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funksjonell vilkår. Omtalen av vilkåret er todelt, for det første omtales «[v]ilkåret om at 

leverandøren ikke driver økonomisk aktivitet». Her redegjøres det for at vilkåret 

innebærer at omsetning av varer og tjenester mellom statlige enheter kan falle utenfor 

unntaket. Redegjørelsen oppsummeres slik:  

 

«Ut fra formålet med statsstøttereglene – å hindre at det offentlige påvirker 

konkurransen på markedet på en utilbørlig måte – er det vanskelig å se at 

rammebetingelsene til en slik offentlig enhet vil være av betydning, så lenge enheten 

ikke opptrer i konkurranse med andre (private) aktører. Vilkåret er derfor ment å 

bidra til at unntaket kommer til anvendelse kun når staten produserer tjenester for 

seg selv, og at det ikke kan være tale om støtte til en virksomhet som driver en 

økonomisk aktivitet» 

 

For det andre gis det uttrykk for at det oppstilles et vilkår «om at leverandøren i tillegg 

til å dekke statens egne behov ikke må tilby varer og/eller tjenester i et marked». I 

vurderingen begrunnes vilkåret med utfordringer med fradragsretten for inngående 

avgift for virksomheter som har aktivitet «både innenfor og utenfor lovens 

virkeområde». Drøftelsen oppsummeres slik:  

 

«For å sikre at en kommersiell virksomhetsdel ikke får fordeler som konkurrentene 

ikke har, er det derfor nødvendig å sette som vilkår at leverandøren ikke også har 

leveranser i markedet» 

 

Ut fra sammenhengen mener departementet forarbeidene må forstås slik at det med 

bestemmelsens funksjonelle krav siktes til vilkåret om at «leverandøren ikke driver 

økonomiske aktivitet», og at vilkåret har betydning i to ulike sammenhenger. For det 

første ved at en statlig enhet kan drive «økonomisk aktivitet» selv om det bare skjer 

omsetning av varer og tjenester til andre statlige enheter. Vilkåret kan derfor innebære 

at omsetning mellom statlige enheter faller utenfor unntaket. Og for det andre at 

vilkåret har betydning når det skjer omsetning til andre enn statlige aktører ved at det 

må foretas en vurdering av om omsetningen til disse er «økonomisk aktivitet». Det 

følger også av forarbeidene til bestemmelsen at det med «økonomisk aktivitet» i 

utgangspunktet siktes til en vurdering av «økonomisk aktivitet» etter 

statsstøtteregelverket i EØS-avtalen artikkel 61 (1). 

 

Enkelte uttalelser i forarbeidene trekker i retning av at forslagets forutsetning er at all 

omsetning til andre enn statlige enheter innebærer at det foreligger økonomisk 

aktivitet, slik det også gis uttrykk for i Skattedirektoratets fellesskriv 8. september 2010. 

I punkt 31.1.6 siste setning uttales blant annet at forslaget innebærer et unntak for 

statlige enheter som utfører tjenester for «kun andre statlige enheter». Departementet 

legger til grunn at i de fleste tilfeller vil omsetning til andre enn statlige enheter også 

innebære at det foreligger økonomisk aktivitet i statsstøtterettslig forstand, og at 

redegjørelsen i forarbeidene og praksis bygger på at dette normalt vil være tilfelle.  
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