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Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til 
heleid AS som skal serve helseforetak, mf 
 
Som ledd i omorganisering vurderer det regionale helseforetaket Helse Vest å opprette et 
datterselskap som skal serve helseforetakene og enkelte private institusjoner med IT-
tjenester. Datterselskapet tenkes organisert som aksjeselskap.  
 
I den forbindelse skal vi gi en redegjørelse for de skatte- og avgiftsmessige konsekvenser 
av en slik omorganisering, samt mulige løsninger til de problemer som oppstår. 
 
1. Generelt om helseforetakene og om deres skatte- og avgiftsmessige status 
Regionale helseforetak og helseforetak er opprettet av hhv. regjeringen og av de regionale 
helseforetak, jf helseforetaksloven §§ 8 og 9. Staten er eier hhv. direkte og indirekte, jf § 3 
nr 2. 
 
De regionale helseforetakene har som oppgave å legge til rette for spesialisthelsetjenester, 
forskning, undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette eller 
er pålagt i lov, jf § 2 andre ledd. Helseforetak underlagt de regionale helseforetak er ytere 
av spesialisthelsetjenester, jf § 2 tredje ledd. 
 
Helseforetakene er skattefrie institusjoner, jf skatteloven § 2-30 første ledd bokstav g nr 7.  
 
Som ytere av spesialisthelsetjenester vil helseforetakene ikke omsette avgiftspliktige 
tjenester, jf merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 1. Helseforetakene er således normalt 
ikke registrert i avgiftsmanntallet og skal ikke beregne utgående merverdiavgift av sin 
omsetning av helsetjenester, og kan heller ikke fradragsføre inngående avgift på sine 
anskaffelser. 
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Det kan likevel forekomme at enkelte helseforetak ved siden av spesialisttjenestene har 
annen omsetning som er avgiftspliktig etter de alminnelige regler i merverdiavgiftsloven. 
Disse helseforetakene skal i så fall være registrert i avgiftsmanntallet, og skal kreve opp 
avgift av denne omsetningen. Motsvarende kan inngående merverdiavgift på anskaffelser 
som er relatert til den avgiftspliktige omsetningen fradragsføres. 
 
2. IT-tjenester: Dagens situasjon og planlagt omorganisering 
Det regionale helseforetaket Helse Vest og hver enkelt helseforetak i regionen har i dag 
egne avdelinger som forsyner sin enhet med IT-tjenester.  
 
IT-tjenestene inngår i dag som ledd i den alminnelige drift av hvert enkelt helseforetak, og 
slik at det normalt ikke skjer noen omsetning av tjenester. Etter det opplyste er det likevel 
slik at det skjer en viss omsetning av IT-tjenester fra noen få avdelinger til enkelte private 
helseinstitusjoner.  
 
Som ledd i omorganisering vurderer det regionale helseforetaket å opprette et datterselskap 
i form av aksjeselskap (heretter kalt Nytt AS) som skal overta IT-oppgavene som nå ytes 
av avdelingene i helseforetakene. Dette selskapet skal også overta den eksterne 
tjenesteytingen som tidligere ble ytt av enkelte helseforetak. 
  
3. Om merverdiavgiftsplikt for offentlige institusjoner, mm 
Stat, kommune og institusjoner som eies eller drives av stat og kommune er på samme 
måte som næringsdrivende avgiftspliktige når de driver omsetning av varer eller tjenester, 
jf merverdiavgiftsloven § 11 første ledd. 
 
Nytt AS vil eies og drives indirekte av staten, og vil yte IT-tjenester mot vederlag. IT- 
tjenester er ikke unntatt fra merverdiavgiftsloven og det vil derfor som utgangspunkt måtte 
legges til grunn at Nytt AS skal beregne utgående merverdiavgift ved sin omsetning til 
helseforetakene og andre. 
 
Dette vil innebære en endring i forhold til situasjonen før omorganiseringen. På nåværende 
tidspunkt er ytelsene som leveres fra avdelingene ikke omsetning. Men når IT-tjenestene 
legges til et eget selskap skal ytelsene leveres mot vederlag til helseforetakene, og slik at 
det som utgangspunkt oppstår plikt til å beregne MVA for all omsetning. 
 
Spørsmålet er om denne effekten kan unngås ved å la Nytt AS registrere felles i 
avgiftsmanntallet med de tjenestemottakende helseforetakene. 
 
3.1 Generelt om fellesregistrering 
Det enkelte rettssubjekt er som utgangspunkt et eget avgiftssubjekt. Flere rettssubjekter 
kan under visse vilkår likevel undergis felles registrering i avgiftsmanntallet, jf 
merverdiavgiftsloven § 12 tredje ledd. 
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En fellesregistrering innebærer at de selskaper som inngår i fellesregistreringen vurderes 
som én juridisk enhet i relasjon til avgiftslovgivningen. De fellesregistrerte selskapene er 
solidarisk ansvarlige for korrekt innberetning og innbetaling av merverdiavgift.  
 
Den praktiske konsekvensen av fellesregistrering er at det ikke skal beregnes utgående 
avgift ved overføring av vare eller tjeneste fra en virksomhet til en annen som omfattes av 
registreringen. Det skjer ingen omsetningen i merverdiavgiftslovens forstand siden 
selskapene er registrert som ett. 
 
En fellesregistrering innebærer videre at selskapene skal vurderes under ett når det skal tas 
stilling til om det foreligger fradragsrett for inngående avgift.  
 
Fellesregistrerte enheter skal også vurderes under ett i forhold til merverdiavgiftslovens 
bestemmelser om uttak, jf merverdiavgiftsloven § 14. Dette innebærer at hvor den 
avgiftspliktige delen av virksomheten overfører varer eller tjenester til den ikke- 
avgiftspliktige delen av virksomheten, så må den fellesregistrerte enheten som hovedregel 
beregne uttaksMVA.  
 
Det finnes unntak: Finansdepartementet har den 15. juni 2001 med hjemmel i 
merverdiavgiftsloven § 70, truffet et vedtak hvoretter det på generelt grunnlag ikke skal 
beregnes merverdiavgift ved uttak av tjenester til en ikke- avgiftspliktig del av en 
virksomhet når den eksterne avgiftspliktige omsetningen ikke overstiger 20 % ”av den 
totale likeartede tjenesteproduksjonen”, jf SKD 13/01 vedlegg nr 11. 
 
3.1.1 Vilkår for fellesregistrering 
For fellesregistrering av samarbeidende selskaper kreves det at minst 85 % av kapitalen i 
hvert selskap eies av ett eller flere av de samarbeidende selskaper.  
 
I tillegg til eierkravet er det et vilkår for å kunne bli ansett som én avgiftspliktig 
virksomhet at det dreier seg om samarbeidende selskaper, jf Finansdepartementets 
uttalelse av 29. april 1974. Hvorvidt kravet til samarbeid er oppfylt i det enkelte tilfelle er 
opp til avgiftsmyndighetene å avgjøre etter en konkret vurdering. Det er få holdepunkter 
for hva avgiftsmyndighetene vil legge vekt på i sin vurdering av om enhetene i tilstrekkelig 
grad samarbeider, men det er i praksis ikke stilt store krav til samarbeid før dette vilkåret er 
ansett oppfylt.  
 
Endelig er det en forutsetning at selskapene sammen kan anses å drive avgiftspliktig 
virksomhet; selskapene må sett under ett drive avgiftspliktig omsetning utad, jf skriv fra 
SKD av 13. august 1991. 
 
4. Om felles registrering i avgiftsmanntallet av Nytt AS og helseforetakene 
Helseforetakene og Nytt AS vil alle være heleid av det regionale helseforetaket Helse Vest. 
Kravet til at 85 % av kapitalen i hvert selskap eies av ett eller flere av de samarbeidende 
selskaper, er således oppfylt så lenge det regionale helseforetaket omfattes av 
registreringen.  
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Når de gjelder kravet til avgiftspliktig omsetning utad, så har helseforetakene formentlig 
primært ikke-avgiftspliktig omsetning av helsetjenester. Det vil derfor kunne være en 
forutsetning at Nytt AS også yter IT-tjenester til subjekter utenfor fellesregistreringen. Slik 
de faktiske forhold er fremstilt er dette tilfelle pr i dag fra enkelte av helseforetakene, og 
det er også slik at Nytt AS skal videreføre disse oppgavene. Nytt AS vil i så fall ha 
avgiftspliktig omsetning utad og slik at dette vilkåret vil være innfridd.  
 
Hvorvidt fellesregistrering kan gjennomføres vil etter dette endelig bero på om kravet til 
samarbeid er oppfylt. Det er ikke slik at Nytt AS og helseforetakene i særlig grad 
samarbeider om avgiftspliktig omsetning utad, noe som kan være et moment i vurderingen 
av om det foreligger et samarbeid. Vi kan på den annen side ikke se at det i avgiftspraksis 
er stilt strenge krav for å anse selskaper som samarbeidende. I alle tilfelle vil 
fylkesskattekontoret måtte ta stilling til spørsmålet siden det må søkes om adgang til 
fellesregistrering. 
 
Vi anser det som kurant å la Nytt AS registrere felles med helseforetakene. 
 
4.1 Konsekvenser av felles registrering for Nytt AS og helseforetakene 
Det vises til punkt 3.1 om de generelle følger av fellesregistreringen.  
 
Spørsmålet er særlig om Nytt AS kan unnslippe uttaksMVA ved sin omsetning til 
helseforetakene. Som det fremgår under punkt 3.1, vil det til dette være en forutsetning at 
Nytt AS’ tjenesteproduksjon til andre (dvs til mottakere som ikke omfattes av 
registreringen), er mindre enn 20 % av den samlede omsetningen av likeartede tjenester, 
dvs IT-tjenester fra den fellesregistrerte enheten. Siden det kun er Nytt AS som omsetter 
IT-tjenester, vil beregningen måtte baseres utelukkende på denne omsetningen. 
 
Vurderingen illustreres best ved et eksempel: 
 

Nytt AS omsetter IT- tjenester for kr 100 til andre, og for kr 1000 til helseforetakene. 
Ved vurderingen av om 20 % kravet er oppfylt, blir total omsetning kr 1100, og 
ekstern omsetning kr 100. Kr 100 av kr 1100 utgjør om lag 10 %. Helseforetakenes 
øvrige omsetning regnes ikke med siden de ikke omsetter IT-tjenester. I dette tilfellet 
skal uansett ikke Nytt AS beregne uttaksMVA ved sin omsetning til helseforetakene 
siden den eksterne omsetningen utgjør mindre enn 20 % av den samlede aktuelle 
omsetning. 

 
Som en oppsummering kan vi legge til grunn at en fellesregistrering etter all sannsynlighet 
vil kunne gjennomføres. Hvorvidt det må beregnes uttaksMVA ved omsetning av IT-
tjenester til helseforetakene vil bero på omfanget av den eksterne omsetningen, 
sammenholdt med omfanget av den interne omsetningen. 
 
5. Om skatteplikt for helseforetak, mm 
Helseforetakene er skattefrie institusjoner, jf skatteloven § 2-30 første ledd bokstav g nr 7.  
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Skattefritaket gjelder kun helseforetak som sådan. Om helseforetaket eier et aksjeselskap 
som driver virksomhet, vil aksjeselskapet være skattepliktig med mindre det ”ikke har 
erverv til formål.”, jf skatteloven § 2-32 første ledd. Det vises som eksempel til 
skattepliktige Vestlandsmat AS som er underlagt Det regionale helseforetaket Vest. 
 
Hvorvidt et selskap eller innretning ikke har erverv til formål vil bero på en rekke 
omstendigheter. Ligningspraksis på området er nokså streng. Som utgangspunkt vil en 
måtte regne med at et aksjeselskap som yter IT-tjenester til helseforetak og andre mot 
vederlag vil være skattepliktig. Det bør likevel være mulig å innrette selskapet slik at 
selskapet objektivt sett må anses å tjene helseforetakenes allmennyttige målsetting, og slik 
at aksjeselskapet blir skattefritt.  
 
Det må søkes om status som skattefritt selskap til ligningskontoret. 
 
 

* * *  
 
 
Med vennlig hilsen 
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 

Tor Bjarne Dahl 
skatterådgiver 
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