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Søknadsfrist 
Søknadsfristen for merverdiavgift som gjelder varer og tjenester levert i 2013 er den 30. juni 2014. Vi vil allikevel 
oppfordre til å sende inn søknader i god tid før fristens utløp.  
 

Søknadsperiode - leveringsdato/fakturadato 
En søknad om refusjon av merverdiavgift skal gjelde varer/tjenester som er levert i søknadsperioden (en messe er 
levert når den er avholdt). Periodiseringen skal ikke følge fakturadato, men når varen/tjenesten faktisk er levert. 
Dersom en vare/tjeneste er levert desember 2013 og fakturert januar 2014, skal den periodiseres til 2013 
(søknadsfrist 30. juni 2014).  
 

Informasjon i søknaden 
Søknaden skal inneholde informasjon om hvorfor søker har kjøpt varer/tjenester i Norge, se veiledningen til  
søknadsskjemaets punkt 7: ”Formålet med anskaffelsene i Norge”. Vi opplever fortsatt at det benyttes korte  
fraser som ikke gir tilstrekkelig med opplysninger.  
 

Elektroniske bilagslister 
Vi setter stor pris på at flere nå benytter muligheten til å innsende elektroniske (Excel) bilagslister til  
VATrefund@skatteetaten.no, særlig i saker med mange fakturaer/kvitteringer. Dette gjør vår jobb enklere når  
søknaden skal behandles. 
 

Attest 
Husk å vedlegge attest hvert år det søkes refusjon. Attesten er kun gyldig i ett år etter at den er utstedt. Har du 
spørsmål vedrørende attester kan du sende en epost til  VATrefund@skatteetaten.no. Husk at attesten skal oppgi 
hva slags virksomhet søker er registrert for i hjemlandet. 
 

Originale bilag 
Vi opplever ofte misforståelser vedrørende vårt krav til originalbilag. Dersom søker har regnskapet arkivert på  
papir skal vi ha regnskapsbilaget som er arkivert der. Dersom søker KUN har et elektronisk arkiv må du informere 
oss om det i søknaden. Om fakturaen er mottatt elektronisk eller på papir er ikke relevant. 
 

Status 
Vi behandler for tiden søknader mottatt i januar 2014.  
 
 
 
 
Dersom du har spørsmål om refusjonsordningen, er vi tilgjengelige på  
VATrefund@skatteetaten.no 
 
 
Vennlig hilsen 
MVA refusjon – Skatteetaten 
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