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Merverdiavgiftskompensasjon - foreldelse og revisorattest      

 

Vi viser til Norges kemner- og kommuneøkonomers forbunds (NKKF) brev 23. januar 

2014.  

 

NKKF ber Finansdepartementet vurdere om merverdiavgiftslovens regler for 

omsetningsoppgaven også kan innføres for kompensasjonsoppgaven. Dette gjelder 

kompensasjonslovens regler om foreldelse av kompensasjonskrav og kravet til 

revisorattest.  

 

Regelverket om merverdiavgiftskompensasjon er under løpende vurdering, se omtale i 

Prop. 1 LS (2013-2014) kap. 25.2. Også spørsmålet om en eventuell forlengelse av 

kommunenes frist for å sende inn kompenasjonsoppgave er omtalt her, se avsnitt 25.2.2 

hvor det er uttalt følgende: 

  
«Det ble varslet i Prop. 112 L (2011 – 2012) at departementet ville se på en eventuell 

utvidelse av kommunenes frist for å sende inn kompensasjonsoppgave samt kravene til 

dokumentasjon ved innsending av kompensasjonsoppgaver fra private virksomheter. 

Departementet har funnet grunnlag for å endre innleveringsfristen for tredje periodes 

kompensasjonsoppgave fra 20. august til 31. august, se kapittel 17. Spørsmålet om utvidelse 

av kommunenes siste frist for å sende inn krav om kompensasjon til skattekontoret, 

eventuelt slik at den samsvarer med den frist som gjelder for de private virksomhetene som 

omfattes av ordningen, er noe som etter departementets oppfatning bør vurderes i en 

eventuell bredere evaluering av ordningen. Hensynet til forutberegnelighet når det gjelder 

utbetalingene fra staten, må da nøye vurderes opp mot kommunenes behov for en smidig 

praktisering av ordningen.» 

 

Bakgrunnen for kravet om revisorattestasjon er omtalt i Ot.prp. nr. 1 Skatte- og 



 

Side 2 

avgiftsopplegget 2004 – lovendringer (2003-2004) avsnitt 20.8.5. Her er det uttalt:  

 
«I tråd med utvalgets innstilling går departementet også inn for at dokumentasjonskravene 

forenkles. Departementet foreslår at krav om kompensasjon skal vedlegges 

revisorerklæring. Ettersom egendeklarasjon og etterfølgende kontroll er det som gjelder i 

merverdiavgiftssystemet for øvrig, kan det reises spørsmål om hvorfor det anses nødvendig 

med revisorbekreftelse. Departementet vil her vise til at det i merverdiavgiftssystemet for 

øvrig er et krav til næringsdrift, det vil si at registrerte næringsdrivende skal levere 

betalingsoppgaver. Næringsdrivende med liten omsetning under registreringsgrensen og 

med negative oppgaver blir fulgt opp spesielt med tanke på at disse ikke lenger måtte fylle 

vilkårene for å være registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Den foreslåtte 

kompensasjonsordningen har en helt annen karakter. Dette blir en ren utbetalingsordning 

som kan sammenlignes med andre utbetalingsordninger, slik som trygdeutbetalinger, 

sosialhjelp eller næringsstøtte. Kontrollbehovet blir derfor større enn ved vanlige 

omsetningsoppgaver for merverdiavgift.» 

 

Vi takker for innspillet og tar det med oss i vårt videre arbeid med kompensasjons-

regelverket.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Elisabeth Berge  e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Andreas Skatvold Eide 

rådgiver 
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