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fritaket.  Mva-fritaket omfatter således også tilfeller der det i praksis reelt sett ikke blir gitt noen 
avgiftslettelse fordi kjøper/leietager uansett ville hatt fradrag for inngående mva (=typisk varebil 
kl 2).   
 
Henvisningen til vedtaket om engangsavgift § 5 kan skape tvil om kjøretøy som faller utenfor 
vedtaket om engangsavgift § 2, er omfattet av fritaket i mval § 6-6 første ledd.  Eksempler på 
dette er tyngre busser (over 6 m og 17 sitteplasser) og lastebiler.  Vi leser det imidlertid ikke 
slik.  Henvisningen til vedtak om engangsavgift § 5 bokstav i, er først og fremst for å avgrense 
mot uregistrerte motorvogner som elsykler og ståhjulinger.  At kjøretøyet er fritatt for 
engangsavgift etter andre bestemmelser, betyr ikke at det er unntatt fra fritaket i § 6-6 første ledd 
dersom de kun bruker elektrisitet til fremdrift. Også tyngre elbusser, ellastebiler og elutgaver de 
fleste øvrige kjøretøy oppramset under andre bokstaver i vedtaket om engangsavgift § 5, vil 
være fritatt for mva ved leasing/utleie. 
 
Fortolkningen i avsnittet over har støtte i departementets uttalelse vedrørende mva-fritak ved 
omsetning av brukte lastebiler, jf mval § 6-6 tredje ledd (tidl mval § 6-6 annet ledd).   
Departementet konkluderte her med at det forhold at lastebiler ble fritatt for 
omregistreringsavgift, ikke skulle få som konsekvens at det skulle beregnes mva ved salg av 
brukte lastebiler.1  Det er særlig for rutegående elektriske busser fritaksbestemmelsen vil kunne 
få stor anvendelse i praksis.2  Vi antar at også trolleybussene som har vært i drift i Bergen i 
nærmere 40 år, vil være omfattet av mva-fritaket dersom de leases/leies.  Vi vil i denne 
sammenheng også vise til at innføring av lavutslippssoner i Oslo og andre storbyer, vil kunne 
stille krav til økt bruk av elvare- og ellastebil de nærmeste årene. 
 
For Finfos medlemmer vil det ikke ha noen kommersiell betydning om tyngre nyttekjøretøy er 
omfattet av fritaket i mval § 6-6 første ledd eller ikke.  Hvis det skulle vise seg at disse 
leasingkundene ikke er omfattet, vil kunde uansett ha fradrag for inngående mva.  For våre 
medlemmer er det primære å få klarlagt hvor langt fritaket strekker seg slik at kontraktene kan 
håndteres avgiftsmessig korrekt.  Av praktiske årsaker ville vi derfor helst sett at fritaket 
omfattet kun elpersonkjøretøy, jf FMVA § 1-3-1.  Vi er imidlertid i tvil om det er mulig å ta inn 
en slik begrensing i forskrift.  
 
4. FORHOLD SOM IKKE ER REGULERT I UTKAST TIL FORSKRIFT 
Direktoratet kommer i Høringsnotatet inn på en rekke viktige avgrensinger mellom fritatt leie og 
tjenester som skal følge lovens hovedregler.  Da avgrensingen ikke gjelder spørsmålet om 
forskrift om minste leieperiode som nå er sendt på høring, har vi valgt ikke å kommentere dette i 
høringssvaret.  Finfo vil stedet komme tilbake til dette i et eget brev.  Vi vil imidlertid alt nå 
understreke at det ved anvendelse av «smitteregelen» i mval § 4-2, ikke kan tas hensyn til hva 
som måtte gi høyest mulig proveny til staten.  Regelen må praktiseres likt for kjøretøy som 
leases/leie med ordinær mva og elbiler som er fritatt for mva. 
 
Leasingleie faktureres normalt forskuddsvis slik at leie som er utfakturert i mai med forfall juni, 
dekker perioden juni/juli og leie utfakturert i juni normalt gjelder for august.  Vi ber derfor 
direktoratet kommentere spørsmålet om overgangsregler for løpende kontrakter, jf mval § 22-1.  
Etter bestemmelsens annet ledd plikter kjøper: «før en omsetning ble merverdiavgiftspliktig eller 
før en økning av merverdiavgiftssatsen, (plikter mottakeren) å betale et tillegg motsvarende 

                                                           
1 Brev fra FIN til Skattedirektoratet 13.1.2014 – Merverdiavgift ved omsetning av tunge kjøretøy 
2 Se flg lenker om bruk av elbuss:  m.tu.no/samferdsel og volvogroup.com  

http://m.tu.no/samferdsel/2015/04/08/her-kjorer-norges-forste-elbusser-i-rutetrafikk
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/_layouts/CWP.Internet.VolvoCom/NewsItem.aspx?News.ItemId=150010&News.Language=sv-se







