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Stør re byg ge pro sjek ter:

Di rek te fra drag vs.  
jus te ring av mer verdi-
avgift

Artikkelen er 
forfattet av:
Se ni or ad vo kat
Ma rit Bon ne vie Wol le bæk
Ad vo kat fir ma et Haa vind

Fi nans de par te men tet  
trek ker til ba ke de ler  
av Skattedirektoratets  
om strid te mel ding fra  
i fjor som mer.

Skatte di rek to ra tet kom for et drøyt år 
si den med en ut ta lel se som blant an net 
stram met kraf tig inn på mu lig he te ne for 
di rek te fra drag for mva i stør re ut byg gings-
pro sjek ter (SKD mel ding 8/2011 av 4. juli 
2011). Ut byg ger ble hen vist til å be nyt te 
seg av justeringsreglene som kan gi mind re 
sam let fra drag og uan sett er lik vi di tets mes-
sig mind re guns tig. Etter be ty de lig på trykk 
fra bran sjen ut sat te di rek to ra tet iverk set tel-
sen av de to mest kontro ver sielle punk te ne 
i ut ta lel sen. I som mer har Fi nans de par te-
men tet bedt di rek to ra tet om å re vi de re 
de ler av sin tid li ge re ut ta lel se slik at det nå 
er en be ty de lig mind re ri si ko for å tape 
av gifts kro ner i stør re pro sjek ter. (Fi nans de-
par te men tets brev til Skatte di rek to ra tet 8. 
juni 2012)

Skattedirektoratets mel ding fra i fjor som-
mer er om hand let i fle re tid li ge re ar tik ler i 
Re vi sjon og Regn skap, se «Dår li ge re ram-
me vil kår for ut leie re av fast eien dom» av 
Ivan Skjæ ve land og «End rin ger i leie for-
hold og av gift» av Ma rit Bon ne vie Wol le-
bæk i hen holds vis nr. 6 og nr. 7 2011. I 
den ne ar tik ke len er der for ho ved fo ku set på 

de de le ne av di rek to ra tets mel ding som 
Fi nans de par te men tet nå har truk ket til-
ba ke.

Di rek te fra drag gjen nom 
til ba ke gå en de av gifts opp gjør vs. 
justeringsrett
Den prak tis ke ho ved re ge len ved ut leie av 
næ rings lo ka ler er at ut leier har søkt om fri-
vil lig regi stre ring i av gifts regis te ret etter 
mval. § 2-3, før s te ledd. Lo ka ler som lei es 
ut til bruk i av gifts plik tig virk som het, vil 
da om fat tes av av gifts plik ten og ut leier vil 
kun ne opp nå fra drag for mva på an skaf fel-
ser til næ rings lo ka le ne. Fullt fra drag for ut-
set ter at lo ka le ne er fullt ut ut leid til 
av gifts plik tig bruk. Del vis av gifts plik tig 
bruk, gir krav på del vis fra drag.

For å opp nå lø pen de fra drag for mva i 
byg ge pe ri oden, er det til strek ke lig at det er 
inn gått leie kon trakt med av gifts plik tig 
leie ta ker. Der som ut byg ger får leie kon trak-
ten på plass i lø pet av byg ge pe ri oden, kan 
det kre ves lø pen de fra drag for an skaf fel ser 
frem over i tid. For alle rede på løp te kost na-
der kan det med grunn lag i den inn gåt te 
leie kon trak ten sø kes om til ba ke gå en de 
opp gjør.

I de til fel le ne leie kon trakt med av gifts plik-
tig leie ta ker ikke er inn gått i lø pet av byg-
ge pe ri oden, kre ver MVA-for skrif ten 
§ 8-6-2 at byg ge til ta ket/ka pi tal va ren må 
være leid ut in nen seks må ne der etter full-
fø ring for at ut byg ger skal kun ne kre ve 
til ba ke gå en de av gifts opp gjør. Vi de re er det 
et krav at lo ka le ne ikke i mel lom ti den er 
tatt i bruk til ikke-av gifts plik tig for mål. 
Det er for stå el sen av vil kå rene for slikt 
til ba ke gå en de opp gjør Fi nans de par te men-
tet klar gjor de i sitt brev og som vi kom mer 
nær me re til ba ke til neden for.

En ut byg ger som ver ken er i po si sjon til å 
opp nå lø pen de fra drag i byg ge pe ri oden 
el ler til å få di rek te fra drag gjen nom til ba-
ke gå en de av gifts opp gjør, er hen vist til å 
bru ke justeringsretten. Justeringsreglene er 
ment å bi dra til at fra dra gets om fang skal 
re flek te re bru ken av ei en dom men over tid. 
I kor te trekk går reg lene ut på at ut byg ger 
vil kun ne opp nå del vis fra drag der som 
lo ka le ne i lø pet av en 10-års peri ode etter 
fer dig stil lel sen tas i bruk i av gifts plik tig 
virk som het. Ut byg ger kan i et slikt til fel le 
hen te ut 10 % av av gifts fra dra get pr. år for 
den gjen væ ren de de len av justeringsperio-
den, dvs. 10 år fra full fø rin gen.

Fristregelen for til ba ke gå en de av gifts opp-
gjør inne bæ rer at ut leier ri si ke rer å gå 
glipp av 10 % fra drag for hvert år lo ka le ne 
blir stå en de tom me etter full fø rin gen og at 
ut leier får en be ty de lig lik vi di tets mes sig 
be last ning ved at av gifts fra dra get gis i ra ter 
over inn til ti år, og ikke di rek te.

Skatte di rek to ra tet kom i fjor som mer til at 
6-må ne ders fris ten for til ba ke gå en de opp-
gjør nor malt be gyn te å løpe for hele byg-
get når det fore lå bruks til la tel se for ett 
lo ka le. Da var med and re ord hele pro sjek-
tet full ført etter di rek to ra tets tolk ning av 
reg lene. Det in ne bar en be ty de lig inn-
stram ming i mu lig he ten for di rek te fra-
drag for byg ge pro sjek ter som ble fer dig stilt 
i fle re trinn.

Ved opp fø ring av for ek sem pel kon tor bygg 
el ler kjø pe sen tre er det van lig at det gis 
bruks til la tel se til for ek sem pel før s te eta sje, 
mens det frem de les på går byg ge ar bei der i 
de øv rige eta sje ne. Skattedirektoratets tolk-
ning av reg lene med før te at ut leie av ett 
lo ka le – for ek sem pel en par ke rings kjel ler 
– i et stør re bygg kun ne sten ge for ret ten 
til di rek te fra drag for res ten av byg get. 
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Av gifts reg le ne slik di rek to ra tet tol ket dem, 
kun ne der med bi dra til en både be drifts-
øko no misk og sam funns øko no misk uhel-
dig prak sis ved at par ke rings kjel le ren ikke 
ble tatt i bruk før hele pro sjek tet sto fer-
dig.

Fi nans de par te men tet har nå (i brev til 
Skatte di rek to ra tet 8. juni 2012) kon klu-
dert med at di rek to ra tets for stå el se av 
re gel ver ket ikke er hen sikts mes sig. De par-
te men tet har der med kom met bran sjen i 
møte når det gjel der det mest sent rale 
spørs må let, nem lig når fris ten skal 
be gyn ne å løpe. Sel ve fris ten på 6 må ne der 
og at det in nen den ne fris ten må fore lig ge 
en «ef fek tu ert leie kon trakt», end res ikke.

Når fris ten be gyn ner å løpe – et 
spørs mål om én el ler fle re 
ka pi tal va rer
Reg lene om til ba ke gå en de opp gjør er 
knyt tet til justeringsreglene ved at det er 
justeringsreglenes de fi ni sjon av byg ge til-
tak, også om talt som ka pi tal va re, og fullfø-
ringstidspunkt som be stem mer når 
6-må ne ders fris ten for til ba ke gå en de 
av gifts opp gjør be gyn ner å løpe.

Fi nans de par te men tet skil ler sy ste ma tisk i 
sitt brev mel lom spørs må let om når full fø-
ring skjer og hva som er en el ler fle re ka pi-
tal va rer, før det på sis te side av den seks 
si der lan ge og nok så kom plek se drøf tel sen 
er kjen ner at «Spørs må let om når full fø ring 
skjer, er sam ti dig et spørs mål om hva som 
full fø res.»

Fullføringstidspunktet for en ka pi tal va re/
et byg ge til tak etter justeringsreglene er når 
det fore lig ger mid ler ti dig bruks til la tel se, 
fer dig at test el ler når lo ka le ne fak tisk tas i 
bruk, jf. mval. § 9-4, and re ledd. Spørs må-
let er alt så hva som skal reg nes som ett og 
sam me byg ge til tak/ka pi tal va re. Hver ka pi-
tal va re/hvert byg ge til tak har sitt eget full-
føringstidspunkt og der med sin egen juste-
ringsperiode og også sitt eget ut gangs-
punkt for 6-må ne ders fris ten for når byg ge-
til ta ket må være ut leid for å opp nå til ba ke-
gå en de av gifts opp gjør.

Ett pro sjekt, fle re ka pi tal va rer
Slik vi le ser de par te men tet, går det langt i 
å ak sep te re den prak si sen som har vært i 
bran sjen med å dele opp stør re ut byg-
gings pro sjek ter i uli ke ka pi tal va rer i de 
til fel le ne der det gis mid ler ti dig bruks til la-
tel se for de ler av ut byg gin gen. Det er det 
mot sat te ut gangs punk tet av det di rek to ra-
tet tok i fjor som mer og fjer ner langt på 
vei de uhel di ge øko no mis ke kon se kven-

se ne av di rek to ra tets tolk ning. Fi nans de-
par te men tet vi ser i den sam men heng til 
justeringsreglenes for mål om å re gu le re 
fra drags ret ten ut fra den re el le, fak tis ke 
bru ken av ka pi tal va ren over de 10 åre ne 
justeringsperioden lø per etter an skaf fel sen. 
I den ne sam men heng på pe ker de par te-
men tet blant an net at:

Skattedirektoratets av grens ning vil le gi •	
uhel di ge ef fek ter i form av tapt rett til 
di rek te fra drag (til ba ke gå en de av gifts-
opp gjør).
Bruk av sep ar ate justeringsperioder for •	
uli ke de ler av et bygg vil gi et fra drag 
som best re flek te rer bru ken i av gifts-
plik tig virk som het over tid.
Pro blem stil lin gen med trinn vis fer dig-•	
stil lel se vil ofte knyt te seg til ut leie bygg 
hvor re gel ver ket alle rede i dag opp stil-
ler stren ge do ku men ta sjons krav og 
leg ger opp til at det vil løpe uli ke juste-
ringsperioder for uli ke de ler av et bygg. 
Skattedirektoratets tolk ning in ne bar da 
in gen nev ne ver dig for enk ling for 
ut byg ge re, slik ut ta lel sen var ment å 
bi dra til.
Næ rings dri ven de ut byg ge re vil ha et •	
be ty de lig øko no misk in ci ta ment til å 
få sine lo ka ler ut leid så tid lig som 
mu lig, både for å få av kast ning i form 
av leie, men også for å få fra drag for 
av gift på opp fø rings kost na de ne gjen-
nom reg lene om til ba ke gå en de opp-
gjør.

Det sis te mo men tet over kan van ske lig 
le ses som noe an net enn en er kjen nelse av 
at ut byg ge re ikke har noen som helst nyt te 

av å sit te med tom me lo ka ler etter fer dig-
stil lel se. Den mest na tur li ge kon se kven sen 
av det te had de etter vårt syn vært å fjer ne 
6-må ne ders re ge len i sin hel het, men det er 
alt så ikke gjort.

Fi nans de par te men tet opp sum me rer med 
at: «… bygg kan an ses å be stå av fle re 
ka pi tal va rer, slik at bygg som ut vik les 
grad vis, må kun ne an ses å bli full ført grad-
vis.»

Ett pro sjekt, én ka pi tal va re
Det er imid ler tid vik tig å ha med seg at 
Fi nans de par te men tet også hol der fast ved 
sin tid li ge re ut ta lel se fra 2007 (Fi nans de-
par te men tets fortolkningsuttalelse av 16. 
no vem ber 2007) der det gis ut trykk for at 
ett ut byg gings pro sjekt i ut gangs punk tet vil 
være én ka pi tal va re. I dis se til fel le ne 
be gyn ner justeringsperioden å løpe når det 
sis te lo ka let er full ført, alt så også det te 
mot satt av hva di rek to ra tet ut tal te i fjor 
som mer. Der med vil det etter de par te men-
tets ut ta lel se være enk lere for ut byg ger å ha 
alle lo ka le ne ut leid in nen 6-må ne ders fris-
ten slik at det kan opp nås di rek te fra drag 
gjen nom til ba ke gå en de av gifts opp gjør for 
hele pro sjek tet.

Det er mu lig å se for seg et ut byg gings pro-
sjekt som er én ka pi tal va re, og der leie ta ker 
flyt ter inn i før s te eta sje i for ek sem pel 
2012, mens and re eta sje først er fer dig og 
leie ta ker flyt ter inn i 2013. Slik vi for står 
de par te men tet, vil det kun ne sø kes om 
til ba ke gå en de opp gjør for før s te eta sje når 
det er inn gått leie kon trakt for 1. eta sje og 

STRAM MET INN: Skatte di rek to ra tet kom for et drøyt år si den med en ut ta lel se som blant 
an net stram met kraf tig inn på mu lig he te ne for di rek te fra drag for mva i stør re ut byg gings pro-
sjek ter.
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til ba ke gå en de opp gjør for 2. eta sje for ut-
satt at leie for hol det for den ne eta sjen er 
ef fek tu ert in nen 6 må ne der etter full fø ring. 
Vi kom mer nær me re til ba ke til kra vet om 
ef fek tu ert leie kon trakt neden for. Etter 
de par te men tets ut ta lel se lø per justerings-
perioden i det te eks em pe let først fra 2013 
og lo ka le ne i før s te eta sje får i rea li te ten et 
11-års per spek tiv fra de lei es ut før juste-
ringsperioden er fer dig. Blant an net av den 
grunn vil det der for nor malt løn ne seg for 
ut byg ger at pro sjek tet an ses som fle re ka pi-
tal va rer.

Når er et pro sjekt én ka pi tal va re og når er 
det fle re ka pi tal va rer
Om et ut byg gings pro sjekt ut gjør én el ler 
fle re ka pi tal va rer, vil måt te vur de res kon-
kret. Om det te ut ta ler de par te men tet: 
«Mo men ter knyt tet til sel ve byg ge pro sjek-
tet, som at ut byg gin gen dek kes el ler ikke 
dek kes av sam me byg ge til la tel se el ler 
sam me ho ved en tre pri se, vil kun ne få 
be tyd ning for vur de rin gen av om det fore-
lig ger en el ler fle re ka pi tal va rer. Det 
sam me gjel der kon kre te for hold knyt tet til 
fer dig stil lel sen og opp start av virk som het 
(bru ken av lo ka ler).» Slik vi le ser de par te-
men tet, gis det her ut trykk for at der som 
enkeltlokaler fak tisk tas i bruk, vil det være 
et sterkt ar gu ment for at dis se lo ka le ne er 
en egen ka pi tal va re. Også tids as pek tet 
trek kes frem, men da i sam men heng med 

at ut byg ging som i ut gangs punk tet er ett 
byg ge til tak, vil kun ne de les opp ved ut set-
tel ser, stans mv. Samtidig ad va res det mot 
en kuns tig opp de ling av byg ge til tak for å 
omgå reg lene. For å be gren se mu lig he te ne 
for at det ved et mu lig frem ti dig bok et ter-
syn stil les spørs mål ved den av gifts be hand-
lin gen som er fore tatt, er det for nuf tig å 
kun ne do ku men te re den vur de rin gen som 
er gjort av om ut byg gin gen er ett el ler fle re 
byg ge til tak.

Fristavbrytelse ved ef fek tu ert 
leie kon trakt
Når det gjel der den kon kre te av bry tel se av 
6-må ne ders fris ten, var prak sis tid li ge re at 
det, på sam me måte som for fra drags rett i 
byg ge pe ri oden, var til strek ke lig å ha inn-
gått leie kon trakt. Da ble lo ka le ne an sett 
som leid ut etter for skrif tens be stem mel se. 
I fjor som mer stram met Skatte di rek to ra tet 
inn på den ne prak si sen og ut tryk te at det 
må fore lig ge en ef fek tu ert leie kon trakt for å 
av bry te fris ten. Fi nans de par te men tet gjør 
in gen end rin ger i Skattedirektoratets tolk-
ning på det te punk tet, og di rek to ra tet har 
i en ar tik kel fra 13. juni i år pre si sert at 
kra vet til ef fek tu ert leie kon trakt opp rett-
hol des.

En ef fek tu ert leie kon trakt fore lig ger i hen-
hold til Skattedirektoratets ut ta lel se fra i fjor 
som mer når leie ta ker har fått ju ri disk rett til 

å bru ke lo ka le ne og har en plikt til å be ta le 
leie for dis se. Det er ikke et krav at leie ta ker 
rent fak tisk har tatt lo ka le ne i bruk.

Der som 6-må ne ders fris ten for et lo ka le 
rent fak tisk har star tet sitt løp, dvs. byg ge-
til ta ket er full ført, er det alt så ikke len ger 
nok for å opp nå til ba ke gå en de av gifts opp-
gjør å inn gå en skrift lig leie kon trakt med 
mind re også leie pe ri oden star ter in nen 
fris tens ut løp. Et al ter na tiv kan da i noen 
til fel ler være å av ven te full fø rin gen av 
lo ka le ne, slik at et ef fek tu ert leie for hold er 
på plass in nen 6-må ne ders fris ten.

Også kra vet til ef fek tu ert leie kon trakt ble 
stilt i bero av Skatte di rek to ra tet i på ven te 
av Fi nans de par te men tets vur de ring. Etter 
det vi kjen ner til er det ver ken fra di rek to-
ra tets el ler de par te men tets side sagt noe 
om når den stren ge re tol kin gen av reg lene 
gjel der fra. Etter vår vur de ring er det gode 
ar gu men ter for å kun ne nå frem med at 
kra vet til ef fek tu ert leie kon trakt tid ligst 
kan gjel de fra Fi nans de par te men tets brev 
av 8. juni 2012. Det er imid ler tid vik tig å 
sør ge for at sel ve søk na den om til ba ke gå-
en de opp gjør er be hand let av skat te kon to-
ret in nen tre år fra full fø rin gen av det 
ak tuelle byg ge til ta ket. Hvis ikke ri si ke rer 
ut byg ger like vel å mis te ret ten til di rek te 
fra drag på grunn av for el del se.

Over fø ring av justerings-
posisjoner via hjel pe - 
sel skap
Vedfisjonfusjonavfasteiendomoppstårsærligeutfordringervedoverføringav
justeringsplikt/rett for inn gå en de mer verdi avgift. Skatte di rek to ra tet har sendt ut  
ethøringsforslagomendringavreglene,menløserforslagetproblemet?

Artikkelen er 
forfattet av:
Ad vo kat
Fro de Hegg dal Lar sen
Part ner Bing Hod ne land  
ad vo kat sel skap

Over dra gel se av fast eien dom ut lø ser juste-
ringsplikt. Det inne bæ rer at fra drags ført 
inn gå en de mer verdi avgift skal til ba ke be ta-
les til sta ten. Slik til ba ke be ta ling kan unn-
la tes der som er ver ve ren i ste det over tar 
justeringsforpliktelsen.

En mye be nyt tet transaksjonsform ved 
over dra gel se av fast eien dom er så kalt 

fisjonfusjon og bruk av så kalt hjel pe sel skap. 
Ved fisjonfusjon over fø res ikke den fas te 
ei en dom men di rek te fra sel skap A til sel-
skap C, men ved at sel skap A (ved fi sjon) 
over drar ei en dom men til hjel pe sel skap B. 
Der etter inn lem mes hjel pe sel skap B i sel-
skap C (ved fu sjon). Over dra gel sen til hjel-
pe sel skap B er så le des kun en kort va rig 
mel lom sta sjon før en de lig over fø ring til 


