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1 Innledning

Merverdiavgiften er en form for forbruksbeskatning. Merverdi skal beregnes og oppkreves 

i alle ledd i en næringskjede, men det er forbruker i siste ledd som blir belastet med 

avgiften ved kjøp av varer og/eller tjenester. Merverdiavgiftssystemet bygger på den 

forutsetning at alle registrerte næringsdrivende skal ha rett til fradrag for inngående 

merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Gjennom 

fradragsretten forhindres kumulasjon, det vil si opphopning av merverdiavgift på den 

næringsdrivendes hånd, og sikrer dermed at merverdiavgiftspliktig virksomhet ikke blir 

endelig belastet med merverdiavgift selv om det oppkreves merverdiavgift i alle 

omsetningsledd.1 Kjernen i fradragsretten er med andre ord at merverdiavgiftsregistrert 

virksomhet som utgangspunkt har rett til fullt fradrag for inngående merverdiavgift. Det er 

derfor et bærende prinsipp i merverdiavgiftssystemet at denne retten til fradrag 

gjennomføres så konsekvent som mulig.2

Den sentrale bestemmelsen i lov om merverdiavgift av 19. juni 2009 nr. 58 (heretter mval)

som regulerer fradragsretten er § 8-1, hvor det fastslås at anskaffelser til bruk i 

avgiftspliktig virksomhet gir rett til fradrag for inngående merverdiavgift.

Tema for oppgaven er nevnte fradragsrett for inngående merverdiavgift blant annet i lys av 

Høyesteretts avgjørelser på området. Oppgaven vil komme til å behandle hovedregelen om 

fradragsrett i mval § 8-1. Videre vil oppgaven ta for seg fradragsretten ved delt virksomhet,

det vil si når samme virksomhet både har avgiftspliktig omsetning og omsetning som er 

unntatt merverdiavgiftsplikt. I slike tilfeller reguleres fradragsretten av mval § 8-2. 

Oppgaven vil ha særlig vekt på kravet om at en anskaffelse i delt virksomhet må være ”til 

                                                
1 Jf. Ot.prp. nr 17 (1969-68) V A s. 44-45
2 Jf. NOU 1990:11 punkt 2.4 s. 17
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bruk” i den avgiftspliktige virksomheten. Dette er også et vilkår ved delt virksomhet etter 

mval § 8-2.  

Oppgaven skal, gjennom en gjennomgang av lovtekst, forarbeider, rettspraksis og 

forvaltningspraksis, søke å redegjøre nærmere for reglene om rett til fradrag, og med særlig 

vekt på retten til forholdsmessig fradrag. Spørsmålet er hvilken tilknytning en vare eller 

tjeneste som klart nok er til bruk i den næringsdrivendes ikke-avgiftspliktige virksomhet, 

må ha til dennes avgiftspliktige virksomhet, for at det skal foreligge rett til fradrag og/eller

forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift etter nevnte bestemmelser.

Oppgaven vil videre avgrense mot vilkåret om registrering i mval § 8-1. Det vil også 

avgrenses mot det formelle vilkåret i mval § 15-10 som tilsier at fradragsrett må 

dokumenteres med bilag. Nærmere om den praktiske gjennomføringen av fordeling 

gjennom forholdsmessig fradragsrett vil kort gjøres rede for under punkt  5.1.2.

I oppgavens kapittel 2 vil det bli redegjort for beskrivelsen av merverdiavgiftssystemet og 

sentrale begreper som vil bli benyttet ved fremstilling av problemstillingen i oppgaven. I 

kapittel 3 vil problemstillingen bli nærmere presentert og det vil bli gjort rede for og vist 

eksempler på områder hvor delt virksomhet er et problem i forhold til fradragsretten.

Deretter vil jeg i kapittel 4 redegjøre nærmere for begrepet ”til bruk” etter mval § 8-1, fra

lovens ordlyd til forvaltningspraksis. I kapittel 5 vil det blir gjort rede for ”delvis til bruk” 

ved såkalt delt virksomhet. I både kapittel 4 og 5 vil forvaltningens syn og praktisering på

henholdsvis ”til bruk” og ”delvis til bruk” bli presentert. Der vil også bli en kort 

presentasjon av fradragsretten i henholdsvis Sverige og Danmark. Avslutningsvis vil jeg 

foreta en oppsummering og vurdering av gjeldende rett. 

I det følgende vil merverdiavgiftspliktige bli omtalt som avgiftspliktige. Med avgift forstås 

i denne oppgaven merverdiavgift.
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2 Beskrivelse av merverdiavgiftssystemet

2.1 Hovedlinjer i merverdiavgiftssystemet

Som nevnt innledningsvis er merverdiavgift en generell omsetningsavgift som skal 

skattelegge endelig innenlands forbruk av varer og tjenester jf. mval § 3-1. Med endelig 

forbruk menes bruk som ikke gir rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Med 

inngående merverdiavgift menes avgift som påløper ved kjøp eller innførsel av en 

avgiftspliktig vare eller tjeneste.

Merverdiavgiftens system er i utgangspunktet generell, slik at omsetning av alle varer og 

tjenester er merverdiavgiftspliktig, med mindre varen eller tjenesten er uttrykkelig unntatt

eller fritatt fra merverdiavgift jf. mval kapittel 3. og kapittel 6.3 Den ordinære 

merverdiavgiftssatsen er på 25 %, og det benyttes en redusert sats på 14 % ved omsetning 

av næringsmidler. I tillegg har vi en redusert lav sats på 8 % som skal anvendes på enkelte 

tjenesteområder, samt 0-sats på såkalt avgiftsfri omsetning jf. mval kapittel 5.

Merverdiavgiften ble innført i 1969 og gjaldt opprinnelig kun varer og enkelte oppstilte

tjenester. Innføringen av merverdiavgift i Norge ble begrunnet med behovet for å finansiere 

offentlige utgifter.4 Merverdiavgiften er en svært viktig inntektskilde for staten. For 

inntektsåret 2010 budsjetterer staten med 190 milliarder kroner i inntekter fra 

merverdiavgiften, noe som utgjør omlag 19 % av statsbudsjettets totale inntekter.5 Dette 

gjør merverdiavgiften til den største enkeltinntekten utenom skatt og avgift på utvinning i 

petroleumsvirksomhet. Dette illustrerer den store rollen merverdiavgiften spiller, ikke bare 

for statskassen, men også for næringslivet og samfunnet i sin helhet. Manglende fradrag gir 

de næringsdrivende økte kostnader. Derfor er det viktig at norske regler ikke er for strenge 

i forhold til regler hos sentrale handelspartnere, dette fordi det kan føre til 

konkurransevridning ved at norske varer blir dyrere i forhold til andre lands varer. 

                                                
3 Se under punkt. 2.4 Grunnleggende begreper der fritak og unntak er nærmere forklart
4 Ot.prp. nr. 17 (1968-69) II A s. 4
5 Statsbudsjettet 2010
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Erfaringer viser at merverdiavgiften gir en stabil høy inntekt for staten. Samtidig er 

kostnadene lave da administrative kostnader har vært anslått til 0,1 % av provenyet.6

Fra 1. juli 2001 ble avgiftsplikten gjort generell også for tjenester, ved den såkalte

merverdiavgiftsreformen. Tidligere var utgangspunktet at kun enkelte angitte tjenester

nevnt i loven var avgiftspliktige. Etter nevnte reform er merverdiavgiftsplikten for tjenester 

gjort  generell, slik at det er unntakene fra merverdiavgiftsplikten som fremgår av loven. 

Bakgrunnen for reformen var ønsket om avgiftsmessig likebehandling av omsetning av 

varer og tjenester.7 Videre var det et ønske om økt avgiftsproveny, samt et effektivt system 

som gjorde det mer oversiktlig og enklere å praktisere.8 Innføringen av generell 

merverdiavgiftsplikt på tjenester førte til at mange avgrensningsproblemer rundt 

fradragsretten ved delte virksomheter forsvant.9 Innføring av merverdiavgift på tjenester 

førte dessuten til at Norges merverdiavgiftsystem harmoniserte bedre med de nordiske 

landene og EU.        

Etter merverdiavgiftsreformen i 2001 ble det blant annet innført merverdiavgiftsplikt på to 

tjenesteområder som tidligere var unntatt fra merverdiavgiftsplikt og mval kinofremvisning 

og hotellvirksomhet10 er eksempler på områder der tidligere problemer forsvant ved 

innføring av merverdiavgiftsplikt. I tiden etter denne innføringen har det vist seg at 

merverdiavgiftsplikt på disse områdene faktisk har vært gunstig for de ulike aktørene i 

bransjen. Dette vil bli nærmere redegjort for i oppgavens punkt 5.5.

Et grunnleggende hensyn bak merverdiavgiftssystemet er nøytralitetsprinsippet.11

Avgiftsbestemmelsene skal i størst mulig grad unngå å påvirke konkurranseforholdene 

                                                
6 Gjems-Onstad (2009) s. 22
7 Se NOU 1990:11 punkt 5.2
8 Se Ot. prp. nr. 2 (2000-2001)  s.11-12
9 Se oppgavens punkt 3 der problemene rundt delte virksomheter blir presentert
10 Jf. Mval § 3-11 annet ledd bokstav a jf. § 5-5 første ledd bokstav a
11 Ot. prp. nr. 17 (1968-1969) kapittel V. A
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mellom så vel næringsdrivende som ved forbruksvalget. Merverdiavgiften skal med andre 

ord virke nøytral mellom konkurrerende næringsdrivende og i det valg forbrukerne gjør 

ved kjøp av varer og/eller tjenester. Dersom merverdiavgiften skal oppnå avgiftsmessige 

nøytralitet som forutsatt, må avgiften oppkreves på alle omsetningsledd og gjelde alle varer 

og tjenester, så vel rene forbruksvarer som investeringsvarer og andre driftsmidler for 

produksjon og omsetning. 

Merverdiavgiftens konkurransemessige nøytralitet oppnås gjennom den fradragsrett som de 

avgiftspliktige på de enkelte omsetningsledd forutsetter å ha for merverdiavgift på innkjøp 

til sin produksjons- og omsetningsvirksomhet (inngående merverdiavgift). Virksomheter 

som omsetter varer eller tjenester som er unntatt fra avgiftsplikt skal ikke ha denne 

fradragsretten. Merverdiavgift på innkjøp til slik virksomhet må da innkalkuleres i 

vedkommende virksomhets omkostninger. 

2.2 Merverdiavgiftsloven

Gjeldende mval er datert 19. juni 2009 og erstatter mval fra 19. juni 1969. Hensikten med 

mval 2009 var en ren teknisk gjennomgang. Det er som utgangspunkt en lovrevisjon uten 

noen realitetsendringer.12 Den nye loven trådte i kraft 1. januar 2010.13 Regelverket ble

med gammel lov vurdert som umoderne og uoversiktlig etter mange tilføyelser og 

endringer av loven.14 Med lovens over 130 forskrifter sier det seg selv at den ikke var 

særlig brukervennlig. 

Ved en teknisk revisjon som den nye loven innebar, sto som sagt hensynet til 

brukervennlighet sentralt. Hovedformålet var å gi lovgivningen om merverdiavgift en 

enklere og mer oversiktlig form, der det er lagt opp til at brukerne lett skal kunne finne 

                                                
12 Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) punkt. 5.3
13 Vedtatt av Kongen i statsråd 6. november 2009
14 Gjems-Onstad (2009) s. 21
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frem til de relevante bestemmelsene, og at disse skal være klare og enkle og forstå.15 Loven 

har delt opp uforholdsmessig store paragrafer, samlet bestemmelser med saklig 

sammenheng og innført en ny paragrafnummerering etter samme system som i blant annet

skatteloven.16 For å oppnå forutberegnelighet og likebehandling er det en forutsetning at 

klare, tydelige og lett tilgjengelige bestemmelser ligger til grunn. Fra å ha over 130 

forskrifter med ulogisk nummerering er det med ny lov en samleforskrift17.

2.3 Sentrale begreper

Før jeg går nærmere inn på oppgavens konkrete problemstilling vil jeg gjøre rede for noen 

sentrale begreper som har betydning i forhold til den problemstilling oppgaven omhandler 

og som vil bli brukt videre i oppgaven.                                                                                                                            

Næringsdrivende som driver merverdiavgiftspliktig virksomhet blir i mval betegnet og 

omtalt som avgiftssubjekt jf. mval § 1-3 bokstav d. Næringsdrivende er pliktig til å 

oppkreve, innberette og innbetale merverdiavgift.

For å ha rett til fradrag må virksomheten være registrert i Merverdiavgiftsregisteret jf. 

mval § 8-1. Vilkårene for registrering er at avgiftssubjektet må utøve næringsvirksomhet i 

lovens forstand, virksomheten må i tillegg kunne dokumentere avgiftspliktig omsetning på 

minst kr. 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder jf. mval § 2-1 første ledd.

Med næringsvirksomhet forstås en aktivitet av en viss varighet og et visst omfang, videre at 

aktiviteten drives for utøverens egen regning og risiko, og at aktiviteten objektivt sett er 

egnet til å gå med overskudd over tid. Vilkårene er kumulative, med kumulative vilkår 

menes at samtlige vilkår må være oppfylt, og er blitt til gjennom fast og langvarig retts- og 

avgiftspraksis. Kravet til næring er langt på vei sammenfallende med den vurderingen som 

                                                
15 Jf. Ot. prp. nr. 76 (2008-2009) punkt 5.2
16 Merverdiavgiftshåndboken  2010 s. 1
17 Se Merverdiavgiftsforskriften 
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foretas i skatteretten. Fordi merverdiavgiftssystemet skal virke mest mulig

konkurransenøytralt skal det imidlertid i mange tilfeller mindre til for å anse en aktivitet for 

å være drevet i næring etter merverdiavgiftsloven enn etter skattelovgivningen.18

Med utgående merverdiavgift forstås avgift som skal beregnes av selger ved omsetning av 

varer og tjenester jf. mval § 1-3 bokstav e. Utgående merverdiavgift oppkreves på vegne av 

staten. Den utgående avgiften skal spesifiseres på fakturaen. Det er kun næringsdrivende 

som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret som har adgang til å beregne eller angi 

merverdiavgift i salgsdokumentet (fakturaen).

Det skal også beregnes utgående merverdiavgift når en registrert næringsdrivende tar ut en 

vare eller tjeneste fra sin virksomhet til bruk privat eller til andre ikke-avgiftspliktige

formål, såkalt uttaksmerverdiavgift jf. mval § 4-9.

Inngående merverdiavgift er den merverdiavgiften kjøper får på sin faktura når han kjøper 

varer eller tjenester jf. mval § 1-3 bokstav f. Det påløper også slik merverdiavgift ved kjøp 

eller innførsel av en avgiftspliktig vare eller tjeneste fra utlandet. Det er den inngående 

merverdiavgiften som kan føres til fradrag, og som først og fremst vil være relevant i det 

følgende.

Merverdiavgiftsbeløpet som skal betales inn til avgiftsmyndighetene er differansen mellom 

den utgående og inngående merverdiavgiften virksomheten har i sitt regnskap i løpet av en 

avgiftstermin. Dersom inngående merverdiavgift overstiger utgående merverdiavgift, har 

virksomheten krav på tilbakebetaling av merverdiavgiften av staten jf. mval § 11-5.

Fradragsretten er basert så selvmelding/selvdeklarering. Kravet om tilbakebetaling må 

fremsettes av de registrerte næringsdrivende innen 3 år fra anskaffelses tidspunktet.19 Hvis 

ikke blir kravet foreldet. Som eksempel på rettspraksis der spørsmålet om foreldelse var 
                                                
18 Se Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) s. 22 punkt 3.2.2.3 og NOU 2008:7 s. 54 punkt 5.1.2
19 Se. foreldelsesloven §§ 2 og 3
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avgjørende for en virksomhets krav på tilbakebetaling av merverdiavgift til gode, kan 

nevnes dom fra Høyesterett vedrørende Nordea Bank20. Bakgrunnen for saken var at 

rettstilstanden for finansielle virksomheter med omsetning både innenfor og utenfor mval

ble oppfattet som uklar i etterkant av merverdiavgiftsreformen. I påvente av en avklaring 

fra myndighetene avsto Nordea Bank fra å kreve fradrag for enkelte av sine kostnader. 

Selskapet leverte først omsetningsoppgaver i 2005 for terminene fra og med 2001. Kravene 

som gjaldt 2001 og 2002 ble avvist fordi kravene var foreldet. Dette viser betydningen og 

utfallet av å ikke kreve fradrag og hvor galt det kan gå av å ikke kreve fradrag i tide.

Til tross for at merverdiavgift ble gjort generell også for tjenester i 2001, er fortsatt 

omsetning av visse varer og tjenester unntatt avgiftsplikt jf. mval § 1-3 bokstav g. Disse 

unntakene fremgår i det alt vesentligste av mval §§ 3-2 til 3-20. Næringsdrivende med en 

slik omsetning skal ikke beregne og fakturere utgående merverdiavgift, og har følgelig ikke 

rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten.

Omsetningen er ikke omfattet av mval.

Unntak fra merverdiavgiftsplikt må skilles fra såkalte fritak det vil si visse varer og 

tjenester som er fritatt fra den generelle merverdiavgiftplikten jf. mval § 1-3 bokstav h. I 

motsetning til omsetningen som er unntatt, er fritatt omsetning omfattet av mval med        

0-sats, det vil si at utgående merverdiavgift på virksomhetens omsetning beregnes med      

0 %. Virksomheten har likevel rett til fullt fradrag for anskaffelser til bruk i virksomheten. 

Virksomheter med fritatt omsetning skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Ved at det 

foreligger full fradragsrett for anskaffelser til bruk ved slik omsetning som nevnt i mval

kapittel 6, er ordningen meget gunstig og har karakter av statssubsidiering av 

virksomhetene. Begrunnelsen for de ulike fritakene varierer. Mens fritak for utførsel av 

varer og tjenester er teknisk begrunnet med at norsk merverdiavgift ikke kan fradragsføres i 

andre land, er avgiftsfritak for eksempelvis fly og skip begrunnet med den internasjonale 

                                                
20 Jf. Rt. 2009 s. 1356 Nordea Bank Norge ASA
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stillingen disse driftsmidlene har. Fritakene for fly og skip gir bedre konkurransenøytralitet

mellom de ulike landene ved levering av fly og skip.21

Delt virksomhet vil si at ett og samme avgiftssubjekt har både avgiftspliktig og ikke-

avgiftspliktig omsetning.22 For den næringsdrivende vil det være fradragsrett for inngående 

merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den avgiftspliktige delen av virksomheten jf. 

brukskravet i mval § 8-1. Eksempler på delt virksomhet er treningssentre som driver 

unntatt omsetning av treningstilbud23 og samtidig har avgiftspliktig salg av kioskvarer 

og/eller reklametjenester. Et annet eksempel er fornøyelsesparker som har unntatt 

omsetning av adgang til selve parken, og avgiftspliktig omsetning av suvenirer og 

kiosk/serverings tjenester.

Fellesanskaffelser er anskaffelser i form av varer eller tjenester som skal brukes både i den 

delen av virksomheten som har merverdiavgiftspliktig omsetning jf. mval § 3-1 første ledd,

og i den delen som ikke har merverdiavgiftspliktig omsetning jf. mval §§ 3-2 til 3-20. For 

anskaffelser til bruk i bare den ene virksomheten er det ikke snakk om fellesanskaffelser. 

For slike anskaffelser blir det enten fullt fradrag, omsetning innenfor loven, eller intet 

fradrag i det hele tatt, omsetning utenfor loven.24 Foreligger det en fellesanskaffelse skal 

det foretas en fordeling av inngående merverdiavgift, jf. mval § 8-2 første ledd om 

forholdsmessig fradrag.25 Den næringsdrivende vil kunne fradragsføre den delen av 

inngående merverdiavgift som relaterer seg til den avgiftspliktige aktiviteten. Den 

inngående merverdiavgiften som ikke er fradragsberettiget ender opp med å bli en kostnad 

for virksomheten.

                                                
21 Gjems-Onstad (2009) s. 152-153
22 Jf. Ot. prp. nr. 2 (2000-2001) punkt 3.5.3 s. 35
23 Jf. mval § 3-8 annet ledd
24 Jf. Thor Refsland (2010) s. 139
25 Jf. Gjems-Onsdad (2009) s. 191
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3 Kort om problemstillingen og særlig om delt virksomhet

3.1 Nærmere om problemstillingen

Oppgavens problemstilling er som nevnt innledningsvis omfanget av fradragsretten etter    

§ 8-1 og vilkåret ”til bruk”. 

Avhandlingen vil i tillegg og spesielt ta for seg spørsmålet om hvilken tilknytning en vare 

eller tjeneste i delt virksomhet må ha til den avgiftspliktige virksomheten for å oppnå 

forholdsmessig fradrag etter mval § 8-2.

Den objektive betingelsen er at en anskaffelse er ”til bruk” i avgiftspliktig virksomhet, altså 

det må være til bruk innenfor loven.26 Som nevnt er det denne betingelsen som skal belyses 

og gjøres rede for i det følgende. Rekkevidden av ”til bruk” har gitt opphav til betydelig 

retts- og forvaltningspraksis.

Det er blitt oppstilt to vilkår for rett til fradrag. For det første er det et såkalt 

tilordningskrav, som vil si at anskaffelsen må være til bruk i den avgiftspliktiges egen 

virksomhet. Om fradragsrett for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser må det for 

delte virksomheter, på samme måte som fullt ut avgiftspliktige virksomheter, først foretas 

en vurdering om anskaffelsen er foretaksrelevant, det vil si om anskaffelsen er relevant for,

og har naturlig og nær tilknytning til, egen avgiftspliktig virksomhet. Videre opereres det 

med et relevanskrav, og med det kravet forstås at det må være en naturlig og nær 

tilknytning mellom anskaffelsen og bruken i avgiftspliktig virksomhet.

Relevanskravet, kravet om at det må være til bruk, tar utgangspunkt i varens eller 

tjenestens konkrete bruk i avgiftspliktig virksomhet jf. mval § 8-1. I utgangspunktet og i de 

aller fleste tilfeller er det ikke noe problem å ta stilling til om anskaffelsen er til bruk i 

merverdiavgiftspliktig virksomhet. En skoforretning kan for eksempel fradragsføre all 

inngående merverdiavgift på anskaffelser til ny belysning i forretningen. Kjøper 
                                                
26 Jf. Gjems-Onstad (2009) s. 177



11

innehaveren av skoforretningen de samme lysene for å ha i sin private bolig, har hun 

derimot ikke fradragsrett, fordi anskaffelsen ikke er til bruk i avgiftspliktig virksomhet. 

Næringsdrivende som har delt virksomhet vil ha omsetning som er merverdiavgiftspliktig

og omsetning som er unntatt merverdiavgiftsplikt. Det vil være forholdsmessig fradragsrett 

for anskaffelser som er til bruk både i den avgiftspliktige delen av virksomheten og i den 

unntatte delen av virksomheten. Betegnelse på disse anskaffelsene er som nevnt

fellesanskaffelser. Eksempler på slike fellesanskaffelser kan være vask i fellesarealer, 

telefoni og IT.

Bakgrunnen for reglene om forholdsmessig fradrag er at fradragsretten skal gjenspeile 

anskaffelsens faktiske bruk i avgiftspliktig virksomhet. I utgangspunktet skal heller ikke 

spørsmålet om forholdsmessig fradragsrett skape store problemer. I praksis har det 

imidlertid vist seg at anskaffelser til noen typer virksomheter skaper problemer. Disse 

virksomhetene kjennetegnes med at de er blitt nektet fradragsrett. Dette på tross av at de 

har hatt anskaffelser som de kan påvise har hatt betydning for de avgiftspliktige inntektene. 

Ved gjennomgang av rettspraksis vil eksempler på slike virksomheter bli belyst.

3.2 Eksempler på delt virksomhet

Det forligger flere eksempler der spørsmålet om fradragsrettens omfang har oppstått i 

tilfeller hvor det drives en virksomhet utenfor loven i kombinasjon med avgiftspliktig salg 

av reklame. Spørsmålet blir hvilken grad av tilknytning den avgiftspliktige 

reklametjenesten må ha til den unntatte delen av virksomheten for å oppnå fradragsrett for 

fellesanskaffelser.

Som vi skal se er problemstillingen særlig aktuell innenfor idrettssektoren, da disse 

virksomhetene ofte driver både merverdiavgiftspliktig og ikke merverdiavgiftspliktig 

omsetning. Eksempel som kan illustrere dette er golfanlegg. En golfklubb omsetter mange 

typer varer og tjenester. Dette kan være omsetning av medlemskap i klubben, instruksjon, 

golfutstyr, reklame, annonser, serveringstjenester, administrative tjenester mv. Det vil blant 
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annet være avgiftsplikt ved salg av utstyr, reklametjenester som skjer i form av 

reklameskilt og flagg med sponsorenes navn/logo som plasseres rundt omkring på banen og 

serveringstjenester. Salg av medlemskap er pr. i dag unntatt fra loven, og det skal ikke 

beregnes merverdiavgift ved omsetning av medlemskap. Det er følgelig ikke fradragsrett 

for inngående merverdiavgift knyttet til den unntatte omsetningen.

Problemstillingen har i praksis vært om den økonomiske tilknytningen som foreligger 

mellom golfbanen der det skjer unntatt idrettsaktivitet utenfor loven, og avgiftspliktige

reklametjenester, er tilstrekkelig til at anskaffelser til golfbanen som kan enses som en 

fellesanskaffelse med rett til forholdsmessig fradrag. I tilfeller der reklamen eksponeres på 

selve golfbanen, og det er virksomheten på golfbanen som danner grunnlaget for 

etterspørselen, og dermed også verdien av reklamen, har Skattedirektoratet lagt til grunn at 

reklamevirksomheten inngår som en del av virksomheten med omsetning av 

spillerettigheter .27 Golfbanen må dermed anses å være en nødvendig forutsetning for 

reklameinntektene, og således også ha en naturlig og nær tilknytning til 

reklamevirksomheten. Det vil da foreligge rett til forholdsmessig fradrag for kostnader 

tilhørende golfbanen. Det må foretas en konkret vurdering av anskaffelser og de ulike 

arealer. En tilsvarende problemstilling kan tenkes for golfbaner og varesalg.

I forbindelse med NOU 2008:7, det såkalte kulturmomsutvalget, ble det foreslått en bred 

utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet. Bakgrunnen for 

forslaget var nettopp problematikken rundt delt virksomhet. Regelverket for delte 

virksomheter skaper vanskelige grensedragninger som gir administrative problemer og 

uheldige tilpasninger. Det kan også virke konkurranse vridende. Utvalget har særlig lagt 

vekt på nettopp forenklingen knyttet til fordelingen av inngående merverdiavgift. Etter 

utvalgets anbefalte modell28 vil alle anskaffelser kunne henføres til en avgiftspliktig 

                                                
27 Jf. Merverdiavgiftshåndboken 6. utg. 2010 s. 530
28 Breddemodellen, den innebærer at man opphever unntaket for adgangsbilletter til kultur- og 

idrettsarrangementer og unntaket for rett til å utøve idrettsaktivitet, mens både subjekt- og aktivitetsmodellen 

innebærer at de samme unntakene begrenses, men i noe ulik grad.
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virksomhet, og man vil dermed kunne få fullt fradrag for all inngående merverdiavgift. Et 

merverdiavgiftsregistrert teater eller en merverdiavgiftsregistrert fotballklubb vil 

eksempelvis som hovedregel kunne trekke fra all inngående merverdiavgift på anskaffelser 

til bygging, vedlikehold og drift av teaterbygningen eller fotballstadionanlegget.29

Finansdepartementet har den 16. februar 2010 sendt ut et høringsnotat med forslag om 

endringer på kultur- og idrettsområdet. Dette var på bakgrunn av Kulturmomsutvalgets 

forslag. Høringsfristen ble satt til 16. mars 2010.30 Pr. dags dato er status på høringsnotatet 

under behandling.31 I statsbudsjettet for 2010 ble det uttalt at Regjeringen tar sikte på å 

fremme en proposisjon for Stortinget med forslag om ikrafttredelse av slike endringer 1. 

juli 2010. Som vi har sett anbefalte kulturmomsutvalget en bred merverdiavgiftsplikt for 

kultur og idrett. Utvalgets forslag innebærer merverdiavgiftsplikt med lav sats, 8 %, for 

blant annet inngangsbilletter til kultur- og idrettsarrangementer og treningssentre. Dette er 

en gunstig omlegging for kultur og idrett, siden virksomheter som blir avgiftspliktige får 

fullt fradrag for merverdiavgiftskostnader i virksomheten, samtidig som at det skal betales 

merverdiavgift med bare 8 % av billetter og betaling for trening mv.32

Regjeringen har lagt frem en mer begrenset reform på kulturområdet enn hva utvalget har 

foreslått. Merverdiavgiften skal i all hovedsak omfatte billetter til museer, 

fornøyelsesparker og opplevelsessentra. Det er ikke foreslått at billetter til 

musikkfestivaler, konserter, standup og fri scenekunst omfattes av merverdiavgiftsplikten i 

motsetning til hva utvalget foreslo. 

Videre er det på idrettsområdet foreslått at den frivillige delen av idretten skjermes, mens 

den profesjonelle/kommersielle delen av idretten blir merverdiavgiftspliktig. Denne delen 

av idretten omfatter blant annet de som har stor publikumstilstrømning og høye 

                                                
29 Se NOU 2008: 7 kapittel 15 pkt 15.2.1
30 Se høringsbrev, 16.02.2010 fra Finansdepartementet
31 Se Høring-forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet
32 Det Kongelige Finansdepartement Pressemelding nr. 76/2009 13.10.09
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billettinntekter, eksempelvis fotballklubber i eliteserien, samt treningssentre. Flere av de 

tjenestene som er unntatt i Norge er merverdiavgiftsbelagt i de fleste EU-land. Et eksempel 

er adgang til idrettsarrangementer som er avgiftsbelagt i alle EU-land unntatt Irland.33

Som vi har sett så skisserer eksemplet over med golfanlegg og reklame, problematikken når 

det gjelder fradragsretten for golfanlegg som har delt virksomhet. Ved den foreslåtte 

innføringen av merverdiavgift på idrettsområdet vil mye av problematikken rundt 

fordelingen av merverdiavgiften ved fellesanskaffelser bli løst. Nåværende unntak for 

omsetning av medlemskontingent og instruksjon på golfbanen vil etter høringsnotatet bli 

avgiftspliktig, og golfanlegget kan trekke all inngående merverdiavgift av anskaffelser til 

selve golfanlegget.

En innføring av merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet vil i følge 

Finansdepartementet årlig føre til et totalt inntektstap for staten på ca. 360 millioner 

kroner.34 Dette fordi kultur- og idrettssektoren da vil kunne fradragsføre all inngående 

merverdiavgift på sine anskaffelser. For kultur- og idrettssektoren, og for alle som kjøper 

billetter til deres arrangementer, vil innføring av merverdiavgift potensielt gi en tilsvarende 

gevinst. Dette da verdien av fradragsretten for idrett og kultur er mye større enn verdien av 

merverdiavgift på 8 % som blir ilagt billetter til arrangementer og treningssentre mv. 

Et annet eksempel på virksomhet med delt omsetning er aktører som utfører finansielle

tjenester. Jeg vil kort gjøre rede for deres problemer knyttet til delt virksomhet.

Som tidligere nevnt, er omsetning av finansielle tjenester er unntatt fra mval jf. § 3-6 første 

ledd bokstav b. Unntaket omfatter også formidling av slike tjenester. Dette innebærer at det 

ikke skal beregnes utgående merverdiavgift ved omsetning av finansielle tjenester. 

Motstykket er at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på 

anskaffelser til bruk i slik virksomhet. 
                                                
33 Se Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) punkt 25.1
34 Jf. Knut Robbestad, Finansdepartementets pressemelding 16.02.2010
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Bestemmelsen omfatter blant annet inn- og utlånstjenester, omsetning av selskapsandeler, 

valutatransaksjoner, betalingsformidling, forsikringstjenester, omsetning av verdipapirer, 

forvaltning av verdipapirfond, forsikringsmegling, låneformidling, valutamegling og 

meglertjenester ved omsetning av finansielle instrumenter. Finansielle tjenester må 

avgrenses mot avgiftspliktige tjenester av ren økonomisk, administrativ og juridisk art. På 

grunn av denne avgrensingen vil det føre til enkelte problemer i praksis. Spørsmål om 

grensen mellom ikke avgiftspliktige finansielle tjenester og avgiftspliktige rådgivnings-

eller konsulenttjenester er stadig inn til domstolsbehandling i saker knyttet til corporate 

finance-tjenester.35

Det omsettes tjenester for store beløp i finansnæringen, og de finansielle virksomhetene har 

omfattende kostnader knyttet til driftsmidler som fast eiendom, kontorutstyr og IT-

systemer. Fordi finansielle tjenester er unntatt fra mval, kan den inngående 

merverdiavgiften ikke ”løftes” av, og merverdiavgiften blir således en kostnad. 

Videre er en stor del av finansnæringens kunder avgiftspliktige næringsdrivende. Også 

eksportandelen kan være stor. Prisen for utføringen av finansielle tjenester vil inneholde 

skjult merverdiavgift som avgiftspliktige kunder ikke kan kreve fradrag for. Dette fører til 

avgiftskumulering, avgift på avgift.36 Utvalget i forbindelse med merverdiavgiftsreformen 

2001 fant det imidlertid vanskelig å komme frem til et egnet grunnlag for 

avgiftsberegningen for enkelte tjenester i denne sektoren.37 Til tross for at unntaket innebar 

en skjult avgiftsbelastning og dermed kumulasjon for næringsdrivende kunder. 

                                                
35 Jf. Rt. 2009 s. 1632 Carnegie dommen
36 Se Gjems-Onstad 2009 s. 123
37 Jf. Ot. prp. nr. 2 punkt 7.2.5.3
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I St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak ble følgende uttalt:

” Departementet mener dagens regelverk på dette området er uheldig både i forhold til 

prinsippene bak merverdiavgiftssystemet og fordi omfanget av unntaket er uklart etter 

dagens regelverk. På denne bakgrunn vil departementet vurdere dagens regelverk 

nærmere, bl.a. i lys av forslaget til modernisering av regelverket i EU. Siktemålet er å 

klargjøre dagens rettstilstand på området og eventuelt utvide avgiftsgrunnlaget.”

Dette viser at departementet er klar over og ser problemene med unntaket. Behovet for en 

klargjøring av merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester skyldes at unntaket reiser 

flere tolknings- og avgrensningsspørsmål. Grunnen til at det blir reist tolknings- og 

avgrensningsspørsmål er fordi eksempelvis bank-, finans- og forsikringssektoren som 

driver med finansielle tjenester også foretar avgiftspliktige tjenester og vi har dermed å 

gjøre med delt virksomhet. 
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4 Nærmere om fradragsretten og kravet om ”til bruk”

4.1 Generelt 

Fradragsretten står sentralt i merverdiavgiftssystemet og innebærer at merverdiavgiften 

som hovedregel ikke vil utgjøre en omkostning for de enkelte salgsledd, da det vil bli 

endelig belastet ved forbruk. Fradragsretten og utstrekningen av denne ivaretar hensynet til 

merverdiavgiftens konkurransemessige nøytralitet. Den klare hovedregel er at det ikke skal 

betales avgift på avgift, slik som det var ved forgjengeren til merverdiavgiften, 

omsetningsavgiften. 

Hovedregelen om fradragsrett for inngående merverdiavgift følger av mval § 8-1. Det slås 

her fast at en virksomhet som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret har rett til fradrag for 

inngående merverdiavgift på anskaffelser som er til bruk i den avgiftspliktige virksomhet. 

4.1.1 Mval § 8-1

Lovteksten 

Mval § 8-1 lyder:

”Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på 

anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten.”

Spørsmålet om tilknytningen mellom en anskaffelse og den avgiftspliktige virksomhet er 

tilstrekkelig må løses med utgangspunkt i en tolkning av ordlyden ”til bruk i” avgiftspliktig 

virksomhet. 

Relevansbetingelsen i lovteksten skaper tolkningstvil. ”Til bruk” strekker vidt, og ved 

mangel på språklig presisjon er det nærmest umulig å si noe konkret om hva som er ”bruk”.  

I henhold til ordlyden, er vilkåret at anskaffelsen må være til bruk i virksomheten. På den 

annen side setter ikke ordlyden noen begrensninger til vilkåret. Virksomheten må ha en 
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viss nytte av anskaffelsen, men ”til bruk” kan være så mangt. Her er det rom for å tolke 

ordlyden både innskrenkende og utvidende.

En innskrenkende fortolkning kan for eksempel innebære at alle anskaffelser må være til 

fysisk faktisk bruk i avgiftspliktig virksomheter for å få rett til fradrag. Et eksempel på 

innskrenkende tolkning fra avgiftsmyndighetenes side, finner vi i Sira Kvina-saken38 se 

rettspraksis under.

En utvidet fortolkning kan føre til at alle anskaffelsene til en virksomhet kommer til 

fradrag. Dette kan være bedriftsøkonomiske tiltak. En slik utvidende fortolkning kan føre 

fradragsretten så vidt at det gjelder alle anskaffelser til bruk i virksomheten med mindre 

denne retten utrykkelig er avskåret.39 Dette vil være aktuelt ved delt virksomhet i 

motsetning til virksomhet som ligger utenfor loven og dermed ikke har fradragsrett.

Tillegges bedriftsøkonomisk tilknytning betydning for rett til fradrag, vil en slik 

fradragsføring innebære en konkurransevridning, det vil være konkurransevridende fordi 

næringsdrivende som velger å ikke ha en avgiftspliktig virksomhet i tilknytning til den 

ellers avgiftsfrie omsetningen ikke vil få fradrag for den samme kostnaden (inngående 

merverdiavgiften).

Et viktig hensyn ved tolkningen, er at tolkningsresultatet ikke skal innebære en 

innskrenkende tolkning av lovens ordlyd til ugunst for de næringsdrivende. Det er fordi en 

innskrenkende tolkning av et begrep som regulerer omfanget av fradragsretten, innebærer 

et inngrep i den avgiftspliktiges rettstilling. Begrunnelsen er at begrensning i fradragsretten 

medfører en utvidelse av plikten til å betale merverdiavgift. Da ordlyden i mval § 8-1 ikke 

gir noe sikkert og klart svar, må løsningen på tilknytningsspørsmålet søkes i andre 

rettskildefaktorer.

                                                
38 Jf. Rt. 1985 s. 93
39 Jf. mval § 8-3
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Forarbeider

Da mval av 2009 kun er en teknisk revidert lov uten store materielle endringer, vil 

forarbeidene til bestemmelsen om fradragsretten i § 8-1 (tidligere lov § 21), Ot. prp. nr. 17 

(1968-1969) fortsatt være relevante. I forslaget til den opprinnelige lovteksten er det uttrykt 

at fradragsretten skal gjelde anskaffelser ”til den avgiftspliktige virksomhet”.40 Ved 

komitébehandlingen i Stortinget ble det gjort endringer i ordlyden etter forslag fra 

Finansdepartementet. Dette ble gjort for å klargjøre at fradragsretten også skulle gjelde 

virksomheter med omsetning som er fritatt (i motsetning til unntatt) for merverdiavgift.41

Ordlyden ble endret slik at fradragsretten skulle gjelde anskaffelser ”til bruk i virksomhet 

med omsetning som nevnt i kap. IV”.42 I kommentarene i forarbeidene til 1969 loven er det 

blitt fremhevet et krav for fradragsretten at det må være en viss tilknytning mellom 

anskaffelsen som ønskes fradragsført og den avgiftspliktige virksomheten. 

Fra komiteens merknader til daværende § 21 hitsettes:

”Retten til fradrag har som forutsetning at den inngående merverdiavgift knytter seg til 

anskaffelser som er relevante43 for den virksomhet som består i omsetning som nevnt i kap. 

IV.”

Det går videre klart frem av ordlyden i § 8-1 at fradragsretten ikke gjelder all virksomhet 

den avgiftspliktige driver, men bare den del som er merverdiavgiftspliktig. Dette er også 

uttrykkelig presisert i lovens forarbeider der det på side 45 står:

”Merverdiavgiftens konkurransemessige nøytralitet oppnås gjennom den fradragsrett som 

de avgiftspliktige på de enkelte omsetningsledd forutsetter å ha for avgift på innkjøp til sin 

produksjons- og omsetningsvirksomhet (inngående merverdiavgift). Det hører med til 

                                                
40 Jf. Ot. prp. nr. 17 (1968-1969) s. 67
41 Se tidligere §§ 16 og 17, ny §§ 6-1 til 6-16
42 Jf. Innst. O. XVII (1968-1969) s. 49
43 Min uthevelse



20

systemet at virksomheter som omsetter varer eller tjenester som er unntatt fra avgiftsplikt, 

ikke skal ha denne fradragsretten. Avgift på innkjøp til slik virksomhet må således 

innkalkuleres i vedkommende virksomhets omkostninger.”

Begrensninger i fradragsretten

Loven oppstiller begrensinger i forhold til fradragsretten. I mval § 8-3 første ledd avskjæres

fradragsretten for inngående merverdiavgift på spesielle varer og tjenester til nærmere 

angitte formål, selv om disse er anskaffet til bruk i den avgiftspliktige virksomheten.

Avskjæring av fradragsrett gjelder serveringstjenester, kunst og antikviteter, representasjon, 

gaver, vareprøver og utdeling i reklameøyemed. I mval § 8-4 avskjæres også fradragsretten 

for personkjøretøy. Dette kan sies å være anskaffelser av forbrukslignende karakter.44

Eksempler på slike formål kan være representasjon og velferdstiltak for ansatte. Bruk av 

varer og tjenester til slike formål som nevnt blir ansett som endelig forbruk. Bakgrunnen 

for og utformingen av bestemmelsen har vært hensynt til kontroll og ønske om å hindre 

misbruk.45 På den annen side vil en begrensning av fradragsretten føre til at 

merverdiavgiften utgjør en endelig kostnad.

Tilbakegående avgiftsoppgjør 

Vilkåret ”til bruk” gjelder ikke bare når virksomheten er i gang og er registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret. En virksomhet som foretar anskaffelser før registrering i 

Merverdiavgiftsregisteret har også mulighet til å få fradragsført den inngående 

merverdiavgiften ved såkalt tilbakegående avgiftsoppgjør. Et grunnleggende vilkår for å få 

fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten, er som 

nevnt under ”sentrale begreper” i oppgavens punkt 2.3 at virksomheten er registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret. Før virksomheten blir registrert, gjerne i oppstartsfasen, har 

virksomheter mange utgifter i forbindelse med etableringen. Inngående merverdiavgift på 

anskaffelser før registrering har skjedd, utgjør en endelig kostnad og dobbel avgift kan 

oppstå. Dette kan medføre mange uheldige virkninger og det har derfor tidligere vært 
                                                
44 Se Gjems-Onstad 2009 s. 180
45 Jf. Merverdiavgiftshåndboken 2010 s. 579
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praktisert en ulovfestet ordning med tilbakegående avgiftsoppgjør. Bestemmelsen i       

mval § 8-6 første ledd innebærer en lovfesting av denne forvaltningspraksisen. 

Tilbakegående avgiftsoppgjør betyr at registrerte næringsdrivende gis muligheten til å 

fradragsføre inngående merverdiavgift på relevante anskaffelser til bruk i virksomheten

som er foretatt inntil tre år før registreringen i Merverdiavgiftsregisteret. Ordningen med 

tilbakegående avgiftsoppgjør var forutsatt i forarbeidene til loven fra 1969.46 Det ble lagt til 

grunn at ” Overskrides beløpsgrensen før 12 måneder er gått, skal registrering skje. Det 

kan da foretas tilbakebetaling av eller tillates gitt fradrag for inngående merverdiavgift på 

kjøp i perioden fra start til registrering.”

Vilkåret for at det skal innrømmes fradrag for inngående merverdiavgift på en tidligere 

anskaffelse, er at anskaffelsen har direkte sammenheng med senere omsetning i registrert 

virksomhet. Her ser vi at vilkåret ”til bruk” kommer inn med samme betydning. 

Anskaffelsen må ha vært til bruk i den nå registrerte virksomheten. Inngående 

merverdiavgift på for eksempel varelager som er i behold ved registreringen, kan inngå i 

det tilbakegående avgiftsoppgjøret. Også tjenester som er forbrukt inngår i 

avgiftsoppgjøret, som for eksempel markedsføringstjenester før registreringen.47 Det gis 

fradrag for alle typer relevante anskaffelser. På den annen side vil for eksempel 

anskaffelser som har vært benyttet i hobbyvirksomhet forut for den avgiftspliktige 

virksomheten ikke gi adgang til tilbakegående avgiftsoppgjør. Endelig må anskaffelsen 

ikke være videresolgt før registreringen. Det er ingen krav til at anskaffelsen fysisk blir 

brukt eller benyttet i avgiftspliktig virksomhet. En bedrift kan gjøre såkalt ”bom” kjøp uten 

at det har noen betydning i fradragsrettens forstand. 

4.1.2 Tilordningskravet

Kravet om at anskaffelser skal være til bruk i avgiftspliktig virksomhet omfatter både 

inngående merverdiavgift ved anskaffelse av omløpsvarer, ved anskaffelser for videresalg 

                                                
46 Jf. Ot. prp. nr. 17 (1968-1969) s. 58
47 Jf. Gjems-Onstad 2009 s. 111
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samt ved anskaffelse av driftsmidler, forbruksvarer og tjenester. På den annen side er det 

klart at den næringsdrivende ikke har rett til fradrag på enhver anskaffelse som foretas. Her 

må uttrykket ”til bruk i den registrerte virksomheten” avgrenses. Begrepet blir i 

utgangspunktet avgrenset i to ulike retninger. Anskaffelsen må være;

 Til den næringsdrivendes egen virksomhet (tilordningskravet)

 Til bruk i avgiftspliktig virksomhet (relevans/tilknytningskravet)

Med tilordningskravet menes at anskaffelsen må være til bruk i egen avgiftspliktig 

virksomhet, såkalt egeninteresse. Det innebærer at anskaffelser som er til bruk i en annen 

næringsdrivendes virksomhet ikke gir fradragsrett, selv om denne også er 

avgiftspliktig.48Tønsberg Bolig-dommen49 representerer en ytre grense for fradragsrett for 

inngående merverdiavgift der utgiftene gjelder en annens avgiftspliktig virksomhet. I 

avgjørelsen fikk et morselskap medhold i at det hadde rett til å fradragsføre inngående 

merverdiavgift på advokatkostnader knyttet til ”opprydningsarbeid” for å unngå konkurs i 

et datterselskap. Morselskapet fryktet at en konkurs i datterselskapet kunne ha negativ 

betydning for sitt omdømme, og dermed for virksomheten i morselskapet. 

Salgsdokumentet, fakturaen fra advokatfirmaet, var stilet til morselskapet og betalt av 

dette. Selskapene drev innenfor samme bransje. Denne dommen blir nærmere redegjort for

under punkt 5.2.4.

4.1.3 Relevanskravet

Med relevanskravet menes at den aktuelle varen eller tjenesten er til bruk i avgiftspliktig 

virksomhet, det vil si et objektivt vilkår for fradrag. I utgangspunktet skulle man tro at 

enhver anskaffelse til den avgiftspliktige virksomhet ga rett til fradrag. Skatte- og 

avgiftsmyndighetene skal ikke kunne overprøve den næringsdrivendes forretningsmessige 

beslutninger. Kjøper den næringsdrivende en maskin som det viser seg at han senere ikke 

                                                
48 Jf. Gjems-Onstad (2009) s. 182
49 Rt. 2008 s. 939 dissens 3-2
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har bruk for eller den rett og slett var ubrukelig skal ikke det kunne føre til nektelse av 

fradrag ved avgiftsoppgjøret.

4.2 Rettspraksis

Videre vil jeg ta for meg Høyesterettspraksis og se hvilken utvikling vilkåret om ”til bruk” 

har fått i rettspraksis. Hva som må til for at en anskaffelse er å anse som en 

fellesanskaffelse til bruk i delt virksomhet, kommer jeg tilbake til i kapittel 5.

4.2.1 Sira-Kvina

Begrepet ”til bruk” etter mval § 8-1 ble først i Rt-1985-9350 (Sira-Kvina) tolket av 

Høyesterett, selv om loven var fra 1969. Saken gjaldt et kraftselskap, Sira-Kvina, som drev 

kraftproduksjon i Sira-Kvina vassdragene. I forbindelse med vassdragsregulering ble Sira-

Kvina pålagt å anskaffe settefisk som vilkår for konsesjon for bygging av kraftverk. 

Kraftselskapet var forpliktet til å opparbeide nye fiskestammer i kraftmagasinene. I 

samsvar med konsesjonen ble settefisk anskaffet. Kraftverket hadde i sine 

omsetningsoppgaver krevd fradrag for den inngående merverdiavgiften på kostnadene for 

anskaffelse av settefisk jf. mval § 8-1. Avgiftsmyndighetene hadde nektet fradrag for 

inngående merverdiavgift knyttet til kjøp av settefisk med den begrunnelse at det ikke var

til direkte faktisk bruk i kraftproduksjonen. Staten anførte for Høyesterett at uttrykket ”til 

bruk” i daværende § 21 skulle tolkes slik at anskaffelsene må ha en bruksfunksjon, direkte 

fysisk bruk, for at det skal innrømmes fradragsrett.

Høyesterett kom enstemmig til at det måtte innrømmes fradrag for inngående 

merverdiavgift. Det kunne ikke oppstilles et krav til fysisk bruk, fra dommen siteres:

”begrensningen ligger i at tiltaket skal være relevant for virksomheten”51 Høyesterett 

benyttet relevanskravet som kommer direkte til uttrykk i forarbeidene.52 Departementet har 

ment at det avgjørende må være om de varer og tjenester det gjelder, er til direkte faktisk 

                                                
50 Høyesteretts avgjørelse den 30. januar 1985
51 Jf. s. 97 i dommen
52 Jf. Ot. prp. nr. 17 (1968-1969) s. 55
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bruk i virksomheten. Til det uttaler førstvoterende; ”Etter min oppfatning medfører et slikt 

standpunkt at det trekkes en for snever grense om fradragsretten.”

Førstvoterende kom til samme resultat som byretten. Byrettsdommeren sier på s. 104 ”Når 

de sentrale avgiftsmyndighetene i utrykket ”til bruk” har innfortolket et krav om at de 

anskaffede varer og/eller tjenester må være til direkte faktisk bruk i den avgiftspliktige 

virksomhet har denne fortolkningen ingen klar støtte i lovteksten og bryter med de foran 

siterte prinsipper i forarbeidene.” 

Etter rettens mening er ikke ordet ”til bruk” det mest vesentligste, men uttrykket 

”virksomheten”. Det sentrale i følge domspremissene er hvilken tilknytning det er mellom 

anskaffelsene og den avgiftspliktige produksjonen. Høyesterett legger vekt på at 

anskaffelsen og utsetting av settefisk var et nødvendig vilkår for avgiftspliktig produksjon 

av kraft. Selv om utsetting av settefiske ikke er et nødvendig tiltak for å produsere kraft, 

var det likevel nødvendig for å få tillatelse til å produsere. Utsettingen av settefisk var 

således en forutsetning for kraftproduksjonen. Retten kom derfor til at tilknytningen 

mellom anskaffelsen og produksjonen var nær og relevant, og fradragsrett for inngående 

merverdiavgift ble godtatt.

Etter Høyesteretts tolkning av tilknytningskravet ”til bruk” i Sira Kvina-dommen og 

daværende mval § 21, nå § 8-1, er det klart kommet frem at det ikke foreligger noe krav til 

faktisk direkte bruk i avgiftspliktig virksomhet for å få rett til fradrag, slik som 

avgiftsmyndighetene tolket og praktiserte reglene om fradragsrett frem til da. På den annen 

side ble det heller ikke oppstilt noe nærmere krav til tilknytningen for hva som er relevant i 

forhold til bestemmelsen i mval § 8-1. Høyesterett synes imidlertid å legge vekt på 

anskaffelsens betydning for beregningsgrunnlaget for utgående avgift, altså virksomhetens 

avgiftspliktige omsetning. Har anskaffelsen en økonomisk tilknytning til den 

avgiftspliktige aktivitet, vil ikke merverdien som ligger i anskaffelsen være endelig forbruk 

i virksomheten. Her vil merverdien bli avgiftsbelagt og overført til neste omsetningsledd. I 

henhold til prinsipper som merverdiavgiften bygger på er det da naturlig at virksomheten 
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må kunne fradragsføre inngående merverdiavgift, for å unngå at avgiften blir en kostnad i 

den avgiftspliktige virksomheten (avgift på avgift).

Etter Sira-Kvina la avgiftsmyndighetene seg på en restriktiv fortolkning av Sira-Kvina-

dommen. Dette gav opphav til nye tvister og saker på området og man fikk derfor en ny 

runde i Høyesterett.

4.2.2 Norwegian Contractors

I Rt. 2001-149753 var hovedspørsmålet i saken om Norwegian Contractors AS, heretter kalt 

NC, hadde fradragsrett for inngående merverdiavgift etter daværende § 21 i mval i 

forbindelse med byggearbeid i en småbåthavn. NCs virksomhet bestod i å produsere 

betongplattformer til bruk i offshore petroleumsvirksomhet. For å kunne bygge større 

plattformer måtte bedriften utvide sitt produksjonsområde. De leide grunnen av kommunen 

og utvidelsen førte til at det ble et enda større området som inngikk i leien. Utvidelsen av 

dokkområdet medførte at bedriften måtte bekoste opparbeidelsen av en ny småbåthavn, 

samt å bygge en ny overvannsledning for kommunen. Dette var satt som vilkår av 

kommunen.

Den ankende part staten ved Finansdepartementet anførte at tilfellet var et annet enn Sira-

Kvina. I Sira-Kvina ble det i tillegg akseptert fradrag for utgifter utenfor egen virksomhet 

når det var tale om et ”rettslig nødvendig tiltak” for å kunne produsere, altså et rettslig 

pålegg, mens det i denne saken, hvor NC ved frivillig avtale påtok seg utbyggingen av en

ny båthavn, ikke kunne begrunne fradrag i unntakene i Sira-Kvina. Sira-Kvina saken dreide

seg også om en utbygging som kraftselskapet kunne avstått fra å utføre.

Ved tolkning av begrepet ”til bruk” tok Høyesterett utgangspunkt i forarbeidene.54

Høyesterett viste til at relevanskravet ble vurdert som et tilknytningskrav mellom 

                                                
53 Høyesteretts avgjørelse den 23. november 2001
54 Jf. Ot. prp. nr. 17 (1968-1969) s. 55 og Innst. O. XVII. (1968-1969)
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anskaffelse og avgiftspliktig produksjon i Sira-Kvina saken. Førstvoterende uttalte at det 

avgjørende ved relevanskravet er om oppofrelsen har en ”naturlig og nær tilknytning” til 

virksomheten.55 Førstvoterende sa videre at når dokkområdet måtte utvides på grunn av en 

stor kontrakt med å bygge Trollplattformen, var det mest naturlig å undersøke mulighetene 

for utvidelse i det området de allerede var, fremfor å finne et nytt sted for produksjon. Når 

denne utvidelsen forutsatte at småbåthavnen måtte fjernes, hadde utgiftene med å bygge en 

ny småbåthavn en så naturlig og nær tilknytning til NCs byggevirksomhet at selskapet 

måtte ha fradragsrett for den inngående merverdiavgiften. Førstvoterende ga samtidig

uttrykk for at næringsdrivende ikke kan fradragsføre alle påløpte inngående 

merverdiavgifter ved anskaffelsene de pådrar seg og at det går en grense for hva som kan 

anses som naturlig og nær tilknytning:

”Vilkåret om at utgiften må ha en naturlig og nær tilknytning til selskapets egen 

virksomhet, medfører at ikke enhver oppofrelse den næringsdrivende påtar seg gir 

fradragsrett for inngående merverdiavgift. Når kommunen i den samme avtalen blant annet 

fikk opsjon til å kreve at NC mot avregning i leien skulle påta seg planlegging og 

opparbeidelse av en gang- og sykkelvei forbi området, vil en slik utgift lett kunne stå i en 

annen stilling enn småbåthavnen. Jeg går ikke inn på dette.”

Her ser vi at retten avgrenser fradragsretten mot fradrag for opparbeidelsen av gang- og 

sykkelvei forbi virksomheten. Dette gjøres uten at Høyesterett utdyper fradragsrettens 

rekkevidde noe nærmere. 

Retten fant det ikke nødvendig å gå nærmere inn på hvordan løsningen hadde blitt om det 

hadde vært snakk om en anskaffelse til delt virksomhet.

                                                
55 Jf. s. 1502 i dommen
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4.2.3 Norse Oil Services AS 

Avgjørelsen er fra Gulating lagmannsrett56 og gjelder selskapet Norse Oil Services AS, 

heretter Norse, Selskapet driver servicevirksomhet til offshorebransjen, samt utleie av fast 

eiendom til to stykk samarbeidende foretak. Virksomheten kan deles i fire hovedområder; 

utleie av utstyr, produksjon, maskinering samt recutting og reparasjon av rør til 

oljeindustrien. De samarbeidende foretakene er med på å tilby kundene en total løsning. 

Selskapet ekspanderte og hadde behov for større areal, og utvidet/oppgraderte derfor 

produksjonsarealet som ble brukt til utleie til de samarbeidende selskapene, og krevde 

fradrag for inngående merverdiavgift. Utleie av fast eiendom er ikke avgiftspliktig og det 

skal ikke beregnes merverdiavgift på husleien og de har følgelig ikke fradragsrett. Et 

selskap som driver utleie av fast eiendom kan imidlertid la seg frivillig registreres i 

Merverdiavgiftsregisteret etter mval § 2-357. I dette tilfellet var selskapet ikke 

frivilligregistrert etter daværende forskrift nr. 117 for utleie av bygg og anlegg på det 

tidspunkt den inngående merverdiavgiften ble pådratt. Stavanger Tingrett ga staten 

medhold i at det ikke forelå noen fradragsrett for kostnadene med utvidelse/oppgradering 

av utearealet da det ikke forelå noen frivillig registrering.

Staten anførte for Lagmannsretten at det ikke var nødvendige tilknytning mellom 

anskaffelsen av de arealer som Norse leide ut og Norse sin egen avgiftspliktige virksomhet. 

Staten anførte videre at det kun var bedriftsøkonomisk tilknytning mellom virksomhetene, 

da det ikke var noen felles bruk av arealene.

Lagmannsretten redegjorde for tidligere avgjørelser om fradragsretten, og la til grunn at det 

var Sira-Kvina og Norwegian Contractors dommene som lå nærmest opp til Norse Oilfield-

saken. Lagmannsretten argumenterte med store likhetstrekk mellom NC dommen og denne 

saken. Etter dette kom retten til at det var slik sammenheng mellom de arbeidsoppgaver 

som ble utført av de to leietakerne og av Norse, at oppføringen av utleiearealet til utleierne 

                                                
56 LG-2007-174973. Avsagt 7. januar 2009. Avgjørelsen er rettskraftig
57 Tidligere forskrift 117
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var relevant og hadde en naturlig og nær tilknytning til Norse sin avgiftspliktige virksomhet 

med recutting av borerør. Rengjøring og inspeksjon, som selskapene som leide utførte, var 

en nødvendig forutsetning for at Norse kunne utføre recutting i de tilfellene dette var 

påkrevd. Retten sier videre ”De tre arbeidsoperasjonene er riktignok i seg selv uavhengige, 

men likevel så vidt integrert at samlokalisering innebærer betydelige fordeler for utførselen 

av oppdragene”. Organisasjonsvalget, samlokaliseringen av Norse og leietaker Chemtech, 

bidrar til å øke den avgiftspliktige omsetningen for Norse. Da recutting utgjør 1/3 av 

Norses totale virksomhet sier Lagmannsretten at dette er tilstrekkelig til at oppofrelsen ved 

å tilrettelegge leiearealer for de to leietakerne var en relevant innsatsfaktor, og hadde 

naturlig og nær tilknytning til Norse sin avgiftspliktige virksomhet. Retten argumenterer til 

slutt for at samlokaliseringen ikke hadde en ren bedriftsøkonomisk tilknytning denne 

saken. En slik bedriftsøkonomisk tilknytning vil normalt ikke være tilstrekkelig for å oppnå 

fradrag for oppofrelsen.58 Lagmannsretten ga selskapet medhold og det ble innrømmet fullt 

fradrag.

4.3 Forvaltningspraksis

4.3.1 Generelt

Avgiftsmyndighetene gir hvert år en rekke fortolkningsuttalelser hvor det tas stilling til 

konkrete avgiftsspørsmål. Dette skjer som oftest ved at den avgiftspliktige henvender seg 

til vedkommende skattekontor med spørsmål om forståelsen av avgiftsreglene. I mange 

tilfeller forelegges spørsmålet også for Skattedirektoratet, og i særskilte tilfeller også for 

Finansdepartementet til uttalelse. Slike uttalelser er bare veiledende, men får likevel stor 

betydning for praktiseringen av avgiftsreglene. Dette skyldes at uttalelser av generell art 

ofte blir publisert, og derfor tillegges vekt langt ut over den enkelte sak både av 

avgiftsmyndighetene og de avgiftspliktige næringsdrivende. Selv om en uttalelse ikke blir 

publisert, blir avgiftsmyndighetenes standpunkt som regel videreført ved behandlingen av 

                                                
58 Jf. Rt. 2008 s. 932 Bowling 1 dommen.
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andre sammenlignbare saker. Dette er nettopp for å få en rettferdig likebehandling og 

harmonisering av like saker.59

Skattedirektoratet og skattekontorene kan også avgi bindende forhåndsuttalelser om de 

avgiftsmessige virkningene av en planlagt disposisjon før den igangsettes. Slike uttalelser 

blir gitt dersom det er av vesentlig betydning for avgiftssubjektet eller spørsmålet har 

allmenn interesse jf. mval § 17-1. Formålet med bindende forhåndsuttalelser er å gi økt 

forutberegnelighet ved at det gis mulighet til å få avklart skatte- og avgiftsmessige 

konsekvenser av konkrete, planlagte disposisjoner.60 Dette kan være hensiktsmessig 

nettopp ved spørsmål om fradragsretten ved anskaffelser som benyttes i både 

merverdiavgiftspliktig og ikke merverdiavgiftspliktig virksomhet som denne oppgaven 

omhandler.

Skattekontorene fatter forøvrig en rekke vedtak etter mval kapittel 18 og 21, og det er 

klagenemnda for merverdiavgift som er klageinstans for slike vedtak.

4.3.2 Forvaltningens forståelse av ”til bruk”

Før Sira Kvina-dommen, var det fast og sikker praksis hos avgiftsmyndighetene å oppstille 

et krav om at anskaffelsen måtte være til direkte, faktisk bruk i den avgiftspliktige 

virksomheten for å kunne fradragsføres. I Sira Kvina-dommen slo Høyesterett fast at dette 

var en alt for snever fortolkning av bestemmelsen ”til bruk”. Høyesterett fastslo at det er 

tilstrekkelig for fradragsretten dersom anskaffelsen er relevant for virksomheten. Samtidig

ble det fastslått at ikke all avgift som er erlagt for oppofrelser kan gi rett til fradrag. Det kan 

derfor utledes av domspremissene at fradragsretten ikke er til stede dersom sammenhengen

mellom anskaffelsen og den avgiftspliktige virksomheten er liten eller helt fraværende.

Etter NC ble kravet om relevans langt klarere enn tidligere, oppofrelsen skulle ha en 

naturlig og nær tilnytning til virksomheten. I avgiftspraksis ble det imidlertid skilt mellom 

                                                
59 Jf. Trygve Holst Ringen (1998) s. 56
60 Jf. Merverdiavgiftshåndboken 2010 s. 771-772
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primær- og sekundærbruk. Med primærbruk forstås avgiftsmyndighetens krav om direkte 

faktisk bruk. Det vil si at dersom en vare eller tjenestes primære bruk var i 

merverdiavgiftsfri virksomhet kunne man ikke trekke fra inngående merverdiavgift. Dette 

gjaldt selv om anskaffelsen også ble benyttet i den avgiftspliktige virksomheten.

Etter Sira Kvina-dommen var avgiftsmyndighetene usikre på hvordan grensen for 

fradragsrett skulle trekkes. Dette kom klart til syne ved at det i enkeltsaker var uenighet 

mellom ulike kontorer for hvordan grensen skulle trekkes, og ved at det var dissenser i 

Klagenemnda for merverdiavgift.

Skattedirektoratet har videre uttalt at lagmannsrettens avgjørelse i Norse er uriktig.61 Det er 

riktignok uttalt dagen før dommen ble rettskraftig. De sier at lagmannsretten bygger på en 

uriktig forståelse av mval og at skattekontorene skal se bort fra dommen.62

Skattedirektoratet mener dommen strekker relevanskravet for langt, og bryter med kravet 

til at en innsatsfaktor må ha en direkte og faktisk tilknytning til merverdiavgiftspliktig 

omsetningsvirksomhet for å gi rett til fradrag. En ren bedriftsøkonomisk tilknytning vil 

normalt ikke være tilstrekkelig uttaler Skattedirektoratet, jf. Høyesterett i Bowling1-

dommen, avsnitt 38 siste setning. Bowling1-dommen63 blir behandlet under punkt 5.2.3.

4.4 Utenlandsk rett

Selv om merverdiavgift er en avgift på innenlandsk forbruk, vil norsk merverdiavgiftsrett, 

blant annet for å unngå konkurransevridninger mellom norske og utenlandske aktører, også 

måtte avhenge av hvilke regler som gjelder i andre land. Ønske om et mest mulig 

konkurransenøytralt merverdiavgiftssystem var også lovgivers begrunnelse for å se på 

                                                
61 Jf. Artikkel fra Skattedirektoratet, 1. april 2009
62 Jf. Merverdiavgiftshåndboken 2010 s. 521
63 Jf. Rt. 2008 s. 932
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regelverket i andre land ved utformingen mval i 1970.64 Harmoniseringen med EU-retten 

var også et viktig hensyn ved innføring av generell avgiftsplikt på tjenester i 2001.65

EU-retten 

Hoveddirektivet for merverdiavgift i EU er Rådsdirektivet 2006/112/EØF (heretter kalt 

merverdiavgiftsdirektivet), som ble vedtatt 28. november 2006 og trådte i kraft 1. januar 

2007.

Merverdiavgiftsdirektivet setter omfattende krav til, og rammer for, medlemslandenes 

regelverk på området, men de gir samtidig ikke noen uttømmende beskrivelse av et 

helhetlig merverdiavgiftssystem. Det skal være opp til de nasjonale myndigheter hvordan 

innholdet i direktivet skal gjennomføres i nasjonal rett.66

I merverdiavgiftsdirektivets del X finner vi bestemmelsene om fradrag for inngående 

merverdiavgift. Hovedbestemmelsen om fradrag følger av artikkel 168 (dansk versjon):

”I det omfang varer og ydelser anvendes i forbindelse med hans afgiftspliktige 

transaktioner, hvoraf der er betalt moms, har den afgiftspligtige person i den medlemsstat, 

hvor han foretager transaktonerne, ret til i den afgift, der påhviler ham, at fradrage 

følgende beløb.”

Bestemmelsen om fradragsretten er her i merverdiavgiftsdirektivet som i vår mval § 8-1 at 

formålet med anskaffelsen er å benytte denne i virksomhet med avgiftspliktig omsetning. 

Vilkåret er med andre ord relativt generelt formulert og kan synes å rekke langt. 

Det har som hos oss blitt fortolket i EF-dommstolen i en rekke saker. Og vilkåret er av EF-

domstolen presisert slik at anskaffelsen må ha ”a direct and immidiate link with the output 
                                                
64 Jf. Ot. prp.nr.17 (1968-1969) kapittel IV C
65 Jf. Ot. prp.nr.2 (2000-2001) punkt 4.3.6
66 Jf. NOU 2008:7 punkt 7.2.1.
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transactions”.67 Det avgjørende er altså om anskaffelsen har tilstrekkelig tilknytning til den 

avgiftspliktige omsetningen.

Svensk rett

Fradragsbestemmelsene i svensk rett følger av den svenske Mervärdesskattelagen 

(1994:2000) (heretter ML) 8 kapittel. Bestemmelsene i den svenske loven må forstås i lys 

av merverdiavgiftsdirektivet, da Sverige er medlem i EU. Hovedbestemmelsen om 

fradragsrett står i ML 8 kapittel 3 §, fra den hitsettes:

”Den som bedriver verksamhet som medför skatteskyldighet får göra avdrag för den 

inngående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten..(…)”

Som vi ser er det også i Sverige som i Norge et vilkår at anskaffelsen må referere seg til

anskaffelser i merverdiavgiftspliktig virksomhet. 

Dansk rett

I likhet med fradragsbestemmelsene i den svenske mval, må bestemmelsene i den danske 

mval forstås i lys av merverdiavgiftsdirektivet, da også Danmark er medlem av EU. 

Fradragsbestemmelsene i dansk rett følger av den danske Merværdiafgiftsloven nr 703 av 

8. august 2003 (heretter momsloven) kapittel 9. Etter momslovens § 37 er det full 

fradragsrett for anskaffelser til bruk i registrert virksomhet. Samtidig viser samme 

bestemmelse at det ikke er fradragsrett for anskaffelser av varer og tjenester som 

utelukkende skal benyttes i forbindelse med ikke-avgiftspliktig virksomhet.

4.5 Foreløpig oppsummering og vurdering

Som vi har sett i dette kapittelet kan man ikke legge til grunn et krav om direkte faktisk 

bruk som vilkår for fradragsrett for inngående merverdiavgift. I motsetning til

avgiftsmyndighetenes praksis frem til Sira-Kvina-dommen. Vurderingstema er etter dette, 
                                                
67 Jf. C-4/94 Blp Group plc.
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hvilken tilknytning oppofrelsen må ha til den næringsdrivendes avgiftspliktige virksomhet. 

Avgjørende må være om oppofrelsen har en naturlig og nær tilknytning til virksomheten.

Dette er også i tråd med utenlandsk rett. I EU er som vi har sett kravet for å kunne 

fradragsføre inngående merverdiavgift at anskaffelsen har tilstrekkelig tilknytning til den 

avgiftspliktige omsetningen. Både svensk og dansk rett har tilsvarende samme krav som vi 

har i norsk rett for å kunne fradragsføre inngående merverdiavgift.

Også i Lagmannsrettens dom, Norse Oilfield, ble den naturlige og nære tilknytningen 

vektlagt. Som vi har sett mener Skattedirektoratet at relevanskravet er strukket for langt i 

dommen og at avgiftsforvaltningen må se bort fra den. De faktiske forhold i saken var noe 

spesiell. Norse var som sagt helt avhengig av leietakerne som utførte rengjøring og 

inspeksjon av rørene. Dommen må sies å være klar og entydig. At Skattedirektoratet som 

forvaltningsinnstans utgir en fortolknings uttalelse av dommen og sier at dommen er uriktig 

og at den må sees bort fra er oppsiktsvekkende. Det er på det rene at en rettskraftig dom 

veier tyngre enn en forvatningsuttalelse. På bakgrunn av uttalelsen kan det se ut som om 

direktoratet tar på seg en ”rolle” som lovgiver. Det kan være på grunn av at mang av 

direktoratets oppgaver er nettopp å utarbeide lovforslag. Direktoratet har neppe en 

anledning til å se bort fra dommen, de kan selvsagt være uenig, men for å gå bort fra 

dommens resultat må det en lovendring til. Det er nettopp på grunn av slike uttalelser at

rettstilstanden spriker og rettstilstanden blir uklar.

I denne sammenhengen er det interessant å se på tidligere § 21 i mval, nå § 8-1. Som jeg 

nevnte innledningsvis er det blitt presisert at den nye loven av 2009 kun er en teknisk 

revidert lov, med noen få materielle endringer. Ser man på hjemmelen for fradragsretten er 

ordlyden i bestemmelsen noe modernisert. Det som er oppsiktsvekkende er det nye ordet 

”er til bruk”, i forhold til tidligere ”til bruk”. Spørsmålet er om det ved innlemming av det 

nye ordet vil bli et annet tolknings spørsmål nå, enn hva det har vært tidligere. Det er 

uttrykkelig presisert i forarbeidene til den nye mval at Departementets forslag til kapittel 8,
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fradrag for inngående merverdiavgift, kun er en videreføring av gjeldene rett.68 Ved å 

tilføre ordet ”er” kan det være Departementets måte å tilpasse ordlyden slik at tolkningen 

går i retning av at det er faktisk bruk som vil være vilkåret for rett til fradrag. Faktisk bruk 

har som jeg har nevnt tidligere vært brukt som tolkningskriterium av avgiftsmyndighetene i 

lang tid og det kan synes som om de gjeninnfører en slik praksis. 

                                                
68 Se Ot. prp. nr. 76 (2008-2009) s. 27 punkt 6.9.4



35

5 Nærmere om delt virksomhet og kravet ”delvis til bruk”

5.1 Generelt 

Videre er problemstillingen i oppgaven hvilken tilknytning som skal kreves til den 

avgiftspliktige virksomhet, for at en anskaffelse skal regnes som fellesanskaffelse med rett 

til forholdsmessig fradrag når anskaffelsen skjer i en virksomhet som både har omsetning 

innenfor loven og utenfor loven. Dette gjelder som tidligere vist for eksempel golfanlegg 

med reklame, bank med rådgivningstjenester og virksomheter innenfor kultur som 

fornøyelsesparker som også har merverdiavgiftspliktig salg av kioskvarer og/eller 

serveringstjenester.

I oppgavens kapittel 4 er det redegjort for relevanskravet ”til bruk” ved fullt ut 

merverdiavgiftspliktig virksomhet. Det er på det rene at det er det samme kravet til 

begrepet ”til bruk ” i mval §§ 8-1 og 8-2, og at det skal tolkes på samme måte. Dette er lagt 

til grunn av både de avgiftspliktige og av avgiftsmyndighetene. Ved fellesanskaffelser i delt 

virksomhet oppstår det imidlertid særlige problemstillinger. Disse vil bli redegjort for i det 

følgende.

5.1.1 Mval § 8-2

Mval § 8-2 lyder:

”Et registrert avgiftssubjekt som anskaffer varer og tjenester som er til bruk både i den 

registrerte virksomheten og til andre formål, har rett til fradrag for inngående 

merverdiavgift bare for den del av varen eller tjenesten som er til antatt bruk i den 

registrerte virksomheten….”

Har man både avgiftspliktig og ikke avgiftspliktig aktivitet i virksomheten sin, vil man etter 

mval § 8-2 første ledd ha rett til fradrag for fellesanskaffelser, det vil si anskaffelser som 

skal brukes under ett. For slike anskaffelser vil man ha rett til forholdsmessig fradrag. 
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Ut ifra ordlyden er det klart at anskaffelsen må ha en viss tilknytning til den avgiftspliktige 

virksomheten. Ordlyden oppstiller heller ikke her, som i § 8-1 nærmere kriterier med 

hensyn til hva som menes med ”bruk under ett”, og det er vanskelig å oppstille nærmere 

kriterier ut ifra ordlyden med hensyn til hvilken tilknytning som er tilstrekkelig.

Forarbeider 

I forarbeidene til mval av 1969 Ot. prp. nr. 17 (1968-1969) sies det noe mer om 

fradragsretten ved fellesanskaffelser. Det konstateres at forutsetningen for fradrag er at 

inngående merverdiavgift skal være knyttet til anskaffelser som vedrører den virksomhet 

loven gjelder for. Videre fremgår det at omsetning utenfor loven ikke gir fradragsrett. 

Fra kommentarene til § 23, gammel lov, hitsettes:

”Nærværende paragraf har for øye at den næringsdrivende ved siden av omsetning som 

går inn under loven, også driver virksomhet som loven ikke gjelder for, men hvor 

anskaffelsen av driftsmidler m. v. skal tjene virksomheten under ett.”

Innstillingen fra finanskomiteen hadde ingen innvendinger mot forslaget i proposisjonen, 

og sluttet seg til den. 69

Da verken lovteksten eller forarbeidene gir føringer til hva det skal legges vekt på ved 

fradragsretten for fellesanskaffelser, må dette løses ved å se på andre rettskilder. 

Rettspraksis inneholder mange avgjørelser angående spørsmålet om hva som ligger i 

begrepet ”til bruk under ett”, og hva som må til for at en anskaffelse er å anse som en 

fellesanskaffelse ved delt virksomhet. Før jeg går inn på de relevante dommene vil selve 

fordelingen av forholdsmessig fradrag bli gjort rede for.

                                                
69 Jf. Innst. O. XVII. (1968-69) s. 49
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5.1.2 Fordeling av inngående merverdiavgift

Virksomheter som driver både avgiftspliktig og ikke avgiftspliktig virksomhet, og som 

foretar anskaffelser som er til bruk i begge virksomhetene, såkalte fellesanskaffelser, må 

fordele den inngående merverdiavgiften. Det er avgiften på hvert enkelt bilag som skal 

fordeles, ikke den terminvise samlede avgiften. Utgangspunktet for fordeling er den 

faktiske bruken av en anskaffelse, henholdsvis innenfor og utenfor avgiftspliktig 

virksomhet. Dersom denne bruken ikke er klar, må den næringsdrivende foreta en 

skjønnsmessig fordeling basert på ulike fordelingsnøkler. Fordelingsarbeidet kan bli 

omfattende og det er nettopp derfor ønskelig med praktiserbare og kontrollerbare 

fordelingsnøkler. Loven gir anvisning på fordeling etter virksomhetens avgiftspliktige og 

unntatte omsetning eller gjennom arealfordeling.

Hovedregelen for den forholdsmessige fordelingen er angitt i mval § 8-2 første ledd og er 

faktisk bruk. Merverdiavgiftsforskriften (FMVA) inneholder regler om fordeling av 

inngående merverdiavgift jf. FMVA §§ 8-2-1 til 8-2-3. Det er fordelingsnøkler, 

hjelpestørrelser, som kan være til hjelp ved fordelingen for å komme frem til antatt bruk i 

den avgiftspliktige delen av virksomheten. Fordelingen skal som sagt ifølge hovedregelen 

skje etter faktisk bruk av anskaffelsen innenfor og utenfor loven. Videre har 

avgiftsmyndighetene godkjent blant annet fordeling basert på tid (den tiden en anskaffelse 

er til bruk henholdsvis i og utenfor avgiftspliktig virksomhet).

For anskaffelser som er til bruk både i den avgiftspliktige (registrerte) virksomheten og til 

andre formål kan det ikke gjøres fradrag for noen del av inngående merverdiavgift på 

fellesanskaffelser dersom den avgiftspliktige omsetningen normalt ikke overstiger 5 % av 

virksomhetens samlede omsetning i løpet av et regnskapsår jf. mval § 8-2 tredje ledd. Det 

angis med andre ord en nedre omsetningsgrense for fordeling av fellesanskaffelser i 

merverdiavgiftslovens forstand. Motsatt må en næringsdrivende ikke fordele sin 

fradragsrett dersom den unntatte omsetningen er mindre enn 5 % jf. mval § 8-2 fjerde ledd.
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I slike tilfeller får virksomheten fullt fradrag. Denne regelen blir ofte omtalt som 

ubetydelighetsregelen.70

For omsetning av finansielle tjenester oppstiller loven et unntak fra ubetydelighetsregelen. 

Ved omsetning av slike tjenester gjelder ikke vilkåret med omsetning på minimum 5 % for 

å få fradragsrett ved fellesanskaffelser. Her kan man fradragsføre etter hovedregelen i mval

§ 8-2 første ledd for fellesanskaffelser, nærmere bestemt etter en av de to 

fordelingsmetodene omsetningsfordeling eller gjennom arealfordeling. Se nedenfor der 

disse to fordelingsmetodene blir redegjort for.

Ved anvendelsen av ubetydelighetsregelen vil det være virksomhetens normale omsetning

som er avgjørende for spørsmål om rett til fullt fradrag eller ikke. Et eksempel som 

illustrerer dette er avgjørelse fra Klagenemnda for merverdiavgift i klagesak nr. 2787A71.

Klagenemnda kom til at klager, som drev avgiftspliktig produksjon, normalt ikke hadde 

unntatt omsetning som oversteg ubetydelighetsgrensen på 5 %. Klagenemnda la til grunn at 

klagers salg av aksjer, som var unntatt fra merverdiavgift, det aktuelle året var 

ekstraordinært, og at reelle hensyn tilsa at et slikt aksjesalg ikke burde innvirke på retten til 

fradrag for inngående merverdiavgift på felles driftsomkostninger. Det var bare ett eller 

muligens to år at klager hadde hatt ikke-avgiftspliktig omsetning over 5 %. Dette kunne 

etter nemndas oppfatning ikke medføre at klagers unntatte omsetning normalt kunne sies å 

overstige 5 % av samlet omsetning, og klager fikk fullt fradrag for sine kostnader, også det 

året aksjesalget skjedde.

Arealfordeling

Fordelingen kan skje etter areal ved oppføring og drift av bygg jf. FMVA § 8-2-1. Det vil si 

at fradrag for inngående merverdiavgift kan fordeles etter antall kvadratmeter grunnflate 

som er til bruk i avgiftspliktig virksomhet sett i forhold til byggets samlede areal. 

Forutseningen for fordeling etter kvadratmeter er at byggekostnadene fordeler seg 
                                                
70 Jf. Tidligere forskrift nr. 18 § 4 tredje ledd
71 Som referert i Merverdiavgiftshåndboken 2010 s. 568
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tilnærmet jevnt på kvadratmeter gulvflate. Videre er det et krav at fordelingen av 

byggekostnadene i rimelig grad gjenspeiler bruken av arealet.72 Fordelingen etter denne 

metoden er en hjelpestørrelse for å finne frem til anskaffelsens antatte bruk i avgiftspliktig 

virksomhet, jf. hovedregelen i mval § 8-2.

Omsetningsfordeling

En praktisk viktig fordelingsmetode er at fordeling av inngående merverdiavgift kan skje 

etter omsetning. For anskaffelser som gjelder virksomhetens felles drift innenfor og utenfor 

avgiftsområdet, kan fordeling etter omsetning benyttes. Fradrag kan kreves for så stor del 

som svarer til den avgiftspliktige omsetningen og uttak i forhold til virksomhetens samlede 

omsetning siste regnskapsår. Etter avgiftsmyndighetenes oppfatning skal det være året forut 

for det aktuelle år, det vil si det siste hele regnskapsåret forut for året fradraget finner sted

som skal legges til grunn. Omsetningstallene for forrige regnskapsår vil med andre ord ikke 

kunne benyttes ved start av ny virksomhet. I slike tilfeller må den næringsdrivende bruke 

hovedregelen i mval § 8-2 første ledd første punktum om forholdsmessig fradrag for 

inngående merverdiavgift etter antatt bruk i avgiftspliktig virksomhet. Vilkår for bruk av 

omsetningsfordeling er at en slik fordeling gir et rimelig bilde av bruken jf. FMVA § 8-2-2 

siste punktum.

Bestemmelsen er først å fremst ment å omfatte driftsutgifter som administrasjonskostnader, 

strømutgifter mv. Omsetningsfordelingen kan følgelig benyttes på andre utgifter enn den 

type driftsutgifter nevnt over, så fremt at fordelingen i rimelig grad gjenspeiler bruken. Et 

eksempel på område der hvor omsetningsfordeling er benyttet er golfanlegg. Som nevnt 

tidligere i oppgaven har et golfanlegg både avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig omsetning. 

Det er vanskelig å vurdere den antatte bruken av en golfbane, og Skattedirektoratet antar da 

at omsetningen ofte vil være den fordelingsnøkkelen som gir best uttrykk for den faktiske 

bruken.73

                                                
72 Jf. Merverdiavgiftshåndboken 2010 s. 568
73 Se Merverdiavgiftshåndboken 2010 s. 574
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5.2 Rettspraksis

5.2.1 Hunsbedt Racing

Sira-Kvina-dommen og Norwegian Contractors-dommen gjaldt begge fullt ut 

avgiftspliktige virksomheter. Dom publisert i Rt. 2003 s.182174 Hunsbedt Racing AS, 

heretter Hunsbedt, dreier det seg om virksomhet som drev både avgiftspliktig aktivitet og 

virksomhet som er unntatt avgiftsplikt, såkalt delt virksomhet. Selskapets virksomhet besto 

av kjøring av rallycross bil (unntatt idrettsaktivitet) og avgiftspliktig omsetning av reklame. 

Spørsmålet i saken var om selskapet kunne føre inngående merverdiavgift på utgifter til 

drift og vedlikehold av rallycrossbilen til fradrag i utgående avgift på inntekter fra 

reklamevirksomheten. Førstvoterende forholdt seg til det relevanskrav som tidligere var

blitt presisert i Sira-Kvina- og Norwegian-Contractors-dommene og uttalte med tilslutning 

fra de øvrige dommerne:

”(37) Den reklamevirksomhet Hunsbedt Racing AS driver, kan etter mitt syn ikke skilles fra 

rallycrossvirksomheten, men inngår som en integrert del av og danner det vesentligste 

økonomiske fundamentet for denne. Anskaffelse, drift og vedlikehold av rallycrossbilen er 

en nødvendig forutsetning for at Hunsbedt Racing AS skal kunne oppnå de 

reklameinntekter selskapet oppebærer. På denne bakgrunn må bilen etter min oppfatning 

anses å ha en slik nær og naturlig tilknyting til reklamevirksomheten at vilkårene for 

fradragsrett for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 2175 er oppfylt.

(38) Staten har under henvisning til praksis fra merverdiavgiftsmyndighetene anført at det 

av relevanskravet må følge at det er et vilkår for fradragsrett for inngående merverdiavgift

at den primære bruk for oppofrelsen må være i den avgiftspliktige virksomhet, og at det 

ikke kan gjøres krav på fradrag dersom bruken i den avgiftspliktige virksomheten er 

avledet fra og bare er en refleksvirkning av bruk i avgiftsfri virksomhet. Etter min 

oppfatning kan det ikke oppstilles noen generell regel med et slikt innhold.

                                                
74 Høyesteretts avgjørelse den 22. desember 2003
75 Nå § 8-1
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(39) Det er riktig at det i forvaltningspraksis har vært operert med et skille mellom primær 

og sekundær bruk, og at det i flere vedtak av avgiftsmyndighetene har vært lagt til grunn at 

det ikke foreligger fradragsrett dersom primære bruken av varen eller tjenesten er i 

avgiftsfri virksomhet. Da en slik tolkning av merverdiavgiftsloven § 21 representerer en 

klart innskrenkende fortolkning til borgernes ugunst, kan imidlertid den forliggende 

forvaltningspraksis ikke tillegges nevneverdig vekt. 

Høyesterett kom enstemmig til at det forelå full fradragsrett for kostnader knyttet til drift 

og vedlikehold av rallycrossbilen. Høyesterett begrunnet dette med at Hunsbedt Racing AS 

sin rallycrossvirksomhet ikke kan skilles fra reklamevirksomheten, og måtte anses som èn 

og samme virksomhet. Retten la til grunn at reklamevirksomheten inngikk som en integrert 

del av rallycrossvirksomheten, og dannet det vesentligste økonomiske rammene for denne.

Høyesterett la uttrykkelig til grunn at man måtte legge til grunn reglene for felles 

anskaffelser til virksomhet i og utenfor mval. I det konkrete tilfellet utgjorde inntektene fra 

den unntatte virksomheten i form av start- og pengepremier for rallycross bilen, mindre enn

5 % av selskapets samlede omsetning, og det måtte dermed ikke foretas forholdsmessig 

fordeling.76

5.2.2 Porthuset

Dom publisert i Rt. 2005 s.95177 gjaldt et avgiftssubjekt, Porthuset AS, som drev delt 

virksomhet. Spørsmålet var om det kunne kreves forholdsmessig fradragsrett for inngående 

merverdiavgift på anskaffelser til oppføring av hotellrom for overnatting med tilhørende 

fellesarealer som korridorer, trapperom, heis mv. Porthuset AS søkte om frivillig 

                                                
76 Etter tidligere forskrift nr. 18 av 20. desember 1969 nå mval § 8-2 fjerde ledd skal det ikke beregnes 

forholdsmessig fradrag dersom den unntatte del av virksomheten normalt ikke oversiger 5 % av 

virksomhetens samlede omsetning i løpet av et regnskapsår. Her vil det være fullt fradrag. 
77 Høyesteretts avgjørelse den 30. juni 2005
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registrering etter tidligere forskrift nr. 117 (nå mval § 2-3 første ledd bokstav a), for å 

oppnå fradragsrett for utleie til Scandic Hotell.78 Utleie av hotell rom var den gang unntatt 

den generelle avgiftsplikten jf. tidligere § 5a første ledd79, men det foregikk avgiftspliktig 

omsetning på rommene i form av mini bar, pay-tv osv. Porthuset AS begrunnet sin søknad 

med at leietager ville hatt forholdsmessig fradragsrett etter regelen i mval § 8-2 for en 

forholdsmessig del av inngående merverdiavgift på utgiftene ved oppføring av hotellrom, 

dersom leietakere selv hadde stått for oppføringen. 

Avgiftsmyndighetene anførte at det ikke var grunnlag for fradragsrett, da tilknytningen 

mellom kostnadene til oppføring av hotellrommene og den avgiftspliktige omsetningen var 

for avledet og uvesentlig i forhold til tilknytningen til den avgiftsfrie romutleien. Staten 

viser videre til at førstvoterende i Hunsbedt-dommen holdt det åpent om primærbruk kunne 

være et moment når virksomheter er klart atskilte. Dette ble i utgangspunktet ikke tatt til 

følge som et vilkår for fradragsrett av Høyesterett.

Videre ble det vist til at rommene kunne leies ut uten avgiftspliktige tjenester og at 

omsetningen av disse tjenestene var ubetydelige. Det ble også anført at hensynet til 

konkurransenøytralitet talte mot fradragsrett, da andre overnattingssteder som turisthytter 

og fjellstuer ikke ville få fradrag for inngående merverdiavgift på oppføring.80

Etter å ha gått igjennom forarbeider, ordens ordlyd og rettspraksis støtter førstvoterende seg 

til premiss 39 og 40 i Hunsbedt-dommen. Han formulerte videre problemstillingen slik:

”(38) Spørsmålet blir etter dette om den ankede parts utgifter til oppføring av den del av 

bygget som gjelder hotellrom til utleie, er relevante og har en nær og naturlig tilknytning 

                                                
78 Det var en teknisk forutsetning for fradragsrett at selskapet var frivillig registrert i avgiftsregisteret etter 

daværende forskrift 117 (nå § 2-3 første ledd bokstav a.) Jeg vil ikke komme nærmere inn på dette da det ikke 

faller inn under oppgavens tema.
79 Romutleie ble avgiftspliktig fra 1. september 2006
80 Se premiss 24 i dommen
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til den avgiftspliktige virksomheten i rommene. Etter det opplyste består denne 

virksomheten i å tilby gjestene avgiftspliktige ytelser som telefon, ”betal TV”, minibar, 

tilkopling til Internet, reklame, levering av mat og drikke til rommene og henting og 

bringing av tøy for vask eller rensing. Porthuset har anslått denne avgiftspliktige 

omsetningen til mellom 5 og 10 % av avgiftsfri romutleie.”

Førstvoterende la til grunn at ”avgiftspliktig omsetning av slike varer og tjenester må anses 

som en del av hotellets samlede avgiftsfrie og avgiftspliktige virksomhet. Også hotellrom 

for overnatting er en innsatsfaktor ved salg av avgiftspliktige ytelser. Det er ikke noe krav 

til at avgiftspliktig og avgiftsfri virksomhet må utgjøre integrerte deler av samme 

virksomhet jf. Hunsbedt-dommen avsnitt 40. Etter § 2181 er det tilstrekkelig at oppofrelsen, 

slik det er presisert i Høyesteretts avgjørelser, er relevant og har en naturlig og nær 

tilknytning til virksomheten.” Førstvoterende understreket at det følgelig ikke foreligger et 

primærbrukskrav. Førstvoterende uttalte videre at man etter Hunsbedt-dommen ikke kan 

legge vekt på tidligere forvaltningspraksis, slik staten hadde anført.82

5.2.3 Bowling 1

Dom publisert i Rt.2008 s. 93283, heretter Bowling 1, er den første dommen hvor staten har 

vunnet frem med sine anførsler når det gjelder fradragsrett ved delt virksomhet. Denne 

saken skiller seg ut i forhold til de to ovennevnte. De to andre sakene for Høyesterett gjaldt 

anskaffelser som var til faktisk bruk i både avgiftspliktig og avgiftsfri virksomhet. I 

Bowling 1-dommen var spørsmålet om en vare som kun er til faktisk bruk i ikke 

avgiftspliktig virksomhet, også kan sies å være til bruk i avgiftspliktig virksomhet i 

merverdiavgiftsrettslig forstand.

                                                
81 Nå § 8-1
82 Se premiss 45
83 Høyesteretts avgjørelse den 20. juni 2008
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Et selskap drev avgiftspliktig kafédrift og reklamesalg i tillegg til biljard- og 

bowlingvirksomhet som er unntatt merverdiavgiftsplikt etter mval § 3-8 annet ledd. 

Utgifter til vedlikehold og renhold av felles areal og inventar var eksempler på 

fellesanskaffelser, men dette var ikke omtvistet for Høyesterett. Spørsmålet i saken var om 

en inngående merverdiavgift på varer som kun var til faktisk bruk i unntatt 

idrettsvirksomhet kunne trekkes til fradrag i den avgiftspliktige delen av virksomheten som 

bestod av serveringstjenester.

For Høyesterett gjaldt saken forholdsmessig fradrag for blant annet bowlingkuler og 

kjegler, duk til biljardbord samt vedlikehold og reparasjon av bowlingmaskinene. Kravet 

ble av selskapet begrunnet med at det var en nær og naturlig tilknytning mellom 

idrettsvirksomheten og den avgiftspliktige kafé- og reklamevirksomheten. Videre gjorde de 

gjeldende:

”(20) Virksomheten er total integrert. Det er ikke naturlig å se bowling- og biljardutstyret 

som utelukkende til bruk for spilldelen. Spillet er en del av totalopplevelsen for 

kafégjestene, og omvendt. Fortæring av mat og drikke foregår overalt i lokalet, også ved og 

av og til på biljardbordene.” Anskaffelsene av biljardkuler mv. kunne derfor via bowling-

og biljardvirksomheten sies å generere økt avgiftspliktig omsetning. 

Etter å ha gjennomgått dommene som gjelder fradragsretten, oppsummerte Høyesterett 

rettstilstanden ved å si at fradrag kan kreves for anskaffelser og driftsutgifter til avgiftsfri 

virksomhet, forutsatt at de er en innsatsfaktor for omsetning av avgiftspliktige ytelser. Er 

anskaffelsen til direkte, faktisk bruk i begge virksomheter, vil kravet være oppfylt, forutsatt 

at den er relevant og har naturlig og nær tilknytning. Videre slo førstvoterende fast at en ren 

bedriftsøkonomisk tilknytning normalt ikke vil være tilstrekkelig.

Førstvoterende viste videre til at anskaffelser og vedlikehold av driftsmidler i bowling- og 

biljardvirksomheten ikke er til faktisk bruk i serveringsvirksomheten. Det skjer ingen felles 

fysisk bruk, og at utstyret er synlig i lokalet forandrer ikke dette. Hovedtilknytningen var 



45

etter førstvoterendes syn, rent bedriftsøkonomisk, og en slik tilnytning er ikke naturlig å 

karakterisere som fellesutgift i merverdiavgiftslovens forstand. 

Dersom Bowling 1 Strømmen AS skulle fått fradragsrett ville det vært å gå ett skritt videre. 

Førstvoterende sier uttrykkelig at han ikke finner grunn til å gå inn for en slik utvidelse.84 I 

dommens premiss 41 begrunnet Høyesterett hvorfor fradragsretten ikke skal rekke lengre: 

”(41) Hensynet bak adgangen til fradrag for inngående merverdiavgift i utgående rekker 

ikke lenger enn at en avgift som faktisk er oppofret direkte i den avgiftspliktige 

virksomheten, trekkes fra. Åpnes det for adgang til å trekke fra avgift knyttet til virksomhet 

det ikke betales utgående avgift for, blir det en form for statlig subsidiering av denne del av

virksomheten. Hensynet bak unntak for avgiftsplikt for visse virksomheter - som idrett i vår 

sak - tilsier ikke en slik forskjellsbehandling. I tillegg blir systemet uforutsigbart og lite 

oversiktlig.”

5.2.4 Tønsberg Bolig

Samme dag som det ble avsagt dom i Bowling1 saken ble det avsagt dom i sak vedrørende 

selskapet  Tønsberg Bolig AS, publisert i Rt.2008 s. 115385. Saken gjaldt fradrag for 

inngående merverdiavgift i delt virksomhet. Dommen er avsagt under dissens 3-2. Saken 

gjaldt entreprenørselskapet Tønsberg Bolig AS. Selskapet krevde fradrag for 

merverdiavgift på advokatutgifter ved opprydding i datterselskapet, som holdt på å gå 

konkurs. Spørsmålet i saken var om morselskapet kunne kreve fradrag for inngående 

merverdiavgift for advokattjenester som i stor grad direkte gjaldt det heleide 

datterselskapets forhold.86 Det sentrale spørsmålet var om tilknytningen mellom mor- og 

datterselskapet var tilstrekkelig for fradragsrett.

                                                
84 Jf. Premiss 40
85 Høyesteretts avgjørelse den 20. juni 2008
86 Jf. Premiss 1
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Tønsberg Bolig AS anførte at det advokatarbeidet som den innbetalte merverdiavgiften 

refererte seg til, hadde en naturlig og nær tilknytning til den avgiftspliktige del av Tønsberg 

Bolig AS sin virksomhet (entreprenørvirksomheten). Videre begrunnet de fradragsretten

med at det etter Hunsbedt- og Porthuset dommene ikke kunne oppstilles krav om 

tilordning. Det ble vist til at en konkurs i datterselskapet ville få store negative 

konsekvenser for den avgiftspliktige entreprenørvirksomheten som Tønsberg Bolig AS

drev. At selskapet også ble berørt som eier av datterselskapet, var i denne sammenhengen 

helt underordnet. Det ble understreket at det var vesentlig mer enn en bedriftsøkonomisk 

tilknytning mellom disse to selskapene, idet de av alle aktørene i markedet ble sett på som 

ett. Førstvoterende uttaler i avsnitt 42;

”selv om det ikke er noe ubetinget krav om at anskaffelsene er til direkte faktisk bruk i den 

avgiftspliktige virksomheten, jf. uttalelser om dette i R-1985- 93 (Sira Kvina), vil en slik 

bruk likevel bidra til å synliggjøre tilknytningen. Videre i neste avsnitt sier førstvoterende; 

”I den foreliggende sak, hvor anskaffelsen gjelder tjenester og ikke varer, vil det ikke være 

mulig å spore noen slik direkte fysisk tilknytning til en bestemt del av mottakerens 

virksomhet. Ved vurderingen av om anskaffelsen av tjenesten kan sies å vær ”til bruk i” en 

avgiftspliktig virksomhet, må man fortsatt se hen til om den kan sies å ha en naturlig og 

nær tilknytning til denne virksomheten. En slik tilknytning vil være tilstede så fremt 

tjenesten kan sies å ha en klar interesse for den avgiftspliktige virksomheten til den som har 

betalt for og krever fradrag for tjenestene.”

Flertallet begrunnet rett til fradrag for Tønsberg Bolig AS med at selskapet hadde en klar 

interesse i å sørge for at datterselskapets forpliktelser ble ivaretatt på en forsvarlig måte, 

selv om dette førte til at morselskapet ble påført en betydelig økonomisk belastning med 

advokatutgiftene. Det er et vilkår at denne interessen må være knyttet til Tønsberg Bolig 

AS sin avgiftspliktige virksomhet, entreprenørvirksomheten. Da begge drev innen samme 

næring kom retten til at dette vilkåret var oppfylt. Endelig sier førstvoterende i avsnitt 45 

siste punktum; ”… jeg er følgelig kommet til at Tønsberg bolig, av hensyn til sin fremtidige 
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virksomhet, hadde en klar interesse i på denne måten å ivareta sitt renommé som en seriøs 

aktør i markedet.”

Dommer Skoghøy representerte mindretallet og kom til en annen konklusjon. Premissene 

fra mindretallet henviser til forståelsen av avsnitt 38 i Bowling 1-dommen som ble avsagt 

samme dag med annet utfall. Skoghøy gjør innledningsvis rede for 

merverdiavgiftsprinsippet ved tolkningen av ”til bruk” og uttaler; ”…det er netto

verdiskapning i virksomheten som er avgiftspliktig. For at all netto verdiskapning i 

virksomheten skal bli avgiftsbelagt, må fradragsretten for inngående merverdiavgift

begrenses til å gjelde inngående merverdiavgift på anskaffelser eller oppofrelser som er til 

direkte faktisk bruk i den avgiftspliktige produksjonen eller omsetning, eller som på annen 

måte er direkte og umiddelbart knyttet til denne.”

I siste del av avsnitt 58 oppstiller Skoghøy krav om direkte faktisk bruk, eller at 

anskaffelsen på en annen måte må være direkte knyttet til den avgiftspliktige virksomheten. 

”Den omstendighet at anskaffelsen fremstår som bedriftsøkonomisk fornuftig eller 

forsvarlig er ikke tilstrekkelig for fradragsrett jf. Bowling 1-dommen avsnitt 38.”

Skoghøy åpner med andre ord for muligheten for at annen tilknytning enn faktisk bruk kan 

være tilstrekkelig. Men han går ikke lenger i å utdype nærmere i hva han legger i ”på en 

annen måte”.

Som det er blitt redegjort for i punkt 4.1.2 under tilordningskravet, representerer denne 

dommen en ytre grense for fradragsrett for inngående merverdiavgift der utgiftene gjelder 

en annens avgiftspliktig virksomhet.
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5.2.5 Kristiansand Dyrepark

En dom fra Lagmannsretten87 (rettskraftig da den ble avvist i ankeutvalget). Kristiansand 

Dyrepark AS, heretter KDP, driver virksomhet både i og utenfor mval. Selskapet driver 

framvisning av dyr og diverse underholdningstilbud som er unntatt mval jf. § 3-7 første 

ledd, og avgiftspliktig virksomhet i form av en rekke større og mindre spisesteder, kiosker 

og suvenirforretninger samt en nettbutikk. 

Etter hvert har selskapet, foruten stadig utvikling av den tradisjonelle 

dyreparkvirksomheten, også etablert andre underholdningstilbud, som for eksempel 

Kardemommeby, Kaptein Sabeltanns Verden og Kjuttavika med utendørs scene for teater 

og annen underholdning, Cirkus Lalo og Skomakergata. Endelig drives det ikke ubetydelig 

virksomhet med omsetning av reklametjenester, samt omsetning av ulike rettigheter som 

selskapet innehar. KDP har foretatt avtaler med blant annet forlag, iskremprodusenter, 

bakerier, melkevareprodusenter og sengetøyprodusenter om salg av rettigheter (royalty) i 

forbindelse med disse eksterne næringsdrivendes egen markedsføring av egne produkter 

også utenfor dyreparken. Enkelte deler av anskaffelsene er helt klart til felles bruk. Dette 

gjelder blant annet administrasjonen av virksomheten og dyreparkens infrastruktur. KDP 

hadde fått innvilget forholdsmessig fradragsrett for inngående merverdiavgift for denne 

fellesdelen. 

Spørsmålet i saken var om KDP kunne trekke fra inngående merverdiavgift på anskaffelser 

til attraksjonene, blant annet utgifter til innhegninger og bur. Det ble av 

avgiftsmyndighetene akseptert at tre av attraksjonene hadde slik tilknytning til 

merverdiavgiftspliktig virksomhet. De ble ansett for å være anskaffet også i den unntatte

virksomheten, med rett til forholdsmessig fradrag. Dette var Tømmerrenna (med salg av 

fotografier som ble tatt av deltakerne på vei ned et bratt vannfall), Gompland 

(lekestativpark med reklame for sukkertøy) og Color Line (ferge for radiobiler med 

                                                
87 LA-2007-150632, avsagt den 10. juli 2008
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reklame påmalt fergen). Når det gjelder fradragsrett for de resterende attraksjonene ble 

dette nektet av Lagmannsretten. 

I motsetning til KDPs anførsler, kunne Lagmannsretten ifølge domspremissene ikke 

begrunne forholdsmessig fradragsrett med at KDP driver fornøyelsespark som totalkonsept 

hvor samtlige attraksjoner og den avgiftspliktige omsetningen helt ut er integrert i 

hverandre, slik at alt skulle ansees som fellesanskaffelse. Selv om et slikt totalkonsept er 

hensiktsmessig rent bedriftsøkonomisk, passet ikke en eventuell fradragsrett i følge retten

med systemet i mval. Lagmannsretten viser til avsnitt 15 i Bowling1-dommen som siterer 

forarbeidene på dette punkt. Lagmannsretten gjennomgikk attraksjonenes tilknytning til 

dyreparkens hovedtyper av avgiftspliktig virksomhet. Retten fant at selv om det var klare 

forbindelseslinjer mellom de avgiftspliktige og de ikke avgiftspliktige virksomhetene, var

anskaffelsene til direkte, faktisk bruk i den merverdiavgiftsfrie virksomhet med 

fremvisning av dyr, og ikke den avgiftspliktige delen av virksomheten som besto av 

serveringstjenester, salg fra kiosker, suvenirutsalg, omsetning av reklame, rettighetssalg 

mv. I følge retten var det ikke tilstrekkelig med en bedriftsøkonomisk tilknytning.

5.3 Forvaltningspraksis

Før Hunsbedt-dommen la avgiftsmyndighetene til grunn at det ikke var tale om en 

fellesanskaffelse i merverdiavgiftslovens forstand dersom den faktiske bruken av 

anskaffelsen i avgiftspliktig virksomhet kun var avledet, eller en refleks, av bruken i unntatt 

virksomhet.

Skattedirektoratets fellesskriv til fylkesskattekontorene av 26. september 2005

Skattedirektoratet fikk i oppdrag av Finansdepartementet å utarbeide et fellesskriv om 

forståelsen av fradragsretten etter Porthuset-dommen og da med særlig henblikk på delte 

virksomheter. Det var nettopp på dette området det har vært uenighet om hva som ligger i 

lovens krav om at en anskaffelse skal være ”til bruk i” avgiftspliktig virksomhet.
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I felleskrivet av 26. september 2005 foretar Skattedirektoratet først en gjennomgang av 

blant annet premissene i de to dommene Hunsbedt og Porthuset.

Under punkt 2 i fellesskrivet blir fradragsrettens vilkår og grenser, særlig i forhold til delt 

virksomhet gjennomgått. Under dette punktet fremgår også Skattedirektoratets sin 

vurdering og forståelse av de to dommene. 

Fra fellesskrivets punkt 2 hitsettes:

”I Hunsbedt-dommen avsnitt 37 understrekes det at anskaffelse, drift og vedlikehold av 

rallycrossbilen var en nødvendig forutsetning for at Hunsbedt Racing AS kunne oppnå sine 

avgiftspliktige reklameinntekter. Som bemerket i avsnitt 35, ble reklametjenestene utført på 

den måte at reklame ble påmontert selskapets rallycrossbil, buss, tilhenger, kjøredresser og 

hjelm, og Skattedirektoratet forstår dommen slik at det tales om rallycrossbilen som en 

nødvendig faktisk forutsetning for reklameinntektene. Og i Porthuset-dommen var 

grunnlaget for Høyesteretts vurderinger den avgiftspliktige omsetningen som faktisk 

skjedde på hotellrommene. Skattedirektoratet forstår på denne bakgrunn dommene slik at 

den faktiske bruken spiller en sentral rolle ved vurderingen av om en anskaffelse har en 

naturlig og nær tilknytning til avgiftspliktig virksomhet. At Høyesterett i Porthuset-

dommen fant at avgiftspliktig omsetning på hotellrom i form av telefon, ”betal-TV”, 

minibar, tilkobling til Internett, levering av mat og drikke på rommet, og henting og 

bringing av tøy for vask eller rensing – til sammen beregnet til mellom 5 % og 10 % av 

omsetningen fra romutleien – var tilstrekkelig for å anse rommene som fellesareal, gir 

videre uttrykk for hva slags bruk Høyesterett anser som relevant.”

I fellesskrivet presiserer Skattedirektoratet at det ikke er krav om direkte faktisk bruk, jf. 

Siri Kvina- og Norwegian Contractors-dommene.

Skattedirektoratet presiserte at det etter daværende mval § 21 jf. § 23 (nå § 8-1 jf. § 8-2) 

skal foretas en konkret vurdering av hver enkelt anskaffelses tilknytning til den 
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næringsdrivendes ulike virksomhetsområder. Videre poengterte Skattedirektoratet at det fra 

Høyesteretts side ikke ble sagt mer enn det som er nødvendig for å begrunne at det 

forligger fradragsrett i de to nevnte dommene, og at dommene i svært liten grad kaster

nærmere lys over fradragsrettens grenser. 

Endelig anser Skattedirektoratet at det ligger en begrensning i at det ikke er tilstrekkelig for 

forholdsmessig fradragsrett at en anskaffelse som er til bruk utenfor avgiftsområdet, vil 

kunne innvirke på den avgiftspliktige omsetningen. Kravet til at en anskaffelse skal være til 

bruk i og ha en naturlig og nær tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten skal 

inneholde noe mer enn bare en slik økonomisk sammenheng. Avslutningsvis i fellesskrivet 

presiseres det at det på generelt grunnlag er vanskelig å si noe detaljert om hvor 

fradragsrettens grense går. Det må foretas en konkret vurdering av om tilknytningen 

mellom den aktuelle anskaffelse og den avgiftspliktige virksomheten er naturlig og nær. 

Før Skattedirektoratet i punkt 3 i felleskskrivet av 26. september 2005 går nærmere inn på 

noen typetilfeller, uttaler direktoratet at Hunsbedt- og Porthuset-dommene på flere områder 

innebærer en rettstilstand som til dels fraviker langvarig forvaltningspraksis.

Skattedirektoratets retningslinjer gir, under den forutsetning at det faktisk skjer 

avgiftspliktig omsetning på hotellrommene, forholdsmessig fradrag for lamper, gardiner, 

stoler, men ikke for senger, sengetøy og baderomsartikler. Svømmebasseng og trimrom,

som en rekke hoteller har, anses normalt ikke som fellesanskaffelser. I praksis er det lagt til 

grunn at slike aktivitetstilbud er selvstendige ytelser.88 Slik omsetning er unntatt 

avgiftsplikt etter mval § 3-8 annet ledd og som utgangspunkt vil derfor slike lokaler fullt ut 

være til bruk utenfor loven, slik som hotellrom uten avgiftspliktig omsetning på rommene 

vil være.89 I en artikkel skrevet av advokat Eivind Bryne uttaler han følgende om dette ”Det 

var forventet at Skattedirektoratet presiserte den nære og naturlige tilknytningen slike 

                                                
88 Jf. Skattedirektoratet, Thor Refsland (1984) nr. 5
89 Romutleie ble merverdiavgiftspliktig fra 1. september 2006
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aktiva hadde til den avgiftspliktige virksomheten fremfor å gå tilbake til rettstilstanden før 

Høyesteretts dommen Sira Kvina”.90

For fornøyelsesparker, opplevelsessentra, gallerier, museer mv. innrømmes forholdsmessig 

fradragsrett så fremt disse har merverdiavgiftspliktig varesalg, serveringstjenester og 

omsetning av reklame. Fradragsretten vil her omfatte felles deler av bygninger, samt felles 

gangveier og felles fri parkeringsplasser. 

Avslutningsvis legger Skattedirektoratet til grunn at idrettsanlegg vil ha rett til 

forholdsmessig fradragsrett for bane, mål, tribuner, treningsfasiliteter, garderober, lyd og 

lysanlegg basert på bruken både i avgiftspliktig reklamevirksomhet og til idrett som er 

unntatt loven. I forvaltningspraksis har det som utgangspunkt vært lagt til grunn at slike 

anskaffelser som sådan ikke er fradragsberettigede. Skattedirektoratet er av den oppfatning 

at der hvor idrettslaget har lagt opp til at pølser, brus mv. fra kiosk skal konsumeres på 

tribunen, er det ikke tilstrekkelig for å anse tribunen til delvis bruk i kioskvirksomheten. 

Tribunen anses med andre ord ikke til bruk i serveringsvirksomheten. For golfbaner gis det 

forholdsmessig fradragsrett for anlegg med tilknytning til reklame, herunder for selve 

banen ved reklameskilt og flagg med sponsors navn og logo.

Samme dag som fellesskrivet ble sendt ut ble det også sendt ut en pressemelding fra 

Finansdepartementet.91 Finansdepartementet gir i meldingen uttrykk for at Høyesteretts 

standpunkt også må gis virkning for andre næringsområder med lignende delt virksomhet. 

Eksempler på dette er idrettsanlegg, golfbaner og trav- og galoppbaner som utover den 

kjerneaktiviteten som er unntatt merverdiavgift, også er registrert for, og har avgiftspliktige 

inntekter fra for eksempel reklame- eller sponsorvirksomhet.

Skattedirektoratets tolkning av de ovennevnte Høyesterettsdommene fikk betydning for 

fradragsretten for virksomheter som drev både avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig 
                                                
90 Eivind Bryne (2005)
91 Pressemelding nr. 60/2005 27.09.05



53

virksomhet. Dette gjaldt særlig hotell92-, kino og museumsdrift samt drift av idrettsanlegg. 

Disse fikk redusert sine kostnader ved at de nå får fradrag for inngående merverdiavgift på 

en rekke områder som de tidligere ikke fikk fradrag for.

Skattedirektoratets fellesskriv til skattekontorene av 25. juni 200.

Etter Bowling 1, Tønsberg Bolig, Kristiansand Dyrepark og Norse Oilfield Services 

dommene så Skattedirektoratet behov for å gi en rettledende uttalelse til landets 

skattekontorer. I fellesskrivet ble uttrykket ”foretaksrelevant” anvendt.

Skattedirektoratet presiserer i sitt fellesskriv at kravet om at en anskaffelse skal være 

foretaksrelevant, må forstås på samme måte i en delt virksomhet som i en fullt ut 

avgiftspliktig virksomhet. Med foretaksrelevant sier Skattedirektoratet at det må forstås at 

anskaffelsen må ha en tilordning til den næringsdrivendes egen virksomhet. Det oppstilles 

med andre ord ikke noe strengere krav til delt virksomhet.

Ut fra premissene i Bowling1-dommen konkluderer Skattedirektoratet med at det ikke er 

tilstrekkelig for fradragsrett at en anskaffelse som er til direkte, faktisk bruk i en ikke-

avgiftspliktig virksomhet også har økonomisk betydning for den avgiftspliktige 

virksomheten som den næringsdrivende driver. En ren bedriftsøkonomisk tilknytning vil 

normalt ikke være tilstrekkelig. Biljardbordene i Bowling 1-dommen hadde ingen naturlig 

og nær tilknytning til serveringsvirksomheten, selv om bordene en sjelden gang ble dekket 

på og brukt til matservering.

Etter Høyesteretts presisering og eksemplifisering av innholdet i tilknytningskravet uttaler 

Skattedirektoratet at ambulerende salg av kioskvarer på banen må vurderes på samme måte 

som salg fra en tilliggende kiosk/kafeteria i relasjon til bruken av banen som sådan. Bruken 

av banen som ”arena” for det ambulerende kioskvaresalget er etter Direktoratets oppfatning 

ikke av en slik art at for eksempel golfbanen endrer karakter til fellesareal. Denne 

                                                
92 Avgiftspliktig fra 1. september  2006
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forståelsen av fradragsretten legges også til grunn i relasjon til stadiontribuner, teatersaler, 

utstillingsrom i museer, treningssentre og svømmehaller hvor de besøkende har anledning 

til å nyte forfriskninger som medbringes fra kiosk/serveringsarealer. 

Dersom stadiontribuner mv. skal få status som fellesareal, må arealene som sådan brukes i 

avgiftspliktig virksomhet. Idrettshaller, ishaller og stadioner vil ofte brukes i virksomhet 

med omsetning av reklame, ved at det eksponeres reklame på vegger, gulv eller på 

flyttbare/fastmonterte skjermer/bannere mv. Som felleskostnader som kan fradragsføres 

nevnes inngangsparti, tribuner med lyd- og lysanlegg, hallgulv/isflate og gressmatte. Det er 

riktignok en forutsetning at arealene benyttes til reklamedisponering. På bakgrunn av 

uttalelsene i Bowling1-dommen uttaler direktoratet at det bør trekkes en grense mot bruk 

som er så underordnet at det blir kunstig å betegne arealene som felles. 

Alle anskaffelser skal vurderes konkret. Selv om det eksponeres reklame parallelt med 

utøvelsen av en aktivitet som er unntatt fra mval, vil ikke alle anskaffelser som brukes i den 

unntatte delen av virksomheten automatisk være fellesanskaffelser. Skattedirektoratet 

uttrykker nå at de i tidligere uttalelser har vært for romslig i sin tolkning av hvor langt 

fradragsretten strekker seg. Og de omtaler særlig kiosksalg og reklamevirksomhet innen 

kultur- og idrettssektoren. Direktoratet sier videre at Hunsbedt-dommen ble tolket for vidt 

da de i fellesskrivet 26. september 2005 la til grunn at alle anskaffelser som brukes i 

idrettsaktivitet er nødvendige faktiske forutsetninger for parallell reklamevirksomhet og 

dermed å anse som fellesanskaffelser. Endelig vil det ikke foreligge fradragsrett for 

garderober, behandlingsrom, dommerrom, lagerrom for oppbevaring av idrettsutsyr mv. 

etter Bowling1-dommen.

Direktoratet viser også til eksemplet med optikervirksomher. Optikervirksomhet består

typisk av delt virksomhet i form av avgiftspliktig salg av briller og kontaktlinser, samt 

utføring av ikke avgiftspliktig synsundersøkelse. Det har vært anført at synsundersøkelsene 

har vært nødvendig for omsetning av briller/kontakt linser. Arealer og inventar som kun 

brukes i forbindelse med utføringen av synsundersøkelser, utgjør etter direktoratets 
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oppfatning ikke fellesanskaffelser. Dette er også bedriftsøkonomisk hensyn som de i 

henhold til Bowling1-dommen ikke legger til grunn som tilstrekkelig til å tilsi ”naturlig og 

nær tilknytning”. 

5.4 Utenlandsk rett

Svensk rett

Når det gjelder avgiftssubjekter som har delt virksomhet, både avgiftspliktig og ikke-

avgiftspliktig omsetning, omtales dette i ML 8 kapittel 13 §. De svenske reglene om 

fradragsretten er, her som ved ordinær fradragsrett, lik de norske reglene. Det gis 

forholdsmessig fradragsrett for anskaffelser som er felles. Som det er vist under over i 

oppgaven har det vært mange avgjørelser her i Norge knyttet til fradragsrett i delt 

virksomhet. I Sverige derimot har det vært relativt begrenset med rettspraksis på samme 

spørsmål. Bakgrunnen for dette er trolig at flere tjenester er avgiftspliktige i Sverige, og

dette medfører at de har færre delte virksomheter enn Norge.93 Tjenester som 

hotellovernatting og persontransport har vært merverdiavgiftspliktig i Sverige i lang tid. 

Også på andre områder har de svenske fradragsreglene blitt utfordret, da særlig når det 

gjelder fradragsretten i forbindelse med transaksjonskostnader.

Dansk rett

I momsloven §§ 38-41a omtales reglene om forholdsmessig fradragsrett. Det er 

forholdsmessig fradragsrett for anskaffelser som en registrert virksomhet skal bruke både i 

virksomheten og privat formål. Delvis privat anvendelse blir regulert etter momsloven § 38 

annet ledd. Det gis også forholdsmessig fradragsrett for anskaffelser som brukes både i 

merverdiavgiftspliktig og ikke-merverdiavgiftspliktig del av virksomheten, det blir regulert 

i momsloven § 38 første ledd.

                                                
93 Se NOU 2008:7 punkt 7.3
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Fra momsloven § 38 første ledd hitsettes:

”For varer og ydelser, som en registrert virksomhed anvender både til fradragsberettigede 

formål efter § 37 og til andre formål i virksomheten, kan der foretages fradrag for den del 

af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af 

virksomheden.”

I norsk mval er som nevnt hovedregelen at det er den antatte bruken som skal legges til

grunn for fordeling av inngående merverdiavgift som kan fradragsføres. I dansk momslov 

er det omsetningen i registreringspliktig del av virksomheten som legger grunnlaget for 

fordeling. 

I dansk rett er det avsagt en avgjørelse som gjelder tilnærmet samme forhold som 

Kristiansand Dyrepark. Det kan være interessant å se hvordan dansk rett har behandlet et så 

likt saksforhold. I sak av 26. mars 200994 avsa Landsskatteretten en kjennelse vedrørende 

nektelse av fradrag for fellesutgifter i en dyrepark. Spørsmålet var om kostnader til anlegg 

og vedlikehold av stier og hage, oppføring og drift av dyreanlegg, passing, pleie og fòr til 

dyrene var anvendt i overensstemmelse med momslovens § 38 første ledd første punktum. 

Retten viser til EF-domstolens sak Blp Group plc, omtalt over i punkt 4.4, der de tolket 

ordlyden i artikkel 173, og fastslår at det må foreligge en direkte og umiddelbar tilknytning 

mellom anskaffelsen og den avgiftspliktige omsetningen. 

Retten fant etter en vurdering at utgiftene knyttet til infrastruktur, dyreanlegg, og pleie og 

pass av dyr hadde en direkte og umiddelbar tilknytning til den avgiftsfrie omsetningen.95

Ugiftene kunne ikke karakteriseres som fellesutgifter og det var ikke adgang til 

fradragsrett.

                                                
94 Jf. SKM.2009.218.LSR, zoologisk have
95 I dansk momslov er det som i Norge ikke avgiftsplikt på fornøyelsesparker/dyreparker jf. momsloven § 13 

første ledd nr. 6
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Denne kjennelsen er anket til Ålborg byrett. Allikevel er kjennelsen fra Landsskatteretten 

av betydning, da Landsskatterettens faglige nivå på skatteområdet generelt vil være høyere 

enn nivået i byrettene. Disse avgjørelsene er viktige i Danmark og har rettskildemessig 

betydning.96 Følgene av det er at Landskatterettens kjennelser vil få en høyere 

rettskildeverdi enn dommer avsagt av byretten.97

Det kan se ut til at dansk rett er strengere på hva som anses som felleskostnader og at det 

må være en direkte og umiddelbar tilknytning til avgiftspliktig virksomhet for å få rett til 

fradrag. I forhold til kravet om naturlig og nær tilknytning i norsk rett.

5.5 Foreløpig oppsummering og vurdering

Som vi har sett i Sira-Kvina, Norwegian Contractors, Hunsbedt og Porthuset–dommene har 

Høyesterett presisert lovens vilkår om at en vare eller tjeneste må være til bruk i 

avgiftspliktig virksomhet, slik at anskaffelsen må være relevant for den avgiftspliktige 

virksomheten, og at det avgjørende er om oppofrelsen har en naturlig å nær tilknytning til 

virksomheten. Vi har videre sett at Høyesterett slår fast at dette er tilstrekkelig, og at det 

ikke kan oppstilles andre vilkår for fradragsretten.

Kravet om delvis til bruk i virksomhet er gått fra å rekke vidt i Hunsbeth- og Porthuset

dommene til igjen å bli innskrenket i Bowling1-dommen. I Bowling1-dommen og KDP-

dommen er det utrykkelig uttrykt at en ren bedriftsøkonomisk tilknytning ikke er 

tilstrekkelig for å anse en anskaffelse for å være til bruk i avgiftspliktig virksomhet, men at 

dette kan være et moment i vurderingen. Det ville for det første vært å anses som statlig 

subsidiering av virksomheter utenfor mval, om ren bedriftsøkonomisk tilknytning hadde 

vært tilstrekkelig for fradragsrett. For det andre ville det som jeg har nevnt kunne innebære 

en konkurransevridning mellom næringsdrivende med delt virksomhet og næringsdrivende 

                                                
96 Anja Gärtner Dhalgaard 2010
97 Jf. se http://www.tax.dk/artikler/landsskatteretten.htm 
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som utelukkende har ikke-merverdiavgiftspliktig virksomhet. Det ville med andre ord 

lønne seg og drive delt virksomhet kontra kun unntatt virksomhet.

Derimot har vi sett at det i Tønsberg Bolig-dommen gir gode holdepunkter for å hevde at 

økonomisk tilknytning er en viktig forutsetning for fradragsrett selv om en slik tilknytning 

ikke nødvendigvis vil være tilstrekkelig alene. 

I tiden etter de to sentrale avgjørelser fra Høyesterett, Hunsbedt- og Porthuset dommene, 

ble det tatt ut til sammen opp mot 100 stevninger og fremmet anslagsvis 3000 

tilbakebetalingskrav for avgiftsmyndighetene.98 Alle disse kravene gjaldt forholdsmessig 

fradrag og gjaldt samlet beløp på flere milliarder kroner.  Dette viser hvor store 

konsekvenser den innskrenkende tolkningen fra avgiftsmyndighetenes side har. 

Problemstillingen er høyst aktuell da det er tilkommet enda flere avgjørelser på området, og 

fordi avgjørelsene spriker noe. 

I den sammenheng er det interessant å se at fellesskrivet av 25. juni 2009 medfører at 

forvaltningen går ett skritt tilbake fra rettstilstanden etter Hunsbedt- og Porthuset. Vi får 

inntrykk av at reglene om fradragsrett for inngående merverdiavgift for delte virksomheter, 

nå er innskrenket ved at det kreves en faktisk fysisk bruk. Dette har antagelig noe å gjøre 

med provenyhensynet. En for vid tolkning av fradragsretten vil føre til mye penger ut av 

statskassen. Fellesskrivet bygger i hovedsak på Bowling1-dommen. Direktoratet legger 

mye i premiss 38 i dommen og utleder et krav om fysisk bruk. De avgrenser også den 

faktiske bruken nedad mot sporadisk/underordnet bruk. Slik jeg ser det kan det ikke ut fra 

premiss 38 oppstilles et krav om faktisk bruk for en fellesanskaffelse. Det er åpenbart at 

faktisk bruk er et argument for fradrag. Ut fra det samlede rettskildebildet vil ikke faktisk 

bruk være tilstrekkelig alene. Men det vil være et moment i vurderingen og et element som 

vil gi veiledning. Slik jeg ser det gir Bowling1-dommen en beskjeden begrensning i 

fradragsretten.

                                                
98 Jf. TOSLO-2006-92389 Olavsgaard Hotell Eiendom AS, avsnitt 6
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Det er interessant og beklagelig å se at direktoratet ser helt bort fra og nevner ikke 

Høyesteretts avgjørelse i Tønsberg Bolig AS og Gulating lagmannsretts dom i saken med 

Norse Oil Services i siste fellesskriv, slik de gjorde i sin artikkel av 1. april 2009 nevnt 

over. Staten tapte begge avgjørelsene. Se over i punkt 4.5 der direktoratets unnværelse av å 

nevne Norse Oil Services blir belyst og kommentert. I motsetning til mine kommentarer til 

å unnlate å nevne Norse saken i punkt 4.5 kan direktoratets syn på Tønsber Bolig-dommen 

”forsvares” med at dommen hadde dissens 3-2 og direktoratet følger mindretallet og 

resultatet i Bowling1-dommen. I motsetning til Norse så sier ikke direktoratet direkte at 

dommen er feil.

Hovedregelen om at omsetning av alle varer og tjenester er avgiftspliktige, med mindre 

varen eller tjenesten er utrykkelig unntatt eller fritatt bør gjelde mest mulig generelt. 

Unntak og fritak fra hovedregelen skaper som vi har sett grensedragninger og kompliserer 

regelverket. Et bredest mulig grunnlag øker videre systemets effektivitet, og gjør at 

merverdiavgiftssystemet gir stabile inntekter til staten.

Jeg mener videre at utformingen av fradragsrettsbestemmelsen strider mot 

merverdiavgiftslovens formål og intensjoner. Det skulle være et klart og greit regelverk 

som skulle være lett å forholde seg til. På avgiftsmyndighetenes side bør det heller ikke 

binde mye kostnader ved å praktisere regelverket. Ved at det er så mye uklarheter angående 

fradragsretten er det blitt brukt mye tid og ressurser på saksbehandling av disse sakene. 

Dette kunne vært unngått med en bestemmelse som ga klare vilkår for rett til fradrag.

Som nevnt over i punkt 2.1 er kino- og hotellbransjen to områder der det er blitt innført 

merverdiavgiftsplikt og som har gitt positive virkninger. Jeg vil kort vise hvordan 

erfaringene med utvidelse av merverdiavgiftsplikten for disse to områdene har vært.

                                                                                                                                                                                                             

Kino- og filmbransjen var frem til 2005 utenfor merverdiavgiftsystemet for store deler av 

sin virksomhet. Virksomhetene hadde derfor delt merverdiavgiftsplikt. For kinoer, 

distributører og produsenter måtte inngående merverdiavgift fordeles mellom den 
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avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige virksomheten.99 Typisk avgiftspliktig omsetning for 

kinoer var omsetning av kioskvarer, servering og visning av reklamefilmer. Fra og med 

2005 ble det merverdiavgiftsplikt på omsetning og formidling av rett til å overvære 

kinoforestillinger med lav sats 8 %. Siden innføring av merverdiavgiften på 

kinoforestillinger har billettprisen økt. Det har også blitt noe høyere utgifter for bransjen. 

Virksomhetene har imidlertid etter innføring av merverdiavgift fått rett til å fradragsføre 

25 % inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i kinovirksomheten. For 

kinoselskaper som skal foreta betydelige investeringer vil disse få avgift løftet av med      

25 % samtidig som de kun beregner 8 % ved salg av billetter. Innføringen av differensiert 

merverdiavgift på kinobilletter ser ut til å ha gått bra.100

Fra og med 1. september 2006 ble det innført merverdiavgiftsplikt på romutleie i 

hotellvirksomhet mv. jf. mval § 5-5. Før innføringen av merverdiavgiftsplikt hadde hoteller 

ofte delt virksomhet. Merverdiavgiftspliktig omsetning for overnattingssteder var tidligere i 

all hovedsak servering av mat og andre varer og tjenester som ble forbrukt i tilknytning til 

romutleien. Da hoteller ikke hadde fradragsrett for anskaffelser til 

overnattingsvirksomheten, men fradragsrett for serveringsdelen, skapte dette vanskelige 

grensedragninger ved fradragsføring av fellesanskaffelser. Det ga administrative problemer 

og uheldige tilpasninger. Den manglende fradragsretten for overnattingsbedrifter gjorde at 

disse måtte betrakte avgiften som en ordinær kostnad og inngående merverdiavgift på 

anskaffelser til bruk i virksomheten ble innbakt som en kostnad ved omsetning av 

overnattingstjenester. På denne måten ble det betalt indirekte merverdiavgift på 

overnattingstjenester.101 Unntaket medførte uheldig avgiftskumulasjon i de tilfeller der 

oppholdet var til bruk i avgiftspliktig næringsvirksomhet. Næringsdrivende gjester kunne 

ikke fradragsføre den ”innbakte” inngående merverdiavgift, da denne ikke var angitt på 

fakturaen fra hotellet.

                                                
99 Se NOU 2008: 7 kapittel 8 pkt. 8.1
100 Se NOU 2008: 7 punkt 8.3.4
101 Se Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) punktene 25.2.1 og  25.2.4
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Det var mye på grunn av Porthuset-dommen at innføringen av merverdiavgift på romutleie 

kom.102 Dommen åpnet for at overnattingsbedrifter fikk utvidet rett til å fradragsføre 

inngående merverdiavgift. I henhold til dommen kunne nå overnattingsbedrifter også delvis 

fradragsføre avgift knyttet til anskaffelser til for eksempel bygging og vedlikehold av 

hotellfløyer. 

Dommen har som vi har sett ført til en omlegging av forvaltningspraksis som også har fått 

betydning for andre delvis unntatte virksomheter. Tidligere regelverk var meget komplisert 

og krevende å praktisere, både for forvaltningen og for de næringsdrivende. Innføring av 

merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet mv. innebar derfor forenklinger i 

regelverket. Vi gikk et skritt i riktig retning.

Den danske kjennelsen som det ble gjort rede over viser at dansk rett og norsk rett har ulikt 

syn på hva som er å anse som en felleskostnad i en dyrepark. I Kristiansand Dyrepark var 

ikke spørsmålet om rett til forholdsmessig fradragsrett for infrastruktur oppe til behandling, 

da begge parter var enige om at det forelå fradragsrett for slike anskaffelser. I dansk rett ble

kostnader i forbindelse med infrastruktur (stier og hage) ansett å ha direkte og umiddelbar 

tilknytning til avgiftsfri omsetning. Et relevant spørsmål kan være om man har gått for 

langt i norsk rett eller om dansk rett er for strenge på dette punktet.

                                                
102 Se Ot. prp. nr. 1 (2005-2006) punkt 25.1
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6 Oppsummering

Som vi har sett har verken lovtekst eller forarbeider oppstilt noe annet vilkår for rett til 

fradrag enn at anskaffelsen skal være ”til bruk”. Vi har videre sett at rettspraksis uttrykkelig 

har avvist direktoratets krav til direkte faktisk bruk. Etter en gjennomgang av rettspraksis 

ser vi at vurderingsnormen for rett til fradrag er om anskaffelsen er relevant, og har en 

naturlig og nær tilnytning til avgiftspliktig virksomhet.

Hunsbeth- og Porthuset-dommene førte fradragsretten ett skritt videre fra Sira-Kvina,

Høyesterett la i disse dommene vekt på den økonomiske relevansen. Som vi har sett i 

Bowling1-dommen går Høyesterett bort fra dette og sier at bedriftsøkonomisk tilknytning 

ikke er tilstrekkelig alene for rett til forholdsmessig fradrag.

Videre ser vi at direktoratets uttalelser i fellesskrivet av 25. juni 2009 fører til en uavklart 

rettstilstand. Det er uheldig at direktoratet ikke i større grad ser viktigheten av klare og 

forutsigbare regler med tilstrekkelig rettskildemessig forankring.

Det er interessant og positivt å se at Finansdepartementet i forarbeidene til teknisk revidert

merverdiavgiftslov, (Ot. Prp nr. 76 (2008-2009), reiser spørsmål om den etter hvert 

omfattende rettspraksis rundt fradragsrettens grenser burde kodifiseres slik at 

fradragsrettens omfang kommer tydeligere fram. Departementet la til grunn at det ikke var 

hensiktsmessig å endre daværende ordlyd i forbindelse med en teknisk revisjon. På den

annen side viser og bekrefter departementets spørsmål at det er fokus på dette området og 

at det mest sannsynlig vil bli gjort en lovendring når det gjelder fradragsretten.

Ved innføring av merverdiavgiftsplikt på områder der det typisk forekommer delt 

virksomhet, vil man komme til å unngå mange av de spørsmålene og problemene rundt 

forholdsmessige fordelingen for delte virksomheter som har vært oppe for Høyesterett og 

som det stadig er spørsmål om i avgiftsforvaltningen. Det kan være lett å tenke seg at med 

en slik innføring av merverdiavgift som er foreslått på kultur og idrettssektoren vil føre til 
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høyere inngangspriser for kundene. Jeg mener imidlertid at dette ikke kommer til å bli 

resultatet. Dette begrunner jeg med at aktørene som nevnt over vil få utvidet fradragsrett 

for inngående merverdiavgift. Den foreslåtte merverdiavgiftssatsen er 8 %, mens de aller 

fleste anskaffelsene som blir foretatt er ilagt inngående merverdiavgift på 25 %.  

Ved å innføre merverdiavgift generelt på alle tjenester, ikke bare områder der hvor det 

typisk forekommer delt virksomhet, mener jeg vi hadde blitt kvitt mye av problemene rundt 

fradragsretten og problemet med mange delte virksomheter ville forsvunnet slik som 

innføring av merverdiavgiftsplikt på hotellsektoren har vist.

På tross av mye rettspraksis på området er det fortsatt uklare spørsmål om hvor langt 

fradragsretten rekker og siste ordet er nok ikke sagt.
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Merværdiafgiftsloven av 8. august 2003 nr. 703.

Rådsdirektivet 2006/112/EØF

7.4 Forskrifter

Forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) av 15. desember 2009        

nr. 1540
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7.5 Rettspraksis

7.5.1 Høyesterett

Rt. 1985 s. 93 Sira-Kvina

Rt. 2001 s. 1497 Norwegian Contractors

Rt. 2003 s. 1821 Hunsbedt Racing

Rt. 2005 s. 951 Porthuset

Rt. 2008 s. 932 Bowling 1

Rt. 2008 s. 1153 Tønsberg Bolig

Rt. 2009 s. 1356 Nordea Bank Norge ASA

Rt. 2009 s. 1632 Carnegie

7.5.2 Lavere rettsavgjørelser

LA-2007-174973 Norse

LA-2007-150632 Kristiansand Dyrepark

TOSLO-2006-92389 Olavsgaard Hotell Eiendom AS

7.5.3 Utenlandske avgjørelser

EF-domstolen:

Sak C-4/94 Blp Group plc

EF-domstolens avgjørelse av 14. desember 1993.

Danmark:

SKM.2009.218.LSR 

Avgjørelse av Landsskatteretten 26.mars 2009.
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7.6 Forvaltningspraksis, administrative uttalelser

Skattedirektoratets meldinger, Refsland Thor, nr. 5/1984 vedrørende Merverdiavgiftslovens 

§ 21, jf. § 23 – inngående avgift i forbindelse med anskaffelser til bruk i hotekker.

Skattedirektoratets fellesskriv av 26. september 2005 til fylkesskattekontorene vedrørende 

fradragsrett for inngående merverdiavgift-etter Hunsbedt- og Porthuset-dommene.

Finansdepartementets pressemelding nr. 60/2005 27.september 2005 vedrørende Porthuset-

fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Skattedirektoratets artikkel av 1. april 2009 vedrørende Merverdiavgiftsloven § 21-

fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Skattedirektoratets fellesskriv av 25. juni 2009 til skattekontorene  vedrørende fradragsrett 

for inngående merverdiavgift-fellesanskaffelser.

Finansdepartementets pressemelding 16.02.2010. Knut Robbestad. Høringsnotat om moms 

og kultur- og idrettsområdet.

7.7 Nettsider

Finansdepartementet, statsbudsjettet 2010, [sitert 1.03.2010]

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2010/Satsinger/?pid=36534#hopp

Tax.dk. Landsskatteretten, Landsskatteretten får status som domstol [sitert 19.04.2010]

http://www.tax.dk/artikler/landsskatteretten.htm

Finansdepartementet, Høringer- forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og 

idrettsområdet, 16.02.2010, [sitert 20.03.2010]

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/Kulturmoms/Horin

gsbrev.html?id=593535

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/Kulturmoms/Horingsbrev.html?id=593535
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/Kulturmoms/Horingsbrev.html?id=593535
http://www.tax.dk/artikler/landsskatteretten.htm
http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2010/Satsinger/?pid=36534#hopp
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Finansdepartementet, Høringer- forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og 

idrettsområdet, høringsstatus, [sitert 23.04.2010]

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/Kulturmoms.html?i

d=593531

7.8 Personlig meddelelse

Dahlgaard Gärtner, Anja. Advokat i Ernst & Young Danmark. Telefonsamtale 19. april 

2010.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/Kulturmoms.html?id=593531
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/Kulturmoms.html?id=593531
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