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Skattedirektoratets vedtak - klage over avslag på søknad om refusjon 
av merverdiavgift etter mval. § 10-1                      X                      , id. nr                                                        
. 

Vi viser til klage av 3. april 2020 v/                          Y                           på skattekontorets vedtak av 18. 

februar 2020 om avslag på søknader om refusjon av merverdiavgift.  

Skattedirektoratet er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 første ledd. Når klagen tas under 

behandling, kan Skattedirektoratet prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7 andre ledd. 

Klageinstansens vedtak kan ikke påklages. 

Saksforholdet 

Skattekontoret mottok 2. juli 2019 to søknader om refusjon av merverdiavgift fra                                                               

Y                           på vegne av                   X                   . 

Søknadsperiodene var for 2018 og 2019 og søknadsbeløpene var på henholdsvis kr 547 194 og               

kr 889 695. Bakgrunnen for anskaffelsene i Norge ble oppgitt som "Juridisk bistand fra                                       

Y                 i Norge i forbindelse med voldgiftsssak og rettssak". I brev av 28. juni 2019 som var vedlagt 

søknaden fremgikk det at                   X                  "er et mellomliggende eierselskap i konsernet                   

Z       , som eier og drifter fartøy til bruk for internasjonal transport av LPG (liquefied petroleum gas). 

Selskapet driver virksomhet med å bistå øvrige konsernselskaper, og kostnadene omfattet i herværende 

søknad har blitt viderefakturert til de relevante datterselskapene.".  

Skattekontoret avslo søknadene 18. februar 2020. Avslaget ble begrunnet med at søkers virksomhet er 

unntatt loven etter merverdiavgiftsloven § 3-6.  

I brev fra                             Y                       av 3. april 2020 ble det anmodet om fornyet vurdering/klage på 

avslag. 

Avslaget ble opprettholdt i brev av 13. mai 2020 med en ny begrunnelse/tilleggsbegrunnelse om at 

kostnadene ikke var til bruk i søkers virksomhet. 

I brev av 27. mai 2020 anmodet klager om fornyet behandling/opprettholdelse av klage. 



 

 

Side 2 / 6 

 

 

 

 

Skattekontoret fastholdt sin vurdering og sendte utkast av sin uttalelse til Skattedirektoratet i saken til 

klager 24. juni 2020 for eventuelle bemerkninger.  

Det ble inngitt bemerkninger fra klager 3. august 2020. 

Klagen ble oversendt til Skattedirektoratet for klagebehandling 17. august 2020. 

Klagers anførsler 

Det vises til at søker driver en aktiv holdingvirksomhet med administrasjon av den operative virksomheten i 

sine utenlandske datterselskaper, ikke viderefakturering av utlegg. Virksomheten innebærer omsetning av 

administrative tjenester som etter sin art er avgiftspliktige, og ville derfor vært registreringspliktig i 

Merverdiavgiftsregisteret dersom den hadde vært drevet i Norge. Det er ikke riktig at klager driver en 

holdingvirksomhet som kun består i ikke-avgiftspliktig aksjeeieraktivitet. Det hevdes at skattekontorets 

avslag mangler rettslig grunnlag.  

Når det gjelder de faktiske forhold vises det til at selskapet i 2018 og 2019 anskaffet juridiske tjenester fra      

Y                    knyttet til voldgiftsforhandlinger og rettssak i Norge, og tjenester fra         A            knyttet til 

utarbeidelse av en verdivurdering og vitneforklaring om denne i rettssaken. Rettssaken gjaldt tvist om 

fastsettelse av løsningssum ved tvangsinnløsning av aksjer i ett av de operative datterselskapene som 

administreres av klager. Tvangsinnløsningen skjedde som ledd i en finansiell restruktureringsprosess for å 

berge virksomheten i datterselskapet. Deretter kom det på plass bindende avtaler med datterselskapets 

banker mv., og             A        utarbeidet verdivurderinger av de tvangsinnløste aksjene som ble fremlagt i 

retten. Voldgiftsdommen gjaldt tvist om det økonomiske oppgjøret i forbindelse med avviklingen av en 

shippingpool med 13 deltagende skip som var eid og leid av partene i saken.            Y         representerte 

selskapet                   B            som oppgis å være et datterselskap av klager. 

Det anføres at saken har store likhetstrekk med prosessen i Rt. 2008 s. 939 (Tønsberg Bolig). Mens det i 

denne saken er det tale om en tvangsinnløsning som skjedde som ledd i en finansiell 

restruktureringsprosess for å berge virksomheten i datterselskapet, gjaldt prosessen i Tønsberg Bolig-

dommen "en opprydding for om mulig å forhindre at [datterselskapet] ble tatt under konkursbehandling". 

Formålet med voldgiftsforhandlingene var på samme måte som i rettssaken og som i Tønsberg Bolig-

saken å sikre datterselskapets økonomiske interesser. Anskaffelsene til rettssaken og voldgiftsdommen 

hadde således en "klar interesse" også for den avgiftspliktige virksomheten for klager, jf. Tønsberg Bolig-

dommen.  

Klager mener at skattekontorets fremstilling av rettspraksisen er uriktig og understreker at mindretallets 

votum ikke kan tillegges vekt. Etter klagers syn følger det klart av Tønsberg Bolig-dommen at det ikke er til 

hinder for fradragsrett for inngående merverdiavgift at en anskaffelse også er til bruk i et annet selskap. 

Tønsberg Bolig hadde fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser som også var til bruk i 

datterselskapet. Det vises til premiss 34, 35 og 45 i dommen. 
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Klager viser til at det er lagt til grunn i LB-2015-103691 (Norske Skogsindustrier ASA) at advokatkostnader 

og lignende som pådras i et morselskap for å refinansiere avgiftspliktig virksomhet i et datterselskap, hvor 

morselskapet administrerer virksomheten i datterselskapet, er fradragsberettiget. Det må følgelig legges til 

grunn at merverdiavgiften på tjenestene som klager har anskaffet ville vært fradragsberettiget dersom 

klager hadde drevet sin avgiftspliktige virksomhet med administrasjon av den operative virksomheten i sine 

datterselskaper i Norge. Vilkåret for refusjon etter mval. § 10-1 er derfor oppfylt. 

Klager ber skattekontoret oppgi hva som er grunnlaget for at skattekontoret mener at fakturaene ikke 

tilfredsstiller dokumentasjonskravene i bokføringsforskriften § 5-5-1, jf. § 5-1-1, jf. § 5-1-2. Eventuelle feil 

ved fakturaene vil bli rettet, og medfører derfor ikke at vilkårene for refusjon ikke er oppfylt, jf. mval. § 10-1.  

Skattedirektoratets vurdering 

Klagen er rettidig 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.  

Etter bestemmelsens første ledd bokstav a er det et vilkår om at merverdiavgiften gjelder anskaffelse av 

varer eller tjenester i merverdiavgiftsområdet eller innførsel av varer til merverdiavgiftsområdet, og at 

varene eller tjenestene er til bruk i virksomheten. Det er videre vilkår om at omsetningen utenfor 

merverdiavgiftsområdet hadde medført registreringsplikt eller rett til frivillig registrering dersom 

omsetningen hadde skjedd i merverdiavgiftsområdet, jf. bokstav b. I tillegg kreves det at merverdiavgiften 

hadde vært fradragsberettiget dersom virksomheten var registrert i merverdiavgiftsområdet, jf. bokstav c.   

Skattekontoret mener de aktuelle kostnadene ikke har en tilstrekkelig naturlig og nær tilknytning til klagers 

avgiftspliktige virksomhet, jf. § 10-1 første ledd bokstav a.  

Kostnadene som ønskes refundert gjelder juridiske tjenester fra                          Y                    knyttet til 

voldgiftsforhandlinger og rettssak i Norge, samt tjenester fra            A           knyttet til utarbeidelse av en 

verdivurdering og vitneforklaring i rettssaken.           C         og                 B             , som er oppgitt å være 

klagers datterselskaper, var parter i henholdsvis rettssaken og voldgiftssaken. 

For at det skal foreligge fradragsrett, må anskaffelsen være relevant for virksomheten og ha en tilstrekkelig 

naturlig og nær tilknytning til denne. Dette er kjent som relevanskriteriet og er lagt til grunn i flere 

Høyesterettsavgjørelser, jf. for eksempel Rt-2012-432 (Elkjøp) premiss 43. Det fremgår her at det ikke er 

tilstrekkelig for fradragsrett at anskaffelsen eller oppofrelsen fremstår som bedriftsøkonomisk fornuftig eller 

forsvarlig. En eventuell fradragsrett avgjøres etter at det er avklart hvilket avgiftssubjekt som kan tilordnes 

fradraget, det vil si hvem som eventuelt kan kreve fradrag for merverdiavgiften eller hvilket av 

avgiftssubjektets virksomhetsområder anskaffelsen gjelder, jf. Merverdiavgiftshåndboken 2020 punkt 8-1.4. 

Klager mener det følger av Rt. 2008 s. 939 (Tønsberg Bolig) at det ikke er til hinder for fradragsrett for 

inngående merverdiavgift at en anskaffelse også er til bruk i et annet selskap. Klager anfører at 
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anskaffelsene hadde en "klar interesse" også for den avgiftspliktige virksomheten i selskapet. Det er også 

vist til at advokatkostnader og liknende som pådras i et morselskap for å refinansiere avgiftspliktig 

virksomhet i et datterselskap, hvor morselskapet administrerer virksomheten i datterselskapet, er 

fradragsberettiget, jf. LB-2015-103691 (Norske Skog).   

Skattekontoret mener det er vesentlige forskjeller mellom faktum i de to foreliggende refusjonssakene og 

de to dommene som klager viser til. 

Tønsberg Bolig-saken gjaldt et byggefirma som krevde fradrag for inngående merverdiavgift for 

advokatutgifter som gjaldt opprydding i et heleid datterselskaps økonomiske forhold. Dommen ble avsagt 

med dissens 3-2. Høyesteretts flertall kom til at advokattjenestene var fellesanskaffelser og at Tønsberg 

Bolig AS dermed hadde rett til forholdsmessig fradrag. Staten og mindretallet i Høyesterett mente at 

advokattjenestene utelukkende hadde en bedriftsøkonomisk tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten 

som ble drevet i Tønsberg Bolig AS.  

Som skattekontoret har påpekt er avgjørelsen kommentert av Skattedirektoratet i fellesskriv av 25. juni 

2009, som er gjengitt i Merverdiavgiftshåndboken 2020 punkt 8-2.3 under "Advokattjenester". Her uttaler 

direktoratet blant annet at dommen må tolkes på bakgrunn av faktum i saken, og at etter 

Skattedirektoratets syn "tolket flertallet merverdiavgiftsloven § 21 vidt for dermed å oppnå et resultat som 

flertallet fant rimelig". Etter direktoratets oppfatning gir dommen "liten veiledning" ved vurderingen av hva 

som skal anses som fellesanskaffelser. Begrunnelsen som flertallet gir for resultatet er etter direktoratets 

syn "vanskelig å trekke generelle slutninger av". 

Direktoratet er enig med skattekontoret i at faktum i de to foreliggende refusjonssakene skiller seg fra 

Tønsberg Bolig-saken. Når det gjelder uttalelsene til Høyesteretts flertall om at anskaffelsene måtte ha en 

klar interesse for den avgiftspliktige virksomheten for at det skulle foreligge en tilstrekkelig nær og naturlig 

tilknytning til virksomheten, var det som skattekontoret har påpekt et sentralt poeng at interessen måtte 

være knyttet til morselskapets avgiftspliktige virksomhet, jf. premiss 46. Flertallet viste her til at selskapet 

kort tid forut for oppryddingen startet med entreprenørvirksomhet gjennom overtakelsen av de av 

datterselskapets prosjekter som konsernet var byggherre for, og at denne virksomheten allerede fra starten 

hadde et ikke ubetydelig omfang og utgjorde hovedtyngden av morselskapets virksomhet. Etter flertallets 

syn hadde morselskapet på denne bakgrunn en åpenbar interesse i å opprettholde sitt renommé som en 

seriøs aktør. I likhet med skattekontoret oppfatter vi at dette innebærer noe annet enn bare å "sikre 

datterselskapets økonomiske interesser", slik klager anfører.  

Norske Skog-saken gjaldt et morselskaps kjøp av juridiske og finansielle tjenester i forbindelse med et 

prosjekt som gikk ut på å restrukturere konsernet. De innkjøpte tjenestene ble delt inn i to kategorier: 

Transaksjonsbistand og "rent" restruktureringsarbeid som ikke kunne anses transaksjonsbasert. 

Lagmannsretten fant etter en konkret vurdering at det rene restruktureringsarbeidet hadde vært relevant for 

Norske Skogs avgiftspliktige virksomhet, og at det hadde hatt en tilstrekkelig og nær tilknytning til 

virksomheten. Restruktureringsarbeidet var utført for å opprettholde den avgiftspliktige virksomheten 

(papirproduksjon). Etter lagmannsrettens syn var også transaksjonskostnadene nødvendige for sikring av 
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selskapets fortsatte drift, men salg av aksjer i datterselskapene som sådan hadde ikke direkte relevans for, 

eller tilknytning til, den avgiftspliktige virksomheten. Transaksjonene hadde en bedriftsøkonomisk 

begrunnelse. 

I de foreliggende refusjonssakene var de aktuelle anskaffelsene til bruk i en voldgiftssak og i en rettssak i 

Norge hvor klagers datterselskaper var parter. Rettssaken gjaldt tvist om fastsettelse av løsningssum ved 

tvangsinnløsning av aksjer i et av klagers datterselskaper. Voldgiftsdommen gjaldt tvist om det økonomiske 

oppgjøret i forbindelse med avviklingen av en shippingpool med skip som var eid eller leid av partene i 

saken.  

Klager oppgir at de driver en aktiv holdingvirksomhet med administrasjon av den operative virksomheten i 

sine utenlandske datterselskaper. Det oppgis at formålet med både voldgiftsforhandlingene og rettssaken 

var å sikre datterselskapets økonomiske interesser, og at anskaffelsene derfor også hadde en "klar 

interesse" også for virksomheten til klager.  

Spørsmålet er om kostnadene var relevante for klagers virksomhet og hadde en tilstrekkelig naturlig og 

nær tilknytning til denne.  

Klager er et holdingselskap. Slike selskaper vil ha som hovedformål å eie andeler i andre selskaper. En 

tilknytning basert på eierandeler og ønske om å sikre de økonomiske interessene i disse andelene, vil 

være basert på en bedriftsøkonomisk begrunnelse som ikke kan begrunne fradragsrett.  

Som vi har gjengitt innledningsvis under "Saksforholdet" oppgis det i refusjonssøknadene at kostnadene 

har blitt viderefakturert til de relevante datterselskapene. Dette er også oppgitt i klagers uttalelse 

vedrørende selskapets kommersielle aktivitet. Som skattekontoret har påpekt anses ikke 

viderefaktureringen av utlegg som merverdiavgiftspliktig omsetning siden det ikke har funnet sted noen 

levering av varer eller tjenester mot vederlag, jf. merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav a. 

Viderefakturering av kostnader til andre rettssubjekter indikerer at det ikke er søkerens egne kostnader. I 

kommentarene av 3. august 2020 avviser klager at det det har funnet sted viderefakturering av kostnader til 

datterselskapene, uten at det oppgis hvorfor det gis uttrykk for nettopp en slik viderefakturering i klagers 

refusjonssøknader og i vedlegg til søknadene. 

Direktoratet kan ikke se at de aktuelle kostnadene var relevante for klagers holdingvirksomhet eller hadde 

en tilstrekkelig naturlig og nær tilknytning til denne. Slik vi ser det var de aktuelle kostnadene i forbindelse 

med rettssaken og voldgiftssaken til bruk i datterselskapenes virksomheter, som var parter i rettstvistene. 

En eventuell tilknytning til klagers holdingvirksomhet vil etter vårt syn være av bedriftsøkonomisk art som 

ikke kan begrunne fradragsrett. 

Direktoratet finner på denne bakgrunn at vilkåret i merverdiavgiftsloven § 10-1 første ledd bokstav a ikke 

var oppfylt. 

 

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 
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bokføringsforskriften kapittel 5. Klager mener skattekontoret ikke har gitt tilstrekkelig med opplysninger om 

grunnlaget for at fakturaene ikke tilfredsstiller dokumentasjonskravene i bokføringsforskriften. 

I uttalelsen til Skattedirektoratet oppgir skattekontoret hvorfor de mener fakturaene ikke tilfredsstiller 

dokumentasjonskravene i bokføringsforskriften § 5-5-1, jf. § 5-1-1, jf. § 5-1-2. Skattekontoret viser til at det 

på fakturaene fra Danske Bank er angitt en norsk adresse til klager og at kjøpers organisasjonsnummer 

ikke er angitt. Dette tilfredsstiller ikke kravene til angivelse av kjøper i bokføringsforskriften § 5-1-2 første 

ledd. Skattekontoret påpeker også at fakturaene fra         A             viser til en avtale mellom          A          

og klagers datterselskap          C      , og at det i henhold til tingrettsavgjørelsen var            C        som 

engasjerte           A        . Skattekontoret mener dette også skaper tvil knyttet til hvorvidt klager er riktig 

fakturamottaker. 

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

Konklusjon 

Skattedirektoratet fastholder skattekontorets vedtak av 18. februar 2020 om avslag på søknader om 

refusjon av merverdiavgift. 

Dette vedtak er endelig og kan ikke påklages, jfr. skatteforvaltningsloven § 13-1 annet ledd. 

Skattekontoret vil få kopi av dette vedtaket. 

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelse i saken. 

 
 

Med hilsen 

 

Harald Hammer 

underdirektør 

Juridisk avdeling, seksjon klage- og enkeltsaker 

Skattedirektoratet 

 Erik Løvseth 

seniorskattejurist 
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