
Avgiftskoder, nummer og soner fra 2022
De gamle avgiftsnumrene vil bli terminert 31.12.2021, med unntak av 0F og 6F som
termineres ved oppgradering og inkluderes i avgiftsnummer 0 og 6. Når du behandler en
faktura med dato i 2022 er det de nye avgiftsnumrene som blir hentet.

Avgiftskode, avgiftsnummer og rapporteringsgrupper følger nå den samme nummereringen,
basert på SAF-T mva-kodene. Enkelte av avgiftsnumrene har fått suffix “N” etter som de er
benyttet tidligere. Avgiftsnummer 0 og 3 forblir uendret da det ikke er noen endringer på
disse.

Hvis du har opprettet egendefinerte avgiftsnummer som er i konflikt med de nye
avgiftsnumrene, vil det nye avgiftsnummeret få suffix «I».

Firma som er opprettet etter versjon 8.72 har allerede nytt avgiftsoppsett og vil ikke ha de
gamle avgiftsnumrene.

Kobling mellom avgiftskode, avgiftssone og avgiftsnummer
Nedenfor finner du en oversikt over avgiftskoder, avgiftsnummer og tilhørende avgiftssone
som gjelder fra 01.01.2022. Nye er markert i grønt, røde er flyttet.

Avgiftskode Avgiftssone Avgiftsnr
2017-2021

Avgiftsnr
2022-
Nye firma
etter 8.72

Avgiftsnr
2022-
Oppdaterte
firma

0 10,11,14 0, 0F 0 0

0T (Ny) 01,02,03, (04, 05*) -- 0T 0T

1 10 14 1 1N

1J  (Ny) 10 -- 1J 1J

1TB (Ny) 10 -- 1TB 1TB

11 10 15 11 11N

11D 10 14D 11D 11D

11T (Ny) 01, (04*) -- 11T 11T

12 10 15F 12 12

12T (Ny) 01, (04*) -- 12T 12T

13 10 16 13 13

13D (Ny) 10 -- 13D 13D

13T (Ny) 01, (04*) -- 13T 13T

14 14 17 14 14N



15 14 18 15 15N

1D 10 14D 1D 1D

20 12, (13) 11G 20 20

21 12, (13) 9G 21 21

22 12, (13) 10G 22 22

23 (flyttet til 20) 12, (13) 11G -- --

3 01, (04*) 3 3 3

3U (Ny) 01, 04 (04*) -- 3U 3U

31 01, (04*) 4 31 31

31U (Ny) 01, 04 (04*) -- 31U 31U

32 01, (04*) 4F 32 32

32U (Ny) 01, 04 (04*) -- 32U 32U

33 01, (04*) 5 33 33

33U (Ny) 01, 04 (04*) -- 33U 33U

5 01,02 (04, 05*) 6, 6F 5 5N

5U (Ny) 01,02, 03, 04 (04,
05*)

-- 5U 5U

51 01, (04*) 7 51 51

52 03 8 52 52

6 01,02,03, (04, 05*) 1 6 6N

7 01,02,03, (04, 05*) 1X 7 7N

81 14 9, 17 81, 81R 81, 81R

81J** (Ny) 14 -- 81J**, 81JR** 81J**, 81JR**

81TB (Ny) 14 -- 81TB, 81TBR 81TB, 81TBR

82 14 -- 82, 82R 82, 82R

83 14 10, 18 83, 83R 83, 83R

84 14 -- 84, 84R 84, 84R

85 14 11, 0F 85, 85R 85, 85R

86 12,13 12R, 17 86, 86R 86, 86R

87 12,13 -- 87, 87R 87, 87R

88 12,13 12L,17L 88, 88R 88, 88R



89 12,13 -- 89, 89R 89, 89R

91 10 13R, 14 91, 91R 91, 91R

92 10 -- 92, 92R 92, 92R

(04*) (04, 05*) Gjelder firma som ble oppgradert i forbindelse med ny mva-melding i 2017.
Avgiftssone på kunder ble flyttet fra 01 til 04 og fra 02 til 05. Avgiftssone på leverandører ble
flyttet fra 01-03 til 10-14.

Sone 04 Uttak varer og tjenester er kun i bruk for firma opprettet etter versjon 8.72. For firma
som er oppdatert i versjon 8.76 er det avgiftssone 01 som benyttes.

81J** 81JR** Legges til en senere versjon.

Oversikt over gamle og nye avgiftsnummer

Avgiftsnr Beskrivelse

Ikke
gyldig
etter

Nytt
avgiftsnr

Inkluder
i avgifts-
pliktig gr.

lag

Inkluder i
avgifts-

fritt gr.lag

Delvis
fradrags-
berettiget

mva.

Rever-
sert
mva.

0
Fradragsberettiget innlands
kjøp, fritatt pliktig sone X

0F
Fradragsberettiget innlands
kjøp, fritatt fri sone 30/11/21 0 X

0T
Tap på krav, ingen
mva-behandling X

1
Omsetning utenfor
merverdiavgiftsloven 31/12/21 6N X

10 Innførsel, middels sats 31/12/21
83R og
84R X X

10G
Grunnlag innførsel av varer,
middels sats 31/12/21 22 X

11 Innførsel, fritatt 31/12/21 85R X X

11D
Delvis fradrag innenlands inng.
mva, middels sats X X

11G
Grunnlag innførsel av varer,
fritatt 31/12/21 20 X

11N
Kjøp av varer og tjenester med
fradrag, middels sats X

11T Tap på krav middels sats X

12
Kjøp av fisk og andre marine
viltlevende ressurser X

12L
Tjenester kjøpt fra utlandet, lav
sats 31/12/21 88R X X

12R
Tjenester kjøpt fra utlandet,
høy sats 31/12/21 86R X X

12T
Tap på krav fisk og maritim
viltlevende ressurser X

13
Kjøp av varer og tjenester med
fradrag, lav sats X



13D
Delvis fradrag innenlands inng.
mva, lav sats X X

13R

Innenlands kjøp varer og
tjenester, omvendt avgiftsplikt
høy 31/12/21 91R X X

13T Tap på krav lav sats X

14
Fradragsberettiget innenlands
inngående avgift, høy sats 31/12/21

1N og
91 X

14D

Delvis fradragsberettiget
innenlands inng. avgift, høy
sats 31/12/21 1D X X

14N
Fradrag kjøp varer i utlandet
betalt ved innførsel, høy sats X

15
Fradragsberettiget innenlands
inngående avgift, middels sats 31/12/21 11 X

15D

Delvis fradragsberettiget
innenl. inng. avgift, middels
sats 31/12/21 11D X X

15F
Fradragsberettiget innenlands
inngående avgift, råfisk sats 31/12/21 12 X

15N

Fradrag kjøp varer i utlandet
betalt ved innførsel, middels
sats X

16
Fradragsberettiget innenlands
inngående avgift, lav sats 31/12/21 13 X

17
Fradragsberettiget innførsel,
høy sats 31/12/21 14N X

17L
Fradragsberettiget kjøp av
tjeneste fra utlandet, lav sats 31/12/21 88 X

18
Fradragsberettiget innførsel,
middels sats 31/12/21 15N X

1D
Delvis fradrag innenlands inng.
mva, høy sats X X

1J
Justering av kapitalverer
inngående mva høy sats X

1N
Kjøp av varer og tjenester med
fradrag, høy sats X

1T Tap på krav høy sats X

1TB
Tilbakeføring av merverdiavgift
for kapitalvarer X

1X
Omsetning ingen
mva-behandling (inntekter) 31/12/21 7N

20
Kostnad ved innførsel av varer,
ingen mva behandling X

21
Kostnad ved innførsel av varer
høy sats X

22
Kostnad ved innførsel av varer
middels sats X

3
Innenlands omsetning og uttak
høy sats X

31
Salg av varer og tjenester,
middels sats X

31U
Uttak av varer og tjenester,
middels sats X



32
Salg av fisk og andre marine
viltlevende ressurser X

32U
Uttak av fisk og andre marine
viltlevende ressurser X

33
Salg av varer og tjenester, lav
sats X

33U
Uttak av varer og tjenester, lav
sats X

3U
Uttak av varer og tjenester,
høy sats X

4
Innenlands omsetning og uttak
middels sats 31/12/21 31 X

4F
Innenlands omseting og uttak
råfisk sats 31/12/21 32 X

5
Innenlands omsetning og uttak
lav sats 31/12/21 33 X

51
Salg av klimakvoter og gull til
næringsdrivende X

52
Salg av varer og tjenester til
utlandet fritatt for mva X

5N
Salg av varer og tjenester,
fritatt mva X

5U
Uttak av varer og tjenester,
fritatt for mva X

6
Innenlands omsetning og uttak
fritatt for mva, pliktig sone 31/12/21 5N X

6F
Innenlands omsetning og uttak
fritatt for mva, fri sone 30/11/21

6 and
5N X

6N
Omsetning og uttak utenfor
mva-loven X

7
Innenlands omsetning,
omvendt skatteplikt 31/12/21 51 X

7N
Ingen mva-behandling
(inntekter) X

8
Utførsel varer og tjenester
fritatt for mva 31/12/21 52 X

81
Fradrag på kjøp av varer fra
utlandet, høy sats X

81R
Kjøp av varer fra utlandet med
fradragsrett, høy sats X X

81TB
Fradrag tilbakeføring av mva
for kapitalvarer X

81TBR
Tilbakeføring av mva for
kapitalvarer X X

82
Uten fradrag på kjøp fra
utlandet, høy sats X X

82R
Kjøp av varer fra utlandet uten
fradragsrett, høy sats X X

83
Fradrag på kjøp av varer fra
utlandet, middels sats X

83R
Kjøp av varer fra utlandet med
fradragsrett, middels sats X X

84
Uten fradrag på kjøp fra
utlandet, middels sats X X



84R
Kjøp av varer fra utlandet uten
fradragsrett, middels sats X X

85
Fradrag på kjøp av varer fra
utlandet, fritatt for mva X

85R
Kjøp av varer fra utlandet fritatt
for mva X X

86
Fradrag på kjøp av tjenester
fra utlandet, høy sats X

86R
Kjøp av tjenester fra utlandet
med fradragsrett, høy sats X X

87
Uten fradrag kjøp av tjenester
fra utlandet, høy sats X X

87R
Kjøp av tjenester fra utlandet
uten fradragsrett, høy sats X X

88
Fradrag på kjøp av tjenester
fra utlandet, lav sats X

88R
Kjøp av tjenester fra utlandet
uten fradragsrett, høy sats X X

89
Uten fradrag kjøp av tjenester
fra utlandet, lav sats X X

89R
Kjøp av tjenester fra utlandet
uten fradragsrett, lav sats X X

9 Innførsel, høy sats 31/12/21 81 X X

91
Fradrag på kjøp av klimakvoter
og gull, høy sats X

91R
Kjøp av klimakvoter og gull
med fradragrett, høy sats X X

92
Uten fradrag kjøp av
klimakvoter og gull, høy sats X X

92R
Kjøp av klimakvoter og gull
uten fradragsrett, høy sats X X

9G
Grunnlag innførsel av varer,
høy sats 31/12/21 21 X

Avgiftskoder

Avgiftskode Beskrivelse
0 Ingen mvabehandling
0T Tap på krav frittt
1 Fradrag for inngående mva, høy sats
11 Fradrag for inngående mva, middels sats - matvarer
11D Delvis fradrag for inngående mva, middels sats - matvarer
11T Tap på krav middels sats
12 Fradrag for inngående mva, middels sats - rå fisk
12T Tap på krav fisk og maritim viltlevende ressurser
13 Fradrag for inngående mva, lav sats
13D Delvis fradrag for inngående mva, lav sats
13T Tap på krav lav sats
14 Fradrag for innførselsmva, høy sats



15 Fradrag for innførselsmva, middels sats - matvarer
1D Delvis fradrag for inngående mva, høy sats
1J Justering merverdiavgift høy sats
1T Tap på krav høy sats

1TB inngående tilbakeføring høy sats

20 Kostnad ved innførsel av varer, ingen merverdiavgiftsbehandl
21 Grunnlag ved innførsel av varer, høy sats
22 Grunnlag ved innførsel av varer, middels sats - matvarer
3 Utgående mva, høy sats
31 Utgående mva, middels sats - matvarer
31U Uttak varer og tjenester avgiftspliktig middles sats
32 Utgående mva, middels sats - rå fisk
32U Uttak fisk og maritme viltlevende ressurser
33 Utgående mva, lav sats
33U Uttak varer og tjenester avgiftspliktig lav sats
3U Uttak varer og tjenester avgiftspliktig høy sats
5 Mvafritt salg
51 Innenlandsk omsetning med omvendt avgiftplikt
52 Utførsel av varer og tjenester
5U Uttak varer og tjenester fritatt
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
7 Ingen mvabehandling (inntekter)
81 Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva, høy sats
81J Justering merverdiavgift høy sats
81TB inngående tilbakeføring høy sats
82 Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva, høy sats
83 Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva, mid. - mat
84 Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva, lav - mat
85 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes mva av
86 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva, høy sats
87 Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva, høy sats
88 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva. lav sats
89 Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva, lav sats
91 Kjøp av klimakvoter eller gull med fradrag for mva, høy sats
92 Kjøp av klimakvoter eller gull uten fradrag for mva, høy sat

Avgiftssoner

Avgiftssone Beskrivelse
01 Salg innenlands, avgiftspliktig
02 Salg innenlands, avgiftsfritt
03 Salg til utlandet, avgiftsfritt
10 Kjøp innenlands, avgiftspliktig
11 Kjøp innenland, avgiftsfritt



12 Kjøp av varer fra utland, avgiftspliktig
13 Kjøp av tjenester fra utlandet, avgiftspliktig
14 Innførsel avgiftspliktig (Tollverket - Altinn)

Rapporteringsgrupper

Navn Gruppetype
1 Kjøp av varer og tjenester med fradrag, høy sats Inndata
11 Kjøp av varer og tjenester med fradrag, middels sats Inndata
12 Kjøp av fisk og andre marine viltlevende ressurser Inndata
13 Kjøp av varer og tjenester med fradrag, lav sats Inndata
14 Fradrag kjøp varer i utlandet betalt ved innførsel, høy Inndata
15 Fradrag kjøp varer i utlandet betalt ved innførsel, midde Inndata
20 Kostnad ved innførsel av varer, ingen mva-behandling Inndata
21 Kostnad ved innførsel av varer høy sats Inndata
22 Kostnad ved innførsel av varer middels sats Inndata
3 Salg av varer og tjenester, høy sats Utdata
31 Salg av varer og tjenester, middels sats Utdata
32 Salg av fisk og andre marine viltlevende ressurser Utdata
33 Salg av varer og tjenester, lav sats Utdata
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva Utdata
51 Salg av klimakvoter og gull til n?ringsdrivende Utdata
52 Utførsel av varer og tjenester 0% Utdata
6 Omsetning og uttak utenfor mva-loven Utdata
7 Ingen mva-behandling (inntekter) Utdata
81 Fradrag på kjøp av varer fra utlandet, høy sats Inndata
81R Kjøp av varer fra utlandet med fradrag, høy sats Utdata
82 Uten fradrag på kjøp fra utlandet, høy sats (0) Inndata
82R Kjøp av varer fra utlandet uten fradrag, høy sats Utdata
83 Fradrag på kjøp av varer fra utlandet, middels sats Inndata
83R Kjøp av varer fra utlandet med fradrag, middels sats Utdata
84 Uten fradrag på kjøp fra utlandet, middels sats Inndata
84R Kjøp av varer fra utlandet uten fradrag, middels sats Utdata
85 Fradrag på kjøp av varer fra utlandet, fritatt for mva Inndata
85R Kjøp av varer fra utlandet, fritatt for mva Utdata
86 Fradrag på kjøp av tjenester fra utlandet, høy sats Inndata
86R Kjøp av tjenester fra utlandet med fradrag, høy sats Utdata
87 Uten fradrag kjøp av tjenester fra utlandet, høy sats Inndata
87R Kjøp av tjenester fra utlandet uten fradrag, høy sats Utdata
88 Fradrag på kjøp av tjenester fra utlandet, lav sats Inndata
88R Kjøp av tjenester fra utlandet med fradrag, lav sats Utdata
89 Uten fradrag kjøp av tjenester fra utlandet, lav sats Inndata
89R Kjøp av tjenester fra utlandet uten fradrag, lav sats Utdata
91 Fradrag på kjøp av klimakvoter og gull, høy sats Inndata
91R Kjøp av klimakvoter/gull med fradrag for mva høy Utdata



92 Uten fradrag kjøp av klimakvoter og gull, høy sats Inndata
92R Kjøp av klimakvoter/gull uten fradrag for mva høy Utdata
1 Tilbakeføring av inng?ende mva på kapitalvarer Inndata
1 Tap på krav, høy sats Utdata
11 Tap på krav, middels sats Utdata
13 Tap på krav, lav sats Utdata
12 Tap på krav, fisk og marine viltlevende ressurser Utdata
1 Justering av mva for kapitalvarer Inndata
3 Uttak av varer og tjenester, høy sats Utdata
31 Uttak av varer og tjenester, middels sats Utdata
33 Uttak av varer og tjenester, lav sats Utdata
32 Uttak av fisk og marine viltlevende ressurser Utdata
5 Uttak av varer og tjenester,fritatt Utdata
81 Fradrag tilbakeføring av mva for kapitalvarer Inndata
81R Tilbakeføring av mva for kapitalvarer Utdata
0 Tap på krav, ingen mva-behandling Utdata
81 Fradrag justering av mva for kapitalvarer Inndata
81R Justering av mva for kapitalvarer Utdata


