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Rundskriv R-116 fra Finansdepartementet er bestemmelsen 
om innføringen av ordningen:

04.10.20223

Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring 

av merverdiavgift i statsforvaltningen

Rundskrivet omtaler:

• selve ordningen og virkeområdet

• hvilken merverdiavgift som er omfattet – og ikke omfattet av 

ordningen

• hvordan det forholdes ved viderefakturering og 

belastningsfullmakter

• hvordan dette skal håndteres regnskapsmessig  

-----------------------------------------------------------------------------
• Dette rundskrivet fra Finansdepartementet av 4. desember 2020 

erstatter rundskriv R-116 av 12. mars 2015 og rundskriv R-116 av 19. 

september 2014.



Vedlegg 1 til rundskrivet viser hvilke virksomheter som 
er holdt utenfor ordningen - oppdatert pr. 4.12.2020



Informasjon om ordningen fra DFØ

• Rundskriv R-116 på DFO.no

- Se Fagområder* -> Økonomiregelverket -> 
Administrative ordninger i staten.

- Her finner du også:

➢et veiledningsnotat, som utdyper rundskriv R-116

➢og ofte stilte spørsmål

- Se også Kundesider* -> Regnskap -> skroll litt ned 
på denne siden, eller velg «Søk» etter 
«nettoføringsordningen».

*Det er lagt inn linker som binder disse sidene sammen – Fagområder og Kundesider.



Hvem er omfattet av ordningen

➢Alle bruttobudsjetterte virksomheter, også alle 
departementer

➢Unntatt ordningen:

- Merverdiavgiftspliktige virksomheter – de må levere 
ordinært mva-oppgjør som før (RF-0002)

- De som er merverdiavgiftspliktige for deler av sin 
virksomhet – de må vurdere om resten er innenfor 
ordningen

- Nettobudsjetterte virksomheter (de som får budsjett -
tildeling på 50-post )



Hva er hensikten med ordningen?

▪ En ren administrativ ordning innenfor 

statsforvaltningen – den er ikke en del av 

merverdiavgiftssystemet

▪ Formålet er mer effektiv ressursbruk, ved at 

merverdiavgift ikke er til hinder for at billigste 

alternativ velges
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Nettoføringsordningen i praksis

▪ Virksomhetene innenfor ordningen har fullmakt til å 

utgiftsføre betalt merverdiavgift på 

➢ kapittel 1633 nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01 

driftsutgifter, artskonto 1987 nettoføringsordning for 

merverdiavgift

▪ Grunnlaget for merverdiavgiften skal være dokumentert og 

etterprøvbart. Må være spesifisert i faktura, det er ikke 

anledning til å bruke skjønn.

▪ Det er en frivillig ordning, men også for å holde budsjettet er 

det viktig å forholde seg til de innførte reglene.
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Ordningen omfatter 

▪ Betalt merverdiavgift

▪ som rapporteres på postene 01-49 til statsregnskapet

▪ ved kjøp av varer og tjenester fra virksomheter som er 

registrert i merverdiavgifts-registeret (innenlands 

merverdiavgift)

▪ ved innførsel av varer og fjernleverbare tjenester fra 

utlandet, Svalbard og Jan Mayen

▪ Anskaffelsen av varen eller tjenesten må være 

«til bruk» i forvaltningsorganets virksomhet



Belastningsfullmakter

➢Virksomhet som mottar en belastningsfullmakt på en budsjettpost (01-49) som inngår i 

nettoføringsordningen, kan postere betalt merverdiavgift på kap. 1633, post 01. Dette 

gjelder også virksomhet utenfor nettoføringsordningen, som mottar en slik 

belastningsfullmakt.

➢Departementer og virksomheter som gir en slik belastningsfullmakt til en 

virksomhet som er utenfor nettoføringsordningen, bør gjøre oppmerksom på       

adgangen de har til å belaste kap. 1633, post 01 for betalt merverdiavgift.

➢Hvis et departement stiller midler til disposisjon på en budsjettpost (01–49) som inngår i 

nettoføringsordningen, gjelder de samme regler som ved belastningsfullmakt.
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merverdiavgiftsloven § 8-3 
- andre begrensninger i fradragsretten

(1) Fradragsretten omfatter ikke inngående merverdiavgift på:

a) servering

b) omkostninger vedrørende leie av selskapslokaler i forbindelse med servering

c) kunst og antikviteter, med mindre kjøperen omsetter varer av samme slag i sin 
virksomhet eller varene er til bruk i virksomhet som nevnt i § 5-9.

d) kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og 
pensjonister

e) representasjon

f) gaver og varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed når verdien ikke er 
bagatellmessig, likevel slik at det er fradragsrett for varer dersom de utføres til bruk 
utenfor merverdiavgiftsområdet

g) oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller 
velferdsbehov, herunder løsøre og utstyr til slike eiendommer. Det er likevel 
fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføring og vedlikehold av 
bedriftskantiner, herunder løst inventar til bedriftskantiner.
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Servering

• Servering til ansatte og ved representasjon er som 
hovedregel utenfor nettoføringsordningen, også utstyr 
som forbrukes ved serveringen, som engangsbestikk, 
engangskopper og -tallerkener i papp og plast.

• Eksempler som likevel er innenfor 
nettoføringsordningen,  kan være servering til innsatte 
i fengsler og matdepot i tilfelle krig. Disse tilfellene er 
spesielt vurdert av skatteetaten.

• Mat i næring og videreforedling av mat er også 
innenfor ordningen.
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Bedriftskantiner

• Oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner er 
innenfor nettoføringsordningen, også løst inventar 
til bedriftskantiner, som stoler og bord, glass, 
kopper og kar, bestikk, lysestaker, blomstervaser 
m.m.

• Driftskostnader og strøm til bedriftskantiner er 
utenfor nettoføringsordningen, også engangs 
serveringsutstyr.

• Det er egne regler for bedriftskantiner i 
merverdiavgiftsloven § 8-1 og 8-3.
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Te-kjøkken

• Kopper og kar m.v. til Te-kjøkken er utenfor 

nettoføringsordningen, da et Te-kjøkken ikke 

kommer inn under reglene for bedriftskantine, 

men derimot vurderes som et ansattgode.

• Oppvaskmaskin vurderes som inventar, og kan 

da føres på nettoføringsordningen, uansett hvor 

den står, fordi inventar til bruk i virksomheten er 

innenfor ordningen.
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Bygg og fast eiendom

Merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg eller 

annen fast eiendom, er ikke omfattet av 

nettoføringsordningen. 

Utgifter til varer og tjenester til driften av bygget, 

anlegget eller annen fast eiendom er likevel som 

regel omfattet, så lenge dette ikke er en del av 

husleien.
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merverdiavgiftsloven § 8-4 
- personkjøretøy

(1) Fradragsretten omfatter ikke inngående merverdiavgift på anskaffelse, drift og vedlikehold av 

personkjøretøy. Det er likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på personkjøretøy til 

bruk som

a) salgsvare

b) utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet

c) middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet

(2) Departementet kan gi forskrift om utfylling og gjennomføring av denne paragrafen.
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Mva-koder i Unit4 ERP

➢7 25%    Nettoordning mva generell sats

➢7M 15%    Nettoordning mva redusert sats

➢7P 12% Nettoordning mva lav sats

➢79 100 % Nettoordning mva direkteført

➢7T 25 %   Nettoordning mva fjernleverbare tjenester

Hvis nettoføringsordningen ikke kan belastes, må mva-

kode 0 benyttes.

Det er viktig å bruke ordningen riktig!



DFØ-app og selvbetjeningsportalen 
i SAP

• Nettoføringsordningen påvirker bare utlegg det 

kreves refusjon for.

• Ansatte må benytte utgiftstyper som gjelder for 

nettoføringsordningen ved registrering av reiser 

og utgifts-refusjoner. Disse utgiftstypene er 

benevnt med mva-sats.

• Hotellrom og frokost må splittes, hotellrom føres på «Hotell 

m/ 12% mva (eks frokost)» og frokost som er servering og 

er utenfor ordningen, må føres på utgiftstype «Måltider/ 

Frokost hotell» 



Utgiftstyper i SAP - eksempler

Utgiftstyper ved reiser 

• Flyreise med 12% mva

• Hotell med 12% mva (eks. frokost)

• Kollektiv transport med 12% mva

• Seminar med 25% mva

• Taxi med 12% mva

Utgiftstyper ved refusjoner 

• Arbeidstøy og verneutstyr med 25% 
mva

• Datarekvisita med 25%

• Faglitteratur og bøker med 25% mva

• Kontorrekvisita med 25% mva

• Mobiltelefoner og utstyr med 25% 
mva

• Porto med 25% mva

• Terminalbriller med 25% mva



NETTOFØRINGS-
ORDNINGEN FOR 
MERVERDIAVGIFT I 
STATEN – OFTE STILTE 
SPØRSMÅL 



Ofte stilte spørsmål

Utfyllende svar finner du her:

DFO.no –> fagområder –> økonomiregelverket –>

–> nettoføringsordning for budsjettering og 

regnskapsføring av merverdiavgift –> 

–> skroll litt ned på siden og du finner 

Ofte stilte spørsmål om nettoføringsordningen



Ofte stilte spørsmål

Er ansattes reiseutgifter omfattet av nettoføringsordningen?

Svar: Ja, hotell 12 % og reise 12 % (kode 7P).

Men, frokost 25 % er servering og er derfor utenfor (kode 0).

Må utgifter til rutegående transportmidler være dokumentert 

for å komme innenfor nettoføringsordningen for merverdiavgift?

Svar: Ja, men det skal ikke stilles strengere krav enn det 

som går fram av statens reiseregulativ (kode 7P).

Må faktura, kvittering mv. for reiser være utstedt til 

virksomheten for at merverdiavgift skal kunne belastes 

nettoføringsordningen?

Svar: Nei, her er det reglene i statens reiseregulativ som 

gjelder for dokumentasjonsplikten.



Ofte stilte spørsmål

Er anskaffelser av inventar til virksomhetens lokaler 

omfattet av nettoføringsordningen for merverdiavgift? 

Svar: Ja, møbler og inventar er innenfor (kode 7).

Kan merverdiavgift på leie av kaffeautomater og 

vannkjølere belastes nettoføringsordningen?

Svar: Nei, anses som naturalavlønning og er utenfor 

(kode 0). Men, hvis disse står i bedriftskantine eller i 

avgrenset spiserom, er de innenfor ordningen.



Ofte stilte spørsmål  

Er leie av lokaler til konferanser, møter, kurs mv. 

omfattet av nettoføringsordningen?

• Svar: Ja, men leien må være adskilt fra serveringen på 

faktura (kode 7 eller 7P). (Serveringen er utenfor.)

Er utgifter til mat som kjøpes inn til møter omfattet av 

nettoføringsordningen?

• Svar: Nei, all servering er utenfor ordningen, også 

overtidsmat og lignende (kode 0).
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Ofte stilte spørsmål 

Kan merverdiavgift som ikke er spesifisert i mottatt 
faktura, tas med i nettoføringsordningen?

Svar: Nei, merverdiavgiften må være dokumentert og 
sporbar (unntak for fjernleverbare tjenester).

Kan en virksomhet som mottar belastningsfullmakt på 
en budsjettpost som inngår i nettoføringsordningen, 
belaste kap.1633 - selv om virksomheten er utenfor 
ordningen?

Svar: Ja, dersom virksomheten mottar en 
belastningsfullmakt på en budsjettpost (01-49) som 
inngår i nettoføringsordningen.



Ofte stilte spørsmål 

Kan mva på leie av bil belastes nettoførings- ordningen?

Svar: Nei, personkjøretøy er utenfor, også leie av 
personkjøretøy (kode 0).

Er merverdiavgift på leie av parkeringsplasser omfattet av 
nettoføringsordningen ? 

Svar: Nei, personkjøretøy er utenfor, også 
parkeringsplass til personkjøretøy (kode 0).

Kan utgifter og driftsutgifter til motorsykkel, ATV og snøskuter 
belastes nettoføringsordningen ?

Svar: Nei, personkjøretøy er utenfor (kode 0), men det er 
spesielle regler for snøskutere.
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Faller utgifter til blomster og andre gaver innenfor 

nettoføringsordningen?

Svar: Nei, blomster og gaver er utenfor. 

Men, hvis verdien er bagatellmessig (p.t. maks kr. 100,-

inkl. mva) er gaven innenfor ordningen. Og hvis gaven 

skal gis bort i utlandet, er den innenfor ordningen.

Blomster og planter til pynt i lokalene er imidlertid 

innenfor nettoføringsordningen.
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Ofte stilte spørsmål  



Ofte stilte spørsmål

Er virksomhetens utgifter til mobiltelefoner omfattet av 

nettoføringsordningen?

Svar: Ja, hvis den er til bruk i virksomheten (kode 7).

Privat bruk er naturalavlønning og faller utenfor (kode 0).

Kan nettoføringsordningen belastes for merverdiavgift 

på briller for arbeid ved dataskjerm(terminalbriller)?

Svar: Ja, selve brillen og glassene (kode 7).

(Synsundersøkelse og tilpasning av brille er en 

helsetjeneste, som ikke er merverdiavgiftsbelagt).
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Kan mva på driftsutgifter finansiert over en tilskuddspost 
belastes nettoføringsordningen?

Svar: Nei, tilskuddsordninger er utenfor.

Kan utenlandsk mva (som for eksempel VAT) belastes 
nettoføringsordningen?

Svar: Nei, kun norsk mva.

Vil gebyrer som virksomheten krever inn, bli påvirket av 
nettoføringsordningen? 

Svar: Nei, R-112 fortsetter som før.

Faller driftstilskudd til en privat leverandør av kantinetjenester 
(bedriftskantiner) innenfor nettoføringsordningen?

Svar: Nei, tilskudd er utenfor ordningen.
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Ofte stilte spørsmål  




