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Advokatfirmaet A 

 

U.Off. Offvl. § 5 a, mval. § 7 

Merverdiavgiftsloven § 26a - Klage over avslag på søknad om refusjon/ønske om fornyet behand-

ling av refusjonssøknad 

Vi viser til Deres brev av 21. november 2005 hvor De, på vegne av B anmoder om en omgjø-

ring av Skattedirektoratets vedtak av 7. november 2005. Det vises også til Deres klage av 20. 

januar 2006 over Østfold fylkesskattekontors avslag på søknad om refusjon av merverdiav-

gift, samt Østfold fylkesskattekontors brev av 26. juni 2006 til Skattedirektoratet og Deres 

brev av 27. juni 2006 med kommentarer til fylkesskattekontorets brev. Endelig vises det til 

Østfold fylkesskattekontors brev av 18. juli 2006 til Skattedirektoratet. Direktoratet beklager 

den lange saksbehandlingstiden. 

 

I vedtak av 7. november 2005 opprettholdt Skattedirektoratet Østfold fylkesskattekontors 

avslag på søknad om merverdiavgiftsrefusjon. I vedtaket la direktoratet til grunn at B ble 

ansett å drive virksomhet i Norge. I vedtak av 21. desember 2005 avslo Østfold fylkesskatte-

kontor søknad om ettergivelse av merverdiavgift for søknadsperioden februar – desember 

2004. Vedtaket er påklaget ved Deres brev av 20. januar 2006. 

 

Sakens faktum 

 

B er en logistikkbedrift som leverer små ekspressendinger over hele verden, samt småpakker 

i Europa. Firmaet dekker transportbehov for kunder fra Mellom-Europa som kjøper trans-

port til alle verdenshjørner, deriblant Norge. Ved distribusjon av varer til Norge, benyttes 

Posten Norges tjenester til å utføre transportoppdragene i Norge. B er ikke registrert i Norge 

for denne virksomheten. 

 

I Deres brev av 21. november 2005 og 20. januar 2006 gis det uttrykk for at direktoratets 

vurdering og saksbehandling i nærværende sak er lite tilfredsstillende. Det vises blant annet 

til at Skattedirektoratets tolkning av de tjenester som Posten Norge utfører for B som trans-

port av varer, og dermed som en del av den direkte transporten fra utlandet til Norge, må 

være åpenbart uriktig. Det fremholdes at Posten normalt anses som selvstendig fraktfører, 

men at Skattedirektoratet i dette tilfellet har gitt tjenestene egne betegnelser som direktora-

tet deretter ikke finner er relaterte til internasjonal varefrakt. Det vises videre til Ot.prp. nr. 

94 (2000-2001) hvor Finansdepartementet viser til at avgiftsfri direkte godstransport i rela-

sjon til merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 4 anses å foreligge når det er sluttet avtale 

om en sammenhengende transport av vare fra et sted her i landet til et sted i utlandet eller 

omvendt. Departementet sier videre at fritaket for den innenlandske transport som er en del 

av en direkte transport til eller fra utlandet, foruten de egentlige transporttjenester, også 

omfatter andre avgiftspliktige tjenester her i landet som normalt ytes i forbindelse med 
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transporten. Videre vises det til at Skattedirektoratet i sitt vedtak av 7. november 2005 har 

ansett Posten som underleverandør, til tross for sin selvstendige fraktførerrolle. 

 

Etter Deres mening er det utvilsomt at merverdiavgiftsloven § 16 nr. 4 skal anvendes på den 

innenlandske postbehandling som inngår i en internasjonal postforsendelse, herunder ”porto, 

frankeringsavgift og postbehandling”. 

 

Videre hevder De i klagen at Skattedirektoratets bruk av synonymer på transportrelaterte 

tjenester som ”distribusjon” og ”leverandørtjenester” ikke har noen betydning. Det vises til 

det svenske Skatteverkets omtale av den parallelle lovregelen i ML 3 kap. 30 g § i Handled-

ningen 2005 side 111:  

 

…”från skatteplikt undantas omsättning av transporttjänester som et postbefordrings-

foretag som bedriver sådan postverksamhet som avses i 3 § i postlagen (1993:1684) til-

handahåller ett utenländsk postfordringsföretagi samband med distribution inom lan-

det av inkommande brev eller paket för dette företags räkning. Bestemmelsen innebär 

att s.k. terminalavgifter, dvs. de ersättningar som erhålls för att distribuera innkom-

mande post, behandlas på ett enhetligt sett, oavsett om de utförs åt postförvalningar i 

andre EG-länder eller i tredje land. En motsvarande tjänst til postföretag i tredje land 

anses som omsättning utomlands og beskattas av denne anledning inte.”  

 

Klager hevder på denne bakgrunn at det må være internasjonal konkurransenøytralitet. 

 

Videre er det i klagen fremhevet at Merverdiavgiftshåndboken (3. utgave) punkt 18.4.1.2 på 

side 361 viser at tolkningen av Postens rolle er uriktig. Her vises det til AV 15/88 av 12. ok-

tober 1988 hvor det fremgår at når det gjelder masseforsendelse, hvor servicefirmaets opp-

drag består av pakking, adressering mv. samt forsendelse gjennom postverket, anses opp-

draget avsluttet ved levering til postverket. Det blir derfor ifølge Deres oppfatning ”menings-

løst inkonsekvent i dette tilfellet å likestille tjenestene relatert til videreforsendelsen innen-

lands leveringsmessig med arbeid på fast eiendom, som er den form for tjenester hvor bruk av 

underleverandør i Norge gir merverdiavgiftsregistreringsplikt”. 

 

Endelig gjøres det fra Deres side oppmerksom på at det innføres fri konkurranse i postmar-

kedet fra 2006, og at feilaktig praksis fra både Posten, fylkesskattekontoret og Skattedirek-

toratet er med på å skade norske næringslivsinteresser. 

 

Det hevdes at vedtaket må omgjøres og at det ytes morarenter frem til utbetaling skjer. 

 

De ovennevnte momenter er også anført i Deres klage av 20. januar 2006 hvor De påklager 

Østfold fylkesskattekontors avslag på søknad om refusjon av merverdiavgift. Skattedirekto-

ratet behandler i det følgende både Deres krav om omgjøring og klagen over Østfold fylkes-

skattekontors vedtak av 21. desember 2005. 

 

Skattedirektoratet skal bemerke: 
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Utgangspunktet etter merverdiavgiftsloven er at varetransport i Norge er avgiftspliktig, jf. 

merverdiavgiftsloven § 13. 

 

Etter merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 4 skal det imidlertid ikke betales merverdiav-

gift av transporttjenester her i landet når transporten skjer direkte til eller fra utlandet. Di-

rekte transport foreligger når det er sluttet en avtale om sammenhengende transport fra et 

sted her i landet til et sted i utlandet eller omvendt, jf. forskrift nr. 31 til merverdiavgiftslo-

ven, § 1 annet ledd. 

 

Utenlandske næringsdrivende som her i landet utelukkende driver slik direkte transport fra 

utlandet som nevnt over, plikter ikke å la seg registrere i avgiftsmanntallet. Etter de almin-

nelige regler vil disse utenlandske næringsdrivende kunne søke refusjon av inngående mer-

verdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 26 a.  

 

Det er et vilkår for refusjon av merverdiavgift at søkeren ikke er registreringspliktig i Norge. 

Dette følger av merverdiavgiftsloven § 26 a første ledd, jf. forskrift nr. 106 § 1. Dersom det 

foreligger fritak for merverdiavgift etter en særregel, ytes det ikke refusjon etter merverdi-

avgiftsloven § 26 a. 

 

Skattedirektoratet vil bemerke at det i følge de foreliggende fakturaene fra Posten Norge AS 

er fakturert for porto, frankeringsavgift og postbehandling. Etter det opplyste påtar B seg å 

frakte eksempelvis brilleinnfatninger for C i Frankrike til ulike forretninger i Norge. Disse 

brilleinnfatningene er lagt i konvolutter som er påført kundens navn og adresse. Konvolutte-

ne med brilleinnfatninger er igjen lagt i esker av C, og disse eskene fraktes fra Frankrike til 

Postens terminal i Norge av B. I Norge blir konvoluttene så tatt ut av eskene av Posten Nor-

ge og deretter frankert og sendt som A-post til brillekundene. 

 

I nærværende tilfelle har B inngått en avtale med Posten Norge om transport fra Postens 

terminal i Norge til de norske kundene. Denne transporten foregår kun i Norge og kan derfor 

etter direktoratets vurdering ikke anses som del av en avtale om sammenhengende transport 

fra utlandet til Norge. 

 

Når B på denne måten bruker Posten Norge til å utføre tjenester for seg, anses dette etter 

sikker praksis som B sin virksomhet. De aktuelle tjenestene er utført i Norge, og det må der-

for som utgangspunkt legges til grunn at B har drevet virksomhet i Norge, idet denne tjenes-

ten etter direktoratets vurdering ikke kan anses som en del av den direkte sammenhengende 

transporten fra utlandet til Norge. Virksomheten har bestått i å utføre distribusjonstjenes-

ter, og dette er etter Skattedirektoratets praksis ansett som avgiftspliktig virksomhet, jf. 

merverdiavgiftsloven § 13. 

 

Utenlandske næringsdrivende som driver avgiftspliktig virksomhet i Norge plikter å regist-

rere seg i Norge ved representant når omsetningen overstiger kr 50 000, jf. merverdiavgifts-

loven § 10 og § 28. 

 

På bakgrunn av det ovennevnte kan ikke Skattedirektoratet se at B har krav på refusjon av 

merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 26 a.  
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I klagen er det vist til en uttalelse i Ot.prp. nr 2 (2000-2001) om avgiftsfritaket i § 16 nr. 4. 

Denne uttalelsen gjelder terminalavgifter definert som ”godtgjørelse som utenlandske sen-

derpostselskaper betaler til Posten for å distribuere post fra utlandet”. Før lovendringen var 

terminalavgifter avgiftspliktige. Etter en fornyet vurdering av den avgiftsmessige behand-

lingen av terminalavgifter, kom imidlertid Finansdepartementet til at slike tjenester var 

omfattet av fritaket i merverdiavgiftsloven § 16 nr. 4 som del av en direkte transport av post 

fra utlandet til Norge eller omvendt. Skattedirektoratet er enig med fylkesskattekontoret i at 

fritaket kun gjelder i de tilfeller hvor transporten av post utføres av utenlandske eller norske 

senderpostselskaper. Slike selskaper har konsesjon for å utføre posttjenester i hjemlandet, 

noe B derimot ikke har. Det støttes også av det svenske Skatteverkets kommentarer til den 

tilsvarende regel i svensk momslov som det er vist til i klagen. I kommentarene er det uttalt 

at fritaket gjelder transporttjenester som utføres av et  

”postbefordringsföretag som bedriver sådan postverksamhet som avses i 3 § postlagen 

(1993:1684) tilhandahållar ett utenländsk postbefordingsföretag i samband med dis-

tribusjon inom landet av innkommande brev eller paket för detta företags räkning.” 

 

I tilfeller hvor et utenlandsk senderpostselskap betaler det norske senderpostselskapet for å 

distribuere post fra utlandet, anses det å foreligge en avtale om en sammenhengende trans-

port av vare fra et sted i utlandet til et sted her i landet. I slike tilfeller er det avgiftsfritak 

etter merverdiavgiftsloven § 16 nr. 4. 

 

Når Posten Norge derimot utfører slike tjenester for oppdragsgivere som ikke er utenlandske 

senderpostselskaper, anses det ikke å foreligge en avtale om en sammenhengende transport 

fra et sted i utlandet til et sted i Norge. Tjenesten er da avgiftspliktig innenlandsk transport. 

Etter Skattedirektoratets vurdering har Posten Norge derfor i dette tilfellet korrekt fakturert 

den utførte tjenesten for B med merverdiavgift.  

 

Klagen har ikke ført frem. Østfold fylkesskattekontors vedtak av 21. desember 2005 fasthol-

des. Direktoratet finner heller ikke grunnlag for å omgjøre vårt vedtak av 7. november 2005. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Anders Christensen 

seniorskattejurist 

Seksjon for merverdiavgift 

 Jens Stegarud Ryland 
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