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1 Innledning: 
 
Merverdiavgiftslovens regler om justering av inngående merverdiavgift medfører at overdragelse av 
kapitalvarer utløser justeringsplikt. Dette innebærer at fradragsført inngående merverdiavgift skal 
tilbakebetales til staten. Justeringsplikt kan unnlates i det omfang den som overtar kapitalvaren i stedet 
overtar justeringsforpliktelsen. Slik overtakelse er aktuelt for kapitalvaren fast eiendom og ved overdragelse 
av kapitalvarer som ledd i overdragelse av virksomhet.  
 
Overdragelse av fast eiendom skjer regelmessig ved såkalt fisjonfusjon og bruk av ”hjelpeselskap”. 
Overtakeren vil i slike tilfeller ikke ha mulighet til å overta justeringsforpliktelsen (blant annet) fordi 
hjelpeselskapet ikke er registrert avgiftssubjekt. Manglende mulighet til å overta justeringsforpliktelsen 
innebærer at det skal skje en samlet justering, jf. merverdiavgiftsloven § 9-2. Dette medfører en 
likviditetsbelastning for overdragende virksomhet som en følge av at plikt til samlet justering inntrer. En slik 
manglende kontinuitet kan virke uheldig, særlig i tilfeller hvor tilsvarende transaksjoner medfører skatte- og 
regnskapsmessig kontinuitet 
 
Skattedirektoratet foreslår en endring av merverdiavgiftsforskriften som muliggjør overtakelse av 
justeringsforpliktelse også disse tilfellene.  
 
Høringsinnspill sendes til Skattedirektoratet@skatteeetaten.no  
 
Høringsfristen er 3. september 2012. 
 
 
2 Bakgrunn og gjeldende regelverk 
 
 
I merverdiavgiftsloven kapittel 9 er det gitt regler om justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift. 
I forhold til disse reglene anses fisjon og fusjon som såkalte justeringshendelser. Dette innebærer at 
fradragsført inngående merverdiavgift skal tilbakebetales til staten. Slik justeringsplikt kan unnlates i det 
omfang den som overtar eiendommen i stedet overtar justeringsforpliktelsen.   
 
Justeringsreglene tar hensyn til at en kapitalvares tilknytning til avgiftspliktig virksomhet kan variere over 
tid, og at retten til fradrag for inngående merverdiavgift tilsvarende bør justeres etter den varierende 
tilknytningen i en nærmere angitt tidsperiode (opptil 10 år). Retten til fradrag skal altså ikke avgjøres 
utelukkende ut fra situasjonene på tidspunktet for anskaffelsen.  
 
I løpet av justeringsperioden vil ikke bare tilknytningen til avgiftspliktig virksomhet variere, kapitalvaren 
kan også være gjenstand for overdragelse, eksempelvis ved salg, fisjon eller fusjon. En slik overdragelse – 
ofte kalt justeringshendelse – utløser justeringsplikt. Dette innebærer at inngående merverdiavgift skal 
tilbakebetales til staten. Justeringsplikt kan unnlates i det omfang den som overtar kapitalvaren driver 
virksomhet samt velger å overta justeringsforpliktelsen. Slik overtakelse er aktuelt for kapitalvaren fast 
eiendom og ved overdragelse av kapitalvarer som ledd i overdragelse av virksomhet, se 
merverdiavgiftsloven § 9-3 første ledd.  
 

mailto:Skattedirektoratet@skatteeetaten.no�
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I forhold til kapitalvaren fast eiendom oppstår særskilte problemstillinger som en følge av at overdragelse 
ofte ikke gjennomføres ved en enkelttransaksjon (et salg, én fisjon, én fusjon), men i stedet ved ulike 
kombinasjoner av fisjon og fusjon og såkalte ”hjelpeselskap”.  
 
Dette kan skje ved at fast eiendom ikke overføres direkte fra A til C, men ved at A (ved fisjon) overdrar 
eiendommen til hjelpeselskap B, som deretter (ved fusjon) innlemmes i selskap C. Overdragelsen til 
hjelpeselskap B er mao. kun en mellomstasjon før endelig overføring til C. Hjelpeselskap B er regelmessig 
ikke et registrert avgiftsubjekt, og oppfyller ikke vilkårene for overtakelse av justeringsforpliktelsene. 
Selskap A vil i slike tilfeller måtte foreta samlet justering, noe som innebærer en likviditetsbelastning. Dette 
medfører i sin tur at justeringsforpliktelsen ikke kan overdras til endelig mottaker C, og at man ikke oppnår 
den kontinuitet som justeringsbestemmelsene er ment å ivareta. Dette gjelder også ved overdragelser som 
foretas før fullføring, jf. merverdiavgiftsloven § 9-7. 

 
3 Skattedirektoratets vurderinger og forslag 
 
Overdragelse av fast eiendom ved fisjon, fusjon og hjelpeselskap er en ofte forekommende transaksjonsform. 
Øvrig regelverk – blant annet i forhold til skatt og dokumentavgift – legger til rette for kontinuitet i slike 
tilfeller. Skattedirektoratets vurdering er at merverdiavgiftslovens bestemmelser om justering ikke bør være 
et hinder for slike transaksjoner, og foreslår en endring for å oppnå tilsvarende kontinuitet i forhold til 
justeringsbestemmelsene.  
 
Skattedirektoratet foreslår å endre justeringsbestemmelsene på en slik måte at overdragelsen (fisjonen) fra 
overdrager A til hjelpeselskapet B – evt. B1, B2 osv – kan skje uten at plikt til samlet justering inntrer 
dersom B – evt. B1, B2 osv. – innen samme termin fusjonerer med en mottaker (C) som oppfyller vilkårene 
for å overta justeringsforpliktelsen, jf. merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3 første og annet ledd. Dette 
innebærer at ny mottaker må bli et registrert avgiftsubjekt senest i samme termin som første overdragelse 
skjer. Forslagets hovedkonsekvens er med andre ord en utsettelse justeringsforpliktelsen.  
 
Tilsvarende regel foreslås ved overføring av tilbakeføringsplikten ved salg mv. av fast eiendom før 
fullføring, jf. merverdiavgiftsforskriften § 9-7-1.  
 
Forslaget er innrettet mot kapitalvaren fast eiendom, og særlig i forhold til nevnte transaksjonsformer, men 
vil også gjelde ved overdragelse av kapitalvarer som ledd i overdragelse av virksomhet, se 
merverdiavgiftsloven § 9-3 første ledd og § 9-2 fjerde ledd. Tilsvarende vil også andre typer overdragelser 
enn fisjon og fusjon være omfattet av forslaget.  
 
Direktoratet foreslår at endringen inntas i merverdiavgiftsforskriften § 9-3-2 annet til nytt fjerde ledd, § 9-3-4 
nytt annet ledd, og § 9-7-1 annet til nytt fjerde ledd. Endringskompetansen følger av forskrift nr. 1523 av 15. 
desember 2009 (delegasjon).  
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4 Forskriftstekst 
 

I 
 

I forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) gjøres følgende 
endringer: 
 
§ 9-3-2 annet til nytt fjerde ledd skal lyde:  
 

  (2) Dersom mottaker ikke oppfyller vilkårene i første ledd første punktum, kan justeringsplikten 
likevel overføres til ny mottaker dersom denne er et registrert avgiftssubjekt eller blir et registrert 
avgiftssubjekt senest i samme termin som første overdragelsen skjer. Overføring av justeringsplikten i slike 
tilfeller forutsetter at midlertidig mottaker ikke tar kapitalvaren i bruk. Overdrageren og samtlige mottakere 
er solidarisk ansvarlige for justeringsforpliktelsen knyttet til kapitalvaren.   

(3) Det er et vilkår for overføring av justeringsplikten at mottakeren samtykker i overføringen. 

(4) Dersom mottakeren er en kommune eller andre kompensasjonsberettigede, kan justeringsplikten 
overføres på de samme vilkår som nevnt i første, annet og tredje ledd i den utstrekning kapitalvaren 
anskaffes til bruk i virksomhet som er kompensasjonsberettiget etter lov 12. desember 2003 nr. 108om 
kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.  

 

§ 9-3-4 skal lyde: 

 

§9-3-4 Vilkår for overføring av justeringsretten  

 

(1) Det er et vilkår for overføring av justeringsretten at mottakeren er næringsdrivende og at 
kapitalvaren anskaffes til bruk i næringsvirksomheten, eller at mottakeren er en kommune eller en annen 
kompensasjonsberettiget mottaker etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift 
for kommuner, fylkeskommuner mv. 

(2) Dersom mottaker ikke oppfyller vilkårene i første ledd, kan justeringsretten likevel overføres til 
ny mottaker dersom denne er et registrert avgiftssubjekt eller blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme 
termin som første overdragelsen skjer. Overføring av justeringsretten i slike tilfeller forutsetter at midlertidig 
mottaker ikke tar kapitalvaren i bruk.  

 

§ 9-7-1 annet til nytt fjerde ledd skal lyde: 

 

§ 9-7-1. Vilkår for overføring av tilbakeføringsplikten 

 

(2) Dersom mottaker ikke oppfyller vilkårene i første ledd første punktum, kan tilbakeføringsplikten 
likevel overføres til ny mottaker dersom denne er et registrert avgiftssubjekt eller blir et registrert 
avgiftssubjekt senest i samme termin som første overdragelsen skjer. Overføring av tilbakeføringsplikten i 
slike tilfeller forutsetter at midlertidig mottaker ikke tar kapitalvaren i bruk. Overdrageren og samtlige 
mottakere er solidarisk ansvarlige for tilbakeføringsplikten knyttet til kapitalvaren. 
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(3) Det er et vilkår for overføring av tilbakeføringsplikten at mottakeren samtykker i overføringen.  

 

(4) Dersom mottakeren er en kommune eller andre kompensasjonsberettigede, kan 
tilbakeføringsplikten overføres på de samme vilkår som nevnt i første, annet og tredje ledd i den utstrekning 
kapitalvaren anskaffes til bruk i virksomhet som er kompensasjonsberettiget etter lov 12. desember 2003 nr. 
108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. 

 

II 

 

Endringsforskriften trer i kraft straks 

 

4 Merknader til forslaget: 

 

Forslaget til § 9-3-2 sier ikke uttrykkelig at justeringsforpliktelsen utsettes, men det vil følge som en direkte 
konsekvens av at det åpnes for å overføre justeringsplikt og –rett. Merverdiavgiftsloven § 9-3 første ledd 
bestemmer at ”[j]ustering etter § 9-2 tredje og fjerde ledd kan unnlates i det omfang den som overtar 
kapitalvaren overtar justeringsforpliktelsen”. Overdrageren vil altså ikke måtte foreta justering på 
overdragelsestidspunktet, selv om mottaker ikke oppfyller vilkårene for å overta justeringsplikten, dersom 
kapitalvaren overføres til ny mottaker som er eller blir registrert avgiftssubjekt innen utløpet av den terminen 
første overdragelsen skjer og dermed oppfyller vilkårene. Tilsvarende gjelder overføring av 
tilbakeføringsplikten i merverdiavgiftsforskriften § 9-7-1.  

 

Når det gjelder virkningstidspunktet for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, er det den generelle 
bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 14-1 som kommer til anvendelse. For frivillig registrering innebærer 
dette at virkning gis tidligst fra og med den oppgaveterminen den elektroniske søknaden ble loggført eller 
papirsøknaden ble postlagt. 

 

Forslaget benytter gjennomgående begrepet ”mottaker” om samtlige subjekter involvert unntatt den 
opprinnelige overdrageren, selv om enkelte av disse mottakerne også vil være overdrager i og med at 
kapitalvaren overdras i flere ledd. Bestemmelsen blir imidlertid mer leservennlig dersom begrepet 
”overdrager” reserveres for det subjektet som først overdrar kapitalvaren. I forslaget til § 9-3-2 annet ledd, 
hvor det har vært nødvendig å skille ut mottakerne som ikke oppfyller vilkårene for å overta 
justeringsplikten, benyttes begrepet ”midlertidig mottaker”. Selv om det ikke fremgår uttrykkelig av 
bestemmelsen, vil det kunne være flere midlertidige mottakere.  

 

Forslaget vil gjelde situasjoner hvor det i utgangspunktet foreligger plikt til justering etter 
merverdiavgiftsloven § 9-2 tredje og fjerde ledd og hvor det er åpnet for overføring av retten og plikten til 
justering av inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 9-3. 
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Dokumentasjon som utferdiges i medhold av merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3 må angi overdrager og 
samtlige mottakere.  

 

Overdrageren og samtlige mottakere som er involvert vil bli solidarisk ansvarlige for justeringsforpliktelsene 
knyttet til kapitalvaren.  

 

 

5 Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

Endringen innebærer at realiteten i transaksjonen – overføring fra A til C – legges til grunn for 
avgiftsbehandlingen, og at mellomliggende overføring til B rent praktisk blir uten betydning. Staten vil på 
vanlig måte måtte forholde seg til evt. justering over opptil 10 år, i stedet for samlet justeringsoppgjør tidlig i 
justeringsperioden. Det antas derfor at endringen – sett bort fra en slik tapt likviditetsfordel for staten - kun 
vil ha begrensete økonomiske og administrative konsekvenser for avgiftsmyndighetene. 

For de avgiftspliktige innebærer endringen både en økonomisk besparelse (likviditetsfordel) og en 
administrativ forenkling ved at det når legges til rette for kontinuitet ofte forekommende transaksjonstyper. 
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Høringsinstanser: 
 
 
Akademikerne  
Kristian Augustsgate 9  
0164 OSLO 
 
Bedriftsforbundet  
C.J. Hambros pl. 5  
0164 OSLO 
 
Den Norske Advokatforening  
Kr. Augustsgt. 9  
0164 OSLO 
 
Energiverkets Landsforening  
Postboks 5481  
0305 OSLO 
 
Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA)  
Postboks 5485 Majorstua  
0305 OSLO 
 
Finansforbundet  
Avd. Oslo  
Schweigaardsgt. 14  
0185 Oslo 
 
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)  
Postboks 2473 Solli  
0202 OSLO 
 
Forbund for kommunal  
økonomiforvaltning og skatteinnkreving  
Postboks 1264 Vika  
0111 Oslo 
 
 
Handelshøyskolen BI  
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Elias Smiths vei 15  
1337 SANDVIKA 
 
Handels- og Servicenæringens 
Hovedorganisasjon  
Postboks 2483 Solli  
0202 OSLO 
 
Industrifinans  
Postboks 1626 – Vika  
0119 OSLO 
 
Kommunenes Sentralforbund  
Postboks 1378 Vika  
0114 OSLO 
 
Konkurransetilsynet  
Postboks 8132 Dep  
0033 OSLO 
 
Kredittilsynet  
Postboks 100 Bryn  
0611 OSLO 
 
 
Landsorganisasjonen i Norge  
Youngsgaten 11  
0181 OSLO 
 
 
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening  
Postboks 99 Sentrum  
0101 OSLO 
 
Norges Bank  
Postboks 1179 Sentrum  
0107 OSLO 
 
 
Norges Eiendomsmeglerforbund  
Inkognitogaten 10 A  
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0258 OSLO 
 
Norges Fondsmeglerforbund  
Postboks 292 Sentrum  
0103 OSLO 
 
Norges Handelshøyskole  
Hellevn. 30  
5035 BERGEN 
 
 
Norges Juristforbund  
Kristian Augustsgt. 9  
0164 OSLO 
 
 
Norges kommunerevisorforbund  
Postboks 1417 Vika  
0115 OSLO 
 
Norges Rederiforbund  
Postboks 1452 Vika  
0116 OSLO 
 
Norsk Investorforum  
Postboks 394 Sentrum  
0103 OSLO 
 
Norsk Kommuneforbund  
Kr. Augustsgt. 23  
0164 OSLO 
 
Norsk Eiendom 
Postboks 7185 Majorstuen 
0307 Oslo 
 
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L  
Postboks 452 Sentrum  
0104 OSLO 
 
Norske Finansanalytikeres Forening  



 2010/1731   Side 10 av 12 
 

Postboks 1276 Vika  
0111 OSLO 
 
NTL-Skatt  
v/Erling Broen  
Kristiansand ligningskontor  
Pb. 131  
4601 Kristiansand 
 
Næringslivets Hovedorganisasjon  
Postboks 5250 Majorstua  
0303 OSLO 
 
Oslo Børs  
Postboks 460 Sentrum  
0105 OSLO 
 
 
Regjeringsadvokaten  
Postboks 8012 Dep  
0030 OSLO 
 
 
Sivilombudsmannen  
Postboks 3 Sentrum  
0101 OSLO 
 
 
Skattebetalerforeningen  
Postboks 213 Sentrum  
0103 OSLO 
 
Sosialøkonomenes Forening  
Storgt. 26  
0184 OSLO 
 
Sparebankforeningen i Norge  
Universitetsgaten 8  
0164 OSLO 
 
Statistisk Sentralbyrå  
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Postboks 8131 Dep  
0033 OSLO 
 
Statkraft  
Postboks 494  
1322 Høvik 
 
Toll- og avgiftsdirektoratet  
Postboks 8122 Dep  
0032 OSLO 
 
 
Universitetet i Bergen  
Det juridiske fakultet  
Langesgt. 1  
5020 BERGEN 
 
Universitetet i Oslo  
Det juridiske fakultet  
Karl Johansgt. 47  
0162 OSLO 
 
Universitetet i Tromsø  
Det juridiske fakultet  
Breivika  
9037 TROMSØ 
 
Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet  
7491 TRONDHEIM 
 
Verdipapirfondenes forening  
Arbins gate 11  
0253 OSLO 
 
Verdipapirsentralen  
Postboks 6570 Rodeløkka  
0501 OSLO 
 
Skatt øst 
Skatt nord 
Skatt vest 
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Skatt sør 
Skatt Midt-Norge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


