
Mva – merverdiavgift

En gjennomgang av :

• Hva er mva, og hva er spesielt for en 
kommune?

• Inngående mva – hvilke satser finnes og 
hvilke koder har vi?

• Hvordan gå frem for å finne rett kode?
• Hva er viktig ved kontering av en 

faktura?



• Hvordan behandles mva i forskjellige 
situasjoner:
o Reise og kultur
o Kost og velferdstiltak for ansatte i kommunen
o Representasjon
o Gaver og reklame
o Drift og vedlikehold av bil
o Kunst og antikviteter
o Viderefakturering



Merverdiavgift (mva) er en avgift som selger av varer og tjenester krever inn fra kundene sine 
på vegne av staten. Mva må legges på de fleste varer og tjenester som selges (utgående mva), 
Ref. Lov om merverdiavgift §3-1 (1) Det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer 
og tjenester.
Noen av unntakene fra loven:
- Helsetjenester §3-2
- Sosiale tjenester §3-4
- Undervisningstjenester §3-5
- Kunst og kultur §3-7
- Idrett §3-8
- Offentlig myndighetsutøvelse §3-9
- Tjeneste innen staten §3-10
- Fast eiendom § 3-11

Bedriften som er omfattet av Lov om merverdiavgift får fradrag for mva for de fleste varer og 
tjenester den kjøper inn (inngående mva). 
Ordinær avgift er regulert gjennom Lov om Merverdiavgift og forskrift til merverdiavgiftloven. 

MVA – hva er det? 
Ordinær merverdiavgift og kompensasjon av merverdiavgift



MVA – hva er det? Forts. 
Hvem betaler til slutt?

Bonden hugger trær og 
selger til sagbruket. 
Bonden legger på mva 
på sitt salg.
MVA BLIR BETALT TIL 
STATEN

Sagbruket kjøper trær med 
mva og selger materialer til 
møbelfabrikken med mva.
MVA TIL STATEN AV 
FORTJENESTEN

Møbelfabrikken kjøper 
materialer med mva og 
selger møblene sine 
med mva.
MVA TIL STATEN AV 
FORTJENESTEN

Privatperson – kjøper 
møbler - betaler mva får 
ingen fradrag. Er den som 
betaler mva for varekjeden.

Innkjøp av 
møbler til skole 
– får mva 
kompensasjon.
Staten mottar 
ikke mva for 
varekjeden.

Spesiell ordning:



MVA – hva er spesielt for en kommune?

Siden kommunal drift er unntatt fra mva loven og dermed ikke har fradrag for 
inngående mva på de varer og tjenester den kjøper, er det opprettet en lov om 
kompensasjon for mva hvor formålet er å motvirke konkurransevridninger. 

Det ytes kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester fra 
registrerte næringsdrivende. (Ref Mva kompensasjonsloven §3)

Konkurransevridning:
Dersom en kommune kjøper en tjeneste fra en privat 
virksomhet som beregner mva på sitt salg vil denne tjenesten 
være 25% dyrere for kommunen enn å kjøpe tjenesten fra en 
kommunal/statlig virksomhet som ikke beregner mva på sine 
tjenester. Ved at kommunen får fradrag gjennom 
kompensasjonsordningen vil både offentlige og private 
næringsdrivende stille likt i anbudsprosesser mht mva.



En kommune har to mva lover å forholde seg til:

• Ordinær mva behandling - skal benyttes der det er snakk om 
ordinær næringsvirksomhet, (f.eks vann, avløp, renovasjon, slam, 

havnevirksomhet og fler).
• Kompensasjonsberettiget mva – skal benyttes i kommunal 

virksomhet.
– Kommunal virksomhet deles igjen inn i to:

• Drift
• Investering

Mye nytt? – Vi skal forsøke å gjøre det forståelig og enkelt.



Inngående mva –
hvilke satser finnes? Likt for både ordinær mva og mva kompensasjon

Generell sats Skal brukes på all avgiftspliktig omsetning som ikke har fritak 
eller redusert sats

25%

Næringsmidler Mat og drikke 15%

Redusert sats Persontransport
Ferging av kjøretøy
Kinobilletter
Overnattingstjenester i hotell mv.
Hotellers mv. utleie av lokaler til møter/konferanser mv.
Campingvirksomhet
Næringsmessig utleie av fritidseiendom
Inngangsbilletter til museer, gallerier, fornøyelsesparker og 
opplevelsessentre, samt inngangsbilletter til større 
idrettsarrangement.

12%

Ingen avgift Varer og tjenester unntatt fra loven 0%



Inngående mva – ordinær mva
hvilken koder har vi for hver sats?

Område Sats Kode

Avgiftsfri 0% 0

Generell sats 25% 1/1N

Næringsmidler 15% 11/11N

Redusert sats 12% 12/12N

Husk:
ALDRI korriger mva beløpet 
ALLTID ha en linje for hver mva sats 
ALDRI slett linje for øreavrunding for så å korrigere mva beløpet
LA de linjene som automatisk kommer frem ved EHF faktura stå 





Inngående mva – mva kompensasjon
hvilke koder har vi for hver sats?

Driftsregnskapet:

Område Sats Kode
Avgiftsfri 0% 0

Generell sats 25% 50/50N

Næringsmidler 15% 51/51N

Redusert sats 12% 52/52N

Investeringsregnskapet:

Område Sats Kode
Avgiftsfri 0% 0

Generell sats 25% 57/57N

Næringsmidler 15% 58/58N

Redusert sats 12% 59/59N



Hvordan gå frem for å finne rett kode?

• Sjekk at det er spesifisert mva på 
faktura. Hvis ikke er det det kode 0 
uansett.

• Men OBS* dersom det er utlegg 
kan mva være spesifisert på 
vedlegget og da er det ok!

 1. Hvilket område tilhører jeg?
• Kompensasjonsberettiget , kommunal virksomhet Mva kompensasjon
• Avgiftspliktig virksomhet – Vann, avløp, slam, havn, etc.  ordinær fradragsrett

 2. Hvilken sats står på faktura?
• Er det kun en sats, kan faktura føres på en linje
• Er det flere satser på samme faktura, f.eks 0 og 25% - MÅ det føres på flere linjer.



Hvordan gå frem for å finne rett kode? Forts.

 3. Har vi fradragsrett på mva for dette kjøpet?
– Hovedregelen er at vi har fradragsrett for mva ved kjøp av varer og tjenester. Vi må 

derfor kjenne til unntakene slik at disse fanges opp og ikke kreves fradrag for.

– Viktige unntak hvor vi ikke har rett til fradrag av mva:
• Kjøp til velferdstiltak til ansatte, julebord, sommeravslutning, 

«teambuilding» etc. – mat og drikke, leie av lokaler etc.
• Kjøp av servering til bursdag, overtidsmat, møter, kurs etc.
• Kafe og restaurantbesøk for ansatte
• Blomster til ansatte
• Leie av lokaler i forbindelse med servering



Hvordan gå frem for å finne rett kode? Forts.

Viktige unntak forts.:

• Bil (som klassifiseres som personbil, motorsykkel/moped, buss 
under 6 mtr og varebil kl.1) - anskaffelse, drift og drivstoff, 
vedlikehold. 

• Frokost og annen mat i forbindelse med reise
• Representasjon – kunder, leverandører, samarbeidspartnere etc. 

bl.a. bevertning, gaver, reiser etc.
• Reklame – gaver, varer og tjenester i reklameøyemed, bortsett fra 

dersom det har bagatellmessig verdi, pr i dag kr. 100,- inkl. mva pr. 
enhet.

Fritatt for merverdiavgift:
• Kunst og antikviteter - anskaffelse
• Eiendom



 3. Har vi fradragsrett på mva for dette kjøpet, forts.?

Følgende kriterier må også være oppfylt:

• Varene og tjenestene skal brukes i virksomheten
• Selgeren har beregnet merverdiavgift av varen eller tjenesten
• Merverdiavgiften må stå på fakturaen/kvitteringen (eller annet 
salgsdokument)
• Du må kunne vise frem salgsdokumentet ved kontroll
• Virksomheten må være registrert i Merverdiavgifts registeret
• På salgsdokumentet er det påført selgers organisasjons-
nummer og bokstavene MVA.

Hvordan gå frem for å finne rett kode? Forts



Hvordan gå frem for å finne rett kode? Forts.

4. Hvilken kode?

Du har nå funnet:
• området; ordinær/kompensasjon(drift eller investering), 
• hvilken sats det gjelder 
• sjekket at det er fradragsrett
• sjekket at mva er spesifisert 
• sjekket at salgsdokumentet har påført selgers organisasjons-nummer og 

bokstavene MVA

Da kan du finne rett kode i kodetabellene!



Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon 
og mva-melding (ordinær)

Mva-melding (ordinær) og krav om kompensasjon,
frist for innlevering og betaling:

Faktura datert i mnd: Leveres og betales/krever 
kompensasjon senest

1. Januar – 28(29) februar 10. april

1. Mars – 30. april 10. Juni

1. Mai – 30. juni 31. august

1. Juli – 31. august 10. Oktober

1. September – 31. oktober 10. desember

1. November – 31- desember 10. Februar påfølgende år



Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon og mva-melding (ordinær)

Ordinær mva Kompensasjon mva

Frist innlevering:
Innlevering av oppgaven skal gjøres 
innen frister ref. tabell forrige side.
Det vil bli beregnet renter på avgift 
som innbetales for sent, men ingen 
oppgave vil bli avvist.

Frist innlevering:
For krav om kompensasjon er fristen 
for innlevering absolutt og krav som 
ikke leveres innen fristen vil bli avvist.

Foreldelse:
For ordinær mva gjelder en 
foreldelsesfrist på 3 år tilbake i tid fra 
den periode innsendelsen gjelder.

Foreldelse:
Krav om kompensasjon foreldes etter 
utløpet av fristen for å sende inn 
skattemeldingen for neste periode.
Dvs. at faktura datert i januar må 
senest bokføres før periodestenging av  
mars mnd for å ikke miste 
kompensasjon av mva.



Eksempler på kontering

Faktura til Arendal 
Kommune for 
skoleskyss av 
elever.

1- Finne område:
 Kompensasjon/drift

2- Hvilken sats er brukt 
på faktura?
 12%

3- Har vi rett på 
fradrag?
 Ja, dette er ikke 

unntatt

4-Kode:



Forutsetter at det er fradrag 
for mva på faktura. 

Hvilken sats er brukt 
på faktura?
 Flere satser – faktura 

må fordeles på flere 
linjer med hver sin 
sats og tilhørende 
kode.

Eksempler forts.



Eksempler forts.

Det er spesifisert på faktura de 
forskjellige tjenestene og varene som 
er solgt med mva sats for hver enkelt

Til slutt er det en 
oppsummering på 
faktura som viser 
grunnlaget for hver sats 
som er beregnet og sum 
inkl. mva til betaling.



Eksempel faktura vedr kjøretøy

Her har vi en faktura fra 
Gromstad Auto som 
gjelder et 
forsikringsoppgjør og 
dermed skal kommunen 
kun betale mva.

Hva er viktig å huske på her?
Sjekk at faktura gjelder et kjøretøy 
med grønne skilt eller et 
nyttekjøretøy – ikke personbil!



Eksempel faktura vedr kjøretøy - forsikringsoppgjør

Konteringen 

Her ser vi konteringen av faktura fra Gromstad som gjelder 
forsikringsoppgjør.
Det er viktig å aldri føre direkte på mva konti – men føre som vist over.
Grunnlaget føres med mva kode og deretter krediteres uten mva kode
Da vil det som føres på leverandørkonto kun være mva beløpet, som jo er 
det vi skal betale. 



Eksempel – viderefakturering inngående faktura

Ved viderefakturering kan vi komme bort i flere typer –
felles for alle er at de samme regler for hva som er 
fradragsberettiget gjelder her som ved mottak av 
originalfaktura.

Det er viktig å kontrollere:
o at det klart fremkommer mva beløp – enten på 

vedlegget eller på faktura



Kort oppsummering

• Mva i kommunen deles inn i ordinær og kompensasjonsberettiget mva

• Det er fire satser:
 0% - 12% - 15% og 25%

• Det er en kode for hver sats i hvert område 
 Ordinær mva: 1 – 11 – 12
 Kompensasjon drift: 50 – 51 – 52
 Kompensasjon investering: 57 – 58 – 59

• Mva må alltid være spesifisert på faktura for å få rett til fradrag

• Mva lovene har mange unntak fra hovedregelen – er du usikker? spør oss 
gjerne om hjelp.


