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Svar på spørsmål om merverdiavgift – fjernleverbare tjenester – mval 
§ 1-3 (1) bokstav i 

Vi viser til deres brev av 07.04.2020 der det reises spørsmål om advokattjenester som leveres i tilknytning 
til sakførsel for domstoler, der rettsmøter avholdes digitalt, kan anses som fjernleverbare tjenester i 
samsvar med definisjonen i merverdiavgiftsloven (mval) § 1-3 (1) bokstav i. Etter bestemmelsen anses som 
fjernleverbare tjenester "tjenester der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan 
knyttes til et bestemt fysisk sted". I tråd med mval § 6-22 (2) er omsetning av fjernleverbare tjenester fritatt 
for merverdiavgift under gitte forutsetninger. 

Innledningsvis gjør vi oppmerksom på at skattekontoret ikke kan ta stilling til konkrete saker eller faktiske 
forhold når vi svarer på slike henvendelser, men vi vil redegjøre for hvordan regelverket er å forstå 
generelt. Dette innebærer at konklusjonen ikke er bindende verken for innsender eller skatteetaten. 

Skattekontoret skal vise til at ved Skattedirektoratets brev av 29.05.2002 til Den norske advokatforening er 
det uttalt at advokattjenester i utgangspunktet må anses som tjenester som kan fjernleveres. Av nevnte 
brev fremgår imidlertid at direktoratet er av den oppfatning at det må gjøres unntak for advokattjenester 
som leveres i tilknytning til sakførsel for domstoler. Det er i denne forbindelse uttalt følgende: 

"Når det gjelder søksmål for domstoler, må utførelsen sies å være knyttet til et bestemt fysisk sted; 
i dette tilfellet domstolen. Det vil derfor klart stride mot definisjonen dersom en slik tjeneste anses 
som en tjeneste som kan fjernleveres. Dette vil ikke bare gjelde selve opptreden i retten, men også 
de forberedende ytelser knyttet til søksmålet." 

Det er ved deres henvendelse tatt opp spørsmålet om advokattjenester som leveres i tilknytning til 
sakførsel for domstoler, likevel må anses som fjernleverbare når saken gjennomføres som digitale 
rettsmøter, såkalt fjernmøter. Slikt fjernmøte innebærer at partene deltar i rettsmøtene via video fra andre 
steder enn i domstolens lokaler, f.eks. fra bosteds- eller forretningsadresse. Det opplyses videre at det er 
en utvikling mot mer bruk av fjernmøter ved domstolene og at dette ytterligere har aktualisert seg under 
korona-pandemien. Av deres brev fremgår for øvrig følgende: 
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"Etter tvisteloven § 13-1 kan rettsmøter helt eller delvis holdes som fjernmøter når det er særskilt 
bestemt, eller når partene samtykker. Det er også særskilt bestemt at muntlige forhandlinger i 
småkravprosess kan holdes som fjernmøte, jf. tvisteloven § 10-3 annet ledd. Siden kgl.res. av 27. 
mars 2020 § 2 («forenklingsforskriften»), har retten kunnet beslutte at rettsmøter helt eller delvis 
skal holdes som fjernmøter også uten samtykke fra partene. Reglene er nå videreført i midlertidig 
lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. av 26. mai 2020." 

 
Skattekontoret skal bemerke at etter skattemyndighetenes oppfatning anses som tidligere nevnt, 
advokattjenester i utgangspunktet som tjenester som kan fjernleveres i henhold til definisjonen i mval § 1-3 
(1) bokstav i. Det er imidlertid vurdert slik at unntak må gjøres for advokattjenester som leveres i tilknytning 
til sakførsel for domstoler. Årsaken til dette er at utførelsen i slike tilfeller må sies å være knyttet til et 
bestemt fysisk sted, dvs i disse tilfeller til domstolen. I dom for Høyesterett, HR-2012-1939-A (Norwegian 
Claims Link), har retten sluttet seg til denne forståelsen av regelverket. Slik skattekontoret ser det innebærer dette at 
selv om advokattjenester i seg selv anses som fjernleverbare, eksempelvis ved at leveranser for oppdrag kan sendes 
elektronisk, har dette likevel mindre betydning i tilfeller der advokattjenester leveres i tilknytning til sakførsel for 
domstoler. Dette fordi det i slike tilfeller er lagt vekt på leveransens tilknytning til domstolen. Det bemerkes 
også i denne sammenheng at selv om advokatens gjennomføring av de ulike elementer av oppdraget som 
gjelder sak for domstolen, utføres i elektronisk form, eksempelvis utarbeidelse og levering av prosesskriv, 
er likevel leveransens tilknytning til domstolen i slike tilfeller utslagsgivende. Etter skattekontorets 
oppfatning må slike eventuelle elektroniske leveranser kun anses som hjelpemidler i gjennomføringen av 
sak for domstolen. Slik vi ser det vil også deltagelse digitalt i rettsmøter, eksempelvis ved video eller 
telefon, måtte anses som hjelpemidler i gjennomføring av saken. Skattekontoret vurderer det slik at 
eventuell gjennomføring av slike fjernmøter ikke på noen måte reduserer tjenestenes tilknytning til 
domstolen. 

Videre skal skattekontoret bemerke at for advokattjenester som omsettes over landegrensene, vil det være 
av betydning at det etableres regelverk som ikke fører til dobbel eller ingen avgiftsbelastning. Slik det er 
uttrykt i nevnte skriv av 29.05.2002 fra Skattedirektoratet, vil et skille i avgiftsplikten mellom ulike 
advokattjenester kunne skape vanskeligheter ved anvendelsen av reglene. Ved å knytte advokattjenester 
som utføres i forbindelse med saker for domstolen, til et bestemt fysisk sted, gjør dette det relativt enkelt å 
fastslå avgiftspliktens rekkevidde i alle fall for slike advokattjenester. Dette fordrer da at det er tilknytningen 
til domstolen som er avgjørende for vurderingen av avgiftsplikten og ikke graden av tekniske hjelpemidler 
som tas i bruk for å gjennomføre rettsmøter. 

Etter dette vurderer skattekontoret det slik at advokattjenester som leveres i tilknytning til sakførsel for 
domstoler, ikke anses som fjernleverbare tjenester etter mval § 1-3 (1) bokstav i selv om saken 
gjennomføres som digitale rettsmøter, såkalt fjernmøter. 

Vi håper dette er tilfredsstillende svar på deres henvendelse. Ta gjerne kontakt dersom det er ytterligere 
spørsmål til saken. 

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelse i saken. 
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Med hilsen 

Dag Sverre Svanevik 
seniorskattejurist 
Brukerdialog, innland 
Skatteetaten 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.


