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  Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler 
04.07.2019  Ivar Øvregard 

    

  800 80 000 Din/Deres referanse Telefon 

  Skatteetaten.no  22077344 

   

  Org.nr Vår referanse Postadresse 
974761076 2019/5574383 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

 

Norges Bondelag,  
v/Mari Cecilie Gjølstad 
 

 

 

Merverdiavgiftsloven § 15-1 første ledd - Utleie av driftsbygning på 
gårdsbruk - Bruk av skattemelding for primærnæring 

Vi viser til din e-post av 29. mars 2019 der det stilles spørsmål om innberetning av omsetning fra 
avgiftspliktig utleie av deler av driftsbygning kan skje i skattemelding for primærnæring uansett 
omsetningens størrelse. Dette er et spørsmål som Norges Bondelag får seg forelagt ved jevne mellomrom, 
blir det opplyst.  
 
Ifølge merverdiavgiftsloven § 15-1 første ledd kan det i skattemeldingen for primærnæringene tas med 
omsetning fra annen næringsvirksomhet dersom merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak i denne 
virksomheten ikke overstiger kr 30 000 eksklusive merverdiavgift. 
 
Av skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 femte ledd bokstav b følger at beløpsgrensen på kr 30 000 ikke 
gjelder for tjenester som utføres for andre med betydelige driftsmidler som i minst 60 % av tiden benyttes i 
egen jord- eller skogbruksvirksomhet eller utleie av slike driftsmidler, forutsatt at virksomheten drives i 
tilknytning til jord- eller skogbruket og ikke utøves som selvstendig næring. 
 
Som eksempler på tjenester for andre som drives med betydelige driftsmidler, nevner 
Skatteforvaltningshåndboken (2. utgave 2018 side 235) leiekjøring av traktor eller skurtresker på naboens 
jord eller skog, når disse benyttes minst 60 % av tiden i egen jord- eller skogbruksvirksomhet. Benyttes 
driftsmidlene mindre enn 60 % av tiden i eget jord- eller skogbruk, er beløpsgrensen kr 30 000, jf. 
merverdiavgiftsloven § 15-1 første ledd. 
 
Utleie av fast eiendom kan bli avgiftspliktig enten ved frivillig registrering etter merverdiavgiftsloven § 2-3 
første eller annet ledd eller ved tilkjennegivelse etter merverdiavgiftsloven § 2-3 tredje ledd. 
Tilkjennegivelse innebærer at en næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og oppfyller 
vilkårene for frivillig registrering etter første eller andre ledd, anses som frivillig registrert dersom 
leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig. 
 
I eksempelet som Norges Bondelag ønsker vurdert, er det en del av en driftsbygning i jordbruk og/eller 
skogbruk som leies ut til andre og der utleiedelen utgjør maksimum 40 % av utleieverdien/bygningens 
areal. Minst 60 % av bygget benyttes i eget jordbruk og/eller skogbruk. Øvrige vilkår forutsettes oppfylt. 
 
 
 
Skattedirektoratets vurdering 
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Vi er enig med Norges Bondelag i at en driftsbygning i jordbruk/skogbruk er et slikt betydelig driftsmiddel 
som nevnt i skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 femte ledd bokstav b, selv om lovgiver nok primært har 
tenkt på driftsmidler som traktorer, skurtreskere, høyballemaskiner, lastebiler o.l.  
 
Imidlertid finner vi det problematisk at utleiedelen som utgjør opptil 40 % av bygget, ikke i det hele tatt 
benyttes i jord- og/eller skogbruksvirksomheten. Dermed er vi utenfor ordlyden i 
skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 femte ledd bokstav b, der det uttrykkelig kreves at driftsmidlet i minst 
60 % av tiden (vår understrekning) benyttes i slik virksomhet.  
 
Mot dette kan det innvendes at det i forhold til ovennevnte unntak fra 30 000-kronersgrensen i 
merverdiavgiftsloven § 15-1 første ledd, må være likegyldig om hele driftsbygningen opptil 40 % av tiden 
eller opptil 40 % av bygget hele tiden, leies ut. Det er imidlertid det problem at man i sistnevnte tilfelle 
risikerer at næringsdrivende i jordbruk/skogbruk som leier ut en del av en driftsbygning, vil få en 
konkurransemessig fordel sammenlignet med utleiere som leverer skattemelding med vanlige 2 måneders 
terminer. Førstnevnte utleiere vil fordi de har en skattleggingsperiode på ett år (årsoppgave), lett kunne få 
en likviditetsmessig fordel, som vil komme i konflikt med prinsippet om at avgiftssystemet skal være 
konkurransenøytralt.  
 
Til slutt vil vi nevne det generelle tolkningsprinsipp, at man bør være forsiktig med å tolke 
unntaksbestemmelser utvidende. 
 
Skattedirektoratet er etter dette kommet til at unntaket fra 30 000-kroners grensen i merverdiavgiftsloven  
§ 15-1 første ledd ikke gjelder der bare en del av driftsbygningen benyttes i jordbruk og/eller skogbruk.  
 
Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelse i saken. 
 
 

Med hilsen 

Trond Skarbøvik 
Underdirektør 
Juridisk avdeling 
Skattedirektoratet 
 Ivar Øvregard 
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