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Refusjon av MVA fra Norge til utenlandske næringsdrivende 
 

Status 

Vi behandler for tiden søknader mottatt i mai/juni 2021. 

 

Fullmakt 

Dersom dere tidligere har sendt inn en fullmakt på vegne av søker og fullmakten fortsatt er gyldig 

er det ikke nødvendig å sende oss en ny fullmakt for hver søknad dere sender inn. Det er kun 

dersom fullmakten er tidsbegrenset, søker er ny eller søker tidligere har benyttet en annen 

fullmektig at vi trenger en ny fullmakt.  

 

Søknadsskjema 

Vi minner om at dere må benytte det oppdaterte søknadskjemaet hvor det er avkrysning i boks 4 

for om dere ønsker å motta fakturaer/bilag i retur. Vi vil fra nå av prioritere søknader hvor det 

oppdaterte skjemaet er tatt i bruk. Lenke til søknadsskjemaet finner dere her: 

https://www.skatteetaten.no/skjema/soknad-om-refusjon-av-mva-til-utenlandske-naringsdrivende/ 

 

«Forretningsreiser» 

For å kunne innvilge refusjon av reisekostnader er det blant annet et krav om at formålet med 

reisen og oppholdet er beskrevet. Formålet med reisen og oppholdet i Norge skal derfor angis så 

presist som mulig i boks 7 på søknadsskjemaet og på selve 

reiseregningen/kjøpsdokumentasjonen, i tråd med kravene i bokføringsforskriften § 5-9. Kun en 

fellesbetegnelse som «forretningsreiser» eller liknende er ikke tilstrekkelig. 

Gjenkjennelse av søker på reiseregningen er vesentlig og søkers navn må fremgå av 

reiseregningen(e) som vedlegges søknaden.  

 

Klage 

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 følgende: 

- dato for når vedtaket ble mottatt 

- klagebeløp 

- argumenter for hvorfor dere mener at vedtaket vårt er feil 

- kopi av bilagene som påklages eller kopi av korrigerte fakturaer 

Ta også med eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning når vi skal vurdere klagen. 

Ved behov kan klagefristen utsettes, men det er viktig at dere da kontakter oss før den 

opprinnelige klagefristen har utløpt. 
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Søknadsfrist  

Søknadsfristen for å søke om refusjon av MVA for varer og tjenester levert eller fakturert i 2021 er 

30. september 2022, men vi ber om at søknaden(e) for 2021 sendes inn så snart som mulig etter 

at kalenderåret 2021 er avsluttet.  

 

Relevante lover og regler 

Merverdiavgiftsloven kapittel 10. 

Bokføringsforskriften § 5-9. 

Merverdiavgiftsforskriften § 10-1-2. 

 

Mer informasjon finner dere her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-

organisasjon/avgifter/mva/utland/mvarefusjon/. 

 

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

 

Vi benytter anledningen til å takke for samarbeidet i 2021 og ønsker dere alle en riktig god jul og et 

godt nytt år! 

 

Vennlig hilsen 

MVA Refusjon 
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