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Tredobling av beløpsgrensen for mva-registrering svekker muligheten 
for verdiskaping i norsk næringsliv 

 

Regjeringen vil, jfr Meld. St. 1 (2014-2015), særlig prioritere tiltak som fremmer 

verdiskaping og økt produktivitet i norsk økonomi. Regjeringen vil bidra til å skape et 

robust og mangfoldig næringsliv, gi næringslivet økt konkurransekraft og trygge 

arbeidsplasser for fremtiden. Det skal være gode rammebetingelser for næringslivet med et 

forutsigbart skattesystem.  

 

Akademikerne, Norges Fiskarlag, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norsk Bonde- 

og Småbrukarlag og Norges Bondelag viser til regjeringens forslag om å øke 

beløpsgrensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret fra 50.000 kroner til 150.000 

kroner. Med forslaget heves terskelen for å etablere seg, investere i, og drive foretak i 

norsk næringsliv. Dette er ikke tråd med regjeringens uttalte mål om økt verdiskaping fra 

et robust og mangfoldig næringsliv. Konsekvensen av forslaget kan bli færre 

gründerarbeidsplasser, mindre innovasjon og mindre sysselsetting.  

 

Grunnfjellet i norsk næringsliv er 500.000 små og mellomstore bedrifter. Mange av disse 

er startet av enkeltpersoner med stort engasjement og pågangsmot. Foretakene er utviklet 

over tid. Investeringene er ofte tilpasset økonomien fra løpende drift. Tredobling av 

beløpsgrensen for mva-registrering betyr en tredobling av foretakets arbeidstid og inntekter 

før merverdiavgiften knyttet til investeringskostnaden blir refundert. Uten fradragsrett for 

merverdiavgift øker kapitalbehovet med 25 prosent. Med forslaget svekkes særlig for de 

minste foretakene det årlige driftsresultatet varig, jfr departementets provenyanslag på 125 

mill kroner. Ettersom foretakene fortsatt er skattepliktige, mener vi departements anslag 

over sparte administrasjonskostnader for ikke-avgiftspliktige virksomheter (3.500 kroner 

pr foretak) er svært høyt.  

 

Med forslaget vil langt flere arbeidsintensive virksomheter bli ikke-avgiftspliktige. Disse 

får en betydelig konkurransefordel ved levering av tjenester til privatpersoner 

sammenlignet med avgiftspliktige virksomheter. Denne konkurransefordelen kan 

forsterkes mellom annet ved å etablere og drive flere foretak.  



 

Den høye beløpsgrensen skaper en negativ terskelvirkning for et betydelig antall foretak. 

Foretakene har årlige variasjoner i avgiftspliktig omsetning. I primærnæringene påvirkes 

salgsinntektene betydelig av klimatiske forhold. For reindrift og i sauenæringa vil 

rovviltsituasjonen påvirke inntektene og dermed gi variasjoner i omsetning. For andre 

bransjer gir varierte markedsmuligheter variasjon i inntekt. Med tredoblingen av 

beløpsgrensen må flere foretak år om annet registreres inn og ut av mva-registeret. Samlet 

sett mener vi forslaget har liten forenklingseffekt for næringslivet.   

 

Akademikerne, Norges Fiskarlag, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag ber Stortingets finanskomité bidra til 

at beløpsgrensen for mva-registrering opprettholdes på dagens nivå, og slik bidra til 

at en ikke øker terskelen for å etablere seg, investere i, og drive foretak i norsk 

næringsliv. 
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