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  Our date Din/Your date Inquiries to 

09.03.2020 20.12.2019 Erik Løvseth 

    

  800 80 000 Din/Your reference Telephone 

  Tax Administration 
Norway.no 

 98902870 

   

  Org.nr Our reference Postal address 

974761076  Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

Appeal concerning refund of VAT -                     X                           , id. no.    
. 

The Directorate of Taxes did not rule in your favour. The decision is in Norwegian and can not be appealed. 

Unofficial summary 

On 08.05.2019        Y       on behalf of                       X                     applied for refund of a VAT amount of 

NOK 55 431.  

The Tax office partly refused the application in decision dated 08.11.2019. The refused amount was NOK 

39 638. The grounds for the refusal were that the invoices from      A      were incorrectly issued with VAT. 

Since invoices that are incorrectly issued cannot be corrected through the refund scheme the application 

was refused. 

The decision was appealed 06.01.2020 by     Y       . The tax office also received a letter from                     

A                                           on behalf of the applicant on 20.12.2019, and comments from                                            

B                         on 02.02.2020 and 10.02.2020. 

The appeal was sent to the The Directorate of Taxes. The Directorate has not found that the decision by 

the Tax office is made on wrong grounds, and has therefore decided not to uphold your appeal. 

Legal proceedings 

If you disagree with the decision, you can commence legal proceedings against the Norwegian State. 

Relevant legislation 

• The Tax Administration Act (skatteforvaltningsloven) § 15-1. 

The Tax Administration Act is available online (in Norwegian only) at: www.lovdata.no  

Questions 

It is important that you quote the reference number when you contact us. The reference number is either 

the case number stated at the top of the letter under ‘Our reference’, your organisation number, or 

Norwegian national identity number. Please provide a telephone number where we can contact you. 

http://www.lovdata.no/
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You have a right of access to the case documents on request. 

You can read more about the relevant rules at www.skatteetaten.no or you can call 800 800 00 (+47 22 07 

70 00 from abroad). 

Regards 

 

Harald Hammer 

Legal Department 

Norwegian Directorate of Taxes 

 Erik Løvseth 

  

 

 
 
This document has been electronically approved and contains therefore no handwritten signatures. 
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Skattedirektoratets vedtak i klagesak  

                         X                   , id. nr.  

 

Saken gjelder  

Klage over avslag på søknad om refusjon av inngående merverdiavgift til utenlandsk næringsdrivende.  

Saksforholdet 

Den 08.05.2019 søkte      Y         på vegne av                     X                      om refusjon av merverdiavgift for 

tjenester anskaffet i Norge i perioden juli til desember 2018. Det ble søkt om refusjon av merverdiavgift på 

til sammen kr 55 431. 

I vedtak 08.11.2019 innvilget skattekontoret refusjonskravet delvis med kr 15 793. Det resterende 

søknadsbeløpet på kr 39 638 ble avslått. For de avslåtte beløpene ble det vist til at kostnadene ikke skulle 

ha vært fakturert med merverdiavgift. 

Vedtaket ble påklaget av        Y       på søkers vegne i brev 06.01.2020 etter at det først var innkommet 

brev av 20.12.2019 fra utsteder av fakturaene,                                 A                       . 

Skattekontoret fant ikke grunnlag for å endre vedtaket. Skattekontorets redegjørelse til Skattedirektoratet 

ble sendt til klager på innsyn 14.01.2020. Tilsvarsfristen ble etter forespørsel utsatt til 10.02.2020.                

B                                               innga kommentarer på vegne av klager i e-post 02.02.2020 og brev 

10.02.2020. 

Klagers anførsler 

Det anføres at merverdiavgiften er riktig utstedt da kjøpene må anses som "chain supplies". Det vises til at    

A            og kortene de usteder er en del av et nettverk som kalles     C     .     C     følger prinsippet om 

kjedesalg som innebærer at kortholderen (søker) kjøper varer eller tjenester fra kortformidleren. Kortet kan 

ikke anses som et kredittkort. Det fungerer kun som en identifikator av kunden for at kjedesalgsprinsippet 

skal fungere. Det understrekes at retten og muligheten til å benytte varen eller tjenesten som en eier flyttes 

videre for hvert ledd i kjedetransaksjonen. 

 

I kommentarene til klagen oppgis det at     A       kjøper og videreselger fergebilletter, og at dette 

fremkommer tydelig av at sluttbruker,                        X                   , aldri får noe salgsbilag direkte fra 

fergeselskapet. Det anføres at det ikke kun foreligger en finansiell tjeneste av      A      , men et faktisk kjøp 

og videresalg av tjeneste som skal faktureres med norsk merverdiavgift.  
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Skattedirektoratets vurdering 

Skattedirektoratet er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 første ledd. Klagen anses som 

rettidig fremsatt og skal realitetsbehandles, jf. skatteforvaltningsloven § 13-4 første ledd. 

Etter merverdiavgiftsloven § 10-1 første ledd har næringsdrivende i utlandet som ikke har hatt avgiftspliktig 

omsetning i merverdiavgiftsområdet de siste tolv måneder, rett til refusjon av inngående merverdiavgift på 

nærmere angitte vilkår. Et av vilkårene er at merverdiavgiften hadde vært fradragsberettiget dersom 

virksomheten hadde vært registrert i merverdiavgiftsområdet, bestemmelsens første ledd bokstav c. 

En forutsetning for at merverdiavgiften kan anses fradragsberettiget er at den er beregnet ved omsetning 

av varer og tjenester, det vil si at det foreligger en levering av varer og tjenester mot vederlag, jf. 

merverdiavgiftsloven § 3-1, jf. § 1-3 første ledd bokstav a. 

De fremlagte fakturaene er ustedt av                          A                                 og gjelder kjøp av 

bompengepasseringer og fergetjenester.  

Det legges til grunn at      A      ikke driver med omsetning av fergetransport og bompengepasseringer, og 

at de som i realiteten yter disse tjenestene er ferge- og bompengeselskaper. I klagen er dette forklart med 

at det foreligger en form for kjedesalg/videresalg der kunden (søker) kjøper tjenestene via      A     . Kunden 

får tilgang på tjenestene ved bruk av et kort som     A       har utstedt til kunden.      A       fakturerer senere 

kunden for utgiftene.   

Vi er enig med skattekontoret at ettersom det ikke er     A       som leverer tjenesten til søker, må de 

fakturerte kostnadene anses som utlegg på vegne av søker. Viderefakturering av utlegg kan ikke anses 

som omsetning, siden det ikke har funnet sted noen levering av varer eller tjenester mot vederlag. Det 

skulle dermed ikke ha vært beregnet merverdiavgift ved faktureringen. Dette er i tråd med Skatteetatens 

praksis på området, jf. blant annet Skattedirektoratets avgjørelse i sak                         som skattekontoret 

har vist til i sin uttalelse. 

Retten til refusjon er betinget av at det fremlegges dokumentasjon som er i samsvar med de alminnelige 

dokumentasjonsregler for fradragsretten, jf. merverdiavgiftsloven § 15-10 første ledd og 

bokføringsforskriften kapittel 5. Ettersom de aktuelle tjenestene ikke er levert av    A       er vi også enig 

med skattekontoret i at partene er uriktig oppgitt på fakturaene. Salgsdokumentasjonen oppfyller dermed 

ikke vilkårene i bokføringsforskriften § 5-5-1. 

Vi er videre enige med skattekontoret i at utleggstjenesten som    A       formidler må anses som ytelse og 

formidling av kreditt. Omsetning av finansielle tjenester er unntatt fra merverdiavgiftsloven, jf. § 3-6.  

Vi finner på denne bakgrunn at skattekontoret har avslått søknaden om refusjon på riktig grunnlag. 

Konklusjon 

Skattedirektoratet fastholder skattekontorets vedtak av 08.11.2019 om delvis avslag på søknad om 

refusjon av merverdiavgift. Skattekontoret vil få kopi av dette vedtaket. 


