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Notat 

Dokumentasjon av krav på momskompensasjon 

Innspill fra Virke og Revisorforeningen til møte med Finansdepartementet 16. september 
2013 
 
Revisorforeningen og Virke arbeider sammen for å få etablert en bedre praksis for 
dokumentasjon av krav på momskompensasjon fra private eller ideelle virksomheter som 
produserer helse- og omsorgstjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester. Vi har 
begge vært i kontakt med departementet om dette tidligere.  

Gjeldende uttalelser og praksis 
Uttalelser fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet legger nå til grunn at 
virksomhetene, for å ha rett på kompensasjon, må dokumentere kravet med kopi av 
kommunens tildelingsvedtak i sine regnskaper. En dom 27.6.2013 fra Ofoten tingrett, som 
departementet gjorde oss oppmerksom på, bygger også på dette. Vi mener at denne 
praksisen er unødvendig tungvint, urimelig overfor virksomhetene og kommunene og 
betenkelig med tanke på personvernet til brukerne.  
 
Tildelingsvedtakene inneholder normalt sensitive personopplysninger, inkludert informasjon 
om brukernes rusproblemer og psykiske lidelser. Fra skattemyndighetene har dette blitt møtt 
med at institusjonene kan få tildelingsvedtakene fra den enkelte brukeren (samtykke) og at 
sensitive personopplysninger kan sladdes.  
 
Dette er informasjon som verken administrativt personale i institusjonene, revisor eller 
skattemyndighetene bør ha tilgang til, heller ikke med samtykke fra brukeren. Slik 
informasjon er ikke nødvendig for å avgjøre rett på momskompensjon. Sladding av 
vedtakene i kommunen er ressurskrevende, og det er i praksis vanskelig å få etablert 
forsvarlige rutiner i de enkelte kommunene. Det er også klart uheldig å basere seg på at 
institusjonene må innhente kopi av tildelingsvedtakene fra den enkelte bruker, som ofte er i 
en svært vanskelig livssituasjon. 

Justering av skattemyndighetenes uttalelser og praksis 
Etter momskompensasjonsloven § 12, skal den som har fremmet krav om eller mottatt 
refusjon innrette bokføringen slik at det til enhver tid kan kontrolleres at kompensasjon for 
merverdiavgift ytes etter reglene i denne lov.  
 
Dokumentasjonen skal underbygge at kravet er berettiget. Bakgrunnen for de nevnte 
uttalelsene om dokumentasjon, er erfaringer fra kontroll som tyder på at det er krevet og gitt 
uberettiget momskompensasjon. Vi forstår at dette har forsterket behovet for å sikre at krav 
på momskompensasjon oppfyller vilkårene.  
 
Målet vårt er å få aksept for en løsning basert på at virksomhetene dokumenterer sine krav 
med en form for dokumentasjon fra kommunen som ikke inneholder taushetsbelagt 

http://www.skatteetaten.no/no/radgiver/rettskilder/skattedirektoratets-meldinger/kompensasjon-for-merverdiavgift/
http://www.revisorforeningen.no/?did=9584311


 

 
Den norske Revisorforening 
Postboks 2914 Solli  0230 OSLO  Henrik Ibsens gate 100  Telefon: 23 36 52 00 • • • • Telefax: 23 36 52 02 2  
firmapost@revisorforeningen.no  revisorforeningen.no  NO 980 374 092 MVA • •

informasjon. Det bør ikke stilles altfor spesifikke krav. Det bør være rom for å finne løsninger 
som passer til rutinene mv i den enkelte kommune, samtidig som dokumentasjonen må være 
tilstrekkelig til å underbygge kravet på momskompensasjon. Vi vil vise at krav på 
momskompensasjon kan dokumenteres forsvarlig innenfor disse rammene. 
 
Der kommunene bruker private institusjoner i sitt tilbud av lovpålagte tjenester, skjer 
tjenesteproduksjonen i et samarbeid mellom institusjonen og kommunen, der institusjonen 
står for en del av det totale tjenestetilbudet. Fordelingen mellom institusjonen og kommunen 
kan variere mye. Den administrative organiseringen av tilbudet varierer også mellom 
kommunene. Det gjør at avtaler og rutiner mv. varierer fra kommune til kommune, mellom 
ulike tjenesteområder og mellom de enkelte institusjonene som kommunen har avtaler med.  
Dokumentasjonen vil nødvendigvis måtte gjenspeile den faktiske organiseringen i hvert 
tilfelle. Det er derfor verken mulig eller hensiktsmessig å ha helt spesifikke krav til 
dokumentasjon. Det bør derimot være mulig å gi mer generelle retningslinjer som tar hensyn 
til at omfanget av hjelpen og den aktuelle hjemmelen som ligger til grunn for ytelsen skal 
være dokumentert (jf. Finansdepartementets uttalelse s. 5). 
 
Samarbeidet mellom institusjonen og kommunen er, så vidt vi har bragt på det rene, alltid 
basert på en rammeavtale om hvilken kapasitet institusjonen skal stille til rådighet for 
kommunen (kalles også ytelsesavtale mv). Rammeavtalen vil typisk inkludere bestemmelser 
om samhandlingen med kommunen, priser, forutsatt bruk og momskompensasjon. 
Rammeavtalen kan gi kommunen en rett/opsjon på kjøp av enkeltplasser eller en plikt til å 
kjøpe et visst antall plasser eller pleietjenester. Rammeavtalene bør inngå i 
dokumentasjonen av krav på momskompensasjon, men vil normalt ikke i seg selv være 
tilstrekkelig dokumentasjon av faktisk bruk. 
 
Med dokumentasjon av faktisk bruk, tenker vi her på hvilke typer tilbud og tjenester som er 
ytt til hvor mange brukere og i hvor lang tid (omfang) og lovhjemmelen som ligger til grunn for 
ytelsen. Ulike former for dokumentasjon utstedt av kommunen, kan oppfylle dette formålet. I 
Oslo kommune er praksis at bydelene, i medhold av inngått rammeavtale, kjøper 
enkeltplasser hos institusjonene. Avtalen gir informasjon om brukeren, hvilke ytelser 
vedkommende skal få fra institusjonen og i hvor lang tid, og lovhjemmelen for ytelsen. Disse 
avtalene, med identiteten til brukeren sladdet, vil sammen med rammeavtalen være 
forsvarlig dokumentasjon. Annen form for enkeltvis bekreftelse fra kommunen med den 
samme informasjonen om bruk av plass/tilbud, bør være like forsvarlig. Det bør også være 
forsvarlig med samlebekreftelser fra kommunen som innenfor en periode spesifiserer bruken 
av plass/tilbud på type og omfang av tilbud, gruppert på brukere som får ytelser på samme 
lovgrunnlag (hjemmel). Alta kommune har innført en praksis der all konkret informasjon om 
grunnlaget tas inn i vedlegg til tildelingsvedtakene. Selve vedtaket opplyser kun at brukeren 
har et berettiget behov, hjemmelen for ytelsen og hvilket tilbud vedkommende har rett på. 
Kopi av disse vedtakene fra kommunen bør, når de er forsvarlig anonymisert, godtas som 
dokumentasjon.  
 
Vi mener at det kan være rimelig og forsvarlig å stille følgende generelle krav til 
dokumentasjonen: 
 

• Dokumentasjonen skal være skriftlig og inngå i institusjonens regnskapsmateriale. 
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• Dokumentasjonen skal være utstedt av kommunen som er lovpålagt å yte tilbudet 
som den aktuelle tjenesten er en del av. 

 
• Dokumentasjonen skal vise den aktuelle hjemmelen som ligger til grunn for ytelsen. 

Dokumentasjonen må være spesifisert slik at den viser brukere som får ytelser på 
ulikt grunnlag hver for seg, ev. at den viser brukere enkeltvis (anonymisert). 

 
• Dokumentasjonen skal vise omfanget av ytelsen. Dokumentasjonen må være 

spesifisert slik at den viser faktisk utnyttelse/bruk av institusjonens tilbud. 
Rammeavtale med kommunen vil normalt være en del av dokumentasjonen, men er 
ikke tilstrekkelig alene. 

 
• Dokumentasjonen skal ikke inneholde personsensitiv informasjon, inkludert 

opplysninger om det konkrete behovet for kommunens tilbud (sykdoms- og rushistorie 
mv.), navn eller andre opplysninger som kan være egnet til å identifisere den enkelte 
bruker. 
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