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Behandling av krav om tilbakebetaling av uriktig innbetalt utgående avgift 

vedrørende terminer som utløp før 1. januar 2011  

 

Fellesskrivet tar sikte på å avklare status for krav om tilbakebetaling av uriktig innbetalt utgående 

avgift som skriver seg fra terminer utløpt før 1.januar 2011.  

 

Bakgrunnen er at merverdiavgiftsloven ved lov av 10. desember 2010 nr 71 fikk en ny § 18-3 som 

regulerer avgiftssubjektenes adgang til å fremsette krav om endring av tidligere avgiftsoppgjør. 

Inntil dette har merverdiavgiftsloven – med reservasjon for reglene om klage i § 19-1 – bare hatt 

bestemmelser angående avgiftsmyndighetenes endringsadgang.  

 

Et viktig trekk ved den nye bestemmelsen er at den i første ledd oppstiller en treårsfrist for å 

fremsette krav om endringer. Dessuten inneholder annet ledd særskilte kriterier for de tilfeller hvor 

kravet gjelder tilbakebetaling av uriktig innbetalt utgående avgift hvor det er anført for mye 

utgående avgift i salgsdokument. Så langt har slike krav blitt behandlet på ulovfestet grunnlag med 

utgangspunkt i reglene om avgiftsmyndighetenes endringsadgang, jf merverdiavgiftsloven § 11-4 

og tidligere merverdiavgiftslov § 44 tredje ledd.  

 

Ettersom merverdiavgiftsloven § 18-3 bare gjelder for krav knyttet til terminer utløpt etter 

ikrafttredelsen, dvs. 1. januar 2011, er rettstilstanden noe uklar for krav som springer ut av 

terminer eldre enn dette. Vårt inntrykk er videre at usikkerheten særlig knytter seg til feilaktig 

innbetalt merverdiavgift, og om treårsfristen kan påberopes også overfor disse kravene.  

 

På denne bakgrunn tar dette fellesskrivet sikte på å avklare status for krav om tilbakebetaling av 

uriktig innbetalt utgående avgift som knytter seg til terminer utløpt før 1. januar 2011, herunder 

forholdet til treårsfristen. Når det gjelder behandling av krav som knytter seg til fastsettelser og 

krav om fradrag for inngående avgift viser vi til fellesskriv av 8. september 2006.  

 

Innbetalt utgående avgift som senere kreves tilbakeført vil ikke alltid være anført i noe 

salgsdokument. Vi vil derfor sondre mellom de tilfeller hvor kravet knytter seg til innbetalt avgift 

som er anført i salgsdokument og de tilfeller hvor dette ikke er tilfelle. 
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Uriktig innbetalt utgående avgift som er anført i salgsdokument 

 

Etter merverdiavgiftsloven § 11-4 skal den som uriktig har anført avgift i salgsdokument innbetale 

beløpet til staten. Bestemmelsen er en videreføring av tidligere merverdiavgiftslov § 44 tredje 

ledd. Finansdepartementet har i brev av 3. februar 2003 uttalt at kravet om innbetaling er 

ubetinget, og at det ikke er avhengig av at staten har lidt tap.  

 

Det anses som sikker rett at dersom et tilsvarende uriktig innkrevd beløp er innbetalt, så har ikke 

avgiftssubjektet noe rettskrav på å få beløpet tilbake. Synspunktet er at når staten har rett til å 

kreve inn beløpet, så har den en tilsvarende rett til å beholde det dersom det allerede er betalt. 

Tilbakebetaling er imidlertid blitt akseptert av avgiftsmyndighetene med bakgrunn i en 

helhetsvurdering, der det særlig er lagt vekt på om feilen er rettet i forhold til kjøper.  

Merverdiavgiftsloven § 18-3 annet ledd er ment som en kodifisering av denne praksis, jf 

Prp. 1 LS (2010-2011) s 236 og 247. Derimot er treårsfristen i første ledd en nyskapning, og 

spørsmålet er om det kan innføres en tilsvarende frist for krav som knytter seg til terminer utløpt 

før lovens ikrafttredelse. 

 

Skattedirektoratet mener at hensynet til likebehandling tilsier at man også i forhold til krav som 

knytter seg til terminer utløpt før 1. januar 2011 praktiserer en treårsfrist. For at disse krav skal 

kunne aksepteres må m.a.o. kravet være kommet frem til avgiftsmyndighetene senest tre år etter 

utløpet av den aktuelle terminen.  

 

Fristen er absolutt. Det er også viktig at den håndheves konsekvent og at de næringsdrivende 

likebehandles.  

 

 

Uriktig innbetalt utgående avgift som ikke er anført i salgsdokument 

 

Utgangspunktet i disse tilfellene er at avgiftssubjektet har et rettskrav på tilbakebetaling, idet 

staten – i motsetning til i de ovennevnte tilfellene – ikke kan holde igjen beløpet med 

utgangspunkt i merverdiavgiftsloven § 11-4, jf tidligere merverdiavgiftslov § 44 tredje ledd, som 

gjelder hvor avgift er anført i salgsdokument.  

 

Konsekvensen er at staten heller ikke kan innføre en egen treårsfrist på ulovfestet grunnlag.  

Kravet må anses som et ordinært pengekrav og spørsmålet om bortfall grunnet tidsforløpet må 

løses ut fra reglene i foreldelsesloven. Fristen er på tre år, og ettersom kravet antas å oppstå ved 

innbetalingstidspunktet, vil den løpe fra betalingen, jf foreldelsesloven § 3 nr 1, jf § 2. Merk at 

denne fristen ikke avbrytes ved at kravet fremmes overfor skattekontoret; det må foretas rettslige 

skritt mv som omtalt i foreldelsesloven §§ 14 flg.  

 

Dersom kravet fremmes gjennom en alminnelig tilgodeoppgave, antar vi at fristen ikke vil løpe fra 

betalingstidspunktet men fra forfallstidspunktet for oppgaven iht. sktbl § 10-60 fjerde ledd jf første 

ledd, dvs. tre uker etter at oppgaven ble mottatt.  
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Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i anledning saken. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jørn A. Lyngstad  

seniorskattejurist 

Rettsavdelingen, avgift 

 Monica Tjelmeland 

  

 

 

 

 

 

 


