
Kontrollutvalget 15.09.2022



Forenklet etterlevelseskontroll – mva-loven

Bestilling:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle 
kravene i forskrift til merverdiavgiftsforskriften § 2-3-2 og § 9-1-3



§ 2-3-2. Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for utleiere av bygg eller anlegg
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•All husleie i bygget er fakturert uten merverdiavgift, noe vi ser at det kanskje ikke er riktig. Vi 
vil ta en vurdering på dette etter innhenting av tilbakemelding fra leietakere og bli endret 
praksis fra 01.01.2023. (ref. §9-1-3)
•All inngående merverdiavgift er behandlet på samme måte og er derfor ikke krevd 
mva.fradrag.

(1) Den frivillige registreringen omfatter de utleide arealer hvor brukeren ville hatt rett til 
fradrag for inngående merverdiavgift eller til kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12. 
desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, 
fylkeskommuner mv. dersom brukeren hadde eid bygget eller anlegget.

(2) Det må foreligge en ubrutt kjede av frivillig registrerte mellom utleieren og den som 
bruker arealene i registrert virksomhet.

https://lovdata.no/lov/2003-12-12-108


§ 9-1-3.Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved bruk av kapitalvarer

(1)Når kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav a brukes både til 
fradragsberettiget og ikke-fradragsberettiget formål, skal den tid kapitalvaren brukes til de ulike 
formål dokumenteres.

• Som ledd i egenkontroll på at vurdering om fradragsberettiget eller ikke er oppfylt, så vil vi i 
forbindelse med årsoppgjøret hvert år sende ut en forespørsel/skjema til alle leietakere der de 
bes svare ut om de er registreringspliktig eller ikke.

– Erklæring om bruk av leide lokaler for år XX

(2)Bruk av kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b skal 
dokumenteres med målsatte tegninger eller lignende av bygget eller anlegget slik at det klart 
framgår hvordan bygget eller anlegget er disponert til fradragsberettigede og ikke 
fradragsberettigede formål.
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https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/%C2%A79-1
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/%C2%A79-1


• Kommunens dokumentasjon:

• Midtre Gauldal kommune leier ut lokaler ved Prestteigen, se tegninger:

• 1. etg:
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• 2. etg:
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Utleie pr. 20.mai 2022

1.etg:

Kontor leies ut til Haltdalen Sparebank 

2.etg:

• Kontor 1-8 leies av Trøndelag Fylkeskommune, tidligere Statens vegvesen

• Kontor 14 leies av Gauldalsposten

• Kontor 11-13 er ledig, men kontor 13 er ønsket leid av Gauldalsposten

• Møterom nr. 9 er tilgjengelig for alle kommunale leietakere.
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I tillegg til § 9-1-3, pkt 2 så sier forskriften: 
«Ved endringer i bruken av bygget eller anlegget, skal det ved utgangen av justeringsåret foreligge 
en oversikt over bruken gjennom justeringsåret.»

• Dette har kommunen laget en årlig oversikt over. 
– Revisor har påpekt at de ønsker at vi følger malen slik den er utarbeidet. Malen går over flere år slik at det er enklere å 

se utviklingen i justeringsperioden. 

• Dokumentasjonen er arkivert på hvert år slik at oppbevaringsplikten på fem år er i varetatt.

8



Oversikt over kapitalvarer pr. 31.12.2020
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Skjema over kapitalvarer
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Eksempel på skjema:
ERKLÆRING OM BRUK AV LEIDE 
LOKALER FOR ÅR 

 

I henhold til Merverdiavgif tsforskriften § 2-3-2 annet ledd skal det ved utgangen av hvert år foreligge 
en oversikt over bruken av lokalene gjennom året. Denne dokumentasjonsplikten gjelder for f rivillig 
registrerte utleiere av bygg eller anlegg etter Merverdiavgif tsloven § 2-3 første ledd. 

 

1. Vedrører leie av følgende bygg/anlegg (G.nr./B.nr.) 

Bygg/anlegg (G.nr./B.nr.) 
 

2. Leietakers navn og organisasjonsnummer 

Leietakers navn, organisasjonsnummer 
 

3. Leieperiode 

Gjelder leieperioden hele året? 

   Ja     Nei 

Dersom forrige spørsmål ble besvart med «NEI», angi tidsrom for leieperioden: 

Fra dato: __________   Til dato: _____________ 

 

4. Leietakers merverdiavgiftsmessige status 

   Leietaker er registrert i Merverdiavgif tsregisteret (legg ved registreringsbekref telse) 

   Leietaker er ikke registrert i Merverdiavgif tsregisteret 

   Leietaker er omfattet av kompensasjonsloven for merverdiavgif t for kommuner mv. Angi 
hvilken type virksomhet som er kompensasjonsberettiget (kommune, privat virksomhet mv.): 

 

 

 

5. Leietakers bruk av lokalene 

   Leietaker driver 100 % merverdiavgif tspliktig virksomhet i lokalene (herunder avgif tsf ri 
virksomhet) 
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