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Hvem er vi?
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Kristiansund

«Kompetansesenteret» for MVA kompensasjon
• Opprettet i 2018
• 16 medarbeidere
• Tverrfaglige team løser oppgavene
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•
•
•

Veiledning
Juridiske henvendelser
Risikobasert tilnærming
Kontroll av innsendte komp.meldinger
Klagebehandling
MVA meldingsbehandling for alle offentlige virksomheter

• Revisorer, jurister, siviløkonomer i hvert team

Forventning fra Skattedirektoratet:
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Større grad av likebehandling
Styrket etterlevelse
Styrket omdømme
Spesialistkompetanse er samlet på ett kontor
Kontroll med alle virkemidlene
Økt treffprosent ved kontroller
Mer målrettet innsats mot segmentene
Utvikle loven

Hvilket omfang snakker vi om?
Kompensasjon vs antall enheter
4 200

25

4 150

20

4 100

Milliarder

30

15

4 050

10

4 000

5

3 950

0

3 900
2014

2015
Offentlig

2016
Andre

2017
2018
Antall Enheter

ÅR
Kompensasjon
Kompensasjon Off.Virk
Kompensasjon IKKE Off.Virk
Antall Enheter
Antall Enheter Off.Virk
Antall Enheter IKKE Off.Virk
Antall meldinger
Antall Meldinger offentlig
Antall meldinger ikke offentlig

2014
20 622 859 394
18 833 544 767
1 789 314 627
4 113
613
3500
12411
3484
8927

2015
21 854 316 495
20 066 006 716
1 788 309 779
4 120
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2016
23 555 131 926
21 516 949 338
2 038 182 588
4 088
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12086
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8785

2017
25 252 802 994
23 221 070 767
2 031 732 227
4 083
608
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12057
3225
8832

2018
27 292 925 552
25 181 972 333
2 110 953 219
4 011
597
3414
11663
3142
8521

Kompensasjonsordningen
• Kompensasjonsloven trådte i kraft 1. januar 2004 med forskrift av
12. desember 2003
• Erstattet den begrensede kompensasjonsordningen i tidligere lov
av 17. februar 1995 nr. 9
• Det finnes også to andre ordninger for kompensasjon av
merverdiavgift, en for frivillige organisasjoner og en ved bygging av
idrettsanlegg. Begge disse forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet
• Ingen støtteordning for kommunene -

finansieres gjennom kutt i statlige overføringer
• Provenynøytral for staten

Bakgrunnen for ordningen
• Siden kommunesektoren i all hovedsak er utenfor
merverdiavgiftssystemet, får kommunene ikke fradrag for
inngående merverdiavgift på sine innkjøp. Dette bidrar til at det blir
billigere for kommunene å produsere selv fremfor å kjøpe fra
private
• Kompensasjonsordningen gjør at merverdiavgiften ikke lengre
utgjør en konkurranseulempe

Hvem kan kreve kompensasjon?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reguleres av kompensasjonsloven § 2
Kommuner, fylkeskommuner
Interkommunale og fylkeskommunale sammenslutninger
Private eller ideelle virksomheter som produserer helse- og
omsorgstjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester
som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov
Barnehager som nevnt i barnehageloven § 6
Kirkelig fellesråd
Internatdelen ved skoler etter friskolelova
Opplæring av voksne elever uten rett til videregående opplæring
Borettslag og boligsameier
Vilkår om at virksomheten skal være registrert i Enhetsregisteret

Hva kan kreves?

Etter kompensasjonsloven § 3 ytes kompensasjon for merverdiavgift
ved kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende

Dokumentasjon - revisors plikter
• Kompensasjonsmeldingene skal attesteres elektronisk av revisor
• Revisorbekreftelse, mulighet til å attestere med bemerkning

• I henhold til § 4 i forskrift til kompensasjonsloven skal revisor
attestere at enheten er omfattet av kompensasjonsordningen og at
oppgitt beløp er kompensasjonsberettiget

• Den plikten som påhviler revisor etter kompensasjonsforskriften § 4
første ledd, hvoretter revisor skal attestere for at «enheten er
omfattet av kompensasjonsordningen»

Dokumentasjon – revisors plikter
§12. Regnskap og kontroll
«Den som har fremmet krav om eller mottatt refusjon skal innrette
bokføringen slik at det til enhver tid kan kontrolleres at kompensasjon
for merverdiavgift ytes etter reglene i denne lov»
•
•
•
•
•

Vedtak, Personvern
Avtaler
Regnskapet
Fordelingsnøkler
Faktura

Dokumentasjon - revisors plikter
Det sentrale er at selve tildelingsvedtakene på tjenestene må ligge i
regnskapet til virksomheten som dokumentasjon for at tjenestene
faller innenfor kompensasjonsordningen etter kompensasjonsloven §

2 første ledd bokstav c hva gjelder lovpålagte helse- og
omsorgstjenester.

Dokumentasjon - revisors plikter
Det er kun tildelingsvedtakene som gir det nødvendige
objektive grunnlaget for hvilke tjenester som ytes, og det er kun på
grunnlag av disse at revisor vil kunne fastslå med sikkerhet om
tjenesteyter omfattes av kompensasjonsordningen.

Begrensninger i ordningen
• Utg.pkt: Generell kompensasjonsrett for kommunene mv., kompl. § 2
• Unntak i kompensasjonsloven § 4

særlig aktuell: kompl. § 4 (2) nr. 2, jf. mval. § 8-3 (1) g – fast
eiendom til boligformål mv., kompl. § 4 (2) nr. 3
økonomisk aktivitet i konkurranse med andre som ikke er
kompensasjonsberettiget, kompl. § 4 nr. 4
• Unntak fra unntaket – kompensasjonsloven § 4 (3):

«Kompensasjon ytes likevel for anskaffelser til boliger med helseformål eller
sosiale formål. Det samme gjelder fellesanlegg i tilknytning til boligene».

Klagebehandling
• Frister
• 6 uker
• 3 mnd
• 8 mnd

Virksomheten kan klage
Skattekontoret
SKD

• Hvem gjør hva
• Skattekontoret lager innstilling i klagesaken før oversendelse
til Direktoratet for behandling.
• Evt rettssak er neste steg med SKD som part fra
Skatteetatens side

Lovutvikling og rettskilder
2004:
2010:
2011:
2013:
2013:
2016:
2017:

Lov, uttalelser fra FIN
Alta-dommen, Rt. 2010.236 – private utbyggeres utleie
av omsorgsboliger i samvirke med kommune
Flyktningeboliger, uttalelser fra FIN og SKD
FIN og SKD fellesskriv om bolig, vakttjenester m.m
Dokumentasjonsplikt, Ofoten Tingrett 27.06.2013
FIN prinsipputtalelse kultur-/konserthus
Private borettslag inn i regelverket

Undersøkelse fra KS i 2016
Kommunesektorens organisasjon (KS) engasjerte Ernst & Young (EY) til en
utredning rundt Skatteetatens praktisering av kompensasjonsloven
• Interessant å merke seg følgende vurderinger:
• Kommunene kan ha krevd 1,9 milliarder for mye knyttet til boliger
• Kommunene kan ha krevd 1,4 milliarder for mye knyttet til kulturhus

• Nevnte beløp gjelder kun investeringssiden og ikke drift
Skatteetaten har kontrollert mange kommuner knyttet til ovenstående
problemstillinger, men vi har nok ikke hatt en felles overordnet kontrollstrategi
• Det er grunn til å tro at vi ikke har sikret full likebehandling innenfor dette feltet

Kilde: EY’s rapport på oppdrag av KS, 15.02.2016
Kommunale boliger

Kulturhus

Kompleksiteten øker…..
Boligproblematikken er mer synlig fordi kommunen har skilt ut
oppføring og drift av omsorgsboliger som AS, OPS, BRL, KF….

Boliger med helseformål eller sosiale formål
Ifølge kompensasjonsloven § 4 tredje ledd ytes det kompensasjon for
anskaffelse til boliger med helseformål og sosiale formål.
Kompensasjonsordningen gjelder også fellesanlegg i tilknytning til
disse boligene.

Særskilt tilrettelagt bolig

Som bolig med helseformål eller sosialt formål anses boliger som er
særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

Særskilt tilrettelagt bolig
• fysisk tilrettelegging av boligen, for eksempel livsløpsstandard,
rullestoltilpasning som brede dører, ingen terskler, spesialinnredet
bad/toalett, innebygget løfte-anordninger, fastmonterte gelendre og
rekkverk, ramper og ikke trapper ved nivåforskjeller, heiser mv. og
alarminnretning
• annen tilrettelegging som for eksempel tilknyttet vakttjeneste ved at
det i boligkomplekset er personalbase for omsorgspersonell, eller
særlig avstandsmessig nærhet til et lovpålagt pleie eller
servicetilbud

• boliger utformet etter Husbankens tilskuddsordning for
omsorgsboliger

Særskilt tilrettelagt bolig
Kompensasjonsforskriften § 7: 7. «Som bolig med helseformål eller
sosialt formål etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon
av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. § 4 tredje ledd
anses boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål,
herunder boliger utformet etter Husbankens tilskuddsordning for
omsorgsboliger.»
Boliger som selges eller leies ut til andre enn beboerne anses ikke
som boliger med helseformål eller sosiale formål. Det samme gjelder
fellesanlegg i tilknytning til slike boliger.
Det ytes likevel kompensasjon for utleie av personalbase når den er
til bruk i kommunens heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Behovsprøving
• Det er krav om at boligen faktisk også brukes som en bolig med
helse- eller sosiale formål for at den kan omfattes av
kompensasjonsordningen.
• Det vil si at det har vært behovsprøving for de som bor der i den
forstand at det er den særskilte tilretteleggingen som gjør at beboer
er innvilget boligen.
• Det er nødvendig at de har en slik bolig i stedet for en vanlig bolig

Kommunene
Omsorgsboliger, trygdeboliger og serviceboliger er bare omfattet av
kompensasjonsordningen dersom de er særskilt tilrettelagt for
helseformål eller sosiale formål.

Det er altså den særskilte tilretteleggingen og ikke betegnelsen av
boligen som er avgjørende for om den faller inn under
kompensasjonsordningen.
Omsorgsboliger er en type boliger som kan kvalifisere for tilskudd i
Husbankens støtteordning siden de er særskilt tilrettelagt for helseformål
eller sosiale formål.
De vil derved rent faktisk oppfylle vilkåret i forskriften dersom bruker
også er tildelt boligen ut fra slikt særlig behov.

Private
For private kompensasjonsberettigede må anskaffelsen skje som
ledd i utførelsen av en lovpålagtoppgave for kommunen eller
fylkeskommunen for at ordningen skal gjelde, jf.
kompensasjonsloven § 2 bokstav c.
Med lovpålagte oppgaver menes ytelser som den enkelte har
rettskrav på å motta fra kommunen eller fylkeskommunen.
Det avgjørende er om det er særskilte forhold ved boligen som gjør
den særlig egnet som en helse- eller sosialbolig

Samvirke mellom offentlige og private aktører
Kommunen kan inngå samarbeid med en privat utbygger om
oppføring eller ombygging av helse og sosialboliger.
Kommunen og den private aktøren vil levere en samlet (lovpålagt)
ytelse (Alta dommen).

Borettslag og sameie
Borettslag og boligsameier har rett til kompensasjon for
merverdiavgift på oppføring og drift av særskilt tilrettelagte boliger for
heldøgns helse- og omsorgstilbud.
Det ytes full kompensasjon til borettslag og eierseksjonssameier
dersom:
• mer enn 80 % av beboerne har fått innvilget heldøgns helse- og
omsorgstjenester fra kommunen, og
• alle øvrige beboere har fått innvilget helse- og omsorgstjenester fra
kommunen

Borettslag og sameie
Det ytes forholdsmessig kompensasjon til borettslag og
eierseksjonssameier dersom:
• 80 % eller mindre av beboerne har fått innvilget heldøgns helse- og
omsorgstjenester fra kommunen

Borettslag og sameie
Borettslaget eller boligsameiet kan ikke få kompensasjon for
merverdiavgiften på oppføringskostnadene som faktureres fra
entreprenør før beboerne rent faktisk har fått tildelingsvedtakene på
heldøgns helse- og omsorgstjenester fra egen personalbase.

Borettslag og sameie
Det kreves ikke en særskilt skriftlig avtale med kommunen, men
vilkårene i kompensasjonsforskriften må være oppfylt. Dvs. at for
beboer må det fra kommunen foreligge tildelingsvedtak på helse- og
omsorgstjenester fra pleiebasen.

Kommunen på sin side kan benytte private helse- og omsorgsfirmaer
til å yte den hjelpen fra pleiebasen som beboerne er tildelt.

Økonomisk aktivitet
• Lokale idrettsklubbers normale bruk av ikke-kommersiell karakter
aksepteres ift kompensasjon

• Gaver, dugnadsarbeid mv fra bruker (idrettslag) kan også regnes som
leievederlag. Må vurderes konkret. Ligger det forutsetning eller
bindinger til gaven om eksklusiv bruk?
• Ref. SKD 16.04.2013 og 19.11.2014
• Dersom betaling er helt symbolsk, f.eks for å dekke rengjøring, vil det
anses å foreligge utleie, ref FIN fortolkningsuttalelse 02.03.2004.
Kommunen skal ikke miste komp.rett på hele den betydelige
investeringen når betalingen er symbolsk / ubetydelig. Det er da i
praksis ingen avgiftsmessig konkurransefordel med
kompensasjonsrett.

Økonomisk aktivitet
• Ref OT.prop nr 1, kommunen skal ikke ha to finansieringskilder;
kompensasjon og leieinntekter. Ubetydelighetsregelen må derfor
tolkes bokstavelig.
• Symbolsk betaling: kun faktisk kostnader for selve vaskingen etter
idrettslagets bruk
• Kan ikke akseptere flere forskjellige betalinger selv om de hver for
seg kan være symbolsk. De må ikke overstige kostnaden for vask.

Økonomisk aktivitet
• Miks av kommunens lovpålagte kulturelle tjenester og kommersielle
aktiviteter
• Kulturskole vs konsert
• Utleie av kontor-areal
• Skolesvømming vs publikumssvømming

• Bruk reell fordelingsnøkkel som dokumentasjon
•
•
•
•

Timer pr døgn
Areal
Omsetning
Justering ved bruksendring

Til slutt…..
• Ta kontakt i forkant av større prosjekter
• Benytt dere av muligheten for forhåndsuttalelser
• Send inn komp.relaterte spm via Altinn eller skatteetaten.no
EliLossius.grodal@skatteetaten.no
Marit.skarvoy@skatteetaten.no
Kariannemoen.hjeldnes@skatteetaten.no

