
 

AVGIFTSinfo Desember 2020 
 

 

Refusjon av MVA fra Norge til utenlandske næringsdrivende 
 

Status 

Vi behandler for tiden søknader mottatt i juni/juli 2020. 

 

Attest og fullmakt 

Det er et vilkår for refusjon av MVA at gyldig attest og eventuell fullmakt er vedlagt søknaden. Vi 

har ikke alltid anledning til å sende en forespørsel dersom søknaden ikke er komplett, og 

søknaden vil bli avslått dersom dokumentasjonen ikke foreligger når søknaden behandles. 

 

Søknadsperiode 

Vi ber om at dere sender inn kun en søknad per søknadsperiode. Dette for å unngå at behandling 

av søknadene tar unødvendig lang tid grunnet kontroll av overlappende perioder. 

 

Viderefakturering 

Viderefakturering av utlegg er ikke omsetning og skal derfor ikke faktureres med MVA. Ved kjøp av 

eksempelvis fergetjenester via en bensinstasjon skal kostnadene anses som utlegg på vegne av 

søker og MVA skal ikke beregnes ved fakturering til søker ettersom bensinstasjonen ikke omsetter 

fergetransport. I realiteten er det fergeselskapene som yter disse tjenestene. Dette er i tråd med 

Skattedirektoratets praksis på området. 

 

Oversettelse av lover og regler 

En uoffisiell engelsk oversettelse av den norske merverdiavgiftsloven samt forskriften er tilgjengelig 

nederst på den engelske nettsiden vår. For ordens skyld vil vi presisere at oversettelsene 

utelukkende er ment for informasjonsformål og at det er den til enhver tid offisielle og oppdaterte 

versjonenen av norsk regelverk som gjelder. 

 

Klagefrist 

Ved innsending av klage på vedtak vil vi presisere at det er viktig at klagen sendes innen fristen 

som er 6 uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen må være skriftlig og inneholde klagebeløp samt 

argumenter for hvorfor dere mener at vedtaket vårt er feil. Ved behov kan klagefristen utsettes, 

men det er viktig at dere da kontakter oss før den opprinnelige klagefristen har utløpt. 

 

Relevante lover og regler 

Forskrift til merverdiavgiftsloven § 10-1-1 og § 10-1-2.  

Merverdiavgiftsloven § 1-3 (1) a) 

Skatteforvaltningsloven § 5-5, § 13-4 og § 13-5 

 

Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål: VATrefund@skatteetaten.no. 

Vi benytter anledningen til å takke for samarbeidet i 2020 og ønsker dere alle en riktig god jul og et 

godt nytt år! 

https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/refund-of-vat-to-foreign-businesses/
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