
    

  

          

          Oslo, 21. april 2020 

 

Forslag til midlertidig reduksjon av MVA-sats til 6 % for håndverkstjenester 
for å stimulere privat etterspørsel under koronakrisen  
 

Bakgrunn 
Koronakrisen rammer det norske samfunnet og næringslivet. Elektroinstallatører, rørleggere, kulde- 
og varmepumpemontører og håndverkerbedrifter i byggenæringen opplever en drastisk reduksjon i 
privat etterspørsel. Bedriftene har vært nødt til å permittere og et stort flertall av bedriftene er redd 
de må gå til oppsigelse. Lærekontrakter må sies opp og inntaket av nye lærlinger kan til høsten bli 
betydelig redusert. 

En undersøkelse blant medlemsbedrifter i de tekniske fagene gjennomført i uke 14 viser at over 
halvparten av bedriftene har permittert ansatte. 3 av 4 bedrifter planlegger permitteringer i nær 
fremtid. Videre oppgir 7 % av elektrobedriftene at de må se seg nødt til å si opp ansatte. Mange har 
allerede gjennomført oppsigelser. En av fem bedrifter innen de tekniske fagene, rør, el, kulde og 
ventilasjon vurderer det som en reell risiko at bedriften kommer til å gå konkurs som følge av korona-
viruset. 

Konsekvensene er store og kan bli permanente dersom det ikke settes i verk nye mottiltak raskt. 

Forslag om midlertidig MVA-reduksjon 
Nelfo, Rørentreprenørene og VKE ber regjeringen og Stortinget innføre en midlertidig MVA-
reduksjon (25 % → 6 %) for å stimulere privat etterspørsel etter håndverkstjenester i hjemmet. 

Forslaget innebærer at tjenester gis redusert MVA-sats. Materiell faktureres med vanlig 25 % sats. 
Elektroinstallatør, rørlegger, varmepumpemontører og andre håndverkere i privatmarkedet opprett-
holder således full fradragsrett på inngående MVA. 

Ordningen trer i kraft fra 14. april 2020, og at den i første omgang gjelder bestillinger som foretas før 
1. august 2020. Bestilt arbeid må være utført og fakturert før 31. desember 2020. 

Konsekvenser av forslaget 
Undersøkelsen blant våre medlemmer viser at over 90 % av bedriftene opplever lavere etterspørsel 
og/eller kanselleringer av ordre. Bedriftene opplyser at prosjektmarkedet fortsatt har høy aktivitet, 
men at det private servicemarkedet har en betydelig nedgang. Foreløpige beregninger tyder på at 
servicemarkedet for bolig, som utgjør om lag 20 % av det totale ROT-markedet for bolig er halvert 
som følge av koronakrisen.  



 

 
Figuren over viser at dette markedssegmentet utgjør om lag 95 milliarder kroner når fritidsboliger og 
boliggarasjer er medregnet. En midlertidig redusert MVA-sats kan kompensere for redusert etter-
spørsel og nedgang i aktivitetsnivå, i den kritiske perioden april-august 2020. Ved målrettede mot-
tiltak kan vi redde en omsetning på 9-10 milliarder kroner, samt en sysselsetting på opp mot 5000 
ansatte blant Nelfos, Rørentreprenørenes, VKEs medlemsbedrifter, samt alle andre håndverks-
bedrifter som utfører ROT-arbeid i bolig. Økt aktivitet i det utførende leddet vil forplante seg videre i 
verdikjeden og gi ringvirkninger også utenfor våre næringsområder. 

Ved å holde medlemmenes ansatte i jobb fremfor permittering, vil belastningen på NAV og pressede 
offentlige velferdsbudsjetter minimeres. I tillegg vil flere bedrifter kunne arbeid og overskudd nok til 
å ta inn høstens lærlinger. 

Dersom det ikke settes i verk tiltak vil de offentlige utgiftene som følge av permittering og oppsigelse, 
bli større enn eventuelle reduserte momsinntekter i samme periode. 
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