
BRANSJESTANDARD FOR MERVERDIAVGIFT

BFSP har på vegne av sine medlemmer vedtatt å lage en bransjestandard for merverdiavgift (mva), 

om hvilke type produksjoner som skal være mva-pliktig og hvilke som skal være mva-unntatt. Dette er

gjort fordi det kan være vanskelig å tolke lovverket rundt mva, og medlemmene i BFSP har derfor blitt 

enige om en standard som er hentet ut fra lovverket. Denne standarden vil også gjøre at det ikke vil 

være noen som har konkurransefortrinn av å tolke lovverket på en annen måte, det blir altså likt for 

alle bedrifter. I tillegg er standarden godt forankret i loven og veilederen for mva, samt vedtatt 

enstemmig av BFSP sine medlemmer på foreningens årskonferanse i september 2019. BFSP sine 

medlemmer står for majoriteten av den totale omsetningen i utleiebransjen. Under følger standarden 

som er satt for bransjen.

• Tørrleie/dry hire: MVA-PLIKTIG.

• Transport: MVA-PLIKTIG/MVA-UNNTATT. Mva på transport følger selve prosjektet, ref. det 

som står i skatteetatens veiledning for mva. Om hovedytelsen er mva-unntatt, skal også 

transport være mva-unntatt og motsatt.

• Utleie av utstyr inkludert henting/levering: Alltid MVA-PLIKTIG.

• Utleie av utstyr inkludert henting/levering samt opp- og nedrigg: Alltid MVA-PLIKTIG.

• Full produksjon, det vil si inkludert personell som er med på avvikling: MVA-PLIKTIG/MVA-

UNNTATT. Om produksjonen er en fremføring av et kunstnerisk åndsverk, eksempelvis en 

festival eller konsert, kan produksjonen være mva-unntatt. Hvis produksjonen ikke er 

fremføring av et kunstnerisk åndsverk, eksempelvis en konferanse, skal produksjonen være 

mva-pliktig. Bransjen mener at eventer nesten alltid handler om firmakultur, teambuilding etc., 

og er derfor mva-pliktig. Er derimot formålet med eventet å ha en folkefest eller konsert, vil 

eventet kunne være mva-unntatt.

• Kun utleie av tekniker: MVA-PLIKTIG/MVA-UNNTATT. Her må man igjen se på formålet med 

teknikerens tilstedeværelse. Bør i utgangspunktet være mva-pliktig, men følger normalt sett 

hovedregelen for selve produksjonen.

• Pyroteknikk og fyrverkeri: MVA-PLIKTIG. 

• Salg forbruksmateriell: MVA-PLIKTIG.

• Sportsarrangement: MVA-PLIKTIG. Noen unntak: Om arrangement er et enkelt arrangement 

som ikke er gjentakende kan det være mva-unntatt, ref. loven for merverdiavgift (lovdata).

OBS: Forskjell på fritak og unntak. I vår bransje jobber vi med mva-unntak, ikke mva-fritak.


