
Kompensasjonsloven 4 - flyktningeboliger  

  

 

Skattedirektoratet har i brev 30. januar 2013 uttalt bl.a. følgende til en kommunerevisjon:  

 

 

"Det neste spørsmålet oppfatter vi, etter å ha vært i kontakt med Skatt vest, gjelder 

anskaffelser til flyktningeboliger (ikke asylmottak), nærmere bestemt om anskaffelser 

kommunen gjør til disse ikke dekkes av kompensasjonsordningen i motsetning til tilsvarende 

anskaffelser til andres boliger. I Merverdiavgiftshåndboken 2012 side 966 har 

Skattedirektoratet uttalt at kommunene vil ha rett til kompensasjon for merverdiavgiften på 

inventar og utstyr som stilles vederlagsfritt til disposisjon for beboerne. Begrunnelsen er at 

kompensasjonsordningen for kommunene er generell, og at det å stille inventar til disposisjon 

for beboere faller innenfor kommunenes sosialhjelpsvirksomhet. Imidlertid gjelder det som 

nevnt etter kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr 3 et generelt unntak fra 

kompensasjonsretten for kommunene ved utleie av fast eiendom, herunder leiligheter, enten 

det er til flyktningeboliger eller sosialklienter mv, bortsett altså fra leiligheter som nevnt i § 4 

tredje ledd. Bakgrunnen for unntaksregelen er at kommunene ellers ville kunne få en 

konkurransefordel i forhold til private ikke-avgiftspliktige utleievirksomheter, jf forarbeidene 

til loven, Ot.prp. nr. 1  (2003-2004) punkt 20.8.3 side 150. Dette konkurransehensynet gjør 

seg også gjeldende for inventar og utstyr som stilles til disposisjon fra kommunens side, enten 

man betegner det som vederlagsfri disposisjon eller ikke. Det å få kompensasjon for 

merverdiavgift på anskaffelser av inventar og utstyr til en bolig man selv leier ut, er prinsipielt 

en konkurransefordel overfor andre utleiere. Følgelig anser vi at det ikke vil foreligge rett til 

kompensasjon for kommunene for merverdiavgiften på inventer og utstyr som stilles til 

disposisjon for beboere de selv leier ut til. Motsatt vil det foreligge rett til kompensasjon 

dersom det skjer fra kommunen overfor beboere som leier av private siden anskaffelsen da 

ikke skjer som et ledd i kommunens utleievirksomhet. Dette vil bli presisert i 

Merverdiavgiftshåndboken 2013."   

 

 
 


