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1 Innledning 

1.1 Problemstilling 

Problemstillingen i denne avhandlingen er rekkevidden av unntaket for 

undervisningstjenester og formidling av slike tjenester i merverdiavgiftsloven § 5 b 

første ledd nr 3: 1

 

”Unntatt bestemmelsene i kapitlene XI, XII, XIX og XX gjelder 

 loven ikke for omsetning av: 

… 

3. Undervisningstjenester og formidling av slike tjenester.” 

 

Ved endringslov av 21. desember 2000 nr 113, i kraft fra 1. juli 2001, ble det innført en 

generell merverdiavgiftsplikt på varer og tjenester (populært betegnet Merverdiavgifts-

reformen av 2001). Som en følge av reformen skal registreringspliktige nærings-

drivende2 kreve inn merverdiavgift ved all omsetning av varer og tjenester,3 med mindre 

det foreligger et særskilt unntak eller fritak. 

 

Merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3 unntar omsetning og formidling av 

undervisningstjenester fra avgiftsplikt. Avhandlingen tar for seg den nærmere 

avgrensningen av dette unntaket. 

 

1.2 Om valg av emne 

Det har i praksis vist seg at det kan være problematisk å trekke grensen mellom 

undervisningstjenester som omfattes av unntaket og andre (avgiftspliktige) tjenester. 

 
1 Lov om merverdiavgift av 19. juni 1969 nr 66 
2 Jf merverdiavgiftsloven §§ 27 og 28 
3 Jf merverdiavgiftsloven § 13 
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Dette er ikke minst synlig for avgiftsforvaltningen som behandler forespørsler fra 

næringsdrivende om konkrete tilfelle.  

  

En uriktig unnlatelse av å beregne og innbetale merverdiavgift kan få store 

konsekvenser for en næringsdrivende. Virksomheten risikerer at merverdiavgift blir 

etterberegnet.4 I slike tilfelle må det også betales forsinkelsesrenter.5 Videre kan det 

ilegges tilleggsavgift med inntil 100 prosent ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av 

loven, jf merverdiavgiftsloven § 73. 

 

Hvorvidt en tjeneste er avgiftspliktig eller ikke, vil også være av stor betydning for 

kjøpere av tjenesten som ikke er registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Uregistrerte 

kjøpere har ikke fradragsrett for inngående avgift og merverdiavgiften vil derfor bli 

belastet kjøperen som en endelig kostnad. 6

 

1.3 Bakgrunn 

Merverdiavgiften har vært en generell avgift på omsetning av varer og enkelte tjenester 

siden innføringen i 1970. 

 

Ved kongelig resolusjon av 6. desember 1985 ble det oppnevnt et utvalg med mandat til 

blant annet å vurdere en utvidet avgiftsplikt på tjenester. Utvalget, ved formann Kjell 

Storvik, avga i mai 1990 sin delutredning i NOU 1990:11 ”Generell merverdiavgift på 

omsetning av tjenester”. 

 

I tiltredelseserklæringen til Regjeringen Bondevik I ble det påpekt at det var behov for å 

modernisere merverdiavgiftssystemet, slik at varer og tjenester i prinsippet behandles 

likt. Finansdepartementet la derfor i Ot prp nr 2 (2000-2001) frem et forslag til 

endringer i merverdiavgiftsloven.7 Denne proposisjonen bygget på Storvik-utvalgets 

utredning. 

 
4 Jf merverdiavgiftsloven § 55 
5 Jf merverdiavgiftsloven § 37 
6 Se punkt 1.5 i oppgaven for definisjon av begrepet. 
7 Ot prp nr 2 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 

(Merverdiavgiftsreformen 2001) 
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Før Merverdiavgiftsreformen var det som nevnt kun avgiftsplikt på omsetning av de 

varer og tjenester som var positivt angitt i merverdiavgiftsloven. Undervisningstjenester 

var ikke blant disse. Fra og med 1. juli 2001 tar loven det motsatte utgangspunkt; det 

innføres en generell plikt til å beregne og kreve inn merverdiavgift på all omsetning av 

varer og tjenester som ikke er særskilt unntatt. Endringen førte altså til en speilvending 

av merverdiavgiftslovens tidligere system, ved at omsetning som er unntatt eller fritatt 

avgiftsplikt er positivt angitt i loven.  

 

Det var ikke meningen å foreta noen endring av rettstilstanden for undervisnings-

tjenestenes del og reformen gjorde det derfor nødvendig å lovfeste at omsetning av slike 

tjenester ikke skulle belastes med avgift.  

 

1.4 Rettskildebildet 

Begrepet ”undervisningstjenester” er ikke definert i merverdiavgiftsloven. Ved en 

fortolking av § 5 b første ledd nr 3 må man derfor, som ved all annen lovtolking, ta 

utgangspunkt i den naturlige språklige forståelsen av ordlyden.  

 

Det er heller ikke gitt noen definisjon i forarbeidene til endringsloven. Disse inneholder 

imidlertid en grundig drøftelse av innholdet i begrepet og dette tilsier at forarbeidene 

tillegges betydelig vekt ved tolkingen av bestemmelsen.  

 

Det finnes så langt ikke rettspraksis som omhandler unntaket for undervisningstjenester 

etter Merverdiavgiftsreformen. Eksisterende praksis i tilknytning til unntaket før 

reformen er utelukkende underrettspraksis.  

 

Vekten av slik praksis er, i tråd med rettskildelæren, begrenset. Imidlertid vil mangelen 

på avgjørelser fra Høyesterett på området styrke vekten av den eksisterende underretts-

praksis. Det er også grunn til å nevne at den foreliggende rettspraksis i hovedsak er 

publisert og dermed lett tilgjengelig.8  

 

 
8 Eckhoff. Rettskildelære. 1997 s 160 
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Rettspraksis fra tiden før reformen vil fortsatt være relevant fordi det ikke har skjedd 

noen endring av rettstilstanden.  

 

Klagenemnda for merverdiavgift behandler klager over fylkesskattekontorenes vedtak 

etter merverdiavgiftsloven kapittel XIII og § 73. 9 Nemndas avgjørelser blir tillagt stor 

vekt, både i avgiftsforvaltningen og av avgiftspliktige. Imidlertid blir ikke alle 

avgjørelser publisert. Dette reduserer tilgjengeligheten for avgiftspliktige og tilsier at 

avgiftsforvaltningen bør anvende avgjørelsene med en viss forsiktighet, særlig i saker 

som går i klagers disfavør. Den manglende publiseringen medfører også at avgjørelsene 

tillegges liten vekt av domstolene, spesielt når det foreligger andre mer tungtveiende 

rettskilder. 

 

Forvaltningspraksis vedrørende unntaket for undervisningstjenester er omfattende. For 

at slik praksis skal bli tillagt vekt, er det i følge den tradisjonelle rettskildelæren 

avgjørende at den er fast og langvarig. På skatterettens område har domstolene tillagt 

slik fast og langvarig forvaltningspraksis stor vekt.10 Det er grunn til å tro at det samme 

vil gjøre seg gjeldene på avgiftsrettens område. En slik vektlegging av etablert praksis 

gir stor grad av forutberegnlighet for avgiftspliktige.  

 

Forvaltningspraksis vedrørende unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3 

kan neppe sies å være langvarig, idet bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2001. Dette taler 

for at avgiftsforvaltningens praksis ikke tillegges stor vekt av domstolene.  

 

Selv om praksis ikke er langvarig, vil den allikevel tillegges vekt i avgiftsforvaltningen. 

En slik vektlegging fremmer likhetsprinsippet i forvaltningen.  

 

I de situasjoner hvor Finansdepartementet og/eller Skattedirektoratet har gitt uttrykk for 

en annen forståelse av regelverket enn et fylkesskattekontor, vil fylkesskattekontorets 

uttalelse klarligvis ikke ha særlig vekt. Dette skyldes avgiftsforvaltningens hierarkiske 

 
9 Jf forskrift (nr 17) om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og klagenemndas organisasjon og 

saksbehandling av 19. desember 1969. 
10 Se Boe. Innføring i juss. 1996 s 269, Eckhoff. Rettskildelære. 1997 s 230 og Zimmer. Lærebok i 

skatterett 2001 s 45 
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struktur, hvor praksis styres av overordnet instans gjennom utøvelse av instruksjons-

myndighet og ved klagebehandling.11 Direktoratets og departementet tolkingsuttalelser 

tillegges derfor stor vekt. Det kan i denne sammenheng pekes på Finansdepartementets 

uttalelse vedrørende unntaket for undervisningstjenester.12 Denne uttalelsen kommer fra 

en instans som må antas å ha særlige forutsetninger for å uttale seg om forståelsen av 

bestemmelsen, da den har forfattet odelstingsproposisjonen som førte frem til 

lovendringen.  

 

I avgiftsforvaltningen blir altså departementets og direktoratets uttalelser, meldinger og 

rundskriv tillagt betydelig vekt. Det samme gjelder Merverdiavgiftshåndboken. I for-

ordet til håndboken er det uttalt at et av formålene med utgivelsen er å oppnå en mest 

mulig ensartet forvaltningspraksis. Skattedirektoratet utøver instruksjonsmyndighet ved 

utgivelse av håndboken og forutsetter derfor at etaten følger de anvisninger som her gis. 

Fylkesskattekontorene følger som underordnet forvaltningsorgan opp dette ved å 

tillegge uttalelsene i håndboken betydelig vekt.  

 

Blant næringsdrivende vil også forvaltningspraksis ha større vekt enn den tillegges i den 

tradisjonelle rettskildelæren. Dette henger sammen med at de næringsdrivende og deres 

representanter i stor grad kontakter avgiftsforvaltningen for å få uttalelser om hvordan 

regelverket er å forstå. Ofte vil avgiftspliktige i all hovedsak bygge sin forståelse av 

regelverket på uttalelser fra fylkesskattekontorene og Merverdiavgiftshåndboken.  

 

Når det gjelder utenlandsk rett, har ikke denne direkte relevans ved tolkingen av norske 

bestemmelser, med mindre det foreligger en harmonisering av regelverket. I den 

offentlige utredningen13 og i odelstingsproposisjonen14 er det foretatt en grundig 

gjennomgang av hvordan unntaket for undervisningstjenester behandles i EF-retten, 

samt i svensk og dansk rett. Begrunnelsen for å se hen til regelverket i andre land var at 

ulikheter i merverdiavgiftssystemene kunne føre til konkurransevridning for 

 
11 Se forskrift nr 17 til merverdiavgiftsloven vedrørende avgiftsforvaltningen. 
12 Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3 

– unntaket for undervisningstjenester 
13 NOU 1990: 11 s 69 
14 Ot prp nr 2 (2000-2001) kapittel 7.2.4.2 
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næringsdrivende som har grenseoverskridende virksomhet. Eksempelvis vil en tjeneste 

som ikke belastes med merverdiavgift i utlandet være 24 prosent dyrere å anskaffe i 

Norge for en norsk kjøper uten fradragsrett for inngående avgift15 (forutsatt lik 

nettopris). 

  

Utenlandsk rett ble også vurdert fordi man ønsket å se hvordan unntaket har fungert i 

land hvor omsetning av tjenester generelt har vært omfattet av avgiftsplikt.16  

 

Det følger av EØS-avtalen artikkel 1 nr 2 at avtalen ikke medfører harmonisering på 

avgiftsrettens område.17 EF-retten gis dermed ikke forrang i situasjoner hvor norsk rett 

ikke er i samsvar med denne.18  

  

På avgiftsrettens område, som på andre rettsområder, har juridisk litteratur som 

hovedregel svært begrenset vekt som rettskildefaktor. Unntaket for undervisnings-

tjenester er også i liten grad behandlet i den juridiske litteratur; etter Merverdiavgifts-

reformen er det utgitt en kommentarutgave og noe innføringslitteratur i generell 

avgiftsrett.  

 

Av praktiske årsaker blir nok juridisk litteratur likevel tillagt større vekt i forvaltningen 

og av næringsdrivende enn den tradisjonelle rettskildelæren skulle tilsi. Juridisk 

litteratur tillegges trolig vekt i mangel på andre lett tilgjengelige rettskilder.  

 

I rettspraksis blir juridisk litteratur normalt kun benyttet som støtte for standpunkter 

som bygger på andre rettskilder. 

 

1.5 Definisjoner 

Innledningsvis vil enkelte sentrale begreper som benyttes i oppgaven bli definert. 

 

 
15 Se punkt 1.5 i oppgaven for definisjon av inngående avgift. 
16 Ot prp nr 2 (2000-2001) kapittel 7.1.3.5 
17 Jf lov av 27. november 1992 nr 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) m. v (EØS-loven). 
18 Jf EØS-loven § 2 
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Merverdiavgift er en indirekte avgift på omsetning, innførsel og uttak av varer 

tjenester.19 Med indirekte avgift forstås en avgift som skal kunne veltes over på senere 

omsetningsledd.20 Stortinget avgjør i årlige avgiftsvedtak hvorvidt avgift skal betales og 

med hvilken sats. I praksis dreier avgiftsvedtakene seg kun om avgiftens sats. 

Merverdiavgiften er en rent fiskal avgift og er kun ment å skaffe staten inntekter. Med et 

budsjettert proveny på 134,8 milliarder for 2004 er den en av statskassens viktigste 

inntektskilder.21 Den bidrar til å finansiere omtrent en fjerdedel av statsbudsjettets 

utgiftsside.22

 

Med inngående avgift forstås avgift som er påløpt ved kjøp m.v. av varer og tjenester 

eller ved innførsel.23

 

Med utgående avgift forstås avgift som skal beregnes og betales av omsetning og ved 

uttak.24

 

Differansen mellom inngående og utgående avgift skal (registrert) næringsdrivende 

innbetale til staten. Er inngående avgift høyere enn utgående, blir differansen utbetalt 

ved såkalt momsrefusjon. 

 

Omsetning av visse varer og tjenester er unntatt avgiftsplikt.25 Dette innebærer at det 

ikke skal beregnes og kreves inn avgift ved omsetning av disse varene og tjenestene. I 

virksomhet som er unntatt avgiftsplikt skal det altså ikke faktureres med utgående avgift 

og man får heller ikke fradrag for inngående avgift.26 Denne omsetningen omfattes ikke 

av merverdiavgiftsloven, og betegnes ofte som omsetning ”utenfor avgiftsområdet”. 

 

 
19 Jf merverdiavgiftsloven § 1 
20 Se Zimmer. Lærebok i skatterett 2001 s 30 
21 Jf St. prp nr 1 (2003-2004) Den konglige proposisjon om statsbudsjett medregnet folketrygden for 

budsjetterminen 1. januar – 31. desember 2004.  Vedlegg 1, tabell 1.7. 
22 Innst O nr 24 (2000-2001) kapittel 1 
23 Jf merverdiavgiftsloven § 4 annet ledd 
24 Jf merverdiavgiftsloven § 4 første ledd 
25 Jf merverdiavgiftsloven §§ 5, 5 a og 5 b 
26 Se Ot prp nr 2 (2000-2001) kapittel 7.1.2 
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Omsetning av varer og tjenester som er fritatt fra avgiftsplikt er, i motsetning til den 

omsetning som er unntatt, omfattet av merverdiavgiftsloven.27 Ved omsetning av varer 

og tjenester som er fritatt for avgift, får næringsdrivende fradrag for inngående avgift, 

men skal ikke selv beregne avgift på egen (fritatt) omsetning. Dette gjennomføres i 

praksis ved at den utgående avgiften beregnes etter såkalt ”nullsats”.28

 

1.6 Hensyn 

Likhetsprinsippet 

Det er et alminnelig prinsipp i avgiftsretten at like leveranser og likeartet forbruk bør ha 

lik avgiftsbehandling. Dette begrunnes med at avgiftsbelastningen ikke skal føre til 

konkurransevridning.  

 

En stor andel av de undervisningstjenester som tilbys, er i sin helhet finansiert av det 

offentlige, og oppfyller dermed ikke kravet til ”omsetning” i merverdiavgiftsloven § 3. 

Det må foreligge omsetning i lovens forstand for at en tjeneste skal være 

avgiftspliktig.29  

 

Tjenester som omsettes vil etter lovens hovedregel være avgiftspliktige, jf 

merverdiavgiftsloven §§ 13 og 1. Undervisningstjenester som tilbys av private aktører 

vil altså ha ”omsetning” i lovens forstand. 

 

Dersom undervisningstjenester som omsettes, tilbys i konkurranse med undervisnings-

tjenester som tilbys av det offentlige, måtte belaste sin omsetning med merverdiavgift, 

kunne det ha påvirket forbrukernes valg av tjeneste. Undervisningstjenester omsettes i 

stor grad til privatpersoner. Disse har ikke anledning til å gjøre fradrag for inngående 

merverdiavgift, og hele prisen på tjenesten blir en endelig kostnad. Dersom ikke alle 

undervisningstjenester hadde vært unntatt avgiftsplikt, kunne det følgelig ha virket 

konkurransevridende for ikke avgiftspliktige konsumenter. 

 

 
27 Jf merverdiavgiftsloven §§ 16 og 17 
28 Se Ot prp nr 2 (2000-2001) kapittel 7.1.2 
29 Jf merverdiavgiftsloven § 13 
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Av Ot prp nr 2 (2000-2001) fremgår det at dette likhetsprinsippet taler for å unnta både 

offentlige og private undervisningstjenester fra avgiftsplikt.30  

 

Harmonisering 

Merverdiavgiften er en avgift på innenlands forbruk. Dersom de norske avgiftsreglene 

avviker fra de utenlandske, kan det føre til konkurransevridning for de næringsdrivende. 

På denne bakgrunn ble det i NOU 1990:11 lagt vekt på at regelverket skulle 

harmoniseres med utenlandsk rett.31 Undervisningstjenester er unntatt avgiftsplikt i EU-

landene, herunder i svensk og dansk rett, jf punkt 1.7. Også hensynet til harmonisering 

med utenlandsk rett talte for å unnta undervisningstjenester fra avgiftsplikten. 

 

Avgiftstekniske hensyn 

Ved Merverdiavgiftsreformen ble generell avgiftsplikt på konsumet av både varer og 

tjenester begrunnet med avgiftstekniske hensyn. En av målsettingene var å etablere et 

system som var enklere å praktisere for både avgiftspliktige og forvaltningen.32 

Imidlertid var undervisningstjenester, etter Storvik-utvalgets mening, så lite egnet for 

avgiftsplikt at det ble foreslått unntatt. Slik utvalget så det, var undervisningstjenester 

ikke å anse som konsum, men som en investering for eleven.33 Utvalget la med andre 

ord ikke avgjørende vekt på de avgiftstekniske hensyn. 

 

Hensynet til provenyet 

Utvalget ga også uttrykk for at det måtte legges vekt på de provenymessige 

konsekvensene, følgene for statsbudsjettets inntektsside, ved vurderingen av om en 

tjeneste skulle unntas avgiftsplikt  

 

For undervisningstjenester som i stor grad finansieres av det offentlige, ville fradraget 

for inngående avgift kunne bli høyere enn utgående. Det totale avgiftsgrunnlaget ville 

derfor bli lavere. En avgiftsplikt for disse tjenestene ville innbære en såkalt ”skjult” 

subsidiering, ved at det i realiteten ble overført midler til virksomheten gjennom 

 
30 Se punkt 7.1.3 
31 Jf punkt 5.8.5 
32 Jf NOU 1990:11 punkt 5.8.4 
33 Se NOU 1990:11 kapittel 7.4.7.1 
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momsrefusjon. For undervisningstjenester talte hensynet til provenyet for å unnta disse 

fra avgiftsplikt 

 

1.7 Forholdet til utenlandsk rett 

I NOU 1990:11 og Ot prp nr 2 (2000-2001) er det foretatt en grundig gjennomgang av 

hvordan undervisningstjenester blir behandlet i EF-retten, herunder i dansk og svensk 

rett.34

 

Gjennomgangen viste at det ikke var harmoni mellom norsk og utenlandsk regelverk på 

området.35 Finansdepartementet konkluderte med at manglende harmonisering kunne 

føre til konkurransevridning for næringsdrivende med omsetning over landegrenser. 

 

1.7.1 EF-retten 

I EF-rådets 6. avgiftsdirektiv, er følgende undervisning fritatt avgiftsplikt (i dansk 

ordlyd)  

”i) uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse 

eller omskoling samt tjenesteydeler og levering af goder med nær tilknytning hertil, som 

præsteres af offentligretlige organer med disse formål eller af andre organer, der er 

anerkjent af den pågældende medlemsstat som havende tilsvarende formål; 

j) privattimer givet af undervisere på skole- eller universitetsniveau”.36

 

Av bestemmelsen følger det at all undervisning ved skole og universitet er fritatt 

avgiftsplikt. Tilsvarende gjelder også annen faglig utdannelse og omskolering i offentlig 

regi. Fritaket gjelder også for levering av varer og tjenester i nær tilknytning til 

undervisningstjenesten. 

 

Bestemmelsen angir videre at private tilbydere av undervisningstjenester må være 

anerkjent av den enkelte medlemsstat for å ha et tilsvarende formål som undervisning i 

offentlig regi, for å være fritatt avgiftsplikt. Direktivet åpner dermed for at det kan 

 
34 Se NOU 1990:11 kapittel 7.4.2, Ot prp nr 2 (2000-2001) kapittel 7.2.4.2 
35 Innst O nr 24 (2000-2001) kapittel 1 
36 EF-rådets 6. avgiftsdirektiv, artikkel 13 punkt A, bokstav i) og j) 
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stilles vilkår fra den enkelte medlemsstat for at private undervisningsinstitusjoner skal 

omfattes av fritaket.  

 

Direktivet gir kun rammebestemmelser og begrepet ”faglig uddannelse” vil kunne ha 

ulik rekkevidde i de ulike medlemslandene. 37

  

Etter EF-retten er undervisningstjenester fritatt fra avgiftsplikt. Som nevnt i punkt1.5 vil 

et fritak fra avgiftsplikt bety at tilbyder av en slik tjeneste får fradrag for inngående 

avgift. Det er imidlertid grunn til å tro at EF-rettens fritak er tilsvarende som det norske 

begrepet unntatt.38 På dette punkt antas norsk rett følgelig å harmonisere med direktivet.  

 

1.7.2 Dansk rett 

I dansk rett er undervisningstjenester positivt fritatt fra avgiftsplikt i 

merværdiafgiftsloven § 13: 

  

”3) Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, 

faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af 

skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær 

tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med 

gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v”39  

 

Av bestemmelsens følger det at skoleundervisning, undervisning på videregående 

skoler, faglig utdannelse, omskolering og annen undervisning som har karakter av 

skolemessig eller faglig undervisning er fritatt fra avgiftsplikt. Fritaket gjelder også for 

levering av varer og tjenester i nær tilknytning til undervisningstjenesten. 

 

 
37 Se om direktiver i Arnesen. Introduksjon til rettskildelæren i EF. s 12 og Craig. EU law. s 108, 185 
38 Jf Momsvejledning 2002 om fritagelser. ”Fritagelserne er fastsat på grundlag af de bagvedliggende 

fritagelsesbestemmelser i 6. momsdirektiv, først og fremmest direktivets artikel 13 om afgiftsfritagelser i 

indlandet. Momslovens § 13 adskiller sig fra § 34 ved, at der for aktiviteter fritaget efter § 13 ikke er 
fradragsret for købsmoms”. 
39Jf lov bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven nr 703 af 8. august 2003 
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For undervisningstjenester som ikke er regnet opp i lovteksten vil deres avgiftsmessige 

status vurderes ved å avgjøre om tjenesten ”har karakter af skolemæssig eller faglig 

undervisning”. Den danske bestemmelsens ordlyd og uttalelsene i Momsvejledningen 

taler for at yrkesrettet, kompetansegivende, undervisning som ikke utelukkende 

tilgodeser personlige formål omfattes av dette fritaket. I den danske momsveiledningen 

fremgår det også at undervisning i ”legemsøvelser er altid momsfri”.40

 

Etter den danske bestemmelsen er undervisningstjenester ”fritaget for avgiftsplikt”. I 

den norske merverdiavgiftsloven betyr fritatt, som nevnt, at den næringsdrivende får 

fradrag for inngående avgift, men skal ikke belaste omsetningen av en fritatt vare med 

utgående avgift. Av den danske Momsvejledningen følger det at begrepet ”fritaget” i 

merværdiafgiftsloven § 13 betyr det samme som unntatt avgiftsplikt i norsk rett, ved at 

det verken skal faktureres med utgående avgift og samtidig gis det ikke fradrag for 

inngående avgift.  

 

Videre følger det av bestemmelsen den ikke foretar noe skille mellom undervisning i 

privat eller offentlig regi, som EF-direktivet åpner for. I norsk rett er det heller ikke noe 

avgiftsmessig skille mellom hvem som tilbyr undervisningstjenesten. 

 

1.7.3 Svensk rett 

Unntaket for undervisningstjenester er lovfestet i mervärdesskattelagen (1994:2000) 3 

kapittel 8 §: 

 

”8 § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör 

 

1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen anordnas av 

det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare, 

och 

 

2. utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen…  

 

 
40 Jf Momsvejledningen punkt D 11 
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Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning av varor och 

tjänster som omsätts som ett led i utbildningen…” 

 

Undervisning på skole, gymnas og høyskole er omfattet av unntaket. Videre følger det 

av bestemmelsen at omsetning av annen utdanning som berettiger rett på stipend eller 

studielån også omfattes av unntaket. Omsetning av varer og tjenester som skjer som et 

ledd i utdanningen omfattes av unntaket. Etter en språklig forståelse av ordlyden 

omfatter ikke unntaket annen type undervisning en den som er oppregnet i 

bestemmelsen.  

 

Ordlyden taler for at undervisning som skjer i offentlig regi, eller av anerkjente 

undervisningsinstitusjoner er omfattet av unntaket.  

 

1.8 Avgrensninger  

I denne fremstillingen avgrenses det mot behandling av vilkårene for og virkningen av 

registrering i merverdiavgiftsmanntallet.41  

 

Videre avgrenses det mot behandling av unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 b annet 

ledd annet punktum. Av denne bestemmelsen følger det at ”[u]nntaket omfatter også 

utleie av arbeidskraft for utøvelse av de tjenester som omfattes av første ledd nr. 1, 2 

eller 3.”. Unntaket vil ikke bli nærmere drøftet da det allerede er grundig behandlet i 

andre sammenhenger, blant annet i forbindelse med arbeidsmiljølovgivningen og 

trygdelovgivningen. I praksis har det også vært svært få forespørsler om denne 

grensedragningen. 

  

 
41 Merverdiavgiftsmanntallet er et register, hvor alle som driver avgiftspliktig omsetning av varer og 

tjenester i Norge må registreres når omsetningen overstiger de beløpsgrenser som er fastsatt i 

merverdiavgiftsloven § 28. Det er først etter at den næringsdrivende er registrert i manntallet at 

vedkommende kan, og plikter å fakturere med utgående merverdiavgift. Etter gjeldende rett er 

beløpsgrensen på kr 30 000. I forbindelse med statsbudsjettet for 2004 har regjeringen foreslått å øke 

beløpsgrensen til kr 50 000 med virkning fra 1. januar 2004.  
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1.9 Den videre fremstillingen 

Oppgaven vil først ta for seg hva slags tjenester som omfattes av begrepet 

”undervisningstjenester”, basert på en analyse av lovtekst, forarbeider, Finans-

departementets tolkingsuttalelse og forvaltningspraksis.  

 

Deretter vil kildene bli benyttet til å belyse grensen mot tjenester ikke skal omfattes av 

unntaket. Dette vil i praktisk gjelde såkalte rådgivnings-/ konsulenttjenester, 

informasjonstjenester og konferanser.  

 

Oppgaven vil også ta for seg de særlige spørsmål som oppstår i forbindelse med 

fordelingen av inngående avgift når en næringsdrivende omsetter både avgiftspliktige 

tjenester og undervisningstjenester, såkalt delt virksomhet. 

 

Videre vil det bli foretatt en behandling av den såkalte ”smitteregelen” i merverdi-

avgiftsloven § 18 annet ledd. Etter denne bestemmelsen kan varer eller tjenester som i 

utgangspunktet er unntatt avgiftsplikt allikevel medtas i avgiftsgrunnlaget dersom den 

anses som en omkostning ved oppfyllelse av en avgiftspliktig ytelse.  

 

Det vil bli foretatt en sammenligning av unntaket for undervisningstjenester med 

tilsvarende unntak i EF-retten, dansk og svensk rett. I de tilfeller hvor utenlandsk rett er 

ulik den norske, vil jeg forsøke å belyse hensynene som ligger bak de ulike valgene fra 

lovgiver. 

 

Fremstillingen vil deretter ta for seg unntaket for omsetning av varer og tjenester i 

forbindelse med undervisningstjenester, jf merverdiavgiftsloven § 5 b annet ledd første 

punktum. 

 

Under arbeidet med oppgaven har jeg fått innsyn i forvaltningspraksis ved 

Skattedirektoratet og Oslo fylkesskattekontor. Eksempler fra denne praksisen vil bli 

benyttet i oppgaven for å belyse de grensedragninger som behandles. 
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2 Unntaket for undervisningstjenester 

2.1 Unntaket for undervisningstjenester og formidling av slike 

2.1.1 Generelt 

Merverdiavgiftsloven angir positivt hvilke varer og tjenester som er unntatt fra 

avgiftsplikt. Lovens § 5 b første ledd nr 3 unntar undervisningstjenester og formidling 

av slike tjenester. 

 

For at en vare eller tjeneste skal anses som avgiftspliktig må det, som tidligere nevnt, 

foreligge ”omsetning”, jf merverdiavgiftsloven § 3. For en del undervisningstjenester 

vil det ikke foreligge noen omsetning i lovens forstand fordi produksjonen av tjenesten 

belastes offentlige budsjetter. Dette gjelder for eksempel driften av offentlige 

grunnskoler. Undervisningstjenester som det ikke betales vederlag for vil altså ikke 

være avgiftspliktig fordi det ikke foreligger noen omsetning. Det blir derfor bare 

nødvendig å ta stilling til omfanget av unntaket for de undervisningstjenester som er 

gjenstand for omsetning. 

 

2.1.2 Undervisningstjenester 

Merverdiavgiftsloven har ingen legaldefinisjon av begrepet ”undervisningstjenester”. 

Ved tolking av bestemmelsen tar en, i tråd med tradisjonell rettskildelære, utgangspunkt 

i en naturlig språklig forståelse av ordlyden. Denne tilsier at det må foreligge en 

undervisningssituasjon hvor det formidles kunnskap til en eller flere personer.  

 

Den språklige forståelsen av ordlyden gir imidlertid ikke tilstrekkelig veiledning ved 

praktisk anvendelse av bestemmelsen. Eksempelvis kan det hevdes at informasjons-

tjenester omfattes av ordlyden, idet også slike tjenester består av formidling av 

kunnskap.  Informasjonstjenester i lovens forstand er avgiftspliktige.42 Videre kan også 

rådgivningstjenester ha elementer av undervisning i seg. Disse grensespørsmålene vil 

bli behandlet i punkt 0. 

 

 
42 Se Ot prp nr 2 (2000-2001) punkt 6.2.6.5.3 
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For å klargjøre innholdet av begrepet må man søke veiledning i de tilgjengelige 

rettskildene, i første omgang forarbeidene til endringsloven.43   

 

Forarbeider 

I NOU 1990:11 ble det lagt opp til et ensartet og konsekvent avgiftssystem hvor alt 

forbruk av varer og tjenester som et utgangspunkt skulle belastes med merverdiavgift.44  

 

Dersom prinsippet om avgift på alt forbruk av varer og tjenester skulle gis direkte 

anvendelse på undervisningstjenester ville det, etter Storvik-utvalgets mening, innebære 

at undervisning som anses som forbruk burde avgiftsbelegges, mens undervisning som 

kan anses som en investering burde holdes utenfor avgiftsområdet. Skillet mellom de 

undervisningstjenester som skulle anses som forbruk og de som skulle anses som 

investering, ble foreslått trukket opp mellom ”undervisning som er ment å dekke 

personlige behov”, og ”undervisning som tar sikte på utøvelsen av et yrke” 

(kompetansegivende undervisning).45

 

Utvalgets forslag om å trekke grensen mellom undervisning som er ment å dekke 

personlige behov og kompetansegivende undervisning er i tråd med dansk rett.46

  

I dansk rett avgjøres klassifiseringen av undervisningstjenester som henholdsvis 

kompetansegivende og til personlige behov av elevens subjektive forhold til tjenesten. 

Det er avgjørende om undervisningen for eleven har ”karakter af skolemæssig eller 

faglig uddannelse”. Den samme undervisningstjeneste kan anses som forbruk for en 

person og som investering for en annen. 

 

Storvik-utvalget kom imidlertid til at en avgrensing basert på elevens subjektive forhold 

til tjenesten ikke ville gi noen praktisk løsning. Å fastslå den enkelte kjøpers subjektive 

forhold til tjenesten vil nødvendigvis medføre et betydelig merarbeid og ressursbruk for 

 
43 NOU 1990:11, Ot prp nr 2 (2000-2001), Ot prp nr 1 (2001-2002), Ot prp nr 21 (2001-2002), Innst O nr 

24 (2000-2001), Innst O nr 3 (2001-2002),  
44 NOU 1990:11 kapittel 5.4.2 
45 NOU 1990:11 kapittel 7.4.7.1 
46 Se NOU 1990:11 kapittel 7.4.3 
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så vel tilbydere av undervisningstjenester som for avgiftsforvaltningen. Utvalget foreslo 

derfor at unntakets omfang måtte avgrenses etter undervisningstype.  

 

Storvik-utvalgets forslag innebærer at unntaket ikke omfatter undervisning som typisk 

anses som forbruk for kjøperen. Som eksempler nevnes blant annet undervisning i dans, 

ridning og bridge.  

 

Utvalget la også vekt på at likhetsbetraktninger trakk i retning av at fritidsrettet 

undervisning ikke skulle omfattes av unntaket; fritidsrettet undervisning og 

undervisning som er kompetansegivende ble ikke ansett som sammenlignbare ytelser, 

og det foreslåtte innhold av begrepet ville dermed ikke føre til konkurransevridning. 

 

Forslaget ville medføre at eksempelvis folkehøyskoler kunne få både avgiftspliktig 

omsetning og unntatt omsetning. En slik avgrensning av unntaket for ville nødvendig-

gjøre at folkehøyskolens undervisning måtte deles mellom den kompetansegivende og 

den fritidsrettede undervisningen. Utvalget la imidlertid ikke avgjørende vekt på slike 

avgiftstekniske problemer, og foreslo at det ikke skulle gis unntak fra avgiftsplikten for 

fritidsrettet undervisning. 

 

Forslaget til ny lovtekst i NOU 1990:11 ble formulert slik 

”3. Undervisningstjenester. Undervisning som ikke har karakter av egentlig 

skolemessig eller faglig utdannelse omfattes ikke av unntaket.”47

 

Av merknadene til lovutkastet fremgår det at ”[b]estemmelsen tar sikte på å unnta all 

tradisjonell skolemessig utdannelse innen grunnskole, videregående skole, høyskole og 

universitet samt annen faglig utdannelse fra avgiftsplikt. For en rekke kursvirksomheter, 

og fritidsrettet undervisning som eksempelvis danseundervisning, rideundervisning etc. 

vil det foreligge avgiftsplikt.”48

 

Etter utvalgets mening må unntaket fra avgiftsplikten altså knytte seg til om tjenesten er 

kompetansegivende, uten hensyn til hvem eller på hvilken måte tjenesten omsettes. 

 
47 NOU 1990:11 s 215 
48 NOU 1990:11 s 212 
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Undervisning som fullt ut dekkes av det offentlige vil som nevnt ikke være gjenstand 

for omsetning i merverdiavgiftslovens forstand, og derfor ikke omfattes av avgifts-

plikten. I utredningen foreslår Storvik-utvalget at undervisning fra private skoler som 

får dekket deler av sine utgifter av det offentlige og resten gjennom vederlag fra 

eleven/studenten, også bør omfattes av unntaket.49 Dette begrunnes med en henvisning 

til det alminnelige prinsipp i avgiftsretten om at lik leveranser og likeartet forbruk bør 

ha lik avgiftsbelastning. 

 

Finansdepartementet sluttet seg i Ot prp nr 2 (2000-2001) til Storvik-utvalgets forslag 

om at private grunnskoler, videregående skoler og høyskoler holdes utenfor 

avgiftsområdet.50 Departementet la i likhet med utvalget vekt på prinsippet om lik 

avgiftsbelastning for like leveranser og likeartet forbruk. 

 

Videre var departementet, som utvalget, av den oppfatning at det ville gi den prinsipielt 

riktige løsningen om den fritidsrettede undervisningen ble avgiftspliktig.51  

 

På bakgrunn av høringsinstansenes uttalelser kom imidlertid departementet til at et 

skille mellom undervisningstjenester som er kompetansegivende og undervisnings-

tjenester som anses som forbruk, ville skape både fortolkningsmessige og avgifts-

tekniske problemer av betydelig omfang.52 Flere av høringsinstansene pekte også på at 

det kunne virke konkurransevridende å unnta undervisning som anses som investering, 

men ikke undervisningstjenester av mer fritidsrettet karakter. Videre ble det av hørings-

instansene antatt at et slikt skille ville føre til at mange virksomheter, blant annet 

folkehøyskoler, ville få både avgiftspliktig omsetning og omsetning unntatt avgiftsplikt. 

Slik delt virksomhet ville nødvendigvis medføre vanskeligheter med å fastslå hvor stor 

del av omsetning som i tilfelle skulle omfattes av unntaket. Fra fylkesskattesjefenes 

forening ble det påpekt denne type delt virksomhet ville kunne føre til vesentlige 

 
49 NOU 1990:11 kapittel 7.4.7.3.1 
50 Innst O nr 24 (2000-2001) kapittel 3.2.3 
51 Ot prp nr 2 (2000-2001) s 118 
52 Ot prp nr 2 (2000-2001) kapittel 7.2.4.5 
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administrative og kontrollmessige problemer, særlig knyttet til den forholdsmessige 

fordelingen av inngående avgift.53

 

Departementet foreslo derfor et unntak for undervisningstjenester som var generelt og 

uavhengig av om undervisningstjenesten var kompetansegivende eller fritidsrettet. 

 

Av merknadene til ny lovtekst i Ot prp nr 2 (2000-2001) følger det at ”[u]nntaket 

omfatter skole- og universitetsundervisning, undervisning gjennom 

fjernundervisningsinstitusjoner og studieforbund, etatsopplæring mv. samt fritidsrettet 

undervisning i for eksempel danseskoler og skiskoler.” 54

 

Som nevnt er det i forarbeidene fremhevet som et bærende prinsipp i merverdiavgifts-

systemet at like ytelser behandles avgiftsmessig likt.55 Dersom det i konkrete tilfelle er 

vanskelig å avgjøre om tjenester er likeartede, bør det legges vekt på om ytelsene tilbys 

i konkurranse med hverandre.  

 

Unntakets omfang har vært gjenstand for endringer fra forslaget i NOU 1990:11 til Ot 

prp nr 2 (2000-2001). Storvik-utvalget foreslo i NOU 1990:11 å avgrense unntaket til å 

kun omfatte kompetansegivende undervisningstjenester. På grunnlag av 

motforestillinger fra høringsinstansene foreslo departementet i Ot prp nr 2 (2000-2001) 

en langt videre forståelse av begrepet, ved at også fritidsrettet undervisning omfattes. 

Departementets formål med å legge til grunn en vid fortolkning av unntaket for 

undervisningstjenester var å unngå vanskelige grensespørsmål. Etter min mening har 

endringen i unntakets innhold forskjøvet problemstillingen ved at andre grensespørsmål 

har oppstått, se punkt 2.1.2.1. 

 

Avslutningsvis kan det konkluderes med at unntaket i merverdiavgiftsloven 

§ 5 b første ledd nr 3 er vidt og omfatter yrkesrettet og fritidsrettet undervisning. 

 
53 Jf merverdiavgiftsloven § 23.  
54 Ot prp nr 2 (2000-2001) s 192 
55 Ot prp nr 2 (2000-2001) kapittel 7.1.3.2 
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Forvaltningspraksis 

Finansdepartementet avga 15. juni 2001 en tolkingsuttalelse om unntaket for 

undervisningstjenester. I følge departementet består en tradisjonell undervisnings-

tjeneste i å formidle kunnskap. Det presiseres at både praktisk og teoretisk undervisning 

er omfattet av unntaket.56 Videre påpekes det at lovteksten ikke skiller mellom 

yrkesrettet/kompetansegivende undervisning og mer fritidsrettet undervisning. Under 

henvisning til forarbeidene konkluderer departementet med at det er uten betydning for 

den avgiftsmessige vurderingen hvem som tilbyr undervisningstjenesten.  

 

Videre følger det av departementets uttalelse at unntaket for undervisningstjenester 

blant annet omfatter undervisning i musikk, dans, ridning og svømming.57 Det er også 

antatt at fjellklatrings- og brevandringskurs er kursvirksomhet som omfattes av unntaket 

for undervisningstjenester. I følge tolkingsuttalelsen må det dreie seg om 

”instruksjonspregede aktiviteter med et selvstendig opplæringsformål” for at 

kursvirksomhet skal omfattes av unntaket for undervisningstjenester. 

 

Departementet kan vel sies å foreta en utvidende tolking av bestemmelsen når det antar 

at også sensur i forbindelse med eksamen for å dokumentere kompetansenivå er 

omfattet av unntaket. Imidlertid trekker departementet en grense mot sertifisering av 

kompetanse mot vederlag. I disse tilfellene er selve sertifiseringen å anse som en 

tjeneste som er avgiftspliktig. 

 

I en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet var spørsmålet om utviklingen av 

et interaktivt undervisningsprogram var omfattet av unntaket for 

undervisningstjenester.58 Firmaet skulle utvikle et interaktivt undervisningsprogram for 

en skole, men skulle ikke ha noen befatning med selve undervisningen. 

Skattedirektoratet konkluderte med at omsetning ikke var omfattet av unntaket i 

merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3 fordi firmaet ikke foresto undervisningen.59  

 
56 Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001. 
57 Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3 

– unntaket for undervisningstjenester. 
58 Jf merverdiavgiftsloven kapittel XIVa har Skattedirektoratet hjemmel til å avgi bindende 

forhåndsuttalelser på anmodning fra avgiftspliktige. 
59 Bindende forhåndsuttalelse av 5. mars 2002 fra Skattedirektoratet 
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Denne uttalelsen er et eksempel på at selger må omsettes en undervisningstjeneste for at 

unntaket skal komme til anvendelse. 

 

Utenlandsk rett 

I EF-retten er undervisning i offentlig regi på skole og universitetsnivå unntatt 

avgiftsplikt.60 Undervisning fra private undervisningsinstitusjoner er også omfattet av 

unntaket. Imidlertid kan de enkelte medlemsland oppstille vilkår til de private 

undervisningsinstitusjonene, for at deres omsetning av undervisningstjenester skal være 

omfattet av unntaket. 

 

Det må etter dette kunne konkluderes med at unntaket for undervisningstjenester i norsk 

rett er videre enn det unntaket som følger av EF-retten. 

 

Konklusjon 

Unntaket for undervisningstjenester er ikke avgrenset positivt i verken lovteksten, 

forarbeidene eller i departementets tolkingsuttalelse.  

I vurderingen av om en står overfor en avgiftspliktig tjeneste eller en unntatt 

undervisningstjeneste, bør det legges avgjørende vekt på at like ytelser skal behandles 

likt, og at det ikke fører til konkurransevridninger dersom tjenesten omfattes av 

unntaket. 

 

I forarbeidene og i tolkingsuttalelsen er det foretatt en negativ avgrensing i mot 

avgiftspliktige tjenester. Denne avgrensingen vil det bli redegjort nærmere for nedenfor 

 
60 Se punkt 1.7.1 i oppgaven om unntaket i EF-retten 
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2.1.2.1 Grensedragninger 

2.1.2.1.1 Konsulent- og rådgivningstjenester 

En konsulent/rådgiver er en sakkyndig person hvis oppgave er å gi råd innen sitt fag.61 

Slik rådgivning vil neppe språklig kunne anses som en ”undervisningstjeneste”. 

Avgiftsplikten følger av merverdiavgiftsloven § 13. 

 

Både undervisningstjenester og konsulenttjenester kan sies å innebære formidling av 

kunnskap. Det må derfor trekkes en grense mellom en konsulents avgiftspliktige 

formidling av kunnskap og en unntatt undervisningstjeneste. 

 

Spørsmålet blir etter dette når det foreligger en unntatt undervisningstjeneste og når det 

foreligger en avgiftspliktig konsulenttjeneste. 

 

I merknadene til lovforslaget ble det i av Storvik-utvalget presisert at ”[f]ritaket vil 

heller ikke omfatte… opplæring som ledd i personalutvikling, eller økonomisk, 

administrativ eller annen organisatorisk konsulent bistand”62  

 

Denne uttalelsen er fulgt opp av departementet i deres merknader til lovforslaget.63 

Omsetning av kunnskap som er spesialtilpasset en bedrift vil derfor anses som en 

avgiftspliktig konsulenttjeneste. 

 

I Ot prp nr 2 (2000-2001) er det av departementet uttalt at ”tjenester som består i 

kursing, veiledning m.v. av ansatte i tilknytning til omorganisering av bedrifter samt 

analyser og vurderinger i tilknytning til konkrete prosjekter for bedrifter m.v., ikke kan 

anses som undervisningstjenester”.64

 

 
61 Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE leksikon 
62 NOU 1990:11 s 212 
63 Se Ot prp nr 2 (2000-2001) s 193 
64 Ot prp nr 2 (2000-2001) kapittel 7.2.4.5 
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Departementet legger til grunn at tjenester som er spesialtilpasset en bedrift ikke vil 

omfattes av unntaket for undervisningstjenester, men være en avgiftspliktig 

konsulenttjeneste. 

 

Fra Finansdepartementets uttalelse følger det at ”[k]onsulent- og rådgivningstjenester 

er ikke entydige begrep, men kjennetegnes ved at det har elementer av rådgivning og/ 

eller bistand av økonomisk, juridisk, teknisk, administrativ eller organisatorisk 

karakter.”  

 

Videre følger det av tolkingsuttalelsen at: ”[n]år det gjelder rådgivning kjennetegnes 

tjenesten normalt ved at tjenesteyter påtar seg å utføre et oppdrag/ levere et resultat på 

grunnlag av en konkret bestilling. I bestillingen vil oppdragsgiver formulere premisser 

for tjenesteyteren. Med andre ord vil mottakeren trekke opp rammen for rådgiverens 

oppdrag.”65

 

Det må etter dette kunne legges til grunn at graden av oppdragsgivers instruksjoner kan 

føre til at ytelsen ikke omfattes av unntaket for undervisningstjenester. 

 

Fra forvaltningspraksis kan nevnes Skattedirektoratets behandling av spørsmålet om 

omsetning av et program for lederutvikling til en kommune kunne omfattes av unntaket 

for undervisningstjenester.66 På bakgrunn av omorganisering ønsket kommunen å ha et 

program for lederutvikling. Av Skattedirektoratets brev fremkommer det at tilbyder av 

lederutviklingsprogrammet hadde påtatt seg å utføre et oppdrag på grunnlag av en 

konkret bestilling. Kommunen hadde dermed trukket opp rammene for oppdraget. 

Videre var tjenesteleveransen tilpasset kommunens behov. På denne bakgrunn kom 

Skattedirektoratet kom til at tjenesten ikke var omfattet av unntaket for undervisnings-

tjenester. Tjenesten var å anse som en avgiftspliktig rådgivnings-/konsulenttjeneste, jf 

merverdiavgiftsloven § 13. 

 

 
65 Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3 

– unntaket for undervisningstjenester punkt 2. 
66 Brev av 17. april 2002 



 

 24 

                                                

I et annet ikke publisert brev fra Skattedirektoratet ble det tatt stilling til om opplæring i 

metoder for utførelse og kvalitetsforbedring i helsevesenet ble omfattet av unntaket for 

undervisningstjenester.67 Virksomheten bestod i å formidle kunnskap om hvordan ulike 

metoder/modeller skulle brukes for å gjennomføre forbedringer i helsevesenet. På 

bakgrunn av at tjenesten som ble ytet i stor grad bar preg av å være individuelt tilpasset 

den konkrete helseinstitusjonen, kom Skattedirektoratet til at virksomheten omsatte en 

avgiftspliktig konsulent-/rådgivningstjeneste. Av brevet fremgår det at det også ble lagt 

vekt på at virksomheten hadde et visst resultatansvar for effektiviseringen ved den 

enkelte helseinstitusjon. 

 

Disse uttalelsene fra Skattedirektoratet er i tråd med forarbeidene og Finans-

departementets tolkingsuttalelse. Følgelig må det kunne konkluderes med at tjenester 

hvor oppdragsgiver har instruksjonsmyndighet over tjenesten som tilbys vil den være å 

anse som en avgiftspliktig konsulenttjeneste. Dersom tjenesteyter har et resultatansvar 

vil det trekke i retning av at ytelsen er avgiftspliktig. Det samme gjelder de tilfellene 

hvor tjenesten er individuelt tilpasset oppdragsgiver. 

 

I et ikke publisert brev fra Skattedirektoratet ble spørsmålet om fargelyseterapi kan 

anses som undervisning behandlet.68 Etter det opplyste bestod virksomheten av tre 

spesiallærere som åpnet et institutt hvor det ble tilbudt fargelyseterapi til barn og voksne 

med konsentrasjonsvansker, lese- og skrivevansker. Terapien bestod blant annet i 

lysstimulering for å påvirke øyefunksjonen. Skattedirektoratet kom, som fylkesskatte-

kontoret, til at fargelyseterapien var å anse som en avgiftspliktig rådgivnings-/ 

behandlingstjeneste. 

 

Denne uttalelsen er også i samsvar med de andre rettskildefaktorene. Tjenesten som 

leveres har ikke preg av å være en undervisningstjeneste, men en behandlingstjeneste. 

 
67 Se brev av 24. april 2002 
68 Se brev av 6. mars 2003 
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2.1.2.1.2 Informasjonstjenester 

En informasjonstjeneste består i salg av opplysninger. Ved et slikt salg blir kunnskap 

formidlet. Etter en vid fortolkning av ordlyden i merverdiavgiftsloven § 5 b nr 3 faller 

følgelig informasjonstjenester inn under unntaket for undervisningstjenester. Det følger 

imidlertid av Ot prp nr 2 (2000-2001) punkt 6.2.6.5.3 at all informasjonsformidling som 

omsettes er avgiftspliktig. Avgiftsplikten følger av merverdiavgiftsloven § 13.  

 

Spørsmålet blir derfor om det foreligger avgiftspliktig informasjonsformidling eller en 

unntatt undervisningstjeneste. 

 

Finansdepartementet har i tolkingsuttalelsen vedrørende unntaket for undervisnings-

tjenester uttalt at ”[m]er generell veiledning til ansatte i for eksempel avtalefestede og 

lovfestede rettigheter knyttet til stillingsvern mv., anses… som undervisning.”69

 

Departementet foretar i tolkingsuttalelsen en utvidende tolkning av ordlyden ved at 

informasjon vedrørende for eksempel lovfestede rettigheter omfattes av unntaket for 

undervisningstjenester. 

 

Skattedirektoratet avga 16. oktober 2003 en bindende forhåndsuttalelse, hvor spørsmålet 

var om informasjon til asylsøkere skulle omfattes av unntaket for undervisningstjenester 

i merverdiavgiftsloven eller om tjenesten skulle anses som avgiftspliktig formidling av 

informasjon. Spørsmålet ble reist i forbindelse med en anbudskonkurranse fra UDI, 

hvor en av deltakerne i konkurransen ønsket å få avklart om selskapet måtte beregne 

merverdiavgift på sitt anbud. 

 

Av anbudsinnbydelsen fremgikk det at det skulle gis informasjon om rettigheter og 

plikter, saksgangen i asylsaker, hvilke muligheter man har til å få innvilget søknaden, 

gjennomføring av asylintervjuet, utfylling av egenerklæring og retur til hjemlandet. 

Skattedirektoratet bemerker at det er tjenestens innhold som er avgjørende for 

 
69 Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3 

– unntaket for undervisningstjenester punkt 2. 
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avgiftsbehandlingen. Det ble derfor ikke tillagt stor vekt at UDI i anbudet omtaler 

tjenesten som skal ytes for et informasjonsprogram. Videre la Skattedirektoratet vekt på 

at tjenesten ville bestå i å formidle kunnskap til asylsøkerne om hvilke rettigheter og 

plikter denne gruppen har. Det fremgår at kunnskapen som formidles vil dels være 

generell og dels tilpasset den enkelte asylsøker. Videre blir det forutsatt at den bistand 

den enkelte trenger for å nyttiggjøre seg av informasjonen vil bli ivaretatt av den 

advokat vedkommende får oppnevnt. På denne bakgrunn kom direktoratet til at 

tjenesten var omfattet av unntaket for undervisningstjenester i merverdiavgiftsloven 

§ 5 b første ledd nr 3.  

 

Denne uttalelsen fra Skattedirektoratet er i samsvar med Finansdepartementets 

tolkingsuttalelse, hvor veiledning om rettigheter og plikter anses som en unntatt 

undervisningstjeneste. Det må på bakgrunn av tolkingsuttalelsen og forvaltningspraksis 

legges til grunn at formidling av informasjon vedrørende rettigheter og plikter anses 

som en undervisningstjeneste. Andre typer informasjonsformidling vil i tråd med 

forarbeidene, anses som avgiftspliktig omsetning av tjenester, jf merverdiavgiftsloven 

§ 13. 

 

2.1.2.1.3 Konferanser 

Med en konferanse menes sammenkomst, forhandling, møte for å diskutere et bestemt 

emne, for å utveksle ideer eller for å oppnå enighet om omstridte spørsmål.70 Etter en 

naturlig språklig forståelse av merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3 omfattes ikke 

konferanse av dette unntaket. Avgiftsplikten følger derfor av merverdiavgiftsloven § 13. 

Imidlertid oppstår det avgrensingsspørsmål, idet konferanser ofte kan inneholde innslag 

av undervisningstjenester. 

 

Spørsmålet blir etter dette i hvilke tilfeller en konferanse omfattes av unntaket for 

undervisningstjenester. 

 

I Finansdepartementets tolkingsuttalelse slås det fast at: ”[v]ed avholdelse av 

eksempelvis en konferanse for en organisasjon innen næringslivet hvor deltakerne 

 
70 Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE leksikon 
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betaler et særskilt vederlag for konferansen og hvor det er en rekke eksterne forelesere 

som orienterer om ulike emner, vil det derimot anses å foreligge en avgiftspliktig 

tjeneste.”71

 

Finansdepartementet har i brev vedrørende spørsmål om avgiftsbehandlingen av 

deltakeravgift til konferanser, uttalt at det er tjenestens innhold som er avgjørende for 

om den omfattes av unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3, og ikke 

måten budskapet formidles på.72 Forespørselen gjaldt blant annet om erverv av 

kunnskap gjennom erfaringsutveksling og diskusjon på en konferanse omfattes av 

unntaket for undervisningstjenester. Finansdepartementet legger i brevet til grunn at: 

”[k]urs/ konferanser hvor det foregår generell opplæring i forskjellige emner, 

eksempelvis av betydning for arbeidsforhold eller utøvelsen av yrke, vil være unntatt 

avgiftsplikt. Samlinger hvor målet er å komme frem til enighet, legge frem strategier 

eller lignende vil derimot ikke omfattes av unntaket. Når det gjelder samlinger der 

formålet er å gi informasjon til deltakerne, må det foretas en nærmere vurdering hva 

som skal formidles. Er elementene av administrasjon, analyse og rådgivning i flertall, 

vil unntaket ikke komme til anvendelse. Hva gjelder konferanser der deltakerne erverver 

kunnskap fra hverandre gjennom diskusjon og erfaringsutveksling, finner departementet 

å legge samme konklusjon til grunn. Når utvekslingen foregår uten videre plan eller 

pedagogikk og omhandler vel så mye ytringer som meninger, faller det utenfor vanlig 

språkbruk å bruke benevnelsen undervisning.”  

 

Etter dette kan det konkluderes med at konferanser som hovedregel er avgiftspliktige, jf 

merverdiavgiftsloven § 13. Finansdepartementet åpner imidlertid for at en konferanse 

omfattes av unntaket i for undervisningstjenester i de tilfeller hvor det foretas en 

generell opplæring. 

 

I en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet ble blant annet problemstillingen 

om hvorvidt en konferanse var omfattet av unntaket for undervisningstjenester 

 
71 Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3 

- unntaket for undervisningstjenester punkt 2. 
72 Finansdepartementets brev av 2. juli 2003 
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behandlet.73 Etter det opplyste gikk det faglige programmet over fire dager, hvorav tre 

dager med til sammen 12 foredrag, og en avsluttende dag med rundbordskonferanse og 

paneldebatt. Videre var det opplyst at deltakerne på konferansen var ledere innen 

internasjonal olje- og gassindustri, forskere og politikere. Formålet var at deltakerne 

skulle møtes og diskutere i en uformell atmosfære. Konferansen innebar et 

kontaktforum for gjensidig utveksling av erfaringer og meninger om utviklingen på 

olje- og energisektoren. I forhåndsuttalelsen ble det lagt til grunn at konferansen ikke 

var å anse som en undervisningstjeneste.  

 

Skattedirektoratet la vekt på at konferansen ikke innebar en generell opplæring, men 

skulle være et kontaktforum. 

 

Skattedirektoratet har også i et ikke publisert brev behandlet spørsmålet om en 

konferanse var omfattet av unntaket for undervisningstjenester.74 Konferansen var en 

markering av sammenslåingen av to kommuner. Kommunal- og regionaldepartementet 

hadde bidratt økonomisk i sammenslåingsprosessen, og kommunen var derfor forpliktet 

til å dele sine erfaringer med andre kommuner. Konferansen var en del av denne 

forpliktelsen. Etter det opplyste ble konferansen avholdt for å formidle kunnskap, 

lærdom og forskningsresultater knyttet til sammenslåing av kommuner. Skatte-

direktoratet kom til at konferansen ikke var omfattet av unntaket for undervisnings-

tjenester. I avgjørelsen ble det lagt vekt på at konferansen i stor grad fremstod som 

informasjon, rådgivning og erfaringsutveksling. 

 

Etter en gjennomgang av ordlyden, forarbeider og avgiftspraksis er det kun i de tilfelle 

hvor det foretas en generell opplæring av deltagerne på konferansen at denne omfattes 

av unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3. 

 

Dersom deler av konferansen anses som en avgiftspliktig ytelse, mens en annen del av 

anses som omfattet av unntaket for undervisningstjenester, vil det oppstå særskilte 

spørsmål som behandles under punkt 2.1.4 ”Fradrag for inngående avgift ved delt 

virksomhet”. 

 
73 Bindende forhåndsuttalelse av 3. mai 2002 fra Skattedirektoratet  
74Se brev av 21. mai 2002 
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2.1.2.2 Særlig om elektroniske tjenester 

Med elektroniske tjenester, e-tjenester, menes digitale produkter. Disse tjenestene blir i 

hovedsak levert over internett, på CD eller annet egnet digitalt medium.  

 

Her begrenses fremstillingen til en behandling av undervisningstjenester som leveres i 

digital form. 

 

Spørsmålet blir etter dette om undervisningstjenester som er levert digitalt omfattes av 

unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3. 

 

I henhold til Ot prp nr 2 (2000-2001) var det før reformen et skille mellom ”henholdsvis 

standard programvare (avgiftspliktig vare) og individualisert programvare (avgiftsfri 

tjeneste)…”.75 Videre følger det av Finansdepartementets redegjørelse at ”[e]n endring 

av gjeldende regelverk ved å innføre generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av 

tjenester, vil bringe vårt merverdiavgiftsregelverk i samsvar med det som gjelder i 

andre land i forhold til digitale produkter. Dette betyr altså at digitale produkter, etter 

en endring som her er foreslått, ikke lenger blir å anse som vare i merverdiavgiftslovens 

forstand.” 

 

Merknadene i forslaget til lovtekst fastslår at produkter som omsettes digitalt skal anses 

som omsetning av en tjeneste.76

 

I Finansdepartementets tolkingsuttalelse vedrørende unntaket for undervisningstjenester 

ble det imidlertid presisert at salg av språkkurs på CDer og kassetter, anses som 

avgiftspliktig omsetning av varer, jf merverdiavgiftsloven § 13.77 Departementet la vekt 

på at avgiftsplikten på varer skulle opprettholdes. Omsetning av språkkurs på CD og 

kassett var ansett som avgiftspliktig varesalg også før reformen. 

 

 
75 Se side 49 
76 Jf Ot prp nr 2 (2000-2001) s 189 
77 Se Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsloven 

§ 5 b første ledd nr 3 – unntaket for undervisningstjenester, punkt 4. 
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Departementets presisering innebærer at omsetningen av et språkkurs skal belastes med 

avgift til tross for at innholdet består i undervisning. Denne tolkingsuttalelsen trekker i 

retning av at ikke alle digitale produkter som omsettes anses som tjenester. Det oppstår 

derfor et avgiftsmessig skille etter hvilken måte produktet leveres på. 

 

I forvaltningspraksis har det blitt lagt til grunn at avgiftsplikten ikke avgrenses av måten 

undervisningen skjer på. Eksempelvis kan nevnes en uttalelse fra et fylkesskattekontor 

hvor det legges til grunn at elektronisk distribusjon av kunnskap ikke skal ha en annen 

avgiftsmessig belastning enn tradisjonell undervisning og derfor omfattes av unntaket.78

 

Forvaltningspraksis er i tråd med likhetsprinsippet, om at like ytelser skal ha samme 

avgiftsbelastning. Ved at formen undervisningen skjer på ikke påvirker avgifts-

belastningen fører dette til at en unngår konkurransevridning. Kjøpers valg av tjeneste 

vil ikke bli påvirket av om den er med eller uten avgift. 

 

Det fremstår dog som inkonsekvent at nedlasting av et opplæringsprogram fra internett 

omfattes av unntaket, mens omsetning av et språkkurs på CD eller kassett er avgifts-

pliktig. Ved anskaffelse av et språkkurs er det selve undervisningen som er det sentrale, 

ikke at den leveres i form av en i seg selv nærmest verdiløs CD eller kassett.  

 

At eksempelvis en CD som omsettes som ”et naturlig ledd” i undervisningstjenesten, 

omfattes av unntaket trekker også i retning av at denne avgrensingen ikke er særlig 

gjennomtenkt fra lovgiver. For at omsetningen skal anses som et naturlig ledd er det en 

forutsetning at foreligger en undervisningssituasjon, og at varen omsettes i forbindelse 

med denne, se punkt 2.2. 

 

2.1.3 Formidling 

Merverdiavgiftsloven har heller ingen legaldefinisjon av uttrykket ”formidling av slike 

tjenester”. Ved tolkingen av bestemmelsen tar en, i tråd med tradisjonell rettskildelære, 

utgangspunkt i en naturlig språklig forståelse av bestemmelsens ordlyd. Denne tilsier at 

 
78 Brev av 12. september 2001 
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omsetning av tjenester som sørger for at undervisningstilbud kommer til elvers 

kunnskap omfattes av lovens unntak.  

 

For å klargjøre omfanget av unntaket for formidling av undervisningstjenester må det 

søkes veiledning i de tilgjengelige rettskildene. 

 

Forarbeider 

Finansdepartementet uttalt følgende vedrørende forståelsen av begrepet ”[f]ormidling 

av undervisningstjenester foreligger når noen formidler undervisning/opplæring, det vil 

si sørger for at tilbud om utdanning fra ulike læresteder kommer til elevers kunnskap og 

benyttelse.”79   

 

Finansdepartementet uttaler i Ot prp nr 1 (2001-2002) at unntaket for undervisnings-

tjenester også bør omfatte formidling av slike tjenester.80 På grunn av den nære 

forbindelsen mellom selve undervisningstjenesten og formidlingen av den. Av Ot prp nr 

1 (2001-2002) side 48 følger det at: ”[n]år intensjonen er at undervisningstjenester skal 

være unntatt fra merverdiavgiftsplikten, synes det naturlig at elever med og uten 

kunnskap om de undervisningstilbud som finnes, blir avgiftsmessig likt behandlet.” 

 

Departementet viser også til at utleie av arbeidskraft til utøvelse av undervisnings-

tjenester er unntatt fra avgiftsplikt. I odelstingsproposisjonen uttales det at: ”[f]or å 

oppnå større grad av nøytralitet mener departementet at det er viktig at de ulike 

aktørene står overfor det samme regelverket”.81   

 

Forvaltningspraksis 

Omfanget av unntaket for formidling av undervisningstjenester ble nylig vurdert av 

Oslo fylkesskattekontor.82 Problemstillingen var hvor stor del av et selskaps virksomhet 

som skulle omfattes av unntaket. Virksomheten driver på kommersiell basis formidling 

av plasser ved utenlandske universiteter til norske elever. Driften innebærer informasjon 

 
79 Ot prp nr 1 (2001-2002) kapittel 9  
80 Se kapittel 9 
81 Ot prp nr 1 (2001-2002) s 48 
82 Vedtak av 24. september 2003 fra Oslo fylkesskattekontor 
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via internett, annonsering og informasjonsmøter. Selskapet får provisjon fra de 

utenlandske universitetene, avhengig av antall norske studenter som betaler skolepenger 

til det enkelt utenlandske universitetet. Videre får selskapet også betalt for markeds-

føring av det enkelte universitet. Fylkesskattekontoret la, på bakgrunn av lovens ordlyd 

og forarbeidene til bestemmelsen, til grunn at den delen av virksomheten som medfører 

direkte kontakt med studentene, herunder bistand ved utfylling av søknadsskjemaer og 

lignende, omfattes av unntaket for formidling av undervisningstjenester. Den delen av 

virksomheten som knyttet seg til markedsføring ble av fylkesskattekontoret ansett som 

avgiftspliktig omsetning etter merverdiavgiftsloven § 13. 

 

Konklusjon 

Fylkesskattekontorets oppfatning slik den kommer til uttrykk i vedtaket, kan sies å være 

i samsvar med prinsippet om at avgiftsplikten for tjenester som inngår i sammensatte 

ytelser, skal vurderes isolert for hver tjeneste. 

 

2.1.4 Fradrag for inngående avgift ved delt virksomhet  

Med delt virksomhet menes virksomhet som omfatter både avgiftspliktig omsetning, og 

omsetning som er unntatt fra avgiftsplikt hos samme næringsdrivende. Dette betegnes 

også som kombinert virksomhet. 

 

Som eksempel på slik virksomhet nevner Finansdepartementets i sin tolkingsuttalelse 

konsulenter som også omsetter undervisningstjenester.83  

 

Ved delt virksomhet blir spørsmålet om fordelingen av den inngående avgift på 

anskaffelser som benyttes både i den avgiftspliktige og den ikke avgiftspliktige del av 

virksomheten. Eksempelvis vil en næringsdrivende som anskaffer en datamaskin til 

bruk både i konsulent virksomhet (avgiftspliktig) og til undervisningstjenester (unntatt 

avgiftsplikt) kun få et forholdsmessig fradrag for den inngående avgiften på data-

maskinen tilsvarende omfanget av konsulentvirksomheten.  

 

 
83 Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3 

– unntaket for undervisningstjenester punkt 2. 
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Det kan nevnes at Oslo fylkesskattekontor i forbindelse med Merverdiavgiftsreformen 

gjennomførte et prosjekt for oppfølging av næringsdrivende som ble avgiftspliktige som 

følge av reformen, herunder konsulenter. Formålet med prosjektet var å øke forståelsen 

og etterlevelsen av regelverket.  

 

Prosjektet viste at fordelingen av inngående avgift skapte problemer. Det var tilfeller 

hvor inngående avgift på fellesanskaffelser var trukket fra i sin helhet, og tilfeller hvor 

det var trukket fra inngående avgift på anskaffelser som refererte seg til omsetning 

utenfor merverdiavgiftsloven. 

 

Fradrag for inngående avgift 

Det følger av merverdiavgiftsloven § 21 første ledd at en registrert næringsdrivende har 

fradragsrett for inngående avgift på varer og tjenester ”til bruk i” den avgiftspliktige 

virksomheten.  

 

Bestemmelsen innebærer at det ikke vil være fradrag for inngående avgift på varer og 

tjenester som ikke er anskaffet til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. I slike tilfelle 

utgjør den inngående avgiften en endelig kostnad. 

 

Begrunnelsen for fradragsrett for inngående avgift er at merverdiavgiften kun skal 

belastes sluttbruker. Avgiftssystemet er derfor innrettet slik at avgiften blir nøytralisert 

ved omsetning mellom registrerte næringsdrivende. Nøytraliseringen oppnås ved at 

registrert næringsdrivende får fradrag for inngående avgift på anskaffelser til bruk i 

avgiftspliktig virksomhet. Når forutsetningen om nøytralisering ved omsetning ikke slår 

til, snakker man om kumulering av avgift. 

 

Spørsmålet blir omfanget av fradragsretten for inngående avgift for en næringsdrivende 

som også omsetter undervisningstjenester. 

 

Forarbeider 

I Ot prp nr 17 (1968-1969), om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift 

på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven), uttales det at ”retten til fradrag har 
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som forutsetning at den inngående avgift knytter seg til anskaffelser som er relevante 

for den virksomhet som består i omsetning som nevnt i kap. IV”84

 

Forvaltningspraksis 

I et ikke publisert brev fra Skattedirektoratet til Rogaland fylkesskattekontor behandles 

spørsmålet om omfanget av fradragsretten for en fiskerifaglig skole. 85 Skolen foredlet 

og solgte fiskeriprodukter (avgiftspliktig) som en forlengelse av undervisningen. 

Skattedirektoratet var av den oppfatning av at salget kun var en bieffekt av skole-

virksomheten, og at skolen derfor ikke kunne fradragsføre inngående avgift på 

fellesanskaffelser. Direktoratet la til grunn at det kun var utgifter som utelukkende 

relaterte seg til den avgiftspliktige virksomheten som kunne fradragsføres.  

 

Skattedirektoratets uttalelse bygger på den såkalte ”primærbrukslæren”. Denne læren 

har sin opprinnelse i administrativ praksis,86 og har fått rettslig fotfeste i Oslo byretts 

dom av 16. februar 1999.  

 

Rettspraksis 

Saken dreide seg om hvorvidt saksøker, som driver personbefordring, hadde fradragsrett 

for kostnader ved anskaffelse av trikker og T-banevogner, ettersom transportmiddelene 

også ble benyttet til reklamevirksomhet. Personbefordring er unntatt avgiftsplikt, mens 

reklamevirksomhet er avgiftspliktig. I likhet med Klagenemnda for merverdiavgift kom 

retten til at det ikke forelå noen såkalt fellesanskaffelse. Retten uttalte at den ” er enig 

med saksøker i at den mest naturlige og hensiktsmessige tilnærmingen til 

grensedragningen for fellesanskaffelse er å vurdere den mer fysiske nærheten 

anskaffelsen har til den avgiftspliktige virksomheten. Hele trikken er klart en fysisk 

nødvendighet for personbefordring, og utforming av trikken og for så vidt også hvor 

den går, er bestemt ut fra nettopp behovet for personbefordring. Reklamen er bare en 

følge av at trikken går og personer befordres. Reklamevirksomheten er derfor klart 

sekundær i forhold til personbefordringen.” 

 

 
84 Ot prp nr 17 (1968-1969) s 55 
85 Brev av 13. august 2003 
86 Se Kl 3314, Av nr 8/1993 og Kl nr 3349 
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I en ikke rettskraftig avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett, avsagt 7. mars 2003, var 

også problemstillingen om det var adgang til å gjøre fradrag for inngående 

merverdiavgift. Avgjørelsen gjaldt en rallybilkjører som hadde fradragsført inngående 

avgift på reparasjoner og vedlikehold av sin rallybil. Rallycrossvirksomhet er unntatt 

avgiftsplikt. Imidlertid hadde rallycrosskjøreren dannet et aksjeselskap med formål å 

omsette reklametjenester. Reklamen ble påmontert rallycrossbilen og en buss med 

tilhenger som ble brukt til transport av bilen. Selskapet hadde fradragsført inngående 

avgift med den begrunnelse at det var drevet avgiftspliktig reklamevirksomhet.  

 

Flertallet i lagmannsretten la vekt på å unngå avgiftskumulering, ved at det kun er den 

nettoverdi den næringsdrivende påfører sine varer og tjenester som skal pålegges 

merverdiavgift. Det følger videre av flertallets votum at de ”… heller ikke [kan] se at 

brukskravet i merverdiavgiftsloven § 21 første ledd kan tolkes så snevert at 

fradragsretten for selskapet skal avhenge av primærbruken til driftsmiddelet og at 

sekundærbruk ikke teller. Etter flertallets mening gir verken rettspraksis, lovens ordlyd, 

forarbeidene eller hensynet til sammenheng i lovverket støtte for statens standpunkt.” 

Lagmannsretten kom under dissens (2-1) til at anskaffelsen av bilen var relevant for den 

avgiftspliktige virksomheten. 

 

Dommen er anket, og saken skal behandles av Høyesterett 9. desember 2003. Frem til 

Høyesteretts avgjørelse foreligger vil det være usikkert om en primærbrukslære kan 

legges til grunn. 

 

Dersom læren blir stadfestet av Høyesterett, vil institusjoner i samme situasjon som  

den ovennevnte fiskeriskolen kun ha adgang til å fradragsføre inngående avgift på 

anskaffelser som utelukkende er til bruk i den avgiftspliktige delen av virksomheten.  

 

Forholdsmessig fradragsrett 

Etter merverdiavgiftsloven § 23 kan registrert næringsdrivende ”fordele inngående 

avgift når varer og tjenester anskaffes til bruk under ett for virksomhet med omsetning 

som nevnt i kap. IV og til bruk som ikke gir rett til fradrag for inngående avgift etter 

bestemmelsene i dette kapittel. Dette gjelder ikke varer og tjenester av et slag som 

omsettes i virksomheten, jfr. § 14.”  
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Virksomheter som har både avgiftspliktig omsetning og omsetning som er unntatt 

avgiftsplikt, har etter § 23 adgang til å foreta en fordeling av inngående avgift på 

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

virksomheten som er unntatt avgiftsplikt, såkalte fellesanskaffelser.  

 

Dette vil for eksempel kunne være aktuelt for en frisørskole hvor elevene også klipper 

mot vederlag. Undervisningen faller utenfor lovens område, mens elevenes klipping 

mot vederlag vil være avgiftspliktig. For utgifter som kun referer seg til den avgifts-

pliktige delen av virksomheten følger fradragsretten av hovedregelen i merverdiavgifts-

loven § 21. Motsetningsvis vil det ikke foreligge fradragsrett for inngående merverdi-

avgift som utelukkende gjelder undervisningen.  

 

Spørsmålet blir etter dette hvordan inngående avgift på fellesanskaffelser skal fordeles. 

 

Forskrift nr 18 

Forskrift nr 18 til merverdiavgiftsloven har bestemmelser om fordelingen av inngående 

avgift på fellesanskaffelser.87 Det følger av hovedregelen i forskriftens § 1 at det er 

varens eller tjenestens ”antatte bruk” i den avgiftspliktige delen av virksomheten som 

skal legges til grunn som fordelingsnøkkel for inngående avgift. Finansdepartementet 

angir i merknaden til forskriften at den næringsdrivende må benytte et forsvarlig 

forretningsmessig skjønn ved vurderingen av den antatte bruken. Kostnadsfordeling i 

samsvar med kravet til god forretningsskikk er retningsgivende. 

 

Forskriftens § 3 oppstiller en alternativ beregningsmåte, som et hjelpemiddel for å 

komme frem til varens eller tjenestens antatte bruk i den avgiftspliktige del av 

virksomheten. Denne alternative beregningsmåten tar utgangspunkt i at det kan kreves 

fradrag for så stor del som svarer til den avgiftspliktige omsetning i forhold til 

virksomhetens samlede omsetning i siste regnskapsår. I forskriftens § 4 begrenses retten 

til forholdsmessig fradrag dersom den avgiftspliktige omsetningen er ”ubetydelig” i 

forhold til virksomheten ellers. Som ”ubetydelig” anses omsetningen når den normalt 

ikke overstiger fem prosent av virksomhetens samlede omsetning, jf forskriftens § 4 

tredje ledd. 

 
87 Forskrift om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter MAL av 20. desember 1969 
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Rettspraksis 

I Borgarting lagmannsretts dom av 7. april 1997 var problemstillingen om et offentlig 

tilskudd var å anses som omsetning i forhold til forskrift nr 18. Av merverdiavgiftsloven 

§ 3 følger det at omsetning er levering av varer eller tjenester mot vederlag. Et offentlig 

tilskudd er som hovedregel ikke avhengig av en konkret gjenytelse og vil derfor ikke 

anses som omsetning etter lovens § 3.  

 

Retten la avgjørende vekt på at begrepet ”omsetning” har forskjellig funksjon i 

forskriften og i loven. I forskriften har omsetningens størrelse betydning i forhold til 

hvor stort fradrag for inngående avgift bedriften får. Etter loven må det avgjøres om det 

foreligger ”omsetning” for å avgjøre størrelsen på den utgående merverdiavgiften. Det 

følger av dommen at: ”[g]runnen til at det gis fradrag for inngående avgift er at 

virksomheten ved den avgiftspliktige omsetning i neste ledd krever inn full utgående 

avgift. Hvis omsetningen ikke er avgiftspliktig kan det derfor ikke kreves fradrag for 

inngående avgift…Når man etter forskriftens § 3 skal bygge på omsetningen, må det 

aktuelle offentlige tilskudd etter lagmannsrettens mening regnes med, ellers vil 

inngående avgift kunne trekkes fra uten at lovgrunnen er tilstede.”  

 

Konklusjon 

Det må legges til grunn at begrepet ”omsetning” i merverdiavgiftslovens forstand og i 

forskrift nr 18 kan tolkes forskjellig. Dommen innebærer at offentlige tilskudd skal 

regnes med ved den beregning av samlet omsetning som forskrift nr 18 § 3 gir 

anvisning på.  

 

Undervisningsinstitusjoner får ofte hoveddelen av sine utgifter dekket av offentlige 

tilskudd. Disse tilskuddene skal i tråd med ovennevnte dom medregnes i den samlede 

omsetningen, jf forskriftens § 3. Ved avgjørelsen av om de avgiftspliktige inntektene 

anses som ubetydelige, skal den samlede omsetningen legges til grunn, jf forskriftens 

§ 4. Etter min mening er dette en hensiktsmessig løsning, ved at institusjoner som får 

dekket deler av sine utgifter ved offentlige tilskudd ellers ville få et større 

forholdsmessig fradrag enn bedrifter som har omsetning dersom tilskuddet ikke skulle 

medregnes ved beregningen av det forholdsmessige fradraget. 
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Det kan konkluderes med at en delt virksomhet, som den tidligere nevnte frisørskolen, 

vil få fradrag for en forholdsmessig del av inngående avgift på fellesanskaffelsene som 

strøm til lokalene. I vurderingen av det forholdsmessige fradraget skal også skolens 

offentlige tilskudd regnes med i den samlede omsetningen, jf forskriftens § 3. Imidlertid 

vil fradrag for fellesanskaffelsene i dette tilfelle bare kunne gjøres gjeldende når den 

avgiftspliktige omsetningen ikke er ubetydelig i forhold til virksomhetens samlede 

omsetning, jf forskriftens § 4.  

 

2.1.5 ”Smitteregelen” i merverdiavgiftsloven § 18 

Merverdiavgiftsloven § 18 annet ledd nr 1 lyder: 

” I beregningsgrunnlaget medregnes:  

1. Alle omkostninger ved oppfyllelsen av avtalen, herunder omkostninger til 
emballasje, forsendelse, forsikring og lignende o.l. som går inn i vederlaget 
eller som kreves særskilt betaling for.” 

 
Av bestemmelsen følger det at omkostninger som inngår i vederlaget til eksempelvis en 

konsulent ved oppfyllelsen av avtalen skal omfattes av avgiftsgrunnlaget. I 

bestemmelsen gis det eksempler på omkostninger som typisk vil omfattes av 

beregningsgrunnlaget. Formuleringen ”herunder” viser at ordlyden ikke er uttømmende. 

 

Problemstillingen i det følgende oppstår når vederlaget for en undervisningstjeneste, 

som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt, likevel skal medregnes i avgiftsgrunnlaget fordi 

det omfattes av ”smitteregelen” i merverdiavgiftsloven § 18 annet ledd nr 1.  

 

Det presiseres at dette kun vil være aktuelt dersom den næringsdrivende omsetter en 

avgiftspliktig vare eller tjeneste, og samtidig yter en undervisningstjeneste til samme 

kunde.  

 

Det må vurderes om en undervisningstjeneste utgjør en selvstendig ytelse eller om den 

er å anse som en omkostning ved oppfyllelsen av en annen avgiftspliktig ytelse. 
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Forarbeider 

I Finansdepartementets innstilling til Odelstinget påpekes det at bestemmelsen i 

merverdiavgiftsloven § 18 kan medføre at tjenester som i utgangspunktet faller utenfor 

merverdiavgiftsområdet, blir avgiftsberegnet fordi de inngår som en omkostning i 

forbindelse med en merverdiavgiftspliktig leveranse. 88

 

Departementet påpeker videre i innstillingen at det ikke kan anses som 

undervisningstjenester når det foretas opplæring i tilknytning til salg av varer eller 

tjenester, og opplæringen må anses som en omkostning for selger ved oppfyllelsen av 

avtalen.89 Det samme standpunkt er lagt til grunn i merknadene til lovutkastet. I 

merknaden til unntaket for undervisningstjenester følger det at ”[b]estemmelsen 

omfatter ikke opplæring og kursvirksomhet som skjer i tilknytning til salg av varer eller 

tjenester, eksempelvis salg av datautstyr og programvare.”90

 

Rettspraksis 

I følge til rettspraksis er ordlyden i avtalen utgangspunktet når det skal vurderes om en 

undervisningstjeneste er en omkostning, pådratt ved oppfyllelsen av avtalen, eller om 

den er en selvstendig ytelse. 91  

 

I en rettskraftig dom fra Oslo byrett tok retten utgangspunkt i tolkingen av avtalen for å 

avgjøre om det forelå to selvstendige ytelser, eller om hele leveransen skulle omfattes 

av beregningsgrunnlaget, jf merverdiavgiftsloven § 18 annet ledd nr 1. 

 

Spørsmålet i saken var om opplæringsdelen av en ”supportavtale” skulle anses som en 

selvstendig ytelse, eller om den skulle anses som en nødvendig kostnad ved salg av 

programvare. 

 

Opplæringen var regulert i de generelle avtalevilkårene, noe som etter rettens syn trakk i 

retning av at den var å anse som en omkostning. Videre la retten vekt på at det ved 

 
88 Innst O nr 24 (2000-2001) kapittel 1 
89 Innst O nr 24 (2000-2001) kapittel 3.2.3 
90 Ot prp nr 2 (2000-2001) s 193 
91 Oslo byretts dom av 14. februar 2001 
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leveringen av komplisert dataprogramvare var naturlig at opplæring anses som en 

integrert del av leveransen. Retten bemerket videre at selger ikke hadde klart å 

dokumentere at han hadde solgt programvare uten at opplæring samtidig ble avtalt. På 

denne bakgrunn kom retten til at opplæringen ikke kunne anses som en selvstendig 

ytelse, og den ble derfor ansett som en omkostning, jf merverdiavgiftslovens § 18. 

 

Det må kunne legges til grunn at tilknytningen mellom den avgiftspliktige omsetningen 

og omsetningen som i utgangspunktet er unntatt avgiftsplikt vil være avgjørende for om 

den skal medregnes i bergningsgrunnlaget, jf merverdiavgiftsloven § 18. For at en 

undervisningstjeneste skal medregnes i bergningsgrunnlaget må den fremstå som 

nødvendig i forhold til salget av varen. Likhetsprinsippet taler også for at det kreves en 

særskilt begrunnelse for at disse ytelsene medtas i beregningsgrunnlaget. Dersom for 

eksempel en undervisningstjeneste ikke er nødvendig ved salg av programvare vil det 

kunne virke konkurransevridende for tilbyder av tjenesten at vedkommende må medta 

undervisningstjenesten i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften. En annen tilbyder 

som kun yter undervisningstjenesten vil på sin side ikke belaste denne med avgift. 

 

Forvaltningspraksis 

I klagesak nr 4873 for Klagenemnda for merverdiavgift var også spørsmålet om 

undervisningstjenester omfattes av smitteregelen i merverdiavgiftsloven § 18 annet ledd 

nr 1 ved levering av programvare.92 Nemnda måtte vurdere om en undervisningstjeneste 

skulle anses som en integrert del av en leveranse av programvare, eller om kursene 

kunne bedømmes som selvstendige ytelser som ikke skulle medtas i beregnings-

grunnlaget for merverdiavgift.  

 

Fylkesskattekontoret etterberegnet utgående avgift, og la til grunn at selskapet skulle ha 

fakturert hele tjenesten med merverdiavgift. Videre hevdet fylkesskattekontoret at 

selskapet ikke kunne dele opp leveransen av programvaren i en avgiftspliktig ytelse, og 

i kursvirksomhet som ikke er omfattet av avgiftsplikten. 

 

Klager var av den oppfatning at man må se på leveransen av programvare og 

undervisning som to separate ytelser i forhold til merverdiavgiftsloven. Klager viste til 

 
92 Klagenemndssak nr 4873 av 7. april 2003 
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at kjøper av programvaren stod fritt til å kjøpe undervisningstjenesten og presiserte at 

opplæringen ikke utgjorde en integrert del ved installeringen av programvaren. Videre 

hevdet klager at opplæringen ofte er svært omfattende, og at verdien av denne oversteg 

verdien av selve programvaren.  

 

Et annet moment som klager fremhevet var at det ville kunne virke konkurranse-

vridende dersom en leverandør av programvare ikke skulle kunne omsette 

undervisningstjenester uten at disse måtte faktureres med avgift, jf merverdiavgiftsloven 

§ 18, når tilsvarende ytelser kan leveres avgiftsfritt fra en leverandør som kun leverer 

undervisningstjenester. 

 

Videre viste klager til formålet med merverdiavgiftsloven § 18, som etter klagers 

oppfatning var å unngå omgåelser av loven ved at ikke avgiftspliktige omkostninger 

trekkes ut av en ellers avgiftspliktig leveranse. Klager hevdet at formålet ikke hadde 

vært å avgiftsbelegge ikke-avgiftspliktige tjenester. Klager var derfor av den oppfatning 

at det var en klar forskjell mellom omkostninger, som medtas i avgiftsgrunnlaget, og 

særskilt leverte tjenester. 

 

Klagenemnda for merverdiavgift ga under dissens, klager medhold og anså 

undervisningstjenesten som en selvstendig del og leveransen av programvare som en 

annen selvstendig del.93

 

Klagesaken taler for at undervisningstjenester, som omsettes i forbindelse med salg av 

programvare, ikke omfattes av smitteregelen i merverdiavgiftsloven 

§ 18 annet ledd nr 1, såfremt opplæringen ikke er en nødvendig del av ytelsen. 

 

Finansdepartementet legger også i sin tolkingsuttalelse til grunn at opplæring som et 

utgangspunkt må kunne anses som en selvstendig ytelse i relasjon til salg av varer og/ 

 
93 Det kan nevnes at nemndas flertall ikke begrunnet sin stemmegivning. Av forskrift nr 17 til 

merverdiavgiftsloven § 19 følger det at ”[d]e medlemmer som er enige i innstillingen, kan vise til denne. 

De øvrige skal grunngi sin stemmegivning.” All den tid flertallet i strid med de retningslinjer som 

forskriften oppstiller ikke begrunnet sitt votum så er det uklart hva nemnda la vekt på i sin avgjørelse. 
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eller avgiftspliktige tjenester.94 Imidlertid presiseres det at dersom opplæring normalt 

inngår i selgers leveringsbetingelser, eller fremstår som nødvendig for at kunden skal 

kunne ta varen i bruk vil opplæringen anses som selgers omkostning. Videre fremgår 

det av samme tolkingsuttalelse at vederlag for opplæring, som inngår som en del av 

selgers kostnader i forbindelse med levering av avgiftspliktige varer eller tjenester, skal 

anses som en omkostning, og inngå i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift. 

 

Det må etter dette kunne konkluderes med at avgjørende for om en undervisnings-

jeneste skal omfattes av beregningsgrunnlaget i merverdiavgiftsloven § 18 er 

tilknytningen til den avgiftspliktige omsetningen. Dersom undervisningstjenesten ikke 

er nødvendig for den avgiftspliktige omsetningen, er jeg av den oppfatning at det kan 

virke konkurransevridende om tjenesten medregnes i beregningsgrunnlaget. Dette da det 

vil stride mot prinsippet om at like leveranser og likartet forbruk bør ha lik 

avgiftsbelastning. 

 

2.2 Varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av en 

undervisningstjeneste 

Det følger av merverdiavgiftsloven § 5 b annet ledd første punktum at ”[u]nntaket for… 

undervisningstjenester omfatter også andre tjenester og varer som institusjonen m.v. 

omsetter som et naturlig ledd i ytelsen av disse tjenestene”.  

 

Problemstillingen i det følgende er hvilke varer og tjenester som kan anses som omsatt 

som et ”naturlig ledd” i ytelsen av undervisningstjenester.  

 

Loven har ingen legaldefinisjon av uttrykket ”naturlig ledd” og det må derfor tolkes. 

For det første må omsetningen være ”ledd” i ytelsen av en undervisningstjeneste. 

Ordlyden gir anvisning på at unntaket kun kommer til anvendelse i de tilfelle hvor det 

omsettes varer og tjenester i forbindelse med en undervisningstjeneste. Dette er sjelden 

problematisk. 

 

 
94 Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3 

– unntaket for undervisningstjenester. 
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Dernest må omsetningen være et ”naturlig” ledd. Rent språklig må det kunne legges til 

grunn at omsetningen i det minste må ha en sammenheng med undervisningstjenesten.  

 

Den språklige forståelsen av ordet ”naturlig” gir ikke tilstrekelig veiledning ved bruk av 

bestemmelsen.  

 

Forarbeider 

Finansdepartementet uttalte i sin merknad til lovforslaget at unntaket blant annet 

omfatter overnatting og servering til elever på en folkehøyskole.95 Serveringstjenester 

fra elev- og studentkantiner ble senere positivt unntatt avgiftsplikt, jf 

§ 5 b første ledd nr 13.  

 

Av merknadene til lovforslaget følger det videre at omsetning som skjer i konkurranse 

med avgiftspliktig omsetning av de samme varer og tjenester ikke bør omfattes av 

unntaket. 

  

Forvaltningspraksis 

I følge Finansdepartementets tolkingsuttalelse skal ”naturlig ledd” tolkes relativt 

strengt.96 Departementet antar at uttrykket tilnærmet skal forstås som ”nødvendig ledd” 

i ytelsen og innfører dermed et nødvendighetskriterium.  

 

Det kan hevdes at departementet, ved å innføre et slikt nødvendighetskriterium, gir 

unntaket et langt snevrere omfang enn ordlyden skulle tilsi.  

 

Departementet finner støtte for sin strenge fortolkning i Ot prp nr 2 (2000-2001). 

Lovgiver avgrenset der mot blant annet omsetning av skrivemateriell og kiosksalg. 

Begrunnelsen for denne avgrensningen var, slik departementet så det, å unngå 

konkurransevridning i forhold til næringsdrivende som ikke omsetter undervisnings-

tjenester og derfor må belaste sine varer og tjenester med avgift. Uttalelsene i 

forarbeidene gir støtte til departementets tolkning.  

 
95 Ot prp nr 2 (2000-2001) kapittel 15, merknader til forslag til ny lovtekst 
96 Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 3 

– unntaket for undervisningstjenester punkt 4. 
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Ved å innføre et nødvendighetskriterium oppnås en objektivisering av vilkårene for 

unntak etter § 5 b annet ledd første punktum. Hva som for den enkelte næringsdrivende 

er naturlig å selge i tilknytning til undervisningstjenesten, er det strengt tatt bare den 

enkeltes kreativitet som kan sette grenser for. En mindre objektiv avgrensning kan føre 

til at unntaket påberopes for omsetning av varer og tjenester som lovgiver neppe mente 

å unnta avgiftsplikt. Likhetsbetraktninger, konkurransehensyn og kontrollhensyn taler 

for en streng tolking av ordlyden. 

 

Av departementets tolkingsuttalelse følger det at undervisningsinstitusjoners egen 

organisering av opplæringstilbud skal anses som en tjeneste som er et naturlig ledd i 

undervisningstjenesten. Det kan diskuteres om en undervisningsinstitusjons 

administrasjon overhode er tjenester som institusjonen omsetter som et ledd i ytelsene 

av undervisningstjenester. Imidlertid blir, som tidligere nevnt, departementets uttalelse 

tillagt betydelig vekt i forvaltningspraksis. Oslo fylkesskattekontor har eksempelvis i en 

uttalelse ansett administrasjon av egne undervisningstjenester som omfattet av 

unntaket.97  

 

Videre følger det av tolkingsuttalelsen at det for varer og tjenester, som omsettes i 

forbindelse med undervisningstjenesten, må foretas en konkret vurdering av om det vil 

virke konkurransevridende at omsetningen omfattes av unntaket.  

 

Finansdepartementet presiserer, som nevnt i punkt 2.1.2.2, at språkkurs bestående av 

kassetter eller CD-plater, fortsatt vil anses som avgiftspliktig omsetning av varer. 

Videre antar departementet at kompendier som er særskilt utarbeidet til undervisningen, 

er å anse som ”nødvendige” for undervisningstjenesten. På den annen side legges det til 

grunn at avgiftspliktige trykksaker ment for blant annet utfylling og innsetting ikke 

omfattes av unntaket. Disse er å anses som avgiftspliktige varer.  

 

I Merverdiavgiftshåndboken er det imidlertid presisert at ”[e]gen omsetning av 

kompendier/trykksaker ment for utfylling, som fremstilles ved 

undervisningsinstitusjonen anses derimot omfattet av unntaket. Det samme må antas å 

 
97 Brev av 14. februar 2003 
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gjelde undervisningsmateriale på disketter, CD-ROM eller kassetter som er fremstilt av 

undervisningsinstitusjonen, og likeledes egenfremstilt materiell som inngår i et 

brevkurs, og som skal hjelpe studentene å besvare brevene.” 98

 

I en uttalelse fra Oslo fylkesskattekontor om et konkret tilfelle ble det, i tråd med 

Merverdiavgiftshåndboken gjort gjeldende at egenfremstilt undervisningsmateriell, som 

kompendier, trykksaker ment for utfylling, disketter, kassetter og CDer, var omfattet av 

unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 b annet ledd, og derfor skulle faktureres uten 

avgift.99 Fylkesskattekontoret la i uttalelsen avgjørende vekt på at materiellet var 

egenfremstilt av undervisningsorganisasjonen. I tolkingsuttalelsen om undervisnings-

tjenester fra Finansdepartementet legges det vesentlig vekt på at unntaket i annet ledd 

første punktum ikke skal virke konkurransevridende. På denne bakgrunn må det også 

vektlegges om materiellet er produsert kun for undervisningsinstitusjonens egne kurs. 

Dersom en undervisningsinstitusjon produserer undervisningsmateriell som selges til 

elever ved andre institusjoner vil det kunne virke konkurransevridende. 

Fylkesskattekontorets uttalelse kan derfor ikke sies å være tilstrekkelig nyansert på dette 

punkt.  

 

Det må etter dette kunne legges til grunn at kassetter eller CDer som er fremstilt av 

undervisningsinstitusjonen, og som er nødvendige for undervisningen, omfattes av 

unntaket. For ekstern omsetning av språkkurs på kassett eller CD følger det, som nevnt, 

av tolkingsuttalelsen at disse anses som omsetning av avgiftspliktig vare. Begrunnelsen 

for dette skillet må antas å være at det ikke er undervisningsinstitusjonen som har 

fremstilt kassetten eller CDen, og at disse kan omsettes uavhengig av undervisning og 

være et kurs i seg selv. 

 

Fylkesskattekontoret antar i en annen uttalelse at unntaket for undervisningstjenester 

også omfatter servering av kaffe, te og andre forfriskninger i pauser ved en 

undervisningskonferanse, jf merverdiavgiftsloven § 5 b annet ledd første punktum.100 

Fylkesskattekontoret kom til at deltakeravgift falt inn under unntaket for undervisnings-

 
98 Merverdiavgiftshåndboka side 78 
99 Brev av 20. november 2002 
100 Brev av 20.desember 2002 
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tjenester, idet konferansen hadde som sitt formål å formidle kunnskap om mediefag og 

formidle nyere forskning i medievitenskap og mediepedagogikk. At slik servering anses 

som omsetning som er et naturlig ledd i ytelsen av en undervisningstjeneste har ikke 

direkte støtte i ordlyden, og unntaket kan også virke konkurransevridende dersom 

konferanselokalene for eksempel har en kafeteria med vanlig avgiftspliktig omsetning.  

 

Det må kunne legges til grunn at lettere servering i forbindelse med en undervisnings-

tjeneste ikke er nødvendig for denne ytelsen. Imidlertid vil slik servering kunne anses 

som omsetning som er et naturlig ledd i ytelsen. Fylkesskattekontorets praksis har 

dermed støtte i ordlyden, men baserer seg på dette punkt på en videre forståelse enn 

departementet. 

 

I en annen uttalelse fra et fylkesskattekontor blir det uttalt at dersom deltakeravgift ved 

et kurs omfatter både undervisningstjenester og matservering skal deltakeravgiften 

splittes opp slik at undervisningen ikke belastes merverdiavgift, men serveringen 

belastes med avgift.101

 

Konklusjon 

På bakgrunn av disse uttalelsene må det kunne konkluderes med at ” naturlig ledd i 

ytelsen av undervisningstjenester” omfatter ytelser som er fremstilt av undervisnings-

institusjonen og som er nødvendige i undervisningen. Dermed postulerer man at ytelsen 

ikke omsettes i konkurranse med andre varer eller tjenester. 

 
101 Brev av 7. mai 2003 
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3 Avsluttende merknader 

Som det fremgår av gjennomgangen av unntaket for undervisningstjenester, beror det på 

en konkret vurdering om unntaket kommer til anvendelse. I denne vurderingen må det 

legges vekt på hensynet til likhet, konkurransenøytralitet og avgiftsmyndighetenes 

mulighet for kontroll. 

 

Inntil forvaltningens tolking og praktisering av unntaket blir prøvet for domstolene, bør 

enhver næringsdrivende som befatter seg med undervisningstjenester holde seg orientert 

om forvaltningens praksis. Næringsdrivende har for øvrig en plikt til å holde seg 

orientert om regelverket på det området de operer. Dette har avgiftsmyndighetene 

forsøkt å legge til rette for gjennom publisering av en del uttalelser avgitt av 

Finansdepartementet og Skattedirektoratet med mer på www.skatteetaten.no. 
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4.2.2 Utenlandske lover 

Lov nr 703 af 08/08/2003 om merværdiafgiftsloven 

 

Mervärdesskattelagen (1994:2000) 

 

4.3 EF-direktiv 

Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af 

medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles 

merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag 

 

4.4 Forskrifter  

Forskrift om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas 

organisasjon og saksbehandling. (Nr 17) av 19. desember 1969 

 

Forskrift om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter MAL. (Nr 18) av 

20.desember 1969 

 

4.5 Forarbeider 

4.5.1 Norges offentlige utredninger 

NOU 1990:11  Generell merverdiavgift på omsetning av tjenester 

 

4.5.2 Odelstingsproposisjoner 

Ot prp nr 17 (1968-1969) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt  

avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) 

 

Ot prp nr 2 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 

om merverdiavgift (Merverdiavgiftsreformen 2001) 

 

Ot prp nr 94 (2000-2001) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen 
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Ot prp nr 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 – lovendringer 

 

Ot prp nr 21 (2001-2002) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen 

(endret skatte- og avgiftsopplegg 2002) 

 

4.5.3 Innstillinger til Odelstinget 

Innst O nr 24 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om lov om lov 19. juni 1969  

nr 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) m.v.  

(Merverdiavgiftsreformen 2001) 

 

Innst O nr 130 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i  

skatte- og avgiftslovgivningen og i lov 10. juni 1988 nr 40  

om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 

 

4.6 Rettspraksis 

Borgarting lagmannsretts dom av 7. april 1997 

 

Agder lagmannsretts dom av 25. april 1997 

 

Oslo byretts dom av 16. februar 1999 

 

Oslo byretts dom av 14. februar 2001 

 

Borgarting lagmannsretts dom av 7. mars 2003 



 

 51 

4.7 Finansdepartementets tolkingsuttalelser 

Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsunntakene 

om finansielle tjenester. 

 

Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsloven § 5 b 

første ledd nr 3 – unntaket for undervisningstjenester. 

 

4.8 Avgjørelser fra Klagenemnda for merverdiavgift 

Kl 3314 av 7. mars 1996 

 

Kl 4506 av 13. desember 2001 

 

Kl 4873 av 7. april 2003 

 

4.9 Bindende forhåndsuttalelser 

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet avgitt 5. mars 2002 

 

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet avgitt 3. mai 2002 

 

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet avgitt 16. oktober 2003
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