
Mail fra fra Økonomiavdelingen til OA brukere 12.12.16 – ENDRING AV UTGÅENDE MVA KODER 
 
Kommende regelendringer fra 01.01.17 om hvordan vi skal rapportere omsetning til Skatteetaten 
gjør at vi har opprettet to nye mva-koder. Som følge av dette er det også endret bruk for mva-kode 
00 og mva-kode 05. Endringen gjelder for fakturaer laget i kundemodulen (AR) og prosjektmodulen 
(PA), samt omsetning registrert med bankterminal eller kassesystem. 
 
Mva-kodene er klar for bruk og vi oppfordrer alle til å begynne å bruke disse mva-kodene fra i dag.  
 
Ny mva-kode 06, Omsetning unntatt mva: 
Denne mva-koden skal benyttes for omsetning som er unntatt mva iht. Mva-loven, jfr. Mva-lovens § 
3-2 til § 3-20. F.eks. (ikke uttømmende liste): 
 

 Undervisningstjenester. 

 Helsetjenester. 

 Kunst og kultur. 
 
Ny mva-kode 52, Fritatt for mva, eksport/utførsel av varer/tjenester: 
Denne mva-koden skal benyttes for omsetning ved utførsel/eksport av varer/tjenester som er fritatt 
for mva, jfr. Mva-lovens kap. 6 III, § 6-21 til § 6-34. F.eks. (ikke uttømmende liste): 
 

 Eksport/utførsel av varer ut av merverdiavgiftsområdet. 
 Eksport/utførsel av tjenester som er helt ut er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet. 

 Varer/tjenester til bruk for utenlandske fartøy.  

 Varer/tjenester til petroleumsvirksomheten.  
 
Endret bruk mva-kode 05, Fritatt for mva, innenlands omsetning: 
Denne mva-koden skal nå kun benyttes til innenlands omsetning som er fritatt for mva, jfr. Mva-
lovens kap. 6 I og II, § 6-1 til 6-20. F.eks. (ikke uttømmende liste): 
 

 Aviser. 

 Elektronisk nyhetstjeneste. 
 Tidsskrift i siste omsetningsledd. 

 Bøker i siste omsetningsledd. 

 Biologisk materiale. 
 
Endret bruk mva-kode 00, Ingen mva-behandling: 
Denne mva-koden skal nå kun benyttes til inntekter som ikke er regnet som omsetning iht. Mva-
loven. Omsetning er i Mva-loven definert som levering av varer og tjenester mot vederlag (ytelse – 
motytelse). F.eks. (ikke uttømmende liste): 
 

 Bevilgning. 

 Gaver. 
 NFR-midler uten motytelse. 

 EU-midler uten motytelse. 

 Andre tilskudd uten motytelse. 
 
PA: 
I PA kan det bli nødvendig med endringer for prosjekter hvor det er omsetning iht. Mva-loven. I 
hovedsak vil dette gjelde oppdragsprosjekter hvor det er: 
 



 omsetning unntatt mva. Mva-kode endres fra 00 til 06. 

 omsetning fritatt for mva og hvor det er eksport/utførsel av varer/tjenester. Mva-kode 
endres fra 05 til 52. 

 
Vi ber dere vennligst snarest om å gå gjennom deres oppdragsprosjekter (samt eventuelle 
bidragsprosjekter med mva.) Kontroller om prosjekter som pr i dag har mva kode 00 eller 05, har 
behov for å få endret mva-kode som følge av overnevnte endringer. Eventuelle endringer sendes 
BOA-gruppen via Issue tracker innen 20.12.16, og vi vil endre mva-koden på prosjektet for dere, samt 
sjekke at alle nødvendige parameter oppdateres i Forms. 
 
Vedlagt er en oversikt over UiBs mva-koder, oversikt over arter og mva-koder og oversikt over UiBs 
inntekter og mva-koder. 
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