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

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 29. mars 2016 vedlagt forslag til fritak for 

merverdiavgift ved utdeling av næringsmidler på veldedig grunnlag. 

 

Skattedirektoratet er i utgangspunktet positiv til at det innføres et merverdiavgiftsfritak for 

vederlagsfri levering av matvarer på veldedig grunnlag. Det dreier seg i hovedsak om matvarer som 

på kort tid blir ukurante noe som påvirker bruttofortjenesten i form av svinn, dvs. varer som uansett 

ikke blir merverdiavgiftsberegnet. Merverdiavgiftsfritaket vil bryte med prinsippet om at alt forbruk 

skal avgiftsbelastes, men vil også være et bidrag i arbeidet med å redusere matsvinn. 

 

Skattedirektoratet har videresendt departementets høringsnotat til regionene for eventuelle 

merknader. 

 

Regionene som har gitt innspill i høringsrunden er i all hovedsak positive til departementets forslag. 

 

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFU) mener at kravet til dokumentasjon og registrering av 

mottaker i Enhetsregisteret fremstår som gode valg for å begrense risikoen for svart omsetning. 

SFU anfører at det bør gis retningslinjer for hva som kreves for at det skal foreligge "veldedig 

formål". Det bør også fremgå av forarbeidene i hvilken utstrekning leverandørene skal foreta 

nærmere undersøkelse dersom det er åpenbart at mottakers bekreftelse er feilaktig. Kontoret mener 

det bør vurderes om det avgiftsfrie uttaket skal oppgis i post 3 i omsetningsoppgaven, i så fall må 

også matvarenes virkelige verdi oppgis i dokumentasjonen.  

 

En region mener at en ytterligere innsnevring av mottakerkretsen, for eksempel til organisasjoner 

som er registrert i Frivillighetsregisteret, vil gjøre det enklere både for de som skal etterleve 

regelverket og de som skal kontrollere. Det pekes også på at når partene er nærstående har en 

bekreftelse fra mottaker om at varene er mottatt for utdeling på veldedig grunnlag, mindre vekt og 

det vil her være rom for unndragelser. Regionen mener at eventuell kontroll av fritaket vil være 
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tidkrevende gitt at fritaket er foreslått å være vidt og med flere skjønnsmessige kriterier. 
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Med hilsen 

Lars Jone Skimmeland 

seksjonssjef 
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