
Kompensasjonsloven § 6 andre ledd, jf § 10 tredje ledd – spørsmål om hvor sent en 

kommunes utgifter kan periodiseres 

 

I klageavgjørelse 31. august 2010 uttalte Skattedirektoratet bl.a. følgende: 

 

 

"Saken gjelder krav om kompensasjon av merverdiavgift basert på to fakturaer datert i april 

2009. kravet er fremmet på kompensasjonsoppgave for fjerde periode 2009. Det bestrides at 

kravet er foreldet med den begrunnelse at det følger av de kommunale 

regnskapsbestemmelser (anordningsprinsippet) at kontroll av inngående fakturaer kan 

medføre regnskapsføring på et vesentlig senere tidspunkt enn fakturadato. 

 

Etter kompensasjonsloven § 6 andre ledd skal kompensasjonsoppgave sendes periodevis, og 

hver periode omfatter to kalendermåneder. Krav om kompensasjon skal iht. § 6 fjerde ledd 

medtas i oppgaven for den periode beløpet er registrert i regnskapssystemet etter 

regnskapsbestemmelsene som følger av lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 

fylkeskommuner eller bokført i regnskapssystemet etter bestemmelsene i bokføringsloven 

eller i forskrift gitt i medhold av loven. For kommuner er foreldelsesfristen sammenfallende 

med fristen for å sende inn oppgave for neste periode, jf. kompensasjonsloven § 10 andre 

ledd. Fristen begynner iht. bestemmelsens tredje ledd å løpe fra den datoen 

kompensasjonsbeløpet er eller skulle vært registrert i regnskapssystemet etter bestemmelsene 

i § 6 fjerde ledd.  

 

Anordningsprinsippet for kommuner fremgår av kommuneloven § 48 nr. 2 annet punktum, 

hvor det fremgår at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for 

vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Tilsvarende 

bestemmelse er inntatt i tilhørende regnskapsforskrift § 7 tredje ledd.  

 

Anordningsprinsippet innebærer at betalingstidspunktet for utgiften ikke er av betydning i 

forhold til tidspunktet utgiften skal tas med i årsregnskapet. Det avgjørende er, slik det også 

fremgår av klagen, når varen eller tjenesten er mottatt. Skattedirektoratet har imidlertid i 

kompensasjonsrettslig sammenheng likevel lagt til grunn at (det senere) fakturatidspunkt i 

praksis kan legges til grunn ved den terminvise periodisering av kompensasjonskrav. Dette 

samsvarer med merverdiavgifts- lovgivningens tidfestingsprinsipp. Tolkningen er i 

foreldelsessammneheng til kommunenes gunst siden faktura ofte utstedes i en senere termin 

enn leveransen av varen eller tjenesten.  

 

Skattedirektoratet kan imidlertid ikke se at det følger av anordningsprinsippet at det er en 

adgang til å regnskapsføre en anskaffelse først for den periode den er er kontrollert av 

kommunen, jf. kommuneloven § 48 nr. 2 eller kommuneloven § 23, slik det vises til i klagen. 

Dersom en kommune er usikker på om en faktura er riktig i forhold til avtalt ytelse og pris 

kan utbetaling holdes tilbake, men dette vil ikke styre den underliggende regnskapsmessige 

behandling av tilfellet. Hvis fakturaen er riktig tilsier anordningsprinsippet at varen eller 

tjenesten skal regnskapsføres ved levering. Inneholder fakturaen feil i forhold til avtalt ytelse 

eller pris, vil fakturaen måtte korrigeres med en kreditnota, og utstedelse av ny faktura. Siden 

det ved innsendelse av oppgave for 4. termin 2009 er krevet kompansasjon på bakgrunn av 

faktura for april 2009, legger vi til grunn at angjeldende faktura var riktig og at levering fant 

sted i 2. termin 2009.  

 



Dersom kommunens revisor er i berettiget tvil om et kompensasjonskrav er korrekt, og ikke 

rekker å avklare spørsmålet før kravet foreldes, har Finansdepartementet i sin 

fortolkningsuttalelse av 2. mars 2004 akseptert at revisor kan attestere 

kompensasjonsoppgaven, og samtidig sende en bemerkning om forholdet til skattekontoret. 

Når spørsmålet er avklart, kan enheten selv sende inn en eventuell korrigert oppgave og 

tilbakebetale et eventuelt for høyt beløp. Slik tilbakebetaling skal skje ved ny oppgave for 

perioden, jf kompensasjonsforskriften § 5.  

 

Til Deres sammenligning med merverdiavgiftsregelverket, gjør vi oppmerksom på at 

næringsdrivende som skal periodisere etter fakturadato har fradragsrett for den inngående 

avgiften uavhengig av om anskaffelsen er betalt. Det er heller ikke, slik som anført i klagen, at 

fradraget kan kreves i en senere termin enn fakturadato hvis fakturaen av en eller annen årsak 

ikke er bokført tidligere. Uteglemt fradrag i en oppgavetermin skal iht. praksis fremmes på en 

tilleggsoppgave for samme oppgavetermin. Foreldelse vurderes etter foreldelseslovens 

alminnelige regler. 

 

Klagen er etter dette avslått." 
 


