjon. For å motverke denne konkurransevridinga bør ein 
vurdere å innføre generell meirverdiavgift ved utleige av lokale til møter og konferansar. 
Departementet vil difor vurdere om også andre utleigarar enn hotell o.a. skal oppkrevje 
meirverdiavgift ved utleige av lokale til konferansar og møter o.a.” 

Ved vedtakelsen av ny merverdiavgiftslov 2009 ble avgiftsplikten for utleie av lokaler til 
konferanser og møter mv. utvidet til også å omfatte utleie fra utleiere av fast eiendom til 
camping og utleiere av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom. Med henvisning til at 
det i merknadene til § 5-5 i Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) kapittel 13 hvor det opplyses at 
bestemmelsen i paragrafens første og annet ledd er en videreføring av tidligere avgiftsvedtak 
§ 3 bokstav c, kan denne utvidelsen av avgiftsplikten ha vært utilsiktet. På den annen side 
synes det etter opphevelsen av det tidligere tilknytningskravet til hotellvirksomhet og lignende 
virksomhet for avgiftsplikt ved utleie av hytter, fritidsleiligheter og annen fritidseiendom, 
rimelig å likestille hele overnattingsbransjen hva gjelder utleie av lokaler for konferanser og 
møter mv.  
 
Noen avgiftsplikt for andre utleiere av møte- og konferanselokaler enn hotellvirksomheter 
mv., som departementet synes å mene vil være det relevante tiltak for å hindre 
konkurransevridning, er imidlertid ikke foreslått. 
 
Skattedirektoratet er enig i at det ikke kan legges vekt på at arealene for hotellvirksomhet, 
utleie av rom for overnatting, er relativt beskjedne i forhold til arealene for konferanse- og 
møtelokalene. Tilsvarende kan det ikke legges vekt på forholdet mellom omsetningen knyttet 
til overnatting og omsetningen for utleie av lokaler til konferanser og møter mv. Det 
avgjørende må være om overnattingsvirksomheten, i seg selv, kan anses som utleie av rom i 
hotellvirksomhet og lignende virksomhet etter merverdiavgiftsloven § 5-5 første ledd og 
dermed utløse avgiftsplikt etter § 3-11 annet ledd bokstav a. 
 
Som innsender påpeker, gir forarbeidene til bestemmelsene om avgiftsplikt for 
overnattingstjenester liten veiledning om hva som omfattes av formuleringen 
”hotellvirksomhet og lignende virksomhet”. Utover å fastslå at avgiftspliktig romutleie må 
avgrenses mot ordinær utleie av bolig, uttales det imidlertid at all romutleie i hoteller, 



moteller, pensjonater og lignende er avgiftspliktig uavhengig av lengden på det enkelte 
oppholdet.  
 
De to eiendommene vil ha 7 – 10 rom for overnatting. Antall rom antas i seg selv å være 
tilstrekkelig for at virksomheten anses som hotellvirksomhet og lignende virksomhet i 
relasjon til avgiftsplikten. I motsatt fall antas mange mindre overnattingsbedrifter å falle 
utenfor avgiftsplikten, noe som åpenbart ville kunne føre til uønsket konkurransevridning. Det 
ville også vært meget enkelt å fastsette en nedre grense for antall rom dersom lovgiver mente 
dette ville være et godt avgrensingskriterium. Skattedirektoratet legger derfor til grunn at det 
må foretas en helhetsvurdering hvor driftsform og standard vil stå sentralt. Vi oppfatter 
innsender slik at overnattingsvirksomheten, når det ses bort fra antall rom, ikke vil skille seg 
nevneverdig fra alminnelig standard og driftsform for vanlige byhoteller. I den forbindelse bør 
det også minnes om at også enklere driftsformer enn tradisjonelle ”fullservicehoteller” er 
ansett som hotellvirksomhet og lignende virksomhet. Det vises til Skattedirektoratets 
bindende forhåndsuttalelse BFU 10/07, som også innsender viser til. Uttalelsen bør imidlertid 
ses i lys av at utleie av ferieleiligheter mv. uten i tilknytning til hotellvirksomhet og lignende 
virksomhet ikke var avgiftspliktig. Ett sentralt moment for å skille mellom utleie av 
ferieleiligheter og hotellvirksomhet, var den gang om utleien var basert på selvhushold eller 
ikke. Tilknytningskravet bortfalt fra 1. januar 2008, og avgiftsplikten for utleie av konferanse- 
og møtelokaler gjelder nå, som nevnt, også for utleiere av hytter, fritidsleiligheter og annen 
fritidseiendom i tillegg til utleier av fast eiendom til camping.  
 
Skattedirektoratet legger med henvisning til ovenstående til grunn at driftsselskapenes utleie 
av rom for overnatting åpenbart må anses avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3-11 
annet ledd bokstav a. Driftsselskapene vil derved også bli avgiftspliktige for sin utleie av 
lokaler til konferanser og møter mv., jf. henvisningen til § 5-5 første og annet ledd. Det følger 
av dette at eiendomsselskapene under forutsetning av at vilkårene for øvrig er oppfylt, vil 
kunne frivillig registreres for sin utleie av lokaler til konferanser og møter mv. Med 
henvisning til innsenders anførsler bekrefter vi at det er uten betydning for avgiftsplikten at 
utleien skjer til leietakere som arrangerer religiøse møter eller møter for andre livssyn. 
 
 
Konklusjon 
De planlagte eiendomsselskaper vil, forutsatt at vilkårene for øvrig er oppfylt, kunne frivillig 
registreres for utleie av angjeldende lokaler for konferanser og møter mv. til driftsselskaper 
med virksomhet som beskrevet, jf. merverdiavgiftsloven §§ 2-3 første ledd og 3-11 annet ledd 
bokstav a. 
 


