
Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato

Steinar Bergh 02.11.2016

Telefon Deres referanse Vår referanse
22 07 71 53 2016/1092210

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks 9200 Grønland Se www.skatteetaten.no 800 80 000

0134 Oslo Org.nr: 996250318 Telefaks

E-post: skatteetaten.no/sendepost 22 17 08 60

Finansdepartementet 
Skattelovavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Merverdiavgiftsloven §§ 9-2 og 9-3 og kompensasjonsloven § 16 - justeringsrett- og 
plikt ved kommunesammenslåinger

Som en del av kommunereformen blir Andebu kommune, Stokke kommune og Sandefjord 
kommune slått sammen til nye Sandefjord kommune. Etter sammenslåingen legges de tre 
kommunene ned.

Spørsmålet som reises fra Sandefjord kommune, er om kommunesammenslåingen innebærer en 
overdragelse i merverdiavgiftslovens og kompensasjonslovens forstand slik at det derved må 
justeres/utarbeides avtaler og oppstillinger. Se merverdiavgiftsloven §§ 9-2 og 9-3 om 
justeringsplikten- og retten ved overdragelse av kapitalvarer og merverdiavgiftsforskriften §§ 9-3-3 
og 9-3-5 om registrerings- og dokumentasjonsplikten ved overføring av henholdsvis 
justeringsplikten og justeringsretten. De tilsvarende bestemmelsene i kompensasjonsloven er lovens 
§ 16 og kompensasjonsforskriften § 6.

Ettersom spørsmålet har generell interesse og vil være av stor betydning for kommunene, har vi 
kommet til at vår vurdering bør fremlegges for Finansdepartementet.

Skattedirektoratets vurdering

Slik vi ser det, er det første spørsmålet som reiser seg om kommunesammenslåingene vil innebære 
at de nye storkommunene blir å anse som nye rettssubjekter (spørsmålsstiller mener det). Vi legger 
til grunn at Kommunaldepartementet er rett instans til å svare på det.

De forskjellige kompensasjonsberettigede aktivitetene i kommunene sender inn alle sine 
kompensasjonskrav på kommunens hovednummer. De forskjellige kompensasjonsberettigede 
aktivitetene utgjør ikke egne avgiftssubjekter selv om de eventuelt har egne org nr som egne 
organisasjonsledd i kommunen. Dersom man legger til grunn at en kommunesammenslåing
etablerer et nytt rettssubjekt, må det derfor i kompensasjonssammenheng anses å foreligge 
overdragelser til den nye storkommunen slik at justeringsreglene kommer til anvendelse. Imidlertid
er det i kompensasjonsloven kun fast eiendom som omfattes av justeringsreglene, jf § 16.
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Når det gjelder merverdiavgiftsretten, legger vi derimot til grunn at det vil være avgrensningen av 
avgiftssubjektene før og etter sammenslåingen som blir avgjørende. Dersom en egen mva-registrert 
enhet i én kommune består innenfor den nye storkommunen, dvs. at det samme avgiftssubjektet 
videreføres, kan man ikke i merverdiavgiftsrettslig forstand legge til grunn at det skjer en 
overdragelse av kapitalvarer og det oppstår derfor ingen justeringsproblematikk. Det motsatte vil 
være tilfelle dersom en mva-registrert enhet i én kommune etter sammenslåingen inngår i en annen 
registreringsenhet i den nye kommunen. Overdragelse av kapitalvarer i denne sammenheng vil 
anses som en justeringshendelse.

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken.

Med hilsen

Lars Skimmeland
seksjonssjef
Rettsavdelingen, avgift
Skattedirektoratet

Steinar Bergh
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