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Innhold  

1. Gladnyhet til alle museer – 
Stiftelsen Drammens 
Museum har fått utbetalt 
over en halv million kroner i 
forholdsmessig fradrag for 
inngående merverdiavgift 

 
 
● PwC har utarbeidet en løsning for Drammens Museum som 

har medført at museet har fått utbetalt over kr 500 000 i 
forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift for tre 
år tilbake i tid.  

 
● PwC og Norges Museumsforbund har inngått en 

rammeavtale som sikrer deres medlemmer svært gode 
betingelser ved kjøp av våre tjenester. Blant annet bistår vi 
med å kreve forholdsmessig fradrag for inngående 
merverdiavgift tilbake i tid basert på – no cure no pay. Det vil 
si at vi ikke skal ha betalt hvis ikke museet for utbalt 
merverdiavgift til gode! 

 
● Det er imidlertid viktig å presisere at kravet på fradrag for 

merverdiavgift – kun gjelder tre år tilbake i tid. 
Konsekvensen av denne regelen er at retten til fradrag 
foreldes fortløpende. I skrivende stund er alle krav fra 1. 
termin 2004 og bakover foreldet! 

 
Nærmere om vår bistand til Norges Museumsforbunds 
medlemmer  
 
Som ledd i PwCs samarbeid med Norges Museumsforbund 
har vi bistått en rekke museer over hele landet med 
merverdiavgiftsrettslige spørsmål. Senest denne uken har vi 
jobbet frem en løsning for Drammens Museum som innebar at 
de fikk utbetalt over kr 500 000 i forholdsmessig fradrag for 
inngående merverdiavgift for tre år tilbake i tid.  
 
Det er omfattende arbeid som ligger bak denne løsningen. For 
å unngå at kravet skulle bli foreldet i prosessen, måtte vi ta ut 
stevning i saken. Når løsningen foreligger er det imidlertid blitt 
en skikkelig gladsak for Drammens Museum.  

 
Etter vår mening bør denne løsningen kunne glede flere av 
Norges Museumsforbunds medlemmer. Gjennom vår 
rammeavtale med Norges Museumsforbund, bør dette 
opplegget kunne komme flere av forbundets medlemmer til 
gode.  
 
Vi vil imidlertid presiseres at krav på fradrag for merverdiavgift 
foreldes etter tre år. Kravene foreldes fortløpende, og til nå er 
krav fra 1. termin 2004 og bakover foreldet. For å unngå at 
deler at krav på fradrag for inngående avgift foreldes må 
dermed den enkelte handle raskt!   
 
For øyeblikket bistår vi også flere museer med 
momsplanlegging. Planleggingen skal sikre at museene skal 
innrette seg avgiftsmessig optimalt. Blant annet kan det 
nevnes at vår bistand til Stiftelsen Utstein Kloster medførte at 
stiftelsen sparte mellom 1,5 til 2 millioner kroner i 
merverdiavgift.  
 
Avslutningsvis vil vi benytte anledningen til å takke for 
samarbeidet med Norges Museumsforbund - og de enkelte 
museer - så langt, og glede oss over løsningen vi har fått til for 
Drammens Museum! 
 
Kontaktinformasjon 
 
Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller trenger 
assistanse i forbindelse med merverdiavgiftsrettslige spørsmål. 
Vi kan bistå med planlegging eller i forbindelse med konkrete 
tvister. Vi har bransjens ledende advokater innenfor 
merverdiavgiftsområdet.  
 

Contacts 
For more detailed information, please do not hesitate to 
contact your local PwC contact 

Trond Ingebrigtsen/advokat 
Tel: 95 26 00 30 
E-mail: trond.ingebrigtsen@no.pwc.com 

Lars Reinsnos/advokatfullmektig 
Tel: 95 26 02 94 
E-mail: lars.reinsnos@no.pwc.com 

 


