
 

Både EY og andre aktører har tatt initiativ til at myndighetene må gi bransjen klare signaler om 
hvordan avgiftsreglene vil bli praktisert i krisetiden, og om nødvendig gjennomføre tidsbegrensede 
særordninger. Utfallet av denne prosessen er imidlertid usikkert, og eventuelle løsninger vil ikke 
nødvendigvis gis virkning bakover i tid.  

Frem til løsninger eventuelt blir besluttet, har utleiere ikke annet valg enn å forholde seg til gjeldende 
regelverk og praksis.  

Utleier som har leietakere med betalingsproblemer står overfor flere mulige valg, herunder: 

• betalingsutsettelse 

• kreditering 

• ettergivelse 

• helt eller delvis leiefritak for en periode fremover i tid 
 

I leieforhold hvor det beregnes MVA på husleien, vil ulike tiltak kunne slå svært ulikt ut for utleier. I 
verste fall mister utleier ikke bare leieinntektene, men må i tillegg betale 25 % MVA til staten med 
endelig virkning. Utleiere som avventer situasjonen for lenge kan miste muligheten til å velge et 
MVA-optimalt tiltak, og dermed ende opp med unødvendige MVA-kostnader.  
 
Hvilket tiltak utleier bør velge vil blant annet avhenge av om utleier ønsker å holde muligheten åpen 
for å få betaling fra leietaker på et senere tidspunkt, eller om utleier allerede nå er innstilt på å gi 
leiefritak/husleienedsettelse med endelig virkning, eksempelvis for april måned. 
 
I tilfeller der utleier er innforstått med å ikke få (full) leiebetaling for en viss periode fremover, vil det 
beste alternativet trolig ofte være å inngå en avtale med leietaker om midlertidig 
leiefritak/husleienedsettelse. Mye taler da for at utleier kan begrense seg til å oppkreve og innbetale 
MVA på den leien som eventuelt oppkreves i den aktuelle perioden. Det er imidlertid viktig at avtaler 
inngås i forkant og at avtalereguleringen er klar. Det kan uansett være en viss risiko for at 
Skatteetaten vil kunne utfordre løsningen, men risikoen vil være betydelig mindre når det inngås 
avtaler der det fremgår klart hva partene har kommet til enighet om.  
 
Hvis en utleier først i etterkant av en leieperiode velger å kreditere og/eller ettergi sine krav overfor 
leietakeren, er det betydelig risiko for at MVA på fakturabeløpene vil bli en endelig kostnad for 
utleieren. For å få MVA-beløpet tilbake fra staten, vil utleier eksempelvis kunne bli tvunget til å 
iverksette tvangsinnfordring overfor leietaker.  
 
Mange utleiere er nå i tenkeboksen når det gjelder mulige tiltak overfor leietakere som har eller 
snart vil få betalingsproblemer.  
Det er i disse vurderingene viktig å være klar over at muligheten til å inngå en avtale med leietaker 
om midlertidig leiefritak eller husleienedsettelse, noe som ofte vil være den mest gunstige løsningen, 
er et tiltak som bare kan gjennomføres fremover i tid. Utleiere som avventer disse vurderingene for 
lenge vil derfor ha færre handlingsalternativer.  
 

  
 

Hvilke tiltak bør utleier velge overfor leietakere med betalingsproblemer? 
  
Mange utleiere vurderer i disse dager å iverksette tiltak overfor leietakere som opplever mer eller 
mindre totalt inntektsbortfall. Utleiers formål er normalt å sikre fortsatt drift hos leietaker, slik at 
leieforholdet kan videreføres når situasjonen etter hvert normaliseres. Slike tiltak kan medføre MVA-
tap for utleier og/eller reise MVA-spørsmål som det ikke finnes noe opplagt svar på.  

 



EY bistår gjerne med nærmere vurderinger av hvilket tiltak som passer best for den enkelte 
utleier/leietaker. Våre rådgivere jobber tverrfaglig, og vil også ta hensyn til skattemessige effekter. 
Fra et skatteperspektiv bør det forsøkes å finne løsninger som sikrer en riktig periodisering, slik at 
ikke utleier må inntektsføre og skatte av husleie i 2020, dersom betalingen først kommer i 2021 eller 
senere. En betalingsutsettelse løser ikke dette, men det finnes andre muligheter. Videre vil vi kunne 
gi innspill til hvorvidt eksisterende leieavtale oppstiller særskilte rettigheter for leietaker som utleier 
må hensynta,  hvordan tilleggsavtaler mellom utleiere og leietakere bør utformes og til hva utleier 
eventuelt bør kommunisere til Skatteetaten for å unngå risiko for tilleggsskatt. 
 
Har du spørsmål eller trenger bistand ift denne type saker eller andre temaer, ta kontakt med EY 
nedenfor:  
 
 

Arbeidsrett; permitteringer, nedbemanninger, kontrakter, mislighold mv.: 
Lars Fossedal, mobil: 454 14 020, e-post: lars.f.fossedal@no.ey.com   
 
 
Strategisk rådgivning, krisehåndtering, styrearbeid, lån, sikkerhetsstillelse, 
betalingsproblemer, gjeldsforhandlinger mv.: 
Morten Mobråthen, mobil: 982 06 227, e-post: morten.mobrathen@no.ey.com  
 
Merverdiavgift: Nye regler for lav sats, utsettelse av innbetaling, optimal MVA-
håndtering mv.: 
Marianne Rødser, mobil: 982 07 343, e-post: marianne.rodser@no.ey.com  
 
Skatt og selskapsrett; nye regler, tilpasninger mv.: 
Elin Backer-Grøndahl, mobil: 982 07 134, e-post: elin.backer-grondahl@no.ey.com    
 
 

 
 
 
 


