
 
 

 

 

 

 

Til Finansdepartementet 

 

         Oslo, 6. desember 2022. 

 

 

Høringsuttalelse - «Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for 
omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter» 

NKRF viser til høring av 6. oktober 2022 om «Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift 
for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter». 

NKRF har sett på de endringene som foreslås og støtter intensjonen med endringen, men vi 
ser samtidig at regelverket vil bli mer komplisert. Det ville vært en fordel med en klar 
definisjon av tilvirkningskontrakter, omtvistet krav, og hvordan man dokumenterer at det er 
omtvistet, slik at man bidrar til å redusere merarbeid knyttet til vurderinger på disse 
områdene.  

NKRF stiller spørsmål ved kravet om «objektivt», og hvordan det skal la seg gjennomføre. For 
å sikre lik avgiftsbehandling hos både entreprenør og oppdragsgiver ser vi for oss at ansvaret 
for å fremme et krav som omtvistet bør ligge på oppdragsgiver, og at man ved å fremme 
dette ikke kan kreve fradrag for fakturert merverdiavgift før kravet er avklart og betalt. En 
slik håndtering vil også sikre dokumentasjon hos entreprenør ved behov for tilbakeføring av 
det omtvistede merverdiavgiftsbeløpet i en senere termin.  

For å sikre at det er reelle omtvistede krav, samt redusere risiko for at årsak til manglende 
betaling går på betalingsevne eller betalingsvilje, kan det være aktuelt med en frist for å 
påberope seg at et krav er omtvistet.  

NKRF vil særlig peke på behovet for en avklaring av hvordan utsatt tidfesting for 
merverdiavgift for omtvistede krav vil påvirke foreldelsesfrist etter § 10 i lov om 
kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner mv. For å sikre at ikke 
vesentlige beløp blir foreldet bør denne avklaringen komme før forslaget om utsatt 
tidfesting trer i kraft. NKRF nevner noen mulige løsninger: 

• en forskriftsendring som bekrefter at foreldelsesfrist for kompensasjon av 

merverdiavgift på omtvistede krav ikke starter før kravet er avklart og betalt, 

• en uttalelse/forskriftsendring på at man for krav om kompensasjon av merverdiavgift 

fortsatt skal bruke fakturadato som grunnlag for krav, også på omstridte krav, og 

korrigere når kravet er avklart.  
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