
 



     



 



   

  

organisasjonsstrukturen og måten fellesoppgaver håndteres på medføre plikt til beregne  

merverdiavgift, så fremt virksomheten var næringsmessig. Det var et politisk ønske om at frivillige 
organisasjoner ikke skulle fakturere slike interne transaksjoner med merverdiavgift. Forut for 
lovfesting av unntaket, hadde Finansdepartementet gitt avgiftsunntak med hjemmel i daværende 
merverdiavgiftslov § 70 til organisasjoner som Norges Idrettsforbund og Norges Handikapforbund.   
   
Også stiftelser kan etter en konkret vurdering være omfattet av unntaket. I Ot.prp. nr. 77 (2005- 
2006) punkt 13.2.5.4 fremgår:   

«Etter departementet sitt syn kan stiftelsar gå inn under omgrepet «veldedige, allmennyttige 

og ideelle institusjoner og organisasjoner». Departementet reknar difor med at stiftelsar kan 

vere omfatta av unntaket dersom den enkelte stiftelse organisatorisk høyrer innanfor 

institusjonen eller organisasjonen o.a. Om ein stiftelse kan reknast for å høyre til ein 

organisasjon o.a., må avgjerast etter ei konkret vurdering. Ei viss tilknyting må kunne 

dokumenterast, til dømes ved felles vedtekter. Departementet føreslår likevel at 

næringsdrivande stiftelsar etter stiftelsesloven § 4 fell utanfor unntaket.»   
   
Verken lov eller forskrift angir kriterier for når en forening/organisasjon skal anses som ledd i en 
annen organisasjon.   
   
I en bindende forhåndsuttalelse av 25. november 2016 (referanse 2016/949190) har Skatt øst tatt 
stilling til hvorvidt to foreninger kunne anses som ledd i en tredje forening, slik at unntaket i 
merverdiavgiftsloven § 3-13 annet ledd (som gjelder ideelle organisasjoner og foreninger, men 
ellers har samme innhold som merverdiavgiftsloven § 3-12 fjerde ledd) kom til anvendelse. 
Skattekontoret viste til uttalelsene i forarbeidene om at det må være en viss tilknytning mellom 
subjektene for at en stiftelse skal kunne regnes for å høre til en organisasjon, og kom i den konkrete 
saken til at tilknytningsvilkåret ikke var oppfylt. Vi siterer fra vurderingen:   
   

«I forbindelse med uttalelsen i forarbeidene om at det må kreves «ei viss tilknyting» nevnes 

som et eksempel «felles vedtekter». Her er det på det rene at B og C har egne vedtekter.   
   
Skattekontoret oppfatter henvisningen til «felles vedtekter» i forarbeidene slik at dersom det 

faktisk foreligger felles vedtekter, for eksempel i form av likelydende vedtekter, så vil dette 

kunne anses som tilstrekkelig dokumentasjon for at subjektene kan anses som ledd i samme 

organisasjon. I et tilfelle som det foreliggende, hvor dette ikke er tilfellet, må det kunne 

dokumenteres andre forhold for at det kan anses å foreligge en tilstrekkelig tilknytning mellom 

subjektene. Hva disse andre forholdene kan bestå i, fremgår ikke av forarbeidene.   
   
Et forhold som etter skattekontorets oppfatning kan vise en viss tilknytning er subjektenes 

formål, da ledd innen samme organisasjon typisk vil arbeide mot samme formål.   
   
(..)   
   
Ut over det forhold at AS skal ivareta fellesskapsløsninger og de to foreningene er slike 

fellesskapsløsninger, er det vanskelig å se at det foreligger organisasjonsmessig eller 

organisatorisk tilknytning som tilsier at de tre organisasjonene (AS, B og C) skal anses som 

ulike ledd innen samme organisasjon i relasjon til mval 3-13 annet ledd.»   
   



 



  



  



 



 


