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1 Innledning 
 

I skatte- og avgiftssammenheng reguleres økonomisk aktivitet knyttet til hest av det samme 

regelverk som gjelder økonomisk aktivitet for øvrig. Hesteaktiviteter kan heller ikke sies å 

medføre større eller vesentlig andre utfordringer i ligningssammenheng enn det som ellers 

gjør seg gjeldende. 
 
 
Spesielt innen trav og galopp, har det imidlertid  vært et press mot å få hestesport i større grad 

enn det som følger av ligningspraksis, definert som næringsvirksomhet. Bakgrunnen for dette 

kan blant annet være at det ofte ligger et betydelig økonomisk element i bunnen, selv om det 

for mange likevel  ikke først og fremst er tanken på økonomisk profitt som er drivkraften. I 

tillegg til å gi en oversikt over skatte- og avgiftsregelverket knyttet til ulike hesteaktiviteter, er 

det et mål med denne veilederen blant annet å sikre at utøvere innen trav og galopp, som over 

noen tid har realistiske muligheter til å gå med overskudd og oppfyller de generelle vilkårene 

for næringsklassifisering, blir ansett som næringsdrivende i skatte- og avgiftssammenheng. 
 
 
2 Skatt 

 

2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 
 

2.1.1. Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 
 
 
 
Begrepene ”virksomhet”, ”næringsvirksomhet” og ”næring” brukes i dagligtale om det 

samme. Inntekter skapt av økonomiske aktiviteter som kommer inn under det skatterettslige 

virksomhetsbegrep, blir skattepliktige som virksomhetsinntekter. Dette kan ha betydning i 

forhold til flere regelsett, for eksempel spørsmål om beregning av personinntekt, som er 

grunnlaget for trygdeavgift og evt. toppskatt, tidfesting av inntekter og kostnader, plikt til 

registrering i Merverdiavgiftsregisteret og avgiftsberegning av omsetning og uttak. Det har 

også betydning for eventuelt jordbruksfradrag, tapsfradrag og bokføringsplikt. Spørsmålet om 
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en økonomisk aktivitet er virksomhet, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. 

 
 
Det er ingen definisjon av begrepet virksomhet i skatteloven. Rettslig utgangspunkt for 

vurderingen er gitt av Høyesterett gjennom ”Ringnesdommen” (Utvalg 85/386). Her uttales 

det at ”Det sentrale i virksomhetsbegrepet …… er at virksomheten objektivt sett må være 
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egnet til å gi overskudd, om ikke i det år ligningen gjelder, så iallfall på noe lengre sikt. Det er 

ikke tilstrekkelig at driften isolert sett gir inntekter, hvis de utgifter som pådras ved den 

aktivitet som utøves, overstiger inntektene.” 
 
 
Sentrale vilkår skatteetaten etter dette legger til grunn ved vurderingen av om en 

inntektsgivende aktivitet kan anses som skatterettslig ”virksomhet” er at aktiviteten: 

- tar sikte på å ha en viss varighet 
 

- har et visst omfang 
 

- er egnet til å gi overskudd 
 

- drives for skattyterens regning og risiko 
 
 
 
2.1.2 Nærmere om de mest sentrale vilkår – sett i forhold til aktiviteter knyttet til 

hestehold 
 
 
2.1.2.1 Varighet 

 

Kravet om at hesteaktiviteten må ha hatt en viss varighet ble berørt av Skattedirektøren  i 

brev av 8.10.1966 (Utvalg 1966/668), som er en kommentar til Visterdommen (Utvalg 

1965/555). Han skriver blant annet følgende: 
 
 
”Når travsporten gjennom lengre tid blir drevet på en slik måte at den etter en objektiv 

bedømmelse av de konstaterbare fakta får karakteren av en planmessig virksomhet for å få 

hestene premieplassert, og dette har resultert i økonomisk vinning (overskudd), må 

travsporten etter Visterdommen anses som skattepliktig i henhold til § 42/36 første ledd, selv 

om det ikke er håpet om økonomisk vinning som har vært bestemmende for skatteyteren når 

han har engasjert seg i slik virksomhet.” 
 
 
2.1.2.2 Omfang 

 

Ved vurdering av aktivitetens omfang skal det legges vekt på både fysisk og ikke-fysisk 

aktivitet, og den behøver ikke være utført av skattyter selv. Krav til aktivitet kan oppfylles ved 

å administrere driften eller sette bort oppdrag til andre. 
 
 
2.1.2.3 Egnet til å gi overskudd 
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Et av de mest sentrale spørsmål i vurderingen av om en hesteaktivitet oppfyller kravet til 

skattemessig virksomhet er om det foreligger objektiv sannsynlighet for at aktiviteten vil gå 

med overskudd, også på noe lengre sikt. Det som skal vurderes er muligheten for at den 

enkelte aktivitet, slik som skattyter driver den, skal kunne gi overskudd i fremtiden. I St.prp. 

nr. 1 (2007-2008) Landbruks- og matdepartementet, under punkt 1.1, heter det om dette at 

hestehold med rimelige utsikter til å gi økonomisk overskudd skal bli behandlet som næring i 

skatte- og avgiftsmessig sammenheng. Ved denne vurderingen fremholder 

Finansdepartementet blant annet i brev 30. oktober 2007 at en skal basere seg på den 

gjeldende materielle lovgivningen og at grensedragningen mellom næring og hobby skal skje 

etter de samme prinsipper som gjelder for andre bransjer. 
 
 
Oppdrett og oppstalling som er basert på løpende salgsinntekter og driftsvederlag, kan ofte 

anses som næringsvirksomhet. Men ved hestehold for trav og galopp er løpspremier den 

sentrale inntekten som aktiviteten sikter på. Slike inntekter kan gi overskudd for det 

løpssterke mindretall av hester med større premiesummer i året. I tillegg gir disse vinneren 

ofte ekstrainntekter gjennom stigende salgs- og avlspotensiale. Hold av slike vinnerhester blir 

derfor lett næring. Men for det store flertallet av trav- og galopphestene er det ikke noe større 

netto vinnerpotensiale, selv om man ikke vet det før hestene har prøvet seg over tid i løps- 

konkurranser. De fleste trav- og galopphester vil i stor grad derfor fremstå som varige 

underskuddsforetagender i økonomisk henseende. 
 
 
Generelt  anses en virksomhet påbegynt når den inntektsgivende aktiviteten er kommet i gang, 

for eksempel når det er startet produksjon/kjøp av varer for lager. Dette gjelder selv om 

aktiviteten ikke har gitt inntekter. For ulike former for hestehold vil seriøse planer og 

beregninger for investeringer og sannsynliggjøring av inntektspotensiale tillegges stor vekt 

når aktiviteten skal vurderes som skatterettslig virksomhet. Skattyters planer, foretatte 

investeringer og innkjøp og utført arbeide vil være forhold som blir konkret vurdert. Hvor 

lang oppstartsperiode som kan aksepteres før overskudd forventes, må også vurderes konkret, 

jf. 

Lignings-ABC 2015 emne ”Virksomhet – allment” punkt 3.5.3, ”Vurderingsperioden”. 
 
 
 
Når det gjelder hestehold der inntektene bare, eller hovedsakelig, består av innkjørte premier, 

har Skattedirektoratet tidligere uttalt at det normalt vil hefte så vidt stor usikkerhet ved 
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sannsynligheten for fremtidig overskudd, at det kan være riktig å avvente noen årsresultater 

før hesteholdet anses å oppfylle vilkårene for å anses som virksomhet. 
 
 
2.1.3 Spesielt om fradrag for kostnader som er pådratt før aktiviteten gir overskudd 

 
 
 
Ved oppstart av virksomhet vil det ofte bli spørsmål om underskudd som er pådratt i årene før 

et hestehold oppfyller vilkårene for å anses som virksomhet. Det er i dag ikke hjemmel for å 

ta disse til fradrag i senere år med overskudd. Det må i slike tilfeller gjøres en selvstendig 

vurdering av fra hvilket tidspunkt virksomheten reelt har startet. En slik vurdering kan i visse 

tilfeller tilsi at virksomheten må anses å ha startet tidligere, slik at tidligere 

underskudd/overskudd kan tas hensyn til ved endring av ligning innenfor ligningslovens 

frister, jf. Lignings-ABC kapittel Jordbruk – allment, avsnitt ”Hester”. Dette forutsetter at 

”oppstartskostnadene” for disse årene kan dokumenteres med bilag og en form for 

regnskapsoversikt som grunnlag. 
 
 
På oppdrag  fra Finansdepartementet har Skattedirektoratet utarbeidet nye retningslinjer for 

oppstart av økonomisk aktivitet. Ordningen gjelder generelt, og ikke spesielt for 

hestebransjen.  
 
 
Nyordningen gjelder tilfeller der det ved oppstarten av den økonomiske aktiviteten er så mye 

usikkerhet og tvil om mulig næringsklassifisering at slik klassifisering blir avslått, og fradrag 

for underskudd dermed blir nektet. I noen av disse avslagstilfellene viser det seg senere, i 

første rekke pga. god inntjening etter hvert, at det blir grunnlag for omklassifisering til 

næring. Da skal denne omklassifiseringen kunne gis virkning bakover, for inntil 5 tidligere år. 

Fradragsnektelsen for underskudd gjøres da om ved endring av ligning for disse tidligere 

årene. Det er en forutsetning at de tidligere underskuddene er tilstrekkelig dokumentert 

gjennom oppbevarte bilag mv., eventuelt ved at underskuddets størrelse var tilstrekkelig 

klarlagt ved den opprinnelige ligning som endte med fradragsnektelse. Det kan forekomme at 

skattyteren innretter seg etter en fradragsnektelse i oppstarten, slik at det går noen år før 

spørsmålet om næringsklassifisering blir reist ny og avgjort positivt. For å kunne få fradrag 

for underskudd også for disse mellomliggende årene, må skattyteren da kunne ettersende 

tilstrekkelig dokumentasjon. Nyordningen gjelder ikke tilfeller der aktiviteten i oppstartsårene 
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har en klar hobbykarakter også på annet grunlag enn kostnadene, men hvor det senere 

skjer en aktivitetsendring med overskuddspotensiale som innebærer næringsklassifisering. 
 
 
 
2.1.4 Virksomhetsbegrepet og diverse former for hestehold 

 
 
 
2.1.4.1 Spesielt om hestesport – trav /galopp 

 

Fra Lignings-ABC 2015 emne ”Jordbruk – allment”, punkt 10.29.1, siteres 

under ”Hestesport drevet som virksomhet”: 

 
”Om hestehold som har til formål å gi økonomisk overskudd gjennom deltakelse i 
trav- eller galoppkonkurranser er virksomhet, må vurderes konkret. 
 
FIN har i Prop. 1 LS (2013-2014) pkt. 26 behandlet spørsmålet om kriteriene for 
når hestehold skal anses som næring/virksomhet. Departementet viser til at 
hestebransjen (de som driver med trav- og galoppsport) samlet sett har små utsikter 
til å gå med overskudd, men legger til grunn at disse aktørene skal behandles etter de 
alminnelige kriteriene ved vurderingen av når det foreligger virksomhet. 
 
For at oppstart av denne typen økonomisk aktivitet skal kunne anses som 
virksomhet,må det foreligge dokumentasjon som sannsynliggjør at aktiviteten vil gi 
overskudd, eksempelvis innkjøpte hesters tidligere prestasjoner eller innkjøpte følls 
stamtavler.   
Dersom det utenfor virksomhet kjøres inn premier i trav eller galopp i løpet av ett 
år som klart gir hesteeieren overskudd, oppstår spørsmålet om beskatning. Det må 
da foretas en konkret vurdering av sannsynligheten for at dette ikke er et tilfeldig 
utslag av heldige omstendigheter, men en indikasjon på at dette vil gi overskudd i et 
lengre tidsperspektiv. Normalt vil det etter bare ett år med overskudd hefte så stor 
usikkerhet med hensyn til eventuelle framtidige overskudd, at det kan være riktig å 
avvente ytterligere ett eller flere årsresultater før hesteholdet anses å oppfylle 
vilkårene for å anses som virksomhet. Om hvilke momenter som er relevante ved 
vurderingen, se SKD i Utv. 2002/901. 
 
Underskudd pådratt i årene før et hestehold oppfyller vilkårene til å anses som 
virksomhet, kan ikke tas til fradrag i senere år med overskudd. Det må imidlertid 
gjøres en selvstendig vurdering av fra hvilket tidspunkt virksomheten reelt har 
startet. En slik vurdering kan i visse tilfeller tilsi at virksomheten må anses å ha 
startet tidligere, slik at tidligere underskudd/overskudd kan tas hensyn til ved endring 
av ligning innenfor ligningslovens frister." 

 
I en slik vurdering er alle forhold som kan sies å ha betydning for eller innvirkning på 

inntektsmulighetene relevante. Eksempel på aktuelle momenter kan være om inntektene er 

vunnet ved en eller flere hester, ved ett eller flere tilfeller, hesten(e)s alder, seriøsiteten ved 

drift/opplegg, inntektens størrelse, om inntektene bare består av innkjørte premier eller 
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også kommer fra avl osv. 
 
 
Det kan etter gjeldende rett og rettspraksis ikke trekkes noen fast grense ved for 

eksempel et antall aktive trav-/galopphester. Vurderingen skal gå på muligheten for at 

den enkelte aktivitet, slik som skattyter driver den, vil gi overskudd – også på noe 

lengre sikt. 

 

Et utvalg av dommer vedrørende hestesport er Visterdommen (Utvalg 1965 side 555), 

Kopperud (Utvalg 1991 side 1388), Orre (Utvalg 1999 side 33) og Høgstad (Utvalg 

2002 side 1413). 
 
 
 
2.1.4.2 Hestehold som egen virksomhet eller del av jordbruks-/skogbruksvirksomhet 

 

I praksis går det et hovedskille mellom hestehold der hesten nyttes til aktiviteter 

knyttet til, eller ikke knyttet til, jord- eller skogbruksvirksomhet. Er aktiviteten ikke 

knyttet til disse virksomheter, må spørsmålet om hesteholdet oppfyller vilkårene for å 

anses som en egen virksomhet, avgjøres etter de alminnelige regler, jf ovenfor. 
 
 
Fra og med inntektsåret 2012 vil inntekt av virksomhet beskattes som personinntekt med 

lik sats for trygdeavgift enten hesteholdet er en del av landbruksvirksomheten 

(jordbruk/skogbruk), eller om hesteholdet anses for å være egen virksomhet. Er 

hesteholdet knyttet til jordbruksvirksomheten, inngår inntekter og kostnader også i 

grunnlaget for jordbruksfradrag. 
 
 
-Avl, oppdrett, oppstalling 

 
 
 
Av skattelovsforskrift vedrørende jordbruksfradrag, FSFIN § 8-1-11 bokstav a nr. 4 

fremgår at avl, oppdrett til to-årsalder og oppstalling av hest, er å anse som 

jordbruksvirksomhet - som også gir grunnlag for jordbruksfradrag. Dette gjelder enten 

oppdrettet er en del av jordbruksdriften eller oppdrettet drives som egen virksomhet. 

Forutsetningen er at oppdrettet skjer ved utnyttelse av gårdens produksjonsmidler og 

hovedsakelig egenprodusert fôr. 
 
 
Tjenesteytelser i forbindelse med husdyr anses ikke omfattet av begrepet ”husdyrhold”. 
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Tjenester som gjelder oppstalling av hester vil således ikke kunne anses som husdyrhold i 

forskriftens forstand. (Skattedirektoratet i brev av 23. april 1998, som henviser til 

dagjeldende merverdiavgiftslov § 31 (1), jf. forskrift 38 § 1 (1)). 
 
 
- Spesielt for et mindre hestehold som er egen virksomhet og som drives kombinert med 

jordbruksvirksomhet 

 

Inntekt av annet hestehold (der hesten ikke nyttes i selve gårdsdriften) hvor omsetningen 

er kr 30 000 eller mindre, kan tas med som biinntekt til jordbruksvirksomheten og i 

grunnlaget for jordbruksfradrag, forutsatt at dette hesteholdet isolert sett er å anse som 

virksomhet, jf. FSFIN § 8-1-11 bokstav b. 
 
 
 
Eiendommer med begrenset dyrkbart areal som er spesielt utbygget og innrettet til avl 

og/eller trening av trav-, ridehester og/eller drift av ridesenter kan ved realisasjon falle 

utenfor reglene om realisasjon av alminnelig jord- eller skogbrukseiendom i skatteloven § 

9-3 sjette ledd. 
 
 
 
 
2.1.4.3 Avl og oppdrett 

 

Avl og oppdrett drevet i tilknytning til jordbruksvirksomhet, eksempelvis ved 

utnyttelse av gårdens produksjonsmidler og hovedsakelig egenprodusert fôr, anses som 

en del av jordbruket. I tillegg kan omsetning inntil 30 000 koner fra annen virksomhet 

tas med i jordbrukets driftsresultat. 
 
 
Avl og oppdrett anses som en selvstendig virksomhet dersom det oppfyller de vanlige 

kravene om varighet og omfang, er egnet til å gi overskudd og drives for skattyters 

regning og risiko, samtidig som det drives i tilstrekkelig stor utstrekning og uten en særlig 

tilknytning til jordbruket. (Avl og oppdrett drevet på et alminnelig gårdsbruk vil antakelig 

sjelden bli egen selvstendig virksomhet.) 
 
 
Der skattyter hevder at hester er innkjøpt med tanke på avl og oppdrett for å drive 

virksomhet, må det legges frem realistiske planer og sannsynliggjøring for at oppdrettet 

vil gi overskudd i de tilfeller det kan være spørsmål om hovedårsaken til anskaffelsen er 

9  



 

privat interesse/hobbyhest. Dersom driften viser at avl og oppdrett drevet i tilknytning til 

gårdsbruk går med underskudd og ikke viser utsikter til bedre lønnsomhet, må denne 

driften skilles ut som ikke-økonomisk aktivitet. 
 
 
Det foreligger en rekke dommer vedrørende avl og oppdrett og vurderingen av om dette 

oppfyller kravene til virksomhet: 

Utvalg 1980 side 264, Utvalg 1982 side 64, Utvalg 1990 side 467, Utvalg 1991 side 1013, 
 

Utvalg 1992 side 92, Utvalg 1996 side 694, Utvalg 1998 side 341og Utvalg 2013 side 
1101. 
 
 

2.1.4.4 Bruk i jord- og skogbruksvirksomhet 
 
Punkt 1.2.2 over dreide seg blant annet om ulike hesteaktiviteter som i henhold til 

særregler blir definert som en del av jordbruksvirksomhet. Dette avsnittet omhandler hest 

som driftsmidler i jord- eller skogbruksvirksomhet. 
 
 
Kostnader til hestehold er bare fradragsberettiget i den utstrekning de brukes i 

inntektsgivende aktivitet. Forutsetningen for å få hester godkjent som driftsmiddel i 

virksomhet er at de er anskaffet hovedsakelig på grunn av virksomheten 

(Skattedirektoratet i brev 28. mars 1990). Hver sak må vurderes konkret, der endring i 

driftsformer med større bruk av maskinelt utstyr må tillegges vekt. Det må dokumenteres 

eller sannsynliggjøres at hesten virkelig blir nyttet i jord- og/eller skogbruksdrift i et 

omfang som går ut over familiens behov f.eks. for å få frem ved til eget bruk. Momenter 

ved vurderingen er bl.a. tilgjengelig hesteredskap og driftsform  på bruket. 
 
 
Dersom privat bruk er hovedårsak for anskaffelsen, kan hesten ikke anses som 

driftsmiddel i jord- eller skogbruksvirksomhet. I slike tilfeller kan en forholdsmessig del 

av kostnadene ut fra faktisk bruk i virksomhet fradragsføres som virksomhetskostander. 

Dersom hesten hovedsakelig brukes i virksomheten, og i mindre grad privat, har det ikke 

vært praksis for å tilbakeføre for privat bruk. Er den private bruken ikke ubetydelig, kan 

kostnadene føres i virksomheten med skjønnsmessig tilbakeføring for privat bruk. 
 
 
2.1.4.5 Oppstalling og trening 

 

Dersom oppstalling og trening drives utover utnyttelse av jordbrukets 

produksjonsmidler og egenprodusert fôr, anses dette ikke som en del av 

1
 

 



 

jordbruksvirksomheten. Om dette blir en egen virksomhet må vurderes etter de 

alminnelige kriterier. 
 
 
2.1.4.6 Ride- / aktivitetssenter 

 

Dersom dette drives i en slik utstrekning at det gir utsikter til overskudd, blir dette å anse 

som egen atskilt virksomhet. Omsetning opp til 30 000 kroner kan føres som biinntekt fra 

jordbruk så lenge virksomhetskravet er oppfylt. Hvis aktiviteten drives i mindre 

utstrekning og i tilknytning til jordbruk kan dette bli å anse som en del av 

jordbruksvirksomheten. Dersom ride-/aktivitetssenteret er hovedaktiviteten og jordbruket 

bare opprettholdes av hensyn til dette, kan hele virksomheten bli ansett som annen næring. 
 
 
2.1.4.7 Grønn omsorg / turisme 

 

Dersom hesteholdet hovedsakelig er begrunnet i annen skattepliktig virksomhet enn 

jordbruk, som en del av konseptet rundt grønn omsorg eller turisme, vil kostnadene være 

fradragsberettiget i denne virksomheten. Omsetning på inntil kr 30 000 fra grønn omsorg 

eller turisme kan tas med som binæring til jordbruket, ellers må det føres som egen 

virksomhet. 
 
 
2.1.4.8 Kjørelag / transport 

 

Kjørelag er lag/forening med formål å samle hestefolk med interesse for kjøring, og å 

formidle kunnskap om kjøre- og brukshesten. Kjørelag kan formidle transportoppdrag i 

forbindelse med turisme, bryllup, kanefart osv. Kjørelaget som sådann driver slik sett 

neppe egen skattepliktig næringsvirksomhet ut fra de kriterier som foreligger for dette. 

Kjørelagets medlemmer og andre som får oppdrag gjennom kjørelaget, kan imidlertid 

være næringsdrivende hvor slike oppdrag vil være en del av næringsvirksomheten – jf 

ovenfor om ”grønn omsorg & turisme”. I slike tilfeller vil det samme gjelde vedrørende 

inntekter/kostnader som det som framgår under punkt. 1.2.7 over. 
 
 
2.1.4.9 Hobby- / trivselsbruk 

 

I alle tilfeller der hobby- og trivselsbruk er den hovedsakelige grunnen for hesteholdet vil 

aktiviteten som utgangspunkt ikke bli å anse som virksomhet. Det foreligger derfor ikke 

fradragsrett for kostnader i slike tilfeller. Samtidig må det foretas tilbakeføring for 

eventuell bruk av stall, uttak av fôr etc. fra jordbruksvirksomhet til privat, dvs. at skattyter 

beskattes for fordel ved privat bruk og uttak fra næringsvirksomheten. 
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Dersom hesteholdet øker i omfang og aktivitetene utvides med inntektsgivende drift, må 

virksomhetskravene vurderes hvis det er sannsynlig at driften vil gi et skattemessig 

overskudd i årene fremover. Om hesteholdet vesentlig er motivert av ”hobbyhensyn” er da 

ikke avgjørende, dersom aktiviteten objektivt sett er egnet til å gi overskudd. 

Det er ikke krav om regnskapsføring for hobbyhester. Hvis driften og sannsynlighet 

for overskudd øker slik at det kan bli spørsmål om aktiviteten er virksomhet, kan 

skattyter anbefales å føre en viss oversikt over inntekter og kostnader. 
 
 
2.1.4.10 Fôrproduksjon 

 

Ordinær fôrproduksjon for salg som foregår fra landbrukseiendom anses som jordbruk 

uavhengig av om salget rettes mot hester eller andre dyr. Forutsatt at virksomhetskravene 

er oppfylt skattlegges dette som jordbruksvirksomhet. Dersom produksjonen er liten og 

det i tillegg drives en eller annen form for hestehold som virksomhet, må det vurderes om 

fôrproduksjonen skal anses som en del av denne i stedet for som egen 

jordbruksvirksomhet. 
 
 
Verdien av de jordbruksprodukter som kunne vært solgt fra en jordbruksvirksomhet, men 

i stedet nyttes i hestehold, anses som jordbruksinntekt med den pris jordbruket ville 

oppnådd ved regulært salg av samme produktmengde. Dette gjelder uavhengig av om 

hesteholdet er virksomhet eller ikke (uttak til privat eller til annen virksomhet). 
 
 
 
2.2. Formue 

 
 
Bestemmelsene om skatteplikt for formue og verdsettelse av skattepliktig formue finnes 

i skatteloven kapittel 4. Som skattepliktig bruttoformue regnes i utgangspunktet alle 

formuesobjekter med omsetningsverdi som skattyteren eier ved utgangen av 

inntektsåret, herunder fysiske gjenstander, verdipapirer, rettigheter osv. I 

utgangspunktet gjelder dette uansett hvor i verden eiendelene befinner seg. Dette følger 

av hovedregelen om formue i skatteloven § 4-1. 
 
 
2.2.1 Hestesport – trav / galopp 

 

I Skattedirektoratets ”Takseringsregler” for 2015 § 3-1-4 bokstav a nr. 6 
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finnes formuessatsene for ”Hester som nyttes i trav- og galoppsport. 
 
 
”Trav og galopphester føres opp med antatt salgsverdi. Hester av eget oppal under 1 år 

bør normalt settes til minst kr19 000. Denne verdi økes for hvert år inntil 3 år. Hester som 

har nådd denne alder i2015, skal verdsettes til minst kr 45 000. Er hesten forsikret og 15 

prosent av forsikringssummen overstiger satsene foran, legges 15 prosent av 

forsikringssummen til grunn. Verdien for slike hester eid utenfor næringsvirksomhet, kan 

ikke settes ned før det er sannsynlig at vedkommende hest har en lavere salgsverdi.” 

2.2.2 Hestehold for bruk / driftsmiddel i jord- og / eller skogbruk  

Reglene om verdsetting av bl.a. hester er gitt i forskrift til ligningsloven "Forskrift om 
videreføring av § 3 og § 4 i tidligere regnskapsforskrift for skattepliktige som driver 
jordbruk, gartneri eller skogbruk". Forskriften er fastsatt av Skattedirektoratet 12. april 2011. 

 
Hester i jordbruket defineres som omløpsmidler, på linje med buskap for øvrig i jordbruket, 

jf. skatteloven § 8-1 fjerde ledd. Hester av eget oppal og innkjøpte hester til bruk i 

virksomhet (unntatt hester nevnt under pkt. 2.2.1 (trav og galoppsport) fastsettes til 

tilvirkningsverdien ved eget oppal. 

Satser for eget oppal for inntektsåret 2015 finnes i Skattedirektoratets 

”takseringsregler” under samme punkt som nevnt ovenfor: 

Fjording Dølahest 
 

Hester inntil 1 år kr 1 500 kr  2 100 

Hester inntil 2 år " 3 800 "  5 300 

Hester inntil 3 år " 6 000 "  8 400 

Hester over 3 år " 7 500 " 10 500 
 
 

Her er det skille mellom mindre (fjording) og større hester (døla), og hester inntil 1 år og 

over 3 år. Verdien av voksne hester kan ikke avskrives og blir stående uendret inntil 

realisasjon. Disse verdier nyttes både i regnskapet/balansen og som skattepliktig formue. 
 
 

2.2.3 Avl og oppdrett 
 

Hester som inngår i buskap i jordbruket, anses som omløpsmiddel, jf. ovenfor under 

2.2.2. Hester av eget oppal beregnet for salg skal verdsettes etter samme regler som under 
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pkt. 2.2.2. 

Beholdning av hester innkjøpt og beregnet for salg, skal blanseføres til innkjøpspris 

med tillegg av forutgifter, jf skatteloven § 14-5. 
 

 
2.2.4 Ride- / aktivitetssenter 
Hester som brukes som driftsmiddel i ride- og aktivitetssenter verdsettes etter samme 

prinsipper og verdier som for hester benyttet som driftsmiddel i jordbruk, jf. pkt. 2.2.2 

over. Jf. også takseringsreglene § 3-1-4 vedrørende verdsettelse av hester til bruk i 

virksomhet. 
 
 
2.2.5 Grønn omsorg / turisme 

 

Drives grønn omsorg / turisme som egen virksomhet, skal hester som brukes som 

driftsmiddel i denne næringen verdsettes etter samme prinsipper og verdier som for hester 

benyttet som driftsmiddel i jordbruk, jf. pkt. 2.2.2 over. 
 
 
2.2.6 Hobby- / trivselsbruk 

 

I utgangspunktet samme verdsettelsesprinsipp som under pkt. 2.2.1 – trav / galopp. 
 
 
 
2.2.7 Fôrlager 

 

Den del av egenprodusert avling som regnes å gå med til hesteholdet som en del av 

gårdsdriften, slik som fôr og lignende er ikke skattepliktig formue, jf. sktl. § 4-2 (1) 

bokstav h. 
 
 
Innkjøpte varer som f.eks. kraftfôr, kunstgjødsel, drivstoff, diverse materialer o.l. som 

ligger på lager ved inntektsårets utgang, skal tas med som formue etter innkjøpsprisen 

tillagt eventuell frakt. 
 
 
Innkjøpt grovfôrlager som er i behold ved årets utgang, er skattepliktig formue og 

verdsettes til innkjøpspris. 
 
 
2.2.8 Driftsbygning/staller/ridehaller 

 

Fra og med inntektsåret 2010 gjelder nye regler om formuesverdsetting av ikke-utleid 

næringseiendom, jf. skatteloven § 4-10 (4).  Dette vil gjelde verdsettelse av for eksempel 

ridehaller, staller og andre driftsbygninger knyttet til virksomhet innen hestehold. 
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Formuesverdien av ikke-utleid næringseiendom fastsettes på grunnlag av en beregnet 

utleieverdi som er produktet av eiendommens areal og en beregnet kvadratmeterleie, 

multiplisert med faktoren 0,9. Beløpet som framkommer divideres med en 

kalkulasjonsfaktor (0,075 for 2014). Formuesverdien settes til 70 % av dette beløpet.   
 

Se Lignings-ABC 2015, emne "Formue", punkt 8 "Verdsetting, næringseiendom"for mer 

informasjon om reglene for fastsettelsen av formuesverdien på næringseiendommer. 
 
2.3 Fordeling av kostnader ved atskilte virksomheter/aktviteter 

 
 
I de tilfeller skattyter har flere virksomheter, for eksempel hestehold som selvstendig 

virksomhet og jordbruksvirksomhet, må reelle kostnader fordeles mellom virksomhetene 

ut fra faktisk bruk og der de er pådratt. Eksempel: En traktor er nyttet 360 timer i 

jordbruket og 40 timer i hestehold. De reelle kostnadene knyttet til traktoren fordeles 

med 90 prosent på jordbruket og 10 prosent på hesteholdet. 
 
 
Ved felles benyttelse av driftsmiddel i flere virksomheter (som traktor el.) skal faktiske 

kostnader inklusive avskrivninger fordeles i forhold til den reelle bruken. Driftsmidlet skal 

føres i den virksomheten der den hovedsakelige bruk finner sted.  

 

Ved overføring av egenproduserte varer fra en virksomhet til en annen verdsettes og 

inntekt-/kostnadsføres varen etter den pris virksomheten ellers kunne solgt den for 

(Skattedirektoratet i brev av 17. januar 2001). 
 

Dersom en eller flere av virksomhetene er organisert som selskap og således er 

eget/egne juridisk(e) subjekt(er), vil overføring av formuesgoder mellom 

virksomhetene anses som realisasjon, og ved fellesbruk må det beregnes leie mellom 

virksomhetene. 
 
 
Dersom hesteholdet ikke anses som skattepliktig virksomhet (”hobby”) er det ingen 

fradragsrett for kostnader. Dersom det leies eller brukes driftsmidler eller tas ut varer fra en 

skattepliktig virksomhet må ytelsene inntektsføres i denne virksomheten, selv om det ikke 

blir fradragsrett for kostnadene i ”hobbyhesteholdet”. Av ”Takseringsreglene” fremgår 

verdien av stallplass og uttatt fôr til hester som nyttes i travsport eller på annen måte 
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utenom jord- og skogbruksvirksomhet. Satsene gjelder kun beite og egenprodusert grovfôr, 

ikke faktiske kostnader som innkjøpt kraftfôr etc. Produksjonstilskudd som mottas for 

hobbyhester utenom virksomhet, er skattefri inntekt. 
 
 
3. Merverdiavgift 

 
 
3.1 Innledning 

 
Næringsdrivende skal på visse vilkår registreres i Merverdiavgiftsregisteret og beregne 

og betale avgift av sin omsetning. Registrerings- og avgiftsplikt forutsetter at fire 

grunnvilkår er oppfylt: 

Det må foreligge omsetning av varer eller tjenester  

Omsetningen må gjelde avgiftspliktige ytelser  

Omsetningen må skje som ledd i næringsvirksomhet 

Avgiftspliktig omsetning/uttak må ha oversteget kr 50 000 i en periode på 12 mnd. 
 
 
 
Registrerte næringsdrivende skal beregne utgående merverdiavgift av sin avgiftspliktige 

omsetning, innførsel og uttak, og har på nærmere vilkår rett til fradrag for inngående 

merverdiavgift. Avgiften skal innberettes på omsetningsoppgave, og avgiftsbeløpet må 

innbetales til staten innen utløpet av oppgavefristen. 
 
3.2 Krav til næringsvirksomhet 

 
Det er et grunnleggende vilkår for registrerings- og avgiftsplikt at aktiviteten utøves som 

ledd i næring. Vilkåret innebærer en avgrensing mot lønnstakere, hobbyvirksomhet mv. 

Merverdiavgiftsloven har ingen definisjon av begrepet næringsvirksomhet. Begrepet 

forstås hovedsakelig på samme måte som i skatteretten. I Merverdiavgiftshåndboken11. 

utgave 2015, punkt 2-1.4 (side 69) ”Kravet til næringsvirksomhet” heter det: 
 
 
”Vurderingen av om det foreligger næringsvirksomhet i merverdiavgiftslovens forstand, 

vil stort sett være den samme som foretas i relasjon til skattelovgivningen og 

folketrygdloven. Dette innebærer at virksomheten/aktiviteten må være av et visst omfang, 

være egnet til å gi økonomisk overskudd i overskuelig framtid og drives for eierens egen 

regning og risiko. Tidsperspektivet er bransjeavhengig.” 
 
 
Dersom en næringsdrivende driver aktivitet på flere områder, må det vurderes om de ulike 
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aktiviteter skal anses som én eller flere virksomheter i relasjon til næringsbegrepet. 

Foreligger det flere virksomheter, må kravet til næring være oppfylt for hver enkelt 

virksomhet. 
 
 
Hva som skal anses som en virksomhet kan være vanskelig å avgjøre. For at aktivitetene i 

forhold til næringsbegrepet skal vurderes som én og samme virksomhet, må disse stå i en 

naturlig sammenheng med hverandre. Hvis en jordbruker i tillegg til sin 

jordbruksvirksomhet deltar i travløp med travhester, må disse aktivitetene normalt 

vurderes hver for seg. Det foreligger ingen naturlig sammenheng mellom 

jordbruksvirksomheten og hestesportaktiviteten. Driver vedkommende derimot både med 

oppdrett av hester for salg, og annet husdyrhold innen jordbruksnæring, kan disse 

aktivitetene etter en konkret vurdering anses å ha en slik sammenheng med hverandre at 

de utgjør én virksomhet. 
 
 

3.3 Selv om samme eier driver flere virksomheter, anses denne som ett avgiftssubjekt 
med ett registreringsnummer.Krav om omsetning 

 
 
Det er et grunnleggende vilkår for avgiftsplikt at det foreligger en transaksjon, 

normalt omsetning. Med omsetning menes levering av varer og tjenester mot 

vederlag. 
 
Kravet til omsetning innebærer at det må være en viss sammenheng mellom varen eller 

tjenesten og vederlaget. Et sentralt moment vil være om partenes ytelser i sammenheng 

etablerer en gjensidig bebyrdende avtale. Om det foreligger omsetning må vurderes 

konkret for hver enkelt ytelse og for hvert enkelt tilfelle. 
 
 
For tjenester som gjelder oppdrett, oppstalling og trening av hest vil det gjennomgående 

foreligge ytelse mot ytelse, slik at det foreligger omsetning i merverdiavgiftslovens 

forstand. Skattedirektoratet har i brev 21. desember 2001 uttalt at startpenger for å delta i 

hesteløp anses som vederlag ved omsetning og er avgiftspliktig forutsatt at det utøves 

næringsvirksomhet. 
 
 
Premiepenger til hesteeiere i trav- og galoppløp anses i henhold til forvaltningspraksis 

ikke som vederlag ved omsetning, idet man har lagt til grunn at det ikke leveres en tjeneste 
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som motytelse. Premiebeløpet skal derfor ikke avgiftsberegnes. Premieutbetalinger til 

kusk, hestetrener eller lignende som utbetales i tråd med regelverket for løpet og uten at 

det leveres noen tjeneste som motytelse, anses heller ikke som vederlag ved omsetning. 

Dersom retten til (andel i) slike pengepremier følger av avtalen med hesteeier om levering 

av trenings- og kusketjenester, må imidlertid premiepengene anses som vederlag ved 

avgiftspliktig omsetning. Det samme gjelder premieandel til hesteoppdretter når dette 

inngår som en del av vederlaget ved salg av hesten. 
 
 
 
3.4 Registrering og omsetningsoppgave 

 
Virksomhet med hestehold er registreringspliktig dersom skattyter har samlet 

avgiftspliktig omsetning og uttak av varer og tjenester som overstiger kr 50 000 i løpet 

av 12 måneder. 
 
 
Registrert næringsdrivende skal levere omsetningsoppgave seks ganger i året. Dette 

gjelder også virksomhet som består i hestehold. Ved årsomsetning under en million 

kroner, merverdiavgift ikke medregnet, kan det søkes om å levere oppgave en gang i 

året med forfall 10. mars. Søknad om dette sendes skatteetaten. 
 
 
 
Jord- og skogbruksvirksomhet med binæringer skal levere omsetningsoppgave en gang i 

året med forfall 10. april. 
 
 
Hestehold drevet som en del av jord- eller skogbruksvirksomhet, eller hestehold som egen 

virksomhet og med omsetning under kr 30 000 i året, kan innberettes på samme oppgave 

som jordbruksvirksomheten. 
 
 
Dersom den næringsdrivende skal levere årlig primærnæringsoppgave, men også har 

avgiftspliktig omsetning fra annen næringsvirksomhet som overstiger kr 30 000, må det 

leveres egen omsetningsoppgave for sistnevnte virksomhet. 
 
 
 

3.5 Avgiftspliktens omfang 
 
 
3.5.1 Innledning 
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Det skal som utgangspunkt svares merverdiavgift av omsetning av alle varer og tjenester 

med mindre det foreligger fritak eller unntak fra avgiftsplikten for den omsatte ytelsen. 

Omsetning og utleie av fast eiendom, undervisningstjenester, omvisningstjenester og 

tjenester i form av rett til å utøve idrettsaktiviteter er eksempler på unntatte tjenester som 

kan være aktuelle for hestebransjen. 
 
 
 
3.5.2 Omsetning av varer og tjenester 
Fôring og stell av hester er avgiftspliktige ytelser. Videre er utleie av hest uten 

undervisning avgiftspliktig, mens rideopplæring, ride- og opplevelsesturer med 

instruktør/leder, normalt faller utenfor loven. Transport med hest og vogn/hestedrosje 

anses som en persontransporttjeneste (jf. Skattedirektoratets fellesskriv 5. mars 2004) som 

det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats på 8 pst. av. Ridning anses derimot 

ikke som persontransport. 
 
 
Utleie av stallplass med adgang til bruk av ridebaner etc. anses som utleie av fast 

eiendom og faller utenfor merverdiavgiftsloven. Tjenester i form av pass og stell av 

hester er avgiftspliktig. Leie av stallplass er i utgangspunktet utenfor loven, men dersom 

utleien skjer sammen med pass og stell av hester sees aktivitetene i sammenheng og hele 

tjenesten blir avgiftspliktig. Det blir imidlertid i visse tilfeller av ”oppstalling” godtatt at 

det ytes separate tjenester med utleie av fast eiendom uten merverdiavgift (boksleie) og 

fôring og stell med avgift. Dette forutsetter at det er inngått separate avtaler for leie av 

fast eiendom (boksplass) der hesteeier selv har ansvar for hest og utstyr, og avtale om 

tjenester i form av fôring, lufting etc. 
 
 
Tjenester som gjelder avl, oppdrett mv. omfattes av avgiftsplikten. Sprangridning, galopp- 

og travsport anses imidlertid som idrettstjenester som faller utenfor merverdiavgiftsloven. 

Innkjøp av en travhest som etter en periode med travløp går over i avl, vil være en 

anskaffelse til bruk i virksomhet utenfor loven. Dette gjelder selv om den etterfølgende 

bruk av hesten i avl ble planlagt allerede ved anskaffelsen. Prestasjoner i travløp vil i stor 

grad være bestemmende for markedsverdien som avlshest, men deltagelse i travløp må 

likevel anses som en selvstendig aktivitet som avgiftsmessig normalt må holdes adskilt fra 

avlsvirksomheten. 
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For hester som sponses av næringslivet vil sponsorinntektene være avgiftspliktige dersom 

det foreligger en motytelse. Det stilles beskjedne krav til motytelse for at det anses å 

foreligge avgiftspliktig omsetning. Som eksempel på motytelse kan nevnes profilering 

gjennom annonsering over høyttaler eller i trykksaker, hestedekken med firmalogo og 

navn, reklame på hestehenger mv. Rene gaveytelser anses ikke som vederlag ved 

omsetning i merverdiavgiftslovens forstand. 
 
 
 
3.5.3 Uttak av varer og tjenester 

 

Det skal betales uttaksmerverdiavgift når en vare tas ut fra avgiftspliktig virksomhet til 

formål som faller utenfor loven, f.eks. til bruk privat eller til bruk i unntatt virksomhet 

(undervisning, ridesenter, trav, galopp mv.). Hvis f.eks. et hestesenter er registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret for virksomhet med foring og stell mv. av hester, og fôr fra 

denne virksomheten tas ut til bruk privat, skal det dermed betales merverdiavgift. 
 
 
Det er imidlertid fritak for merverdiavgift for uttak av produkter fra eget jordbruk med 

binæringer, jf. merverdiavgiftsloven § 6-20 første ledd. For eksempel er uttak av fôr 

produsert i jordbruksvirksomhet til hobbyhest fritatt for merverdiavgift. 
 

Merverdiavgiften beregnes på grunnlag av varens eller tjenestens 

alminnelige omsetningsverdi. 
 
 
 
3.6 Fradrag for inngående merverdiavgift 

 
Inngående merverdiavgift som påløper ved anskaffelse av varer og tjenester til bruk i den 

avgiftspliktige virksomheten er fradragsberettiget. Merverdiavgift på anskaffelser som 

fullt ut er til bruk i avgiftspliktig virksomhet er fradragsberettiget i sin helhet, mens det 

ikke foreligger fradragsrett for avgift på anskaffelser til virksomhet som er unntatt fra 

merverdiavgiftsloven. Når det gjelder avgift på anskaffelser som er til bruk under ett for 

den avgiftspliktige og den unntatte virksomheten (felleskostnader), skal den inngående 

avgiften på disse kostnadene fordeles. Hovedregelen er at fordelingen skjer ut fra antatt 

faktisk bruk innenfor og utenfor loven, jf merverdiavgiftsloven § 8-2. Fordelingen må 

kunne begrunnes. 
 
 
For en stall som brukes både i fradragsberettiget og ikke-fradragsberettiget virksomhet 
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kan fordeling eksempelvis skje ut fra antall stallplasser og bruken av disse. For 

transportmidler vil den faktiske bruk innenfor og utenfor loven bestemme fordelingen. 
 
 
 
3.7 Frivillig registrering for utleie 

 
Utleie av stallplass som isolert ytelse faller utenfor merverdiavgiftsloven, se avsnitt 3.5.2. 

Det foreligger derfor ikke fradragsrett for merverdiavgift på kostnadene til stall og annen 

fast eiendom. Dersom stallen er til bruk i leietakers avgiftspliktige virksomhet, kan utleier 

søke om frivillig registrering etter merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd. Frivillig 

registrert utleier skal beregne avgift på leien og får fradragsrett for inngående 

merverdiavgift på anskaffelser til utleiebygget/-anlegget i den utstrekning dette omfattes 

av den frivillige registreringen. 
 
 
 
3.8 Tilbakegående avgiftsoppgjør 

 
Det gis fradragsrett for inngående avgift som er anskaffet inntil tre år før 

registrering i Merverdiavgiftsregisteret (tilbakegående avgiftsoppgjør). 

Fradragsretten gjelder i den utstrekning anskaffelsene har direkte sammenheng 

med omsetningen i den registrerte virksomheten. Vilkåret innebærer bl.a. at 

anskaffelsen ikke må ha vært benyttet i hobbyvirksomhet utøvd før den 

avgiftspliktige virksomheten ble igangsatt. Fradragsretten gjelder ikke for varer 

og tjenester som er omsatt før registreringen. 
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