
 

 

 
 

Økonomi og lønn
Saksbehandler Svein-Erik Bjerkan
Telefon
Dato 30.03.2022
Saksnr. 22/1092-1

Postadresse
Melhus kommune
Postboks 55
7221 Melhus

Besøksadresse: Rådhusvegen 2
E-post postmottak@melhus.kommune.no
Hjemmeside www.melhus.kommune.no
Orgnr. 938 726 027
Telefon +47 72 85 80 00

Konsek Trøndelag IKS  
 
Postboks 2564 
 
7735  STEINKJER 

  

 

 

Svar - forenklet etterlevelsekontroll 2021 (deres ref. 21/198-8) 
Viser til sak 06/22 i kontrollutvalget den 17.02.2022 om forenklet etterlevelseskontroll – 
justeringsreglene i merverdiavgiftsloven, og hvor kontrollutvalget gjorde følgende vedtak:  

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 
for økonomiforvaltningen til orientering. 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil 
oppfylle kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 med tilhørende forskrifter. Redegjørelsen 
sendes kontrollutvalget innen 01.04.2022 

Rådmannen har i forbindelse med forenklet etterlevelseskontroll av kapittel 9 i merverdiavgiftsloven 
oversendt oppstilling til Revisjon Midt-Norge. Rådmannen finner det naturlig å nevne at oppstillingen 
ble sendt i god tid før fristen, blant annet for å sikre veiledning innenfor området. 

Rådmannen har nå – basert på tilbakemelding etter forenklet etterlevelseskontroll – gjort en ny 
vurdering av hvordan vi skal sikre at registrering og dokumentasjon er i henhold til kravene. Samtidig har 
vi innhentet bistand fra Sticos for å kvalitetssikre at registrering og dokumentasjon gjøres i tråd med lov 
og forskrift.  

Basert på dette gjør rådmannen følgende tiltak for å sikre etterlevelse:  

Registrering av kapitalvarer: merverdiavgiftslovens kap. 9 og merverdiavgifts forskriften § 9-1-2, 1. ledd 
og § 9-1-2, 2. ledd 

Det utarbeides en oppstilling (regneark) hvor alle kapitalvarer er beskrevet på egen linje, hvor det 
samtidig gis følgende informasjon (kolonnevis) om den enkelte kapitalvare. Vi bruker eget regneark og 
hvor hver kapitalvare registreres med en linje. Følgende informasjon registreres da i egne kolonner: 

 Anleggsnummer (balansekonto) 
 Kapitalvare (navn) 
 Anskaffet år (fullført år) 
 Anskaffelseskostnad med merverdiavgift 
 Total merverdiavgift 
 Fradrag % ved anskaffelse 
 Fradragsført mva ved anskaffelse 
 Kompensasjon % ved anskaffelse 
 Kompensert mva ved anskaffelse 
 Justering år 1 til år 10 (egne årlige kolonner for henholdsvis fradrag og kompensasjon). De 

justeringer som virksomheten skal gjøre etter merverdiavgiftsloven § 9-2 og § 9-3 er spesifisert 
med beløp per år 

 Totalt fradragsført  

https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/%C2%A79-2
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/%C2%A79-3
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 Totalt kompensert  
 Justert merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon 

Dokumentere bruk av kapitalvarer: merverdiavgiftslovens kap. 9 og merverdiavgifts forskriften § 9-1-2, 
2. ledd, 9-1-3 og 2-3-2 

For å sikre sporbarhet og dokumentasjon vil rådmannen registrere ytterligere nødvendig informasjon 
om kapitalvaren (kommer frem som ekstra kolonner til hver kapitalvare). Dette innbefatter å:  

 vurdere riktig bruk av kompensasjon eller fradrag 

 sikre sporbarhet til eventuelle leietakere 

 sikre sporbarhet til tegninger og eventuell bekreftelse på leie. Dette gjelder spesielt de bygg 
hvor vi praktiserer frivillig registrering etter §2-3-2. 

Periodisk kontroll 

Det er allerede etablert en årlig rutine for å kontrollere om bruk/utnyttelse av registrerte kapitalvarer 
endres. Konkret betyr dette at enheten bygg og eiendom utarbeider en årlig oversikt hvor det kommer 
frem om det er grunnlag for å endre status til en kapitalvare som følge av endret bruk i løpet av året. I 
de tilfellene hvor det skjer en bruksendring spesifiseres dette på egen linje (rad) i regnearket 
(oppstillingen).   

Tidsplan 

Rådmannen har startet arbeidet med å sikre korrekt registrering og dokumentasjon i henhold til det 
skisserte opplegget, og har fokus på å ha dette på plass så fort som mulig.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Svein-Erik Bjerkan    

økonomisjef  
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