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KORREKSJON AV FEIL LØNNSUTBETALING 

VED TREKK?  

Ny dom fra Høyesterett setter 

standardklausuler om arbeidsgivers rett til 

korreksjon av feil lønnsutbetaling til side. 

Dommen krever at avtaler om rett til trekk i 

lønn for tidligere feilutbetalinger må 

konkretisere det enkelte trekket.  

Arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-5 bestemmer at 

arbeidsavtaler skal være skriftlig. Aml. § 14-6 

fastsetter minimumskrav til innholdet i den 

skriftlige arbeidsavtalen. Loven krever ikke 

regulering av hvordan feil i lønnsutbetaling 

mv. skal håndteres. 

Mange arbeidsavtaler har likevel ofte 

regulering av feil lønnsutbetaling. Det inntas 

generelle formuleringer i arbeidsavtaler som 

gir arbeidsgiver rett til foreta trekk i senere 

utbetalinger dersom det oppdages feil i 

utbetalt lønn, bonus, provisjon, feriepenger, 

reisepenger eller lignende. 

Bakgrunnen for at de fleste standard 

arbeidsavtaler har klausul som regulerer 

feilutbetalinger ifb. lønn er aml. § 14-15 (3) 

bokstav c) som bestemmer at 

trekk/motregning i lønn og feriepenger ikke 

kan ikke gjøres unntatt «når det på forhånd er 

fastsatt ved skriftlig avtale».   

En dom fra Norges Høyesterett avsagt i 

desember 2021 (HR-2021-2532-A) omhandler 

grensen mellom hovedregelen og avtalt 

unntak. I den aktuelle saken var følgende 

klausul inntatt i arbeidsavtalen: «Er det ved 

lønningsdag foretatt feil utlønning, kan 

arbeidsgiver foreta den nødvendige 

justeringen ved neste eller påfølgende 

lønningsdager».  

I saken var det altså skriftlig avtalt på forhånd, 

før trekkene ble gjort, trekk i lønn for 

korreksjon av feil i tidligere lønnsbetalinger.  

Det spørsmålet saken reiste, var om det er 

tilstrekkelig at avtalen gav arbeidsgiver en 

generell trekkadgang ved fremtidige 

feilutbetalinger, eller om det kreves at avtalen 

regulerer en mer konkret trekksituasjon.  

Høyesterett konkluderer med at en generell 

trekkadgang ved fremtidige feilutbetalinger 

ikke er tilstrekkelig.  

Konsekvensen av dommen er at loven må 

tolkes slik at avtalen lønnstrekket bygger på, 

må konkretisere det aktuelle lønnstrekket i en 

slik grad at arbeidstakeren beholder 

forutsigbarhet for sine lønnsutbetalinger. For 

trekk som skyldes uriktige lønnsutbetalinger, 

må avtalen da i praksis være inngått enten i 

forbindelse med feilutbetalingen eller etterpå.  

Dommen åpner likevel for at trekk i noen 

situasjoner kan konkretiseres tilstrekkelig 

allerede på et tidligere tidspunkt.  

Dersom arbeidsavtalen ikke gir arbeidsgiver 

rett til å korrigere tidligere feil i 

lønnsutbetalinger, er arbeidsgiver henvist til å 

få konkret avtale for hver feilutbetaling og 

etter at feilen er avdekket.  

Dommen antas å innebære et markant brudd 

med vanlig avtalepraksis i arbeidslivet og 

innebærer at man bør revurdere alle 

arbeidsavtaler som har klausuler for 

korreksjon av feil lønnsutbetaling. 
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KONSEKVENSER VED ENDRINGER I 

LEIEFORHOLD MED MVA    

Utleie av næringslokaler kan underlegges 

MVA. Her gis en skjematisk oversikt over de 

mest aktuelle MVA konsekvensene ved 

endringer i MVA leieforhold.   

Midlertidig endring av husleien  

MVA beregnes av husleien, og en endring av 

leien vil ha effekt på MVA til staten.  

Loven krever at utleien er næringsaktivitet. 

Det er virksomheten som helhet som skal 

vurderes, og derfor kan det enkelte 

utleieforhold være midlertidig uegnet til å gi 

økonomisk overskudd uten at gir 

konsekvenser for MVA eller utleieren. 

Loven kan begrense hvor lavt husleien kan 

settes dersom utleier og leietaker er 

nærstående virksomheter. 

Husleien basert på leietakers omsetning  

Forutsatt at omsetingsbasert husleie er avtalt 

under ordinære forretningsmessige vilkår, så 

skal ikke en midlertidig nedgang i leietakers 

omsetning/husleien ha noen direkte 

konsekvens for MVA.  

Det er de samme krav til næringsmessig utleie 

ved omsetingsbasert husleie, som når husleien 

er satt til bestemt beløp. 

Utsatt betaling av husleien  

Det har ingen innvirkning på MVA at det gis 

betalingsutsettelse på husleien. MVA må 

betales til staten iht. ordinære regler og 

gjeldende frister, uavhengig av om leietaker 

gis betalingsutsettelse.   

 

Ettergivelse av husleien  

Det har heller ingen innvirkning på MVA at det 

husleien ettergis. MVA må betales til staten 

iht. ordinære regler og gjeldende frister.  

Ettergivelse av husleiekravet gir ikke rett til 

refusjon av betalt MVA ovenfor staten. 

Leietaker betaler ikke husleien  

Dersom husleien ikke blir betalt på grunn av 

leietakers manglende betalingsevne kan MVA 

på husleien som er innbetalt til staten kreves 

refundert, forutsatt at lovens vilkår er oppfylt.  

Leietakers manglende betalingsvilje gir 

derimot ikke rett til refusjon fra staten. 

Leietakers virksomhet opphører midlertidig   

Midlertidig avbrudd i leietakers virksomhet 

kan ha innvirkning også for utleier, alt etter 

hvor langvarig opphøret er. Det er ingen 

eksakt grense for dette. Mulig effekt for MVA 

er at det ikke skal beregnes MVA på husleien 

for perioden med opphør og at utleier mister 

fradragsrett for MVA både på direkte 

anskaffelser og fellesanskaffelser.  

Justeringsrett knyttet til «kapitalvarer» kan 

bortfalle. 

Leietakers virksomhet opphører permanent 

eller leieavtalen opphører 

Utleier mister fradragsrett for MVA både på 

direkte anskaffelser og fellesanskaffelser.  

Justeringsrett knyttet til «kapitalvarer» kan 

bortfalle. 
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