
Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet 
BFU 22/11. Avgitt 16. september 2011. 
 
Spørsmål om overdragelse av justeringsrett for kommunalt vann- og avløpsanlegg og 
når justeringsperioden starter (Merverdiavgiftsloven §§ 9-1, 9-3 og 9-4) 
 
En kommune som får overdratt et vann- og avløpsanlegg kan overta justeringsrett for 
inngående merverdiavgift på anlegget. Et anlegg som utbygges i flere etapper over flere år ble 
ansett som flere kapitalvarer. Justeringsperioden for hver kapitalvare løper fra det blir gitt 
midlertidig brukstillatelse. For deler av anlegget som var tatt i bruk uten brukstillatelse, ble  
justeringsperioden likevel ansett å løpe fra anlegget ble tatt i bruk. 
 
Innsenders fremstilling av faktum og jus 
Et selskap (Selskapet) tilbyr kjøpere byggeklare hyttetomter i et større hyttefelt med ferdig 
infrastruktur. Kommunen står som utbygger av hovedledningen for vann og avløp, og 
Selskapet yter anleggsbidrag til kommunen for denne utbyggingen. Dette er anleggsbidrag 
som ikke belastes med merverdiavgift, da de oppkreves med hjemmel i plan- og 
bygningsloven.  
 
Selskapet står selv som utbygger/byggherre av grenledninger og stikkledninger frem til 
hyttene. Grenledningene skal overtas vederlagsfritt av kommunen og benyttes i dennes 
avgiftspliktige virksomhet med levering av vann- og avløpstjenester. Stikkledningene 
overdras til den enkelte hytteeier. 
 
Selskapet startet utbyggingen i 2008, og man ser for seg at utbyggingen fortsatt vil vare i ca 
10 år frem i tid. Kommunen har overtatt drifts- og vedlikeholdsansvaret for vann- og 
avløpsanlegget etter hvert som deler av anlegget er ferdigstilt, foreløpig henholdsvis januar 
2010 og november 2010. Selskapet har imidlertid fortsatt eiendomsretten til grenledningene. 
Det er søkt om byggetillatelse for hele området, og det vil bli utstedt ferdigattest når 
anleggene for hele området er ferdig. Det er etter det opplyste fra kommunen ikke underveis i 
prosessen søkt om, eller utstedt, midlertidige brukstillatelser. Selskapet vil nå søke om 
midlertidig brukstillatelse for den delen av anlegget som er tatt i bruk av kommunen. Partene 
skal også gjennomføre en formell overtakelsesforretning for de grenledningene som er 
ferdigstilt, slik at eiendomsretten overføres til kommunen. I den forbindelse ønsker Selskapet 
å tilby kommunen å overta justeringsrett til de aktuelle anleggene.  
 
Hyttefeltet er fortsatt under utbygging, og Selskapet har totalt budsjettert med en kostnad på 
MNOK X inkl. mva knyttet til grenledninger. Per dags dato har det påløpt kostnader på ca 
MNOK Y inkl. mva.  
 
Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften § 
9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett. 
  
Avgiftsrettslig vurdering 
Overdragelse av justeringsrett til kommunen 
Selskapet driver næringsvirksomhet utenfor merverdiavgiftsloven med salg av fast eiendom 
(tomter med ferdig infrastruktur) og har ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift. 
Merverdiavgift som pådras på de kommunale anleggene selskapet bygger ut som følge av 
tomteutviklingen, er følgelig ikke fradragsført/fradragsberettiget hos Selskapet.  
 



Grenledningene skal overdras vederlagsfritt til kommunen. Kommunen skal bruke anleggene i 
sin avgiftspliktige virksomhet med levering av vann- og avløpstjenester.  
 
I 2008 ble det innført justeringsregler for inngående merverdiavgift i merverdiavgiftsloven.  
 
Justeringsreglene innebærer at det ikke lenger bare er avgiftssituasjonen på 
anskaffelsestidspunktet for varer og tjenester som er avgjørende for rett til fradrag eller 
kompensasjon for merverdiavgift. Også endringer i en 10-årsperiode etter fullføring av en ny, 
om- eller påbygging av fast eiendom vil kunne få betydning. Reglene gjelder for byggetiltak 
som fullføres 1. januar 2008 eller senere. 
 
Hensikten med justeringsreglene er at retten til fradrag/kompensasjon for inngående 
merverdiavgift ved anskaffelse av bygg og anlegg i større grad enn tidligere skal gjenspeile 
bruken av anskaffelsen i avgiftspliktig/kompensasjonsberettiget virksomhet over tid. For å 
realisere dette formålet, åpner reglene for at rett og plikt til justering av inngående avgift kan 
overføres til ny eier ved salg og annen overdragelse av kapitalvarer. 
 
Justeringsreglene åpner for at ny eier av en kapitalvare kan kreve fradrag/oppjustering for 
tidligere ikke fradragsført merverdiavgift knyttet til den samme kapitalvaren, dersom ny eier 
skal benytte denne i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet.   
 
Reglene om overdragelse av rett og plikt til justering gjelder ved overdragelse av 
”kapitalvarer”. Det er på det rene at kommunale infrastrukturanlegg der inngående 
merverdiavgift på utbyggingskostnadene overstiger kr 100 000 er å anse som kapitalvarer, jfr. 
merverdiavgiftsloven § 9-1 (2) b). Det må foretas en vurdering av om det er snakk om ett eller 
flere byggetiltak/kapitalvarer.  
 
Momenter i denne vurderingen er om anlegget er omfattet av samme entreprise og samme 
byggetillatelse og om utbyggingen er inndelt i flere byggetrinn. Tidsaspektet vil også ha 
betydning. I dette tilfellet er anlegget omfattet av én byggetillatelse, og av én entreprise. 
Byggingen skjer imidlertid i flere byggetrinn, noe også tilkoblingen viser. Kommunen har i to 
etapper overtatt drifts- og vedlikeholdsansvaret for deler av anlegget. Selskapet startet 
utbyggingen i 2008, og man ser for seg at utbyggingen fortsatt vil vare i ca 10 år frem i tid. 
Det ville være upraktisk å anse hele denne utbyggingen som ett byggetiltak. I sin 
fortolkningsuttalelse av 16. november 2007 (til daværende merverdiavgiftslov §§ 26 b-e) har 
da også Finansdepartementet åpnet for at man kan se store utbygginger som flere 
byggetiltak/kapitalvarer: 
”Ved byggetiltak som går ut på nybygging vil det trolig være relativt enkelt å fastslå om det 
foreligger samme eller flere byggetiltak, og slike byggetiltak vil gjerne være så kostbare at 
beløpsgrensen på 100 000 kroner i inngående avgift uansett overstiges. Det kan imidlertid 
reises spørsmål om det foreligger ett eller flere byggetiltak – en eller flere kapitalvarer – ved 
større utbygginger som gjennomføres i flere byggetrinn. I slike tilfeller kan det være naturlig 
å anse de ulike byggetrinnene som flere byggetiltak og dermed som flere kapitalvarer. Det 
kan for eksempel tenktes at et kjøpesenter eller større kontorbygg blir utviklet som to 
forekjellige byggetrinn (i egne prosjekter) der byggetrinn 1 fullføres før byggetrinn 2 
begynner. I slike tilfeller antar departementet at det vil være både naturlig og hensiktsmessig 
å behandle de to byggetrinnene som to byggetiltak og dermed som to kapitalvarer. Dette vil 
gjelde selv om hele utbyggingen for eksempel omfattes av den samme hovedentreprisen eller 
byggetillatelsen.” 
 



Det er innsenders oppfatning at man ikke kan se hele utbyggingen av hyttefeltet, som strekker 
seg over ca 13 år, som ett byggetiltak. Kommunen har som nevnt overtatt deler av anlegget i 
to etapper. En praktisk tilnærming er at man anser det som ett separat byggetiltak når 
kommunen overtar drifts- og vedlikeholdsansvaret og kobler til deler av anlegget. Selskapet 
kan da søke om midlertidig brukstillatelse og overdra eiendomsretten til denne delen av 
anlegget til kommunen. For de deler av anlegget som kommunen allerede har overtatt drifts- 
og vedlikeholdsansvaret for, mener innsender at dette må kunne anses som ett byggetiltak, 
blant annet fordi det vil bli gitt samlet midlertidig brukstillatelse for anleggene, jfr. nedenfor.  
 
Justeringsperioden begynner å løpe når byggetiltaket er ”fullført”. Merverdiavgiftsloven § 9-4 
(2) har følgende bestemmelse når det gjelder fullføringstidspunktet for byggetiltak på fast 
eiendom: ”Slike kapitalvarer anses fullført når det er utstedt ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse, eller dersom slik attest eller tillatelse ikke er nødvendig, når kapitalvarene er 
tatt i bruk.” 
 
Det er her snakk om anlegg som krever ferdigattest, og det er ikke underveis søkt om 
midlertidige brukstillatelser. 
Selskapet vil nå be om midlertidig brukstillatelse på de deler av anlegget som kommunen har 
overtatt drifts- og vedlikeholdsansvaret for. Det er innsenders oppfatning at de ulike 
byggetiltakene må anses ”fullført” i merverdiavgiftslovens forstand når slike midlertidige 
bruketillatelser er gitt.  
 
De nærmere bestemmelser om overdragelse av rett til justering fremgår av 
merverdiavgiftsforskriften § 9-3-4 hvor det heter: 
”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 annen kompensasjonsberettiget mottaker etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om 
kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.” 
 
Det er videre et vilkår at den merverdiavgift som det overføres rett til å fradragsføre/få 
kompensasjon for gjennom oppjustering, ikke er fradragsført hos den som overdrar 
justeringsretten. Selskapet er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret og har ikke 
fradragsført merverdiavgift på kostnadene til grenledninger.  
 
Avgiftsmyndighetene har i flere tilfeller bekreftet at rett eller plikt til justering kan overdras til 
kommuner i forbindelse med overdragelse av teknisk infrastruktur. Et parallelt tilfelle som det 
foreliggende er for eksempel vurdert i en upublisert bindende forhåndsuttalelse fra Skatt Øst 
av 12. juni 2008. Skattekontoret uttalte der at et selskap som oppførte vann- og avløpsanlegg, 
veier mv. som skulle overdras vederlagsfritt til kommunen, kunne overføre en rett til justering 
av inngående merverdiavgift til kommunen. Det ble i denne forbindelse vist til at kommunen 
skulle benytte de aktuelle anleggene dels i forbindelse med sin merverdiavgiftspliktige 
virksomhet (vann- og avløpsanlegg), og dels i forbindelse med sin kompensasjonsberettigede 
virksomhet (vei).  
 
Når det gjelder vilkåret om at det må finne sted en ”overdragelse”, er det ikke noe krav at 
denne må skje mot vederlag. Dette ble lagt til grunn av Skatt Øst i den ovennevnte saken, og 
er bekreftet i en publisert bindende forhåndsuttalelse (BFU 02/09) fra Skattedirektoratet. Her 
var det også snakk om vederlagsfri overdragelse av infrastruktur, og dette ble ansett som en 
overdragelse som utløste justering etter daværende § 26 d (3) i merverdiavgiftsloven. Denne 
bestemmelsen omhandlet samlet justering i forbindelse med overdragelser, og tilsvarer ny 



merverdiavgiftslov § 9-2 (3). I tilegg er følgende nevnt i forarbeidene i forbindelse med 
innføringen av justeringsreglene (Ot. prp. nr. 59 (2006/2007 s. 53): ”Når det gjelder fast 
eiendom skal det skje en justering uavhengig av om eiendommen selges eller overlates til ny 
eier uten at det kreves opp vederlag. I et slikt tilfelle skal det alltid skje en reduksjon av 
fradragsretten, og overdragelsen må sidestilles med at eiendommen går over til ikke-
fradragsberettiget bruk. Det vil imidlertid være mulig å overføre retten og plikten til å justere 
til den som overtar eiendommen.”  Det kan følgelig legges til grunn at det forhold at 
Selskapet i dette tilfellet overdrar anleggene vederlagsfritt til kommunen, ikke vil være til 
hinder for at det kan finne sted en overdragelse av justeringsrett.  
 
I tillegg til de vilkår som fremgår av ovennevnte bestemmelser i merverdiavgiftsforskriften, er 
det et grunnleggende vilkår for at justeringsreglene overhodet skal komme til anvendelse at 
anskaffelsen er skjedd til bruk i næringsvirksomhet, og ikke eksempelvis privat. Dette 
fremgår ikke direkte av lov- eller forskriftstekst, men fremgår på side 49 i Ot. prp. nr. 59 
(2006-2007), der følgende uttales om denne problemstillingen: 
”I likhet med de prinsipper som gjelder for justeringsbestemmelsene innen EU, legger 
departementet til grunn at en forutsetning for at det overhodet skal skje en justering vil være 
at anskaffelsen har skjedd til bruk i næringsvirksomhet. Dette omfatter også anskaffelser til 
bruk i virksomhet utenfor loven.” 
I dette tilfellet har Selskapet anskaffet de varer og tjenester som inkorporeres i de kommunale 
anleggene som ledd i sin næringsvirksomhet med salg av tomter. Anskaffelsene er altså 
skjedd til næringsvirksomhet utenfor merverdiavgiftslovens område.  
 
På bakgrunn av ovennevnte er innsender av den oppfatning at Selskapet i tråd med de 
gjeldende justeringsregler vil kunne overdra rett til oppjustering av inngående merverdiavgift 
knyttet til de kommunale anleggene som overdras til kommunen. En forutsetning vil selvsagt 
være at de formelle kravene i merverdiavgiftsforskriften §§ 9-1-2 flg. med hensyn til 
dokumentasjon følges.  
 
Den nærmere fremgangsmåte for overdragelse av rett til justering fremgår av 
merverdiavgiftsforskriften § 9-3-5. Det fremgår at overføring av rett til å justere skal 
dokumenteres med en skriftlig, underskrevet oppstilling fra overdrageren som skal inneholde 
nærmere angitte opplysninger, jfr. merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3. Selskapet vil sørge for 
at det utarbeides oppstiling til kommunen som oppfyller disse formelle kravene.  
 
Selv om det ikke har avgjørende betydning, vil innsender påpeke at en mulighet til å overdra 
rett til justering i dette tilfellet, vil resultere i at inngående merverdiavgift på anskaffelser som 
faktisk benyttes til avgiftspliktig virksomhet i hele sin levetid, gjennom en 10-årsperiode vil 
kunne fradragsføres av kommunen. Et slikt resultat må etter innsenders oppfatning være fullt 
ut i samsvar med de grunnleggende hensyn bak justeringsreglene. 
 
Kommunens oppjusteringsrett 
En overdragelse av justeringsrett fra Selskapet til kommunen vil innebære at kommunen kan 
oppjustere 1/10 av inngående merverdiavgift hvert år i justeringsperioden, forutsatt at 
kommunen i hele denne perioden benytter anlegget i sin avgiftspliktige virksomhet. 
Justeringsperioden er på 10 år og løper fra tidspunktet for ferdigstillelse av 
anlegget/byggetiltakene. Ferdigstilt er byggetiltaket når det foreligger ferdigattest, midlertidig 
brukstillatelse eller når anlegget er tatt i bruk, jfr. drøftelsen ovenfor.  
 



Det vil som nevnt bli utstedt ferdigattest når hele VA-anlegget er utbygd. Selskapet vil nå 
søke om midlertidig brukstillatelser på de deler av anlegget som kommunen har overtatt 
drifts- og vedlikeholdsansvaret for. Innsender legger til grunn at det er datoen for utstedelse 
av midlertidig brukstillatelse som blir starttidspunktet for justeringsperioden for dette 
byggetiltaket. 
  
Selskapet har så langt pådratt seg kostnader på ca. MNOK Y knyttet til utbygging av 
grenledninger. Ikke fradragsført inngående merverdiavgift utgjør ca MNOK Z. Ved 
overføring av justeringsrett til kommunen kan 1/10 av avgiftsbeløpet utbetales årlig til 
kommunen fra staten for den resterende tiden av justeringsperioden. Dersom justeringsretten 
overføres til kommunen umiddelbart etter ferdigstillelse, vil all inngående avgift på sikt 
komme til fradrag gjennom oppjustering.  
 
Det er innsenders oppfatning at kommunen vil kunne kreve oppjustering for inngående 
merverdiavgift på utbyggingskostnadene for grenledningene med 1/10 av avgiften per år fra 
overdragelsen og frem til justeringsperiodens utløp. Justeringen/fradragsføringen skal skje på 
omsetningsoppgaven for 6. termin hvert år.  
 
Avsluttende bemerkninger 
Innsender ber om skattekontorets vurdering av hvorvidt Selskapet vil kunne overdra rett til 
justering av inngående merverdiavgift på utbyggingskostnader for kommunale anlegg til 
kommunen. Det anmodes om skattekontorets syn på hvorvidt vi står overfor ett eller flere 
byggetiltak, og for når justeringsperioden evt. begynner å løpe for de enkelte byggetiltak.  
Videre bes skattekontoret om å vurdere hvorvidt kommunen vil kunne oppjustere 
merverdiavgift på kostnader knyttet til grenledningene. 
 
 
Skattedirektoratets vurderinger 
Det legges til grunn at overdragelse av et vann- og avløpsanlegg er en justeringsutløsende 
hendelse som gir adgang til å overføre rett og plikt til å justere inngående avgift til en 
kommune som overtar anlegget til bruk i avgiftspliktig vann- og avløpsvirksomhet, jf 
merverdiavgiftsloven § 9-3 annet ledd annet punktum. 
 
Saken reiser sålede to spørsmål. For det første spørsmålet om Selskapets utbygging av vann- 
og avløpsanlegget kan anses som flere byggetiltak, kapitalvarer, i relasjon til justeringsreglene 
i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b. Dernest blir det spørsmål om starttidspunkt 
for justeringsperioden(e), med sikte på å avklare kommunens rett til oppjustering av fradraget 
for inngående avgift etter overtagelse av kapitalvaren(e) og justeringsretten, jf. 
merverdiavgiftsloven § 9-3 og FMVA § 9-3-1 annet ledd. 
 
Merverdiavgiftslovens justeringsbestemmelser gjelder kapitalvarer, herunder fast eiendom 
som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående avgift på kostnadene ved 
dette utgjør minst 100 000 kroner, jf. mval § 9-1 annet ledd bokstav b. I FMVA § 9-1-1 
betegnes dette som byggetiltak. I utgangspunktet vil et nybygg eller et nytt anlegg anses som 
ett byggetiltak eller en kapitalvare og således være gjenstand for samlet justering etter mval 
kapittel 9 II. 
  
Som det fremgår av innsenders sitat fra Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 16. 
november 2007, kan det imidlertid ved større utbygninger som gjennomføres i flere 
byggetrinn, være naturlig å anse de ulike byggetrinnene som egne byggetiltak og dermed som 



egne kapitalvarer. Som eksempel nevnes at et kjøpesenter eller større kontorbygg blir utviklet 
som to forskjellige byggetrinn (i egne prosjekter), der byggetrinn 1 fullføres før byggetrinn 2 
påbegynnes. I slike tilfeller antar departementet at det vil være naturlig og hensiktsmessig å 
behandle de to byggetrinnene som to byggetiltak og dermed som to kapitalvarer. Det 
presiseres at dette vil gjelde selv om hele utbyggingen, slik tilfellet er i nærværende sak, 
omfattes av den samme hovedentreprisen og byggetillatelsen.  
 
Skattedirektoratet har i melding 7/11 av 24. juni 2011 omtalt noen enkeltspørsmål om 
justeringsbestemmelsene. Her drøftes bl.a. om når et byggetiltak kan anses som en eller flere 
kapitalvarer og om trinnvis iverksettelse av bruk innebærer at det løper flere 
justeringsperioder.  
 
Direktoratet antar at departementets tolkningsuttalelse må forstås slik at det skal mye til før 
noe som bygningsteknisk, funksjonelt og kommersielt fremstår som ett nybygg kan defineres 
som flere kapitalvarer. En deling krever at hvert byggetrinn kan anses som egne prosjekter. På 
den annen side legges det til grunn at man ikke kan ta departementets eksempel bokstavelig, i 
den forstand at det ene byggetrinnet må være avsluttet før det neste påbegynnes. Poenget må 
etter direktoratets mening være at det kan tillegges betydning i vurderingen hvorvidt man kan 
identifisere et eget oppstarts- og fullføringstidspunkt for de aktuelle arbeidene. 
 
Skattedirektoratet er enig med innsender i at det vil være svært upraktisk å anse det 
omhandlede vann- og avløpsanlegget som ett byggetiltak og dermed en kapitalvare. Vi legger 
i den forbindelse vesentlig vekt på den lange utbyggingstiden. Anlegget består av 
grenledninger og stikkledninger til kommunens hovedledningsnett. Deler av anlegget, som ble 
påbegynt i 2008, er tatt i bruk, og kommunen har tatt over ansvaret for drift og vedlikehold av 
disse. Utbyggingen forventes å gå over ytterligere ti år. Flere byggetrinn er således ennå ikke 
påbegynt. Det er opplyst at kommunen vil gi midlertidig brukstillatelse til de delene som er 
tatt i bruk. Det vil også bli avholdt overtakelsesforretning for disse delene av anlegget. Senere 
vil kommunen gi midlertidig brukstillatelse og overta deler av anlegget suksessivt etter som 
det ferdigstilles for bruk. Vi legger til grunn at det enkelte byggetrinn er lett identifiserbart. 
Det er således enkelt å oppfylle kravene til registrerings- og dokumentasjonsplikt mv ved så 
vel anskaffelse og framstilling, som ved overføring av justeringsretten for hvert 
utbyggingstrinn. Det vises til FMVA §§ 9-1-2 og 9-3-5. Forutsatt at utbyggingen skjer slik 
som skissert, finner vi at hvert byggetrinn må kunne anses som det departementet betegner 
som byggetrinn i egne prosjekter i tolkningsuttalelsen av 16. november 2007. Hvert 
byggetrinn kan således anses som et eget byggetiltak og dermed som en egen kapitalvare i 
relasjon til justeringsbestemmelsene i merverdiavgiftsloven. 
 
Aksjeselskapet som bygger ut vann- og avløpsanlegget, driver avgiftsunntatt virksomhet med 
omsetning av fast eiendom og har følgelig ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift 
på anlegget. Som innsender påpeker, vil likevel en næringsdrivende som får overdratt en 
kapitalvare for å benytte den i avgiftspliktig virksomhet, kunne overta justeringsretten og 
dermed få adgang til å justere opp inngående avgift på kapitalvaren for den resterende del av 
justeringsperioden. Det vises til merverdiavgiftsloven § 9-3 og FMVA § 9-3. Anlegget skal 
benyttes i kommunens avgiftspliktige virksomhet med omsetning av vann og avløpstjenester. 
Etter overtakelse av anlegget vil kommunen derfor på nærmere vilkår kunne oppjustere den 
inngående avgiften på anlegget i den gjenstående del av justeringsperioden. Innsender ønsker 
derfor å få avklart starttidspunktet for justeringsperioden for hvert enkelt byggetiltak 
(kapitalvare). 
 



Etter merverdiavgiftsloven § 9-4 annet ledd er justeringsperioden for kapitalvarer i form av 
byggetiltak som omhandlet i § 9-1 annet ledd bokstav b, ti år etter fullføringen. Kapitalvarene 
anses fullført når det er utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, eller dersom slik 
attest eller brukstillatelse ikke er nødvendig, når kapitalvaren er tatt i bruk. 
 
Innsender opplyser at det vil bli søkt om midlertidig brukstillatelse fortløpende når byggetrinn 
under utbygging og planlagte senere byggetrinn blir ferdige til bruk. Justeringsperioden for 
disse byggetrinn (kapitalvarene) vil følgelig løpe fra brukstillatelse blir gitt. I den grad 
byggetrinnene overdras til kommunen i forbindelse med at brukstillatelse gis, oppnår således 
kommunen full justeringsperiode, ti år, for oppjustering av den inngående avgiften på 
byggetrinnet.  
 
Deler av vann- og avløpsanlegget er opplyst å allerede være tatt i bruk uten at brukstillatelse 
er gitt. Innsender har ikke gitt nærmere opplysninger om når bruken startet eller om dette 
gjelder ett eller flere byggetrinn. Det er opplyst at kommunen har overtatt ansvaret for drift og 
vedlikehold av denne del av anlegget, men at eiendomsretten ikke er overdratt. Innsender 
opplyser videre at det vil bli søkt om brukstillatelse og at denne delen av anlegget samtidig vil 
bli overdratt til kommunen. Innsender forutsetter at justeringsperioden for denne delen av 
anlegget vil løpe fra brukstillatelse gis. 
 
Skattedirektoratet er ikke enig med innsender og legger til grunn at justeringsperioden for 
denne del av anlegget startet da anlegget ble tatt i bruk. Bestemmelsen i merverdiavgiftsloven 
§ 9-4 annet ledd kan ikke forstås slik at starttidspunktet kan utsettes ved å unnlate å søke om 
nødvendig brukstillatelse. I slike tilfeller må justeringsperioden anses å løpe fra tidspunktet da 
byggetiltaket, kapitalvaren, faktisk tas i bruk.  
 
Konklusjon 
Aksjeselskapets utbygging av vann- og avløpsanlegget i hyttefeltet anses som flere 
byggetiltak, kapitalvarer, i relasjon til justeringsbestemmelsene i merverdiavgiftsloven 
kapittel 9. 
 
For byggetiltak som er tatt i bruk uten nødvendig brukstillatelse løper justeringsperioden fra 
byggetiltaket faktisk ble tatt i bruk. For byggetiltak som per dato ikke er tatt i bruk, løper 
justeringsperioden fra tidspunktet for utstedelse av midlertidig brukstillatelse. 
 
 


