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AVTALE OM OVERFØRING AV RETT TIL JUSTERING AV MERVERDIAVGIFT 

 

 

mellom 

 

Gjerdrum kommune, org. nr. 864 949 762, heretter betegnet som «Mottaker»  

 

og 

 

Ask Brodal AS, org nr. [  ], heretter betegnet som «Overdrager» 

 

 

1. Bakgrunn - formål 

 

Gjerdrum kommune vedtok [dato] en detaljreguleringsplan for felt B8-10, Brådalsfjellet 2. 

Denne fastlegger i reguleringsbestemmelsen en rekke krav knyttet til utbyggingen i området, 

herunder rekkefølgebestemmelser.  

 

Utbygger er grunneieren i området, og skal forestå opparbeidelsen av nødvendig infrastruktur.  

Formålet med avtalen er å legge til rette for overføring av justeringsplikten og -retten for mva. 

for infrastruktur som skal prosjekteres og opparbeides av Overdrager, og deretter 

vederlagsfritt overdras til kommunen for fremtidig eie, drift- og vedlikehold, jf. lov om 

merverdiavgift av 19. juni 2009 kapittel 9 og lov om kompensasjon av merverdiavgift for 

kommuner av 13. desember 2003 § 16. 

 

Ved signering av avtalen anses overdrageren underrettet om at element av statsstøtte som ev. 

måtte ligge i denne avtalen, jf. EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1 anses gitt under henvisning til 

unntaket for bagatellmessig støtte jf. § 2 i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak 

fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. 

 

Overdrager erklærer at selskapet på tidspunkt for signering av avtalen verken har mottatt eller 

er kjent med at selskapet i fremtiden vil motta økonomisk støtte av noen art fra stat eller 

kommune. Overdrager er heller ikke en del av et konsern som på tidspunkt for signering av 

denne avtale har mottatt eller er kjent med at vil motta slik støtte. 

 

Dersom overdrager eller selskaper som inngår i samme konsern som overdrager i løpet av 

gjenværende del av justeringsperioden mottar slik støtte skal mottaker gis skriftlig 

underretning om dette. 

 

2. Gjenstand for justering 

 

Justeringsplikten og -retten skal overføres for alle deler av infrastrukturanlegg som overdras 

kommunen vederlagsfritt til eie, drift- og vedlikehold, jf. vedlagte oversikt (vedlegg 1). 

Justeringsplikten og -retten overføres fra det tidspunkt anlegget overdras til kommunen ved 

overdragelsesforretning. Tilbakebetaling av merverdiavgiften skjer over en 10-årsperiode fra 

overdragelsesdatoen for det enkelte anlegg. 

 

I samsvar med merverdiavgiftsloven kapittel 9 og forskrift om merverdiavgift kapittel 9, se 

særlig § 9.3.3, skal Overdrager oversende til kommunen en skriftlig oppstilling som 

inneholder alle nødvendige opplysninger. 
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Av fremstillingen skal det fremgå hvordan merverdiavgiften som skal justeres fordeler seg på 

henholdsvis merverdiavgiftspliktig og merverdiavgiftskompensasjonsberettiget virksomhet på 

kommunens hånd. Den skriftlige oppstillingen skal være datert og undertegnet av Overdrager, 

og attestert av revisor ved første års innsendelse. 

 

3. Gjennomføring av justering 

 

Ved overføring av justeringsplikt fra overdrager til kommunen skal ikke justeringsbeløp føres 

i verken kompensasjonsoppgave eller omsetningsoppgave hos kommunen. Overdragelse av 

justeringsplikt gir ikke grunnlag for utbetaling fra staten til kommunen. Overdragelse av 

justeringsplikt er heller ikke grunnlag for innbetaling fra kommunen til staten, med mindre 

kommunen tar anlegget i bruk i virksomhet som verken omfattes av kompensasjonsloven eller 

merverdiavgiftsloven.  

 

Overføring av justeringsrett setter kommunen i stand til å fremme krav om justering på sine 

kompensasjonsoppgaver for merverdiavgift for 6. termin hvert år. Kravet for det enkelte år 

utgjør 1/10 av latent justeringsrett som overdrager har pådratt seg ved utbygging av 

anleggene.  

 

Overdrager skal sende påminnelse til kommunen om fremsettelse av justeringskrav innen 31. 

desember det enkelte år sammen med følgende opplysninger: 

 Årets justeringsbeløp, 

 Avtalt administrasjonsvederlag, jf. punkt 5 nedenfor,  

 Kontonummer for innbetaling, og 

 Forventet utbetalingsdato fra kommunen til overdrager 

 

Påminnelsen sendes Gjerdrum kommune v/økonomi med henvisning til denne avtalen.  

 

Kommunen fremmer krav om merverdiavgiftskompensasjon/refusjon for hele kalenderåret i 

oppgaven for 6. termin hvert år, jf. merverdiavgiftsforskriften § 9.5.1 (1). 

 

Kommunen overfører årlig utbetalt kompensasjonsbeløp for anlegg omfattet av punkt 2 i 

denne avtalen til overdrager. Overføring av justert merverdiavgiftsbeløp fra kommunen til 

Overdrager skal skje innen fjorten dager etter at kommunen har mottatt 

kompensasjonsbeløpet fra staten. 

 

4. Partenes ansvar og risiko 

 

Risiko for endringer i regelverk eller praktisering som medfører at justeringsrett endres, eller 

helt bortfaller, påhviler overdrager. 

Overdrageren har ansvaret for at opplysningene som nevnt i punkt 3 er materielt og formelt 

korrekte.  

 

Kommunen har ansvar for feil og mangler i forhold til innsending av krav om kompensasjon, 

herunder for at kompensasjonsoppgaver blir sendt inn i tide. Dersom Justeringsbeløpet av 

andre grunner ikke blir utbetalt fra avgiftsmyndighetene til kommunen, har ikke overdrageren 

krav på utbetaling fra kommunen. 

   

5. Administrasjonsgebyr 
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Kommunen beregner et gebyr for det administrative arbeidet som denne avtalen medfører 

med 25 % av mottatt justeringsbeløp (1/10 av total justeringsrett) fra staten per år. 

 

Administrasjonsgebyret forfaller til betaling ved mottatt justeringsbeløp fra staten og 

motregnes av kommunen ved utbetaling til overdrager etter punkt 3. 

 

6. Tvister 

 

Enhver tvist under denne Avtalen skal søkes løst gjennom at Partene forhandler om en 

minnelig løsning. Dersom enighet ikke oppnås kan hver Part bringe saken inn for de ordinære 

domstoler.  

 

*** 

 

Denne avtale i to eksemplarer, ett eksemplar til hver av partene. 

 

 

 

Gjerdrum ……………….2017 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Gjerdrum kommune Ask Brodal AS 

 

 

Vedlegg: 

1. Mal for justeringsoppstilling 

2. Godkjent teknisk plan ihht planbestemmelser pkt. 2.2 

3. Mal for overtagelsesprotokoll 


