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Status 
Vi behandler for tiden søknader mottatt i juni 2017.  
 

Endring av lav sats MVA fra og med 2018 
Stortinget vedtok i desember 2017 å øke lav sats MVA fra 10% til 12%. Dette vil da gjelde for 
eksempel fergebilletter og hotellregninger. 
 

Kabotasje (=levering av transporttjenester mellom to steder i Norge) 

Vi gjør oppmerksom på at erklæringen i søknadsskjemaets boks 8 også gjelder for kabotasje-
kjøring i Norge. Det er svært viktig å ikke krysse av i boks 8 dersom kabotasjekjøring i Norge har 
vært utført. I utgangspunktet er kabotasjekjøring i Norge lovlig, men virksomheten mister retten 
til refusjon av MVA i henhold til den norske merverdiavgiftsloven, da det er avgiftspliktig omset-
ning. 
 

Reiseregninger 
Det enkleste for alle parter er at hotellfakturaer er utstedt korrekt til søker / firma og ikke til per-
sonen som overnatter. Dersom fakturaen er utstedt til en privat person må reiseregning legges 
ved søknaden. Et vilkår er at kostnaden det søkes om refusjon for faktisk er ført opp på reise-
regningen. Det er ikke tilstrekkelig at kun en kopi av side 1 er vedlagt dersom hotellkostnaden er 
spesifisert på side 2. Vi ber samtidig om at søkers/firmaets navn fremgår av reiseregningen. 
 
Alternativt kan utlegget dokumenteres med en transaksjonsoversikt fra søkers kredittkort eller 
lignende, hvor det fremgår at kostnadene har blitt betalt av søkers virksomhet.  
 

Søknadsfrist 
Søknadsfristen for å søke om refusjon av MVA for varer og tjenester levert i 2017 er 30. juni 
2018. Husk å sende inn søknaden så tidlig som mulig og i god tid før fristen. For øvrig minner vi 
om at det er viktig å lese veiledningen til søknadsskjemaet før innlevering av søknaden. Benytt 
også gjerne sjekklisten. 
 

Søknadsperiode 
Vi ber om at det sendes inn kun en søknad per søknadsperiode. Flere søknader som gjelder en 
og samme periode skaper merarbeid for oss og er tidkrevende. Søknadene vil kunne behandles 
raskere dersom vi mottar kun en søknad for en og samme periode.  
 
Har du spørsmål om MVA refusjon? 
Les mer om MVA refusjon på www.skatteetaten.no/VATrefund eller kontakt oss på  

VATrefund@skatteetaten.no . 

Refusjon av MVA fra Norge til utenlandske næringsdrivende 

 

Vennlig hilsen 
MVA refusjon  
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