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Til
Gro Qvigstad, SKD, 
Rettsavdelingen 

Fra
Trude Nyberget, SFS

Kopi
Jon Andre Marthinussen, Siri 
Holand Jørs SFS

Høring - forslag om fritak for merverdiavgift ved utdeling av 
næringsmidler på veldedig grunnlag  

Vi viser til e-post av 4. april 2015 vedlagt lenke til høring – forslag om fritak for 

merverdiavgift ved utdeling av næringsmidler på veldedig grunnlag. Vi er bedt 

om å sende vår eventuelle uttalelse til Skattedirektoratet i løpet av 11. april 

2016.

Når deler av et varesortiment fritas for avgiftsberegning, kan det som påpekt i 

høringsnotatet, innebære risiko for økt svart omsetning. Å stille 

dokumentasjonskrav og krav om at mottaker skal være registrert i 

Enhetsregisteret fremstår som gode valg for å begrense faren for svart 

omsetning. 

Det bør gis retningslinjer for hva som kreves for at det skal foreligge 

"veldedig formål", slik det også legges opp til ved forskriftsregulering. I 

høringsnotatet vises det til "kvalifiserte forhold" uten å gi noen eksempler. Det 

antas at ikke enhver potensiell mottaker registrert i Enhetsregisteret 

nødvendigvis vil drive utdeling til veldedig formål. Det er lagt opp til at 

leverandørene skal sikre seg gjennom at mottaker skal bekrefte at varene er 

mottatt for slik utdeling, jf. forslag til ny Bff § 5-7 annet ledd. Betyr dette at 

leverandørene i utgangspunktet bør kunne legge bekreftelsen til grunn uten 

nærmere vurderinger eller kontroll, dersom det ikke er åpenbart at bekreftelsen 

må være feil? Det bør vurderes om dette bør fremgå av forarbeidene.

Det er foreslått at det ikke skal være krav til å angi vederlag eller 

betalingsforfall, jf. forslag til ny Bff § 5-7 annet ledd annet punktum. Dette 

fremstår som overflødig når bestemmelsen gjelder varer som skal gis bort 

gratis. 
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Notat

Videre mener vi at det bør vurderes om det bør fremgå av forarbeidene om den 

fritatte omsetningen skal oppgis i post 3 i omsetningsoppgaven. Dersom det

fritatte uttaket skal oppgis, bør det vurderes om det likevel bør fremgå av 

dokumentasjonen hva som er varens virkelige verdi på samme måte som for 

tjenester.

For øvrig har vi ingen kommentarer.


