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Hva vet vi om de mva-pliktige? 

Merverdiavgiften er forventet å utgjøre nesten en 
tredjedel av de samlede skatte- og avgiftsinntektene på 
statsbudsjettet i 2018. For å sikre en så viktig inntektskilde, 
er det av stor betydning at Skatteetaten legger til 
rette for at de næringsdrivende etterlever regelverket. 
Skatteetaten har gjennom flere år gjennomført analyser 
av de merverdiavgiftspliktige. Blant funnene er at mange 
virksomheter i avslutningsfasen får problemer med å levere 
merverdiavgiftsmeldingen og betale merverdiavgift, mens 
nye virksomheter som lykkes, følger opp sine forpliktelser 
overfor Skatteetaten helt fra starten.

Det er merverdiavgift (mva) på nesten alle varer og tjenester, 
og næringsdrivende krever denne inn når de selger noe, 
samtidig som de kan kreve å få fradrag for denne avgiften når 
de selv kjøper varer. Alle næringsdrivende med avgiftspliktig 
omsetning over en viss størrelse, som oftest 50 000 kroner, 
har plikt til å søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret.  
Virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret 
skal levere mva-melding. Når den er riktig utfylt, viser den 
hvor mye merverdiavgift virksomheten skal betale til staten, 
eller staten skal betale til virksomheten. 

Skatteetaten har gjennomført flere analyser av hvordan 
mva-pliktige virksomheter etterlever regelverket. Det er blant 
annet analysert hvem som registrerer seg, hvem som leverer 
mva-meldingen og betaler mva, og om de gjør det innenfor 
de fristene som er satt. Videre har vi sett på hva de mva-
pliktige synes er vanskelig som de kontakter Skatteetaten 
om. I tillegg har vi undersøkt utfordringer knyttet til utsatt 
avregning av innførselsmerverdiavgift ved import.

Mange små virksomheter

Det norske næringslivet består av mange små virksomheter.  
65 prosent har ingen ansatte og det er bare i overkant av 
en halv prosent av virksomhetene som har mer enn 100 
ansatte (Statistisk sentralbyrå 2017b).  Blant de mva-pliktige 
virksomhetene er derfor en stor andel små virksomheter. 
Mange driver heller ikke med næringsvirksomhet på fulltid, 
men kombinerer med lønnsarbeid eller pensjon.  Det er alle 
disse Skatteetaten skal nå med regler, systemer og tiltak.

De som registrerer seg for sent, gjør også 
andre feil

Om lag 20 prosent av alle nyregistrerte aksjeselskap (AS) 
og 30 prosent av enkeltpersonsforetak (ENK) registrerer 
seg for sent i Merverdiavgiftsregisteret, noe som betyr at de 
ikke har sendt melding om registrering før de har plikt til å 
levere sin første mva-melding. Omtrent halvparten har bare 

én pliktig termin før de registrerer seg, mens resten har flere. 
Det er flere grunner til forsinkelsen, noen sender melding om 
registrering for sent, mens for andre tar registreringen lang 
tid fordi det mangler opplysninger i den registermeldingen 
de sender.

De virksomhetene som registrerer seg for sent har 
vesentlig høyere sannsynlighet for å levere mva-meldingen 
for sent, enn de som registrerer seg innen fristen. Forskjellen 
er størst i de første terminene etter registreringen, men 
så lenge som tre år etter oppstarten, er det en forskjell. 
Jo senere virksomheten registrerte seg, jo dårligere er 
etterlevelsen. Fordelen med denne kunnskapen er at 
Skatteetaten allerede på registreringstidspunktet vet at 
dette er virksomheter som sannsynligvis vil trenge ekstra 
oppfølging (Vignes 2017).

De virksomhetene som registrerer seg for sent i 
Merverdiavgiftsregisteret har også i gjennomsnitt kortere 
levetid, svakere omsetningsutvikling og høyere sannsynlighet 

for å gå konkurs enn virksomhetene som registrerte seg 
innen fristen. 

Større risiko for at nyetablerte ikke leverer 
mva-melding?

80 prosent av de som har plikt til å levere mva-melding 
gjør dette innenfor tidsfristen.  De 20 prosentene som ikke 
leverer til rett tid, har det til felles at de er små virksomheter 
med kort fartstid, altså mange nyetablerte virksomheter 
(Djupdal, Frøseth og Dalen 2016). 

Det er en vanlig oppfatning at nyetablerte virksomheter 
gjør feil i begynnelsen og blir bedre etter hvert som de får mer 
erfaring. Skatteetaten har derfor sett nærmere på hvordan 
nyetablerte virksomheter følger opp plikten til å levere mva-
melding. En hovedkonklusjon er at de virksomhetene som 
lykkes og er aktive i Merverdiavgiftsregisteret i fire år etter 
registreringen, stort sett har levert mva-meldingene fra 
begynnelsen.  
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Mange av de virksomhetene som ikke leverer har 
kort levetid, og manglende levering inntreffer først og 
fremst rett før virksomhetene avsluttes og går ut av 
Merverdiavgiftsregisteret. Over halvparten av nyetablerte 
foretak avvikles det første året, så dette vil selvfølgelig gjelde 
mange av dem (Statistisk sentralbyrå 2017a). Problemer med 
å levere mva-meldingen gjelder også for virksomheter som 
har drevet noen år før de avvikles (Vignes 2017). Problemene 
er altså knyttet til å avvikle virksomheten, ikke til å være 
nyetablert. 

Krav fastsatt av Skatteetaten betales 
sjeldnere

For virksomheter som ikke leverer mva-meldingen, vil 
omsetningen bli fastsatt av Skatteetaten. Andelen som 
betaler mva avhenger av om betalingen baserer seg 
på egendeklarering eller Skatteetatens fastsettelse. 
Blant selskapene som betaler basert på egendeklarerte 
opplysninger, betaler 90 prosent til rett tid, mens blant 
selskaper som har fått fastsatt kravet av Skatteetaten, er 
det bare 50 prosent som betaler til rett tid.  

Det er flere likhetstrekk mellom de som ikke leverer 
mva-meldingen i tide og de som har problemer med å 
betale mva basert på egendeklarering. I begge grupper er 
sannsynligheten for å gjøre feil størst blant forholdsvis nye 
virksomheter. 

Sannsynligheten for ikke å betale mva basert på 
egendeklarering er størst blant forholdsvis nye virksomheter. 
Disse har mange likhetstrekk med virksomhetene 
som har problemer med å levere mva-meldingen i tide.  
Sannsynligheten for at en virksomhet ikke betaler etter at 
Skatteetaten har fastsatt et krav, er derimot høyere blant 
virksomheter som har drevet noen år (Djupdal og Dalen 
2016).

Bygger opp mva-gjeld lenge før konkurs og 
oppløsning

Hver syvende mva-melding som ble fastsatt av Skatteetaten 
skyldtes i perioden 2008–2015 aksjeselskaper som var i 
ferd med å gå konkurs. Ofte har disse virksomhetene heller 
ikke betalt fastsatt merverdiavgift, og har bygget seg opp 
mva-gjeld før konkursen.  

Gjeldsveksten for virksomheter som oppløses eller går 
konkurs begynner lenge før det skjer, gjerne et helt år før. 
Det er forholdsvis få virksomheter som går konkurs, men 
de representerer mye arbeid for Skatteetaten. Både for 
virksomhetene og etaten vil det være en fordel å ta tak i 
problemene før de har vokst seg store (Vignes 2017).

1 av 10 kontakter Skatteetaten om mva

Skatteetaten har sett på henvendelser fra AS, ENK og 
norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) på telefon, i 
publikumsveiledning og på Altinn. Blant disse virksomhetene, 
tok 19 prosent kontakt med etaten, 11 prosent om mva. 
Det var altså en stor andel som tok kontakt med spørsmål 
om mva. Den mest brukte kanalen var telefon, men Altinn 
ble også brukt. Det er nesten bare ENK som møtte opp i 
publikumsveiledningen. 

En del har spørsmål om registrering i Merverdiavgifts-
registeret, men det ser ikke ut til at de får løst problemet 
sitt første gang de tar kontakt. Tall fra 2013 og 2014 viser 
at nyregistrerte som kontaktet etaten om registering i 
Merverdiavgiftsregisteret i gjennomsnitt kontaktet oss 1,5 
ganger. Det kan tyde på at det ikke er så lett å registrere seg 
riktig (Knutsen, Hetland og Abrahamsen 2017).

De som tar kontakt med Skatteetaten leverer og betaler 
generelt dårligere enn de som aldri tar kontakt, både i 
perioden før og etter at de tok kontakt. Skatteetaten følger 
opp manglende levering og betaling med brev og andre 
tiltak. Det kan være en av årsakene til at mange med dårlig 
etterlevelse tar kontakt.  De som ringer leverer og betaler i 
større grad til rett tid i terminene etter at de tar kontakt enn 
de som ikke gjør det, men forskjellen er liten (Abrahamsen 
og Knutsen 2018).

Tre vanlige spørsmål

De fleste henvendelser fra næringsdrivende kommer til 
Skatteetatens telefontjeneste, Skatteopplysningen (SOL), 
og fem veiledere på mva-linjen til SOL er intervjuet om hva 
de mva-pliktige spør om. De rapporterer at det særlig er tre 
spørsmål virksomhetene vil ha svar på.

For det første har mange spørsmål om det praktiske 
knyttet til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. De 
synes at registreringsskjemaet er for generelt og forutsetter 
en del informasjon som de ikke har på registrerings-

tidspunktet. Dokumentasjonskravene knyttet til første 
faktura fører også til mange spørsmål til Skatteetaten.

For det andre har mange spørsmål til saldo og reskontro 
knyttet til den enkelte termin. De mva-pliktige ringer SOL 
fordi de ikke har oversikt over hvor mye de skal betale. Dette 
gjelder spesielt virksomheter som betaler for sent og der det 
påløper renter på det beløpet de skal betale. 

For det tredje har mange spørsmål knyttet til 
grensedragningene i regelverket, hva som er og ikke er 
merverdiavgiftspliktig virksomhet. Det er særlig selvstendig 
næringsdrivende og små virksomheter som synes det er 
vanskelig å forstå regelverket. De forventer klare svar, noe 
SOL ikke alltid kan gi dem. 

Det viser seg at svært mange sliter med å forstå 
brevene som Skatteetaten sender ut, så brev fra etaten 
utløser mange henvendelser. Her har Skatteetaten store 
forbedringsmuligheter (Westbye og Aas 2016). 

Utfordringer med utsatt avregning av mva ved 
innførsel av varer

Fra 2017 må virksomhetene som importerer varer selv 
beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i 
tolldeklarasjonen. Mva-meldingen har fått tre nye felter for 
innførsel av varer, og virksomhetene har fått utsatt tidspunktet 
for innrapportering og betaling av innførselsmerverdiavgift.

Det er gjort kontroll av et tilfeldig utvalg av virksomheter 
som leverte mva-melding med import eller eksport i første 
termin, og det var en differanse mellom opplysninger 
i tolldeklarasjonen og mva-meldingen. 69 prosent av 
virksomhetene hadde feil i mva-meldingen, som de fikk 
beskjed om å korrigere. For om lag en av fem kontrollerte 
meldinger skyldtes avviket feil i tolldeklarasjonen. 

Mange av virksomhetene som importerer gjør det 
forholdsvis sjelden. 36 prosent av virksomhetene som 
importerte i 2015 gjorde dette bare én gang i løpet av året. 
Mange av disse kjøpene bar preg av å være småkjøp som 
tilfeldigvis er gjort fra utlandet, for eksempel et PC-batteri og 
konvolutter.  Det er også 36 prosent som importerer fra to til 
ni ganger i løpet av et år. Til sammen er det altså mer enn to 
av tre virksomheter som ikke importerer ofte og derfor heller 
ikke får mye erfaring med den nye måten å rapportere på. 

Kunnskapen blir brukt til å utforme tiltak

Analyser av hva mva-pliktige virksomheter gjør feil og hva de 
synes er vanskelig, er nyttig kunnskap når Skatteetaten skal 
utforme nye IKT-løsninger og andre tiltak på mva-området. 
Det gir etaten mulighet til å utvikle løsninger som er godt 
tilpasset næringslivets behov, og som gjør arbeidet lettere 
både for virksomhetene og etaten.
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