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VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN
AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND

BAKGRUNN

I e-post av 12. august er vi bedt om å utrede spørsmålet om Ås kommune har retten til
kompensasjon for betalt avgift vedrørende oppføring og drift av en fotballhall. Vi har
mottatt opplysninger om hallen og vedtak i flere e-poster. Denne vurderingen bygger på
disse opplysningene.

Ås kommune har ført opp en fotballhall i egen regi. Hallen skal lånes ut til et lokalt
idrettslag. Utlånet innebærer ingen forpliktelse til å betale leie. Imidlertid ønsker
kommunen å pålegge idrettslaget å avsette midler til et fond.
Fondets formål skal være å spare midler til fremtidige investeringer for idretten i Ås
kommune som følge av stor befolkningsvekst. Fondet er planlagt etablert i 2014 med en
inngangsverdi på1,2 mill. kr og årlig avsetning skal deretter være 390 000 kr. Bruk av
midlene skal i henhold til fondets instruks innarbeides som idrettens egenkapital i Ås
kommunes tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv, som igjen er grunnlag for søknad
om spillemidler i kommunen. I denne tiltaksplanen inngår både kommunale og private
prosjekter.

I kommunens saksutredning nr 40/14 om avtale om bruk av ÅS fotballhall, fremgår det at
det opprinnelig var planlagt at Ås Idrettslag skulle betale inn kr 1,5 millioner og så årlig
kr 390 000 til dekning av finanskostnader. Dette er så foreslått endret av til at idrettslaget
setter av et tilsvarende beløp, årlig kr 390 000 og et engangsbeløp som på grunn av
likviditetssituasjonen i laget, reduseres til kr 1 200 000. Fondet skal brukes som
beskrevet ovenfor.

Ingen andre idrettslag eller foreninger i Ås kommune er pålagt tilsvarende plikt til å
avsette til fond for fremtidige anlegg.
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Fotballhallen var stipulert til å koste kr 12 700 000. Da hallen var ferdigstilt viste det seg
at de faktiske kostnadene ble kr 11 070 000. Kommunen har finansiert hele hallen med
lånte midler. Kommunen har ikke mottatt spillemidler som var planlagt med
kr 2 000 000. Ås kommune har heller ikke mottatt innskudd fra idrettslaget som
opprinnelig var planlagt å utgjøre kr 1 500 000. I tiden som er gått etter ferdigstillelse,
ca. 2 år, er det ikke betalt leie fra idrettslaget.

Fotballgruppa har lagt ut 57 000 kr for støydempende nett i hallen. Dette som følge av
krav fra kommuneoverlegen. For å unngå at hallen ble stengt ble disse nettene kjøpt inn
av fotballgruppa. Kommunen vil imidlertid dekke disse kostnadene.

Ved fremforhandling av ny bruksavtale for hallen vil følgende fordeling av hallen bli lagt
til grunn;

- Hallen skal kunne disponeres inntil 40 % av åpningstiden av skoler,
barnehager og andre kommunale virksomheter.
- Hallen skal kunne disponeres inntil 10 % av andre idrettslag i Ås kommune.
Ås IL fotball fordeler treningstiden til andre i samråd med Ås idrettsråd.
- Hallen skal maksimalt leies ut til andre til markedspris inntil 5 % av tiden.

RETTSREGLENE

I hovedregel har Ås kommune rett til kompensasjon for betalt merverdiavgift. Det følger
direkte av kompensasjonslovens § 3, jfr. § 2, bokstav a. Kommunen har rett til
kompensasjon for all betalt merverdiavgift.

Kompensasjonslovens § 4 hjemler unntak fra retten til kompensasjon. Forutsetning for
kompensasjon er at merverdiavgiften som kreves kompensert, er til bruk i kommunens
egen virksomhet. Dette innebærer at kommunen selv må stå for bruken av varen eller
tjenesten som er kjøpt. I forhold til fast eiendom innebærer det at kommunen må bruken
stå for kommunens regning og risiko. Vilkåret innebærer at kommunen må ha
driftsansvar og det økonomiske ansvar for bygget.

I lovens § 4, nr. 3 er det unntak for merverdiavgift på varer og tjenester til fast eiendom
som leies ut. Utleie av fast eiendom vil si at eiendommen stilles til disposisjon for en
annen mot vederlag. Normalt består vederlaget i et periodisk økonomisk vederlag. Dette
er imidlertid ikke avgjørende. Det vil anses som leie også hvis brukeren yter annet form
for faktisk vederlag til kommunen for bruken. Eksempler på slikt vederlag er
engangsinnskudd f.eks. andel av oppføringskostnader, eller ytelse av tjenester f.eks. drift
og vedlikehold eller dugnadtjenester. Grensen for hva som anses å være leievederlag og
ikke er et ganske komplisert tema.Det er flere uttalelser fra avgiftsmyndighetene om dette
og nedenfor siteres de sentrale:

Uttalelse 2 mars 2004
«Dersom en kommune låner ut eller på annen måte vederlagsfritt stiller fast eiendom
eller andre eiendeler til disposisjon for andre, anser departementet at kommunens
anskaffelser vil være kompensasjonsberettiget uansett om låntakers bruk/rådighet er
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total eller ikke. Et eksempel på slik bruk vil være at skolens gymnastikksal og
mosjonsapparater vederlagsfritt blir benyttet av ulike idrettsforeninger i kommunen.
Kompensasjonsmessig bør dette likestilles med egen drift på betingelse av at
kommunen dekker alle utgifter forbundet med driften av bygget inklusive renhold.
Departementet antar også at dersom betalingen er helt symbolsk, for eksempel for å
dekke rengjøring, vil det ikke anses å foreligge utleie. Dersom eksempelvis
fotballgruppen betaler et lite beløp hver gang den henter nøkkel til gymsalen, eller
det koster et lite beløp å få benytte hele bygningen der skolefritidsordningen drives en
ettermiddag/lørdag for å holde bursdagsselskap, antar departementet dermed at
kompensasjonsordningen vil gjelde. Det samme gjelder hvor brukerne av en
kommunal gymsal spleiser på renholdet.
Hvorvidt det foreligger et låneforhold eller et utleieforhold, vil måtte avgjøres etter en
konkret vurdering. Dersom eksempelvis en kommune kutter i tilskuddet til en
idrettsforening, men kommunen lar foreningen benytte den kommunale idrettshallen
vederlagsfritt, antar departementet at det etter omstendighetene kan anses å være slik
forbindelse mellom tilskuddsreduksjonen og den vederlagsfrie bruken at det må anses
å foreligge et leieforhold.»

MVA håndboken punkt 23.5
«Imidlertid må det å stille et idrettsanlegg (vederlagsfritt) til disposisjon for
allmennheten (kompensasjonsberettiget), avgrenses mot utleievirksomhet som ikke er
kompensasjonsberettiget, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 3. Det foreligger
utleie etter bestemmelsen i § 4 annet ledd nr. 3 av et idrettsanlegg når det stilles til
disposisjon for bruker mot vederlag. Vederlaget trenger ikke nødvendigvis ytes som et
månedlig leiebeløp på vanlig måte etter en alminnelig leiekontrakt. Også eksempelvis
et idrettslags hele eller delvise finansiering av oppføringen av anlegget gjennom
tilskudd av pengebeløp, innskudd til kjøp av maskiner til drift av anlegget og
dugnadsarbeid mv. vil måtte anses som vederlag, derimot ikke gaver fra andre enn
brukerne. I den grad den som yter vederlag rent faktisk bruker anlegget eller har
førsteprioritet innenfor bestemte tidsrom, vil det foreligge utleie.»

Skattedirektoratets fellesskriv av 24. mai 2013:

«Det foreligger utleie etter bestemmelsen i § 4 annet ledd nr 3 av et idrettsanlegg
når det stilles til disposisjon for bruker mot vederlag. Vederlaget trenger ikke
nødvendigvis ytes som et månedlig leiebeløp på vanlig måte etter en alminnelig
leiekontrakt. Også eksempelvis et idrettslags hele eller delvise finansiering av
oppføringen av anlegget gjennom tilskudd av pengebeløp, innskudd til kjøp av
maskiner til drift av anlegget og dugnadsarbeid mv vil måtte anses som vederlag,
derimot ikke gaver fra andre enn brukerne. I den grad den som yter vederlag rent
faktisk bruker anlegget eller har førsteprioritet innenfor bestemte tidsrom, vil det
foreligge utleie.»

Kompensasjonsloven gir kommunen en generell rett til kompensasjon. Dersom en fast
eiendom dels brukes av kommunen selv, f.eks. en idrettshall brukes på dagtid til
gymnastikkundervisning for kommunens skoleelever, vil denne egne bruken gi rett til
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kompensasjon. Dersom kommunen så bruker hallen i virksomhet som ikke gir rett til
kompensasjon skal betalt avgift fordeles etter bruk på henholdsvis
kompensasjonsberettiget og ikke berettiget bruk. Fordelingen vil i slike tilfeller skje etter
faktisk bruk, herunder en vurdering av hvor mye av hallen som brukes og tiden som
medgår til ikke kompensasjonsberettiget bruk. Dersom anlegget i sin helhet utelukkende
utenfor kompensasjonsområdet, skal hele avgiften tilordnes ikke kompensasjonsberettiget
avgift.

Kompensasjonslovens § 16 inneholder regler om justering av betalt merverdiavgift ved
oppføring av fast eiendom. Ved ferdigstillelse krever kommunen kompensasjon etter den
bruk anlegget hadde på ferdigstillelsestidspunktet. Dersom bruken senere endres, må
kommunen justere kompensasjonskravet. Justeringsperioden er 10 år etter ferdigstillelse
av anlegget eller det tidspunkt anlegget ble tatt i bruk. Avgiften som er betalt for
oppføring av anlegget fordeles med 1/10 på hvert av årene i justeringsperioden. Ved
utløpet av hvert år sammenlignes den faktiske bruken igjennom året (gjennomsnittlig
bruk) med den bruk som ble lagt til grunn da kompensasjon ble krevd ved
ferdigstillelsen. Dersom det er avvik skal kompensasjonskravet for det året justeres i
samsvar med avviket. Det vises til forskrift til kompensasjonsloven § 6 og
merverdiavgiftsforskriftens kap. 9.

VURDERING

Fotballhallen eies av Ås kommune. I følge det opplyste har Ås kommune kjøpt for egen
regning og risiko varer og tjenester i forbindelse med oppføring av bygningen. Det
legges til grunn at Ås Kommune skal stå for drift økonomisk og at idrettslaget ikke bidrar
på noen måte, hverken med arbeidsinnsats, dugnad, eller på annen faktisk måte.

Vurderingen videre innebærer derfor å vurdere om det er å anse som vederlag at
kommunen stiller som vilkår at idrettslaget skal avsette til fond. Slik utkast til vedtak er
utformet er det et vilkår for bruken av fotballhallen at idrettslaget avsetter til fond. Sett
fra idrettslagets synsvinkel pålegges man en utgift/kostnad som følge av bruken av
fotballhallen. Dette taler for at det er et vederlag for bruken. Riktignok ikke et
tradisjonelt vederlag, men likevel en kostnad som følge av lånet av hallen. .

Idrettslaget skal etablere fondet. Fondets midler skal øremerkes investeringer i
fremtidige og større renovering av eksisterende idrettsanlegg i Ås kommune.
Retningslinjer for disponering av fondet skal fastsettes i samråd mellom idrettslaget og
Ås Idrettsråd. Fondets midler skal kun avsettes til prosjekter som er innarbeidet i Ås
kommunes tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Fondet inngår da som idrettens
egenkapital i fremtidige investeringsprosjekter. For idrettslaget medfører
fondsavsetningen en utgift/kostnad den og denne kan bare endres etter avtale med Ås
kommune. Videre er midlene øremerket et spesielt formål som idrettslaget selv ikke
styrer. For kommunen vil fondet bidra som egenkapital ved oppføring av fremtidige
anlegg, og ved renovering av gamle. Dette vil innebære at behovet for kommunal
finansiering blir mindre. Nå eksisterer ikke et slikt fond, og kommunen har f.eks.
finansiert hele den fotballhallen det her er snakk om.
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Det er ingen generell plikt til å opprette fond for fremtidige idrettsanlegg for andre lag og
foreninger i Ås kommune. Det er en klar kobling mellom plikten til å opprette og avsette
til fondet og retten til å låne hallen. Denne koblingen taler veldig sterkt for at
fondsavsetningen er å anse som vederlag for bruk av hallen. I kompensasjonslovens
forstand får da unntaket i kompensasjonslovens § 4 nr. 3 anvendelse. Ås kommune kan
ikke kreve kompensasjon for den tid idrettslaget bruker hallen.

Det er opplyst i egen e-post at idrettslaget har lagt ut for kommunen ved kjøp av
støydempende nett til hallen. Kommunen skal imidlertid dekke dette. I og med at
kommune dekker de faktiske kostnadene ved kjøpet er dette ikke å anse som leievederlag
i lovens forstand. At idrettslaget legger ut for kommunen påvirker ikke retten til
kompensasjon.

Ås kommune skal dels bruke idrettshallen selv og dels leie den ut. Kommunen har krevd
kompensasjon for all betalt merverdiavgift vedrørende oppføring av hallen. Fra det
tidspunkt utleie skjer må kompensert avgift justeres etter justeringsreglene, lovens § 16
og kompensasjonsforskriftens § 6. Justeringen skal bare skje for den andel som leies ut.
Det er antall timer til utleie sammenlignet med totalt antall timer som medfører
justeringsplikt. Det er summen av antall timer utleid som skal legges til grunn herunder
utleie til idrettslaget og utleie til andre til markedspris.

Ås kommune kan unngå justering av kompensert avgift dersom fondet ikke etableres. Vi
antar også at dersom det blir et generelt krav til fondsavsetning for alle idrettslag i
kommunen vil det også medføre at justering ikke blir nødvendig. Avgjørende for at
justering i fremtiden ikke skal være aktuelt er at idrettslaget ikke pålegges å sette av til et
fond fordi de låner fotballhallen.

Ås kommune vurderer å endre utlånsbetingelsene slik at idrettslaget ikke må sette av til
fond, men leier på vanlig måte. I så tilfelle vil plikten til å justere inntre fra det tidspunkt
leieavtalen inngås. Fordelingen mellom egen bruk og utleie blir i så fall som ovenfor.

Kommunen må selv ha ansvar økonomiske for drift og vedlikehold samt utstyret i hallen
for at unntaket i kompensasjonslovens § 4, 2 ledd nr. 3 ikke skal få anvendelse.
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KONKLUSJON

1. Avsetning til fond som vilkår for lån av fotballhallen anes som vederlag for bruken av
fotballhallen. Ås kommune har ikke rett til kompensasjon, jfr. kompensasjonslovens
§ 4, 2 ledd nr. 3.
1.1. Dersom kravet til fond ikke innføres vil det ikke anses som leie

2. Ved utleie av hallen fra kommunen til Ås Idrettslag må kompensert avgift justeres.
2.1. Justering foretas fra det tidspunkt leievederlag kreves.
2.2. Ås kommune må foreta en justering av kompensert avgift i forhold til at man

ikke har krav på kompensasjon for idrettslagets bruk.

Oslo, 26.08.14

Ole-Jørgen Wilberg
Advokat
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