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Ønsker du å abonnere?
Skatteinfo publiseres av
Skatteetaten. 

Har du innspill eller ønsker 
å få nyhetsbrevet tilsendt på 
e-post, kontakt oss på
skatteinfo@skatteetaten.no

For mer informasjon, sjekk 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 7 – oktober 2021

Skatteinfo

Skatteetaten moderniserer  
mva-området og nå står  mva- 
meldingen for tur.  I første omgang 
vil endringen gjelde RF-0002 – 
alminnelig næring, alle terminer, 
og RF-0004 – primærnæring, 
to-månedlig termin. Ny melding 
for års-termin, omvendt avgiftsplikt 
og merverdiavgiftskompensasjon 
kommer senere.  

Innsending fra  
regnskapssystem  
Skatteetaten anbefaler at man 

benytter et regnskapssystem og 
leverer mva-meldingen direkte 
derfra. Da genereres mva- 
meldingen basert på regnskaps- 
data, valideres og kan sendes 
direkte inn. Det blir raskere og  
enklere, og antall feil vil reduseres.  

Det vil også være mulig å levere 
ny mva-melding via  
skatteetaten.no, men det vil ikke  
lenger være mulig å innlevere  
mva-meldinger for terminer i 2022 
gjennom Altinn.  

Ny mva-melding fra 1. januar 2022 

Ny melding fra 1. januar  
Den nye mva-meldingen gjelder 
for nye terminer i 2022.  
Dersom du leverer to-månedlige  
mva-meldinger, må du sende inn 
mva-meldingen for perioden  
januar og februar 2022 på nytt 
format innen fristen 10. april.   

Dersom du har årlige terminer,  
vil du først kunne sende 
inn mva-melding på nytt format  
i 2023. Merk også at alle  
korrigeringer på terminer som 
gjelder før 2022 må meldes inn på 
gammelt format i Altinn.   

Hold deg oppdatert  
Ny og oppdatert informasjon 
finner du også på våre  
nettsider:  
skatteetaten.no/nymva   

Er du systemleverandør og 
ønsker å vite mer, kan du følge 
med på vår github-side  

Fra 1. januar 2022 skal mva-meldingen leveres i nytt format 
– og ikke lenger i Altinn.  
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Avgiftsmessig behandling ved felles  
innkjøp og utlegg
Når flere foretak går sammen om å anskaffe en vare eller tjeneste til felles eller delt bruk,  
må grunnleggende krav om fradragsrett være oppfylt.

Noen ganger går flere foretak 
sammen om å gjøre en  
anskaffelse, eller et foretak legger 
ut for et annet foretak i forbindelse  
med en anskaffelse. Dette er 
spesielt aktuelt innenfor  
konserner, men kan også fore-
komme i andre typer samarbeid 
som for eksempel kontor- 
fellesskap. 

Slike tilfeller krever at fradrags-
føring av inngående merverdi- 
avgift på anskaffelsen gis særlig 
oppmerksomhet. Det må også 
vurderes hvorvidt den betalende 
parten skal oppkreve utgående 
merverdiavgift i forbindelse med 
krav om refusjon for sitt utlegg.  

Avgrensning mot omsetning 
Som hovedregel er all levering i 
næring av varer og tjenester mot 
vederlag avgiftspliktig omsetning 
etter merverdiavgiftsloven  

§§ 1-3 første ledd bokstav a og 
3-1 første ledd, med mindre om-
setningen etter lov eller forskrift 
er fritatt eller unntatt fra merverdi- 
avgift. Som utgangspunkt er  
beregningsgrunnlaget for 
merverdiavgiften det vederlaget 
som oppnås for den avgifts- 
pliktige omsetningen, jf. §§ 4-1  
og 4-2. 

Ved kostnadsdeling eller utlegg  
kan imidlertid levering av en 
vare eller tjeneste på visse 
vilkår leveres fra et foretak til et 
annet uten at det regnes som 
merverdiavgiftspliktig omsetning. 
I punktene nedenfor om utlegg og 
kostnadsdeling går vi nærmere 
inn på når dette er aktuelt. 

Fradrag ved felles innkjøp og 
utlegg  
Anskaffelser til bruk i merverdi- 
avgiftspliktig virksomhet er i  

utgangspunktet fradrags- 
berettiget. Det er formålet på  
anskaffelsestidspunktet som er  
avgjørende. For at en anskaffelse 
skal gi grunnlag for fradrag for  
inngående merverdiavgift, må den 
i tillegg være dokumentert etter 
de generelle kravene i bokførings-
forskriften. 

Kravet om at anskaffelsen er til 
bruk i den merverdiavgiftspliktige 
virksomheten, blir veldig tydelig i 
forbindelse med utlegg og kost-
nadsdeling, hvor kjøper og bruker 
av varen eller tjenesten ikke er 
den samme. Der to eller flere 
næringsdrivende går sammen om 
felles innkjøp, og i situasjoner der 
det gjøres utlegg, vil ikke nødven-
digvis de grunnleggende kravene 
for fradragsrett være oppfylt.  

Artikkelen fortsetter
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I den videre gjennomgangen  
forutsettes det at anskaffelsen  
i sin helhet skal brukes i virksom-
het registrert i Merverdiavgifts- 
registeret, at fradragsrett for 
anskaffelsen ikke er avskåret på 
særskilt grunnlag og at dokumen-
tasjonen er tilfredsstillende. 

Utlegg 
Utlegg anses ikke som omsetning, 
og det skal derfor ikke beregnes 
merverdiavgift når kjøper (foretak 
A) krever dekket sine kostnader,  
selv om det i den forbindelse 
utstedes en faktura. Dette med-
fører at utlegget ikke skal føres 
i resultatregnskapet hos A, men 
balanseføres som annen kortsiktig 
fordring. 

Dersom foretak A legger ut for en 
vare eller tjeneste som foretak 
B skal benytte i sin virksomhet, 
vil foretak B ha fradragsrett for 
inngående merverdiavgift, hvis  
utlegget er avtalt mellom partene 
og salgsdokumentasjonen  
utstedes i B sitt navn.  

Kostnadsdeling 
To eller flere foretak kan også gå 
sammen om å anskaffe en vare 
eller tjeneste til felles eller delt 
bruk. Dersom faktura utstedes til 
hver enkelt part for deres respek-
tive andel, oppstår ingen delings- 
problematikk eller utfordringer 
knyttet til merverdiavgift, hvis 
andelen uttrykker antatt bruk på 
anskaffelsestidspunktet. Ofte  
utstedes imidlertid samlet faktura 
til ett av foretakene, som videre 
krever tilbakebetalt de respektive 
andelene fra de andre foretakene. 
Det blir da spørsmål om hvordan 
den inngående merverdiavgiften 
skal behandles. 

Problemstillingen oppstår fordi det 

er utelukkende den som er angitt 
som kjøper i salgsdokumentet 
som har fradragsrett for inngående 
merverdiavgift, og kun for den 
andel av anskaffelsen som kjøpe-
ren skal bruke i sin virksomhet. 
Dersom foretak A står som kjøper 
i forbindelse med kjøp av en vare 
som A og fire andre foretak skal 
benytte likt, vil A med andre ord 
kunne fradragsføre en femtedel av 
den inngående merverdiavgiften, 
mens resten av fradraget går tapt. 

Særskilt dokumentasjon
For å avhjelpe dette har det i 
Direktøren for skattevesenets 
rundskriv 40 av 29. september 
1975, og i senere uttalelser fra 
Skatteetaten, blitt akseptert en 
særskilt dokumentasjonsordning 
ved fellesanskaffelser. Det kreves 
da at foretaket som står angitt som 
kjøper, utarbeider en liste over 
hvilken andel av fakturaen og den 
inngående merverdiavgiften som 
gjelder det enkelte foretak i  
samarbeidet. 

Videre må listen og gjenpart av 
originalfaktura legges ved faktu-
raen når foretaket krever tilbake 
utlegget sitt fra de andre fore- 
takene. Dersom dokumentasjons- 
kravene er oppfylt, vil foretakene 
ha fradragsrett for sin andel av 
inngående merverdiavgift som er 
påløpt i forbindelse med  
anskaffelsen. 

En forutsetning for å benytte 
rundskriv 40-modellen, er at det er 
inngått avtale om kostnads- 
deling mellom det foretaket som 
står som fakturamottaker og alle 
de øvrige selskapene i samarbei-
det, samt at fellesinnkjøpet ikke er 
gjort kun for å oppnå rabatter hos 
leverandøren. Rundskriv 40-mod-
ellen er bare anvendelig dersom  

varene eller tjenesten ikke på noe 
tidspunkt har vært privatrettslig 
eid fullt ut av det subjektet som 
forestår innkjøpet på vegne av 
samarbeidsfellesskapet.

Ordningen må kunne dokument-
eres ved avtaler, regnskapsføring 
med videre, som viser at de 
aktuelle varene/tjenesten faktisk 
er kjøpt inn i fellesskap med de 
andre partene i samarbeidet om 
kostnadsdeling. Det kan heller ikke 
gjøres påslag ved viderefakture-
ringen. Bruk av modellen forut-
setter at det ikke er andre forhold 
som gjør at ordningen anses som 
merverdiavgiftspliktig omsetning. 

Deling av lønnskostnader
Avslutningsvis vil vi påpeke at 
utleie av arbeidskraft mellom 
samarbeidende selskaper som 
hovedregel er avgiftspliktig omset-
ning som må avgiftsberegnes og 
faktureres på vanlig måte.
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https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/rundskriv-retningslinjer-og-andre-rettskilder/rundskriv/fradragsrett-driftsmiddel-i-sameie/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/rundskriv-retningslinjer-og-andre-rettskilder/rundskriv/fradragsrett-driftsmiddel-i-sameie/
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Kunden kan enkelt gi deg tilgang 
på skatteetaten.no/delegere, slik 
at du slipper unødvendig venting 
på dokumenter fra oss i posten. 
Det betyr at du kan hjelpe til med 
alt fra endring av skattekort/for-
skuddsskatt til konto for utbetaling 
av tilgodebeløp, eller for eksempel 
søknad om betalingsavtale.   

Med rollen Skatteforhold for 
privatpersoner kan du også regis-
trere kontonummer for utbetaling 
av skatt. Tidligere var det kun 
mulig å registrere norsk konto og 
utenlandsk konto med IBAN i den 
elektroniske løsningen. Nå er det 
også mulig å registrere 
• konto til arving eller bostyrer 
• konto som ikke er din (fullmakts- 

konto) 
• utenlandsk konto uten IBAN 

Noen fordeler med elektronisk 
kommunikasjon 
Med elektronisk innsending mottar 
vi kontoinformasjonen raskere og 
kan utbetale tidligere.  

Kravet til dokumentasjon her er 
lavere enn om kontoinformasjonen 
blir sendt på papir.

Fikk du tilgang før 1. mars 2021, 
må kunden din gi deg utvidet  
tilgang på  
skatteetaten.no/delegere

Mangler kunden din norsk BankID, kan MinID og PIN-kodebrev 
bestilles. Brevet blir automatisk sendt til folkeregistrert adresse. 

Er det tvil om hvilken adresse som er registrert, kan kunden 
selv ringe Folkeregisteret på 800 80 000 eller +47 22 07 70 00, 
tastevalg 1 – 2. 
 
På skatteetaten.no/flytte finner du papirskjema for endring av 
adresse. 

Mer informasjon om pålogging finner du på Bli elektronisk bruker

Skal du hjelpe kunden din  
med en skattesak?
Nå kan du få tilgang til skattesaken fra A til Å med rollen  
Skatteforhold for privatpersoner.

Kjøp fra utlandet
Her får du hjelp til å avgjøre om  
og hvordan du skal rapportere,  
og eventuelt betale, merverdi- 
avgift på tjenester du som 
næringsdrivende kjøper fra 
utlandet – fjernleverbare  
tjenester. 

Merverdiavgift på tjenester  
virksomheten har kjøpt fra 
utlandet

Lenker 

Disse to lenkene kan være 
nyttige hvis du får spørsmål/ 
henvendelse fra kunder eller 
bekjente om innrapporteringsfeil 
i skatteoppgjøret.

Feil i skatteoppgjøret?
For at skatteoppgjøret ditt skal 
bli riktig, må arbeidsgiveren din  
rapportere korrekt inntekt og  
forskuddstrekk. Hvis arbeids- 
giveren din ikke har gjort dette, 
må du be om at feilen blir rettet.
Klage på feil eller manglende 
forskuddstrekk

Mine inntekter  
og arbeidsforhold
Arbeidsgivere, pensjons- 
utbetalere eller andre, skal hver 
måned sende en a-melding for 
å oppdatere opplysninger om 
dine inntekter og arbeidsforhold 
til NAV, Statistisk sentralbyrå og 
Skatteetaten.

Logg inn: Se mine inntekter 
og arbeidsforhold Her kan du 
se hvilke opplysninger som er 
sendt til oss. 
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https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/delegere/
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https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/klage-pa-skatteoppgjoret/forskuddstrekk/
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https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=skatt.skatteetaten.no_2023_post&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3D_df833b534dbe89fa5991ed31c7469980ab1716%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://skatt.skatteetaten.no/saml/sp/profile/post/acs%26spEntityID%3Dskatt.skatteetaten.no_2023_post%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST
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Skatteetatens årskonferanse – webinar og digitalt kurs

Modernisering av mva-området 
Vi gir dere et dypdykk i ny 
mva-melding som kommer  
1. januar 2022. Vi ser på hvorfor vi 
moderniserer, hva som kommer og 
hva som blir nytt. Vi starter med en 
introduksjon til temaet og etter det 
vil vi ta for oss spørsmål. 

Webinaret avholdes:  
Tirsdag 30. november  
kl. 09:30 – 11:15 

Ny skattemelding for  
næringsdrivende 
Den nye skattemeldingen for 
lønnstakere og pensjonister er 
tatt godt imot, og nå er det de 
næringsdrivendes tur. 

På dette webinaret forteller vi 
blant annet om hvilken betydning 
endringene har for innsending av 
skattemelding for de ulike  
gruppene næringsdrivende, og når 
vi forventer at endringene treffer 
de ulike gruppene.  

Webinaret avholdes:  
Onsdag 1. desember  
kl. 09:30 – 11:00 

Detaljer webinar 
Invitasjon med informasjon og  
lenke til påmelding til webinarene 
er sendt ut, og du kan gå inn på 
nettsiden vår på skatteetaten for å 
melde deg på.  

Spørsmål til fagpanel
Det er nå mulig å sende oss 
spørsmål til webinarenes fagpanel. 
Vi minner om at dette bør være 
spørsmål av generell karakter. 
Vi vil plukke ut spørsmål som 
favner de bredeste problem- 

stillingene og de mest relevante 
områdene. Spørsmål som går på 
personlige og spesifikke saker vil 
ikke bli tatt med. 

Digitalt kurs 
Årskonferansens digitale kurs 
åpner 1. november og stenger  
30. november. Påmeldingen til 
kurset er godt i gang, og du kan 
melde deg på helt frem til  
21. november. Klikk deg inn på 
nettsiden vår på skatteetaten for  
å lese mer og for å melde deg på.  

Modernisering av mva-området  
og Ny skattemelding for 
næringsdrivende er temaene på 
webinarene som vi skal  
arrangere. 

Påmelding til årskonferansens 
digitale kurs er også godt i gang, 
og du har fortsatt tid til å melde 
deg på. 

Her kan du sende inn spørsmål til disse e-postadressene
 
Modernisering av mva-området:  
MVA-Modernisering@skatteetaten.no   
 
Ny skattemelding for næringsdrivende:  
nyskattemelding@skatteetaten.no  

Det er gratis  

å delta på  

webinarene 
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