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av Olav Torvund

I forslaget til det norske statsbudsjett for 2011 foreslår regjeringen å utvide plikten til å betale merverdiavgift 
for elektroniske tjenester levert fra utlandet til mottakere hjemmehørende i Norge til også å omfatte tjenester 
levert til privatpersoner, se Prop.1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter kap 17.

Ved handel over landegrensene bygger det norske merverdiavgiftssystemet på destinasjonsprinsippet. Utførsel 
av varer og tjenester fra merverdiavgiftsområdet er fritatt for norsk merverdiavgift, mens det skal betales norsk 
merverdiavgift ved innførsel av varer og tjenester. Internasjonal tjenestehandel generelt og elektronisk handel 
spesielt reiser særlige utfordringer. Det er bred internasjonal enighet om at tjenester i utgangspunktet bør 
avgiftsbelegges der hvor de forbrukes. Samtidig søker man å utforme regelverket slik at samme tjeneste ikke 
avgiftsbelegges i flere jurisdiksjoner (dobbel avgift) eller ikke avgiftsbelegges i noen jurisdiksjoner (ingen 
avgift). Spørsmålet om hvor en tjeneste anses å bli forbrukt, går jeg ikke nærmere inn på.

I merverdiavgiftslovgivningen skilles det mellom varer og tjenester. Disse er i merverdiavgiftsloven § 1-3 
første ledd, bokstav b og c definert slik:

b) varer: fysiske gjenstander, herunder fast eiendom, og elektrisk kraft, vann fra vannverk, gass, varme og 
kulde,

c) tjenester: det som kan omsettes og som ikke er varer etter bokstav b, herunder begrensede rettigheter til 
varer, og utnyttelse av immaterielle verdier,

Ved elektronisk formidling frigjøres data fra den fysiske databæreren, og i merverdiavgiftssammenheng vil 
ytelsen da endres fra å være vare til å bli en tjeneste. Visse varer som er fritatt for merverdiavgift vil ved 
endring av distribusjonsform endres til å bli tjenester, og dermed ikke lenger være omfattet av disse 
avgiftsfritakene. Det heter om dette i proposisjonen avsnitt 17.2.5:

«Merverdiavgiftsloven § 6-1 fritar omsetning av aviser som er trykket på papir og som utkommer 
regelmessig med minst ett nummer ukentlig. Videre er omsetning av tidsskrift på visse vilkår fritatt fra 
avgiftsplikt, jf. merverdiavgiftsloven § 6-2. Det samme gjelder omsetning av bøker i siste omsetningsledd, 
jf. merverdiavgiftsloven § 6-3.

Fritakene for aviser, tidsskrifter og bøker er varefritak. Dersom publikasjonenes innhold formidles 
elektronisk, eksempelvis gjennom nedlasting over internett mot betaling, mister de sin materialiserte form. 
Det legges til grunn at publikasjonene dermed faller utenfor merverdiavgiftslovens varedefinisjon og 
utenfor fritakene, selv om de inneholder tilsvarende innhold. Slike digitale produkter defineres som 
tjenester og er merverdiavgiftspliktige med den alminnelige avgiftssatsen på 25 pst.»

Det kan anføres mange argumenter for at litteratur m.m. avgiftsmessig bør likebehandles uavhengig av 
medium, blant annet ved at ebøker fritas for merverdiavgift på samme måte som papirbøker. Men dette er en 
annen diskusjon som jeg ikke går inn på i denne sammenhengen.

Generell merverdiavgiftsplikt for innførsel av tjenester ble innført med virkning fra 1. juli 2001. For 
næringsdrivende og offentlig virksomhet omfattet avgiftsplikten også fjernleverbare tjenester, herunder 
elektroniske tjenester. Fra 1. desember 2004 ble det innført merverdiavgiftsplikt for elektroniske 
kommunikasjonstjenester levert fra utlandet også for privatpersoner og andre ikke-næringsdrivende. Dette 
omfatter typisk mobilabonnement, bredbåndstelefoni m.m. Det foreliggende forslaget vil innebære at levering 
av elektroniske tjenester fra utenlandske tilbydere til privatpersoner i Norge også vil bli avgiftspliktige.

Det foreslås en definisjon av elektroniske tjenester som ny bokstav j i merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd. 
Forslaget lyder:

j) elektroniske tjenester: fjernleverbare tjenester som leveres over internett eller annet elektronisk nett og 
som ikke kan anskaffes uten informasjonsteknologi, hvor leveringen av tjenestene hovedsakelig er 
automatisert,

http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/prop-1-ls-201011
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-58/%C2%A71-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-58/%C2%A76-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-58/%C2%A76-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-58/%C2%A76-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-58/%C2%A71-3
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I dag er slike tjenester merverdiavgiftspliktige når de leveres fra innenlands tilbyder. Avgiftsfritaket ved import 
av tjenester til privatpersoner innbærer derfor en konkurransevridning i utenlandske tilbyderes favør. 
Avgiftsplikt ved levering fra utlandet vil derfor innebære at utenlandske og innenlandske leverandører 
likestilles. I tillegg kommer statens aldri hvilende søken etter nye inntekter.

Hovedprinsippet for betaling av merverdiavgift er at tilbyder av en vare eller tjeneste beregner, rapporterer og 
innbetaler avgiften. Som forbruker behøver jeg ikke å tenke på disse sidene ved merverdiavgiften. Når tilbyder 
ikke er etablert i Norge er det mindre praktisk at denne krever inn avgiften. For utenlandsk leverandør vil dette 
være avgiftsfri eksport, på tilsvarende måte som levering fra norsk leverandør til utlandet vil være avgiftsfri 
eksport.

Ved import av tjenester til næringsdrivende og offentlig virksomhet er mottaker pålagt å beregne og rapportere 
avgiften. Dette kalles omvendt avgiftsplikt. En slik omvendt avgiftsplikt er gjennomførbar overfor 
næringsdrivende og andre med regnskapsplikt. For merverdiavgiftspliktig virksomhet vil avgift som betales på 
denne måten i praksis kunne trekkes fra i merverdiavgiftsregnskapet, slik at man ikke har noe incitament til 
ikke å være lojal overfor systemet.

I forhold til privatpersoner anses det systemmessig og kontrollmessig som tilnærmet umulig å pålegge 
avgiftsplikt gjennom omvendt avgiftsplikt, se proposisjonen avsnitt 17.1.2. Det foreslås derfor at tilbyder av 
elektroniske tjenester skal beregne og betale denne avgiften, altså at en utenlandsk leverandør skal beregne og 
betale norsk merverdiavgift ved salg til norske privatpersoner.

I dag er regelen etter merverdiavgiftsloven § 2-1 (6) at avgiftssubjekter som ikke er hjemmehørende i Norge 
skal registres ved representant. Dette gjelder blant annet utenlandske selskaper som tilbyr elektroniske 
kommunikasjonstjenester til norske privatpersoner. Det foreslås imidlertid en enklere registrerings- og 
rapporteringsprosedyre for tilbydere av elektroniske tjenester.

De norske forslagene følger langt på vei endringer som man er i ferd med å innføre innenfor EU gjennom den 
såkalte merverdiavgiftspakken som ble vedtatt 12. februar 2008 som direktiv 2008/8/EF, direktiv 2008/9/EF og 
Rådets forordning (EF) nr. 14/2008. Jeg viser til proposisjonen avsnitt 17.3 for en nærmere omtale av 
regelverket og de vedtatte endringene i EU.

Skatter og avgifter er ikke en del av EØS-avtalen. Det vil derfor være vesentlige forskjeller mellom Norge og 
EU når det gjelder innkreving av merverdiavgift. I EU skiller man mellom virksomheter etablert i EU og 
virksomheter som tilbyr sine tjenester fra et tredjeland. For virksomheter etablert i EU skal det være 
tilstrekkelig med registrering i ett EU-land. Er man registrert i sitt hjemland skal det ikke være nødvendig med 
registrering i andre EU-land. Men skal virksomheter i EU levere tjenester til privatpersoner i utenforlandet 
Norge, vil de i tillegg måtte registrere seg her.

For virksomheter utenfor EU som tilbyr tjenester til privatpersoner i EU skal det også være tilstrekkelig med 
registrering i ett EU-land. Men denne registreringen i et EU-land vil ikke omfatte Norge, slik at virksomheter 
som vil levere elektroniske tjenester til Norge i tillegg til EU, må registrere seg i Norge i tillegg til i et EU-land.

Man står i praksis uten håndhevelsesmuligheter overfor virksomheter som tilbyr sine tjenester fra tredjeland. I 
EU vil man kunne håndheve reglene overfor virksomheter etablert i et EU-land, men Norge vil som tredjeland 
ikke ha slike muligheter overfor tilbydere fra EU. Verken Norge eller EU vil kunne håndheve reglene overfor 
tilbydere fra land utenfor EU og Norge, for eksempel virksomheter i USA. Håndhevingsproblemene er i liten 
grad drøftet i forslaget.

I EU-rapporten COM(2006) 210, som det vises til i proposisjonen avsnitt 17.3.6.2, sies det at den forenklede 
registreringsordningen har gjenopprettet balansen mellom leverandører etablert i EU og leverandører etablert 
utenfor EU. Den er imidlertid lite konkret, så jeg synes det er vanskelig å trekke noen slutninger om dette ut fra 
denne rapporten.

I USA kan en virksomhet ikke pålegges å kreve inn sales tax ved salg til en kunde i en annen delstat. Det kan 
derfor være vanskelig å se for seg at disse virksomhetene skal registrere seg i og kreve inn avgifter for land i 
EU, og enda mindre for Norge. Hjelp fra myndigheter i USA vil man ikke kunne regne med. Når de ikke kan 
pålegge en selger i Oregon å kreve inn avgifter ved salg til kunder i California, da kan man ikke regne med at 
myndighetene vil pålegge den samme selger å kreve inn avgift ved salg til kunder i Norge - om de i det hele tatt 
har lov til å gi slike pålegg.

For mindre virksomheter vil det neppe falle en inn at man skal måtte registrere seg hos myndighetene i et land 
på den andre siden av Atlanteren og kreve inn en avgift for dette landet hvis man skal selge til Norge.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-58/%C2%A72-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/308l0008
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/308l0009
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/308r0014
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Man kan lett komme i en situasjon hvor tilbydere som vil være lojale overfor systemet i EU og Norge vil finne 
det vanskelig å konkurrere med tilbydere som ikke krever inn avgift - enten dette skyldes en bevisst 
forretningsstrategi eller uvitenhet om systemet hos oss. Og uansett vil disse selskapene ikke ha noen 
incitamenter til å slutte seg til ordningen ut over et eventuelt ønske om å være på god fot med norske 
myndigheter. Selv med forenklet registrering vil de få ekstra arbeid og dermed ekstra kostnader. I tillegg vil de 
måtte øke prisen til kunden med 25 %, noe som vil svekke deres konkurranseposisjon.

I tillegg kommer at mange allerede i dag benytter tjenester som får det til å se ut som om man foretar 
transaksjonen i for eksempel USA, for å få tilgang til materiale som av ulike grunner ikke tilbys til kunder i 
blant annet Norge. Hvis slike tjenester også vil gjøre det mulig å unngå merverdiavgift vil de neppe bli mindre 
populære.

Ingen liker å betale avgifter. Men skal det først være avgift bør den være lik enten tilbyder er norsk eller 
utenlandsk. Så langt er det lett å være enig i forslaget. Men det er vanskelig å se hvordan slike regler skal kunne 
håndheves, og forslaget inneholder ikke noe konkret om hvordan man ser for seg at det skal kunne håndheves.

Noter:
Olav Torvund er professor dr. juris ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo.


