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Saken gjelder anke over tinglysingsnektelse.

En del av gnr. 102 bnr. 18 i Ås kommune ble ved tomtesalgsavtale 12. oktober 2001
overdratt fra Sameiet Granheim til Ås kommune. Kjøpesummen var satt til 810 000
kroner. Den delen av gnr 102 bnr 18 som tomtesalgsavtalen knyttet seg til, er senere skilt
ut som bnr 372.

Skjøte på gnr. 102 bnr. 3 72 til Ås kommune ble utstedt 14. februar 2008 og av kommunen
sendt til tinglysing ved brev til Statens kartverk 21. februar 2008. Avgiftsgrunnlaget for
beregning av dokumentavgift ved tinglysingen, var i skjøtet satt til kjopesummen, 810 000
kroner.

Ved brev 29. februar 2008 sendte Statens kartverk skjøtet i retur med den begrunnelse at
det oppgitte avgiftsgrunnlaget syntes åpenbart for lavt. Det ble bedt om at markedsverdien
av grunnen med påstående bygning( er) på tinglysingstidspunktet ble opplyst og lagt til
grunn som avgiftsgrunnlag.

Ved brev 24. april 2008 sendte Ås kommune på ny skjøtet til tinglysing. Kommunen
opprettholdt sin vurdering om at det er tomteverdien som skal legges til grunn for
avgiftsberegningen, men oppregulerte den opprinnelige kjøpesummen til 909 000 kroner i
henhold til stigningen i konsumprisindeksen. Etter ytterligere korrespondanse mellom
partene fattet Statens kartverk 9. juni 2008 vedtak om å nekte tinglysing av skjøtet.

Ås kommune har i rett tid påanket tinglysingsnektelsen.

Askommune har i det vesentlige gjort gjeldende:

Det er ikke korrekt at kommunen fikk rettslig rådighet over bygningen i 2003. Oppføringen
og ferdigstillelsen av bygningen i 2003 var utelukkende et resultat av en faktisk rådighet
over eiendommen.

Rettslig rådighet fikk kommunen først høsten 2007 da skjøtet ble utstedt og
urådighetserklæringen slettet. 3-års fristen som Kartverket henviser til er dermed ikke
utløpt.

Det vises også til dokumentavgiftsloven § 7 første ledd som støtter kommunens oppfatning
om at bare tomteverdien skal danne grunnlaget for beregning av dokumentavgift. Av
bestemmelsen fremgår det at dokumentavgift skal beregnes av den delen av eiendommen
som det er ervervet eiendomsrett til. Tomtesalgsavtalen omfatter etter sin ordlyd og sitt
innhold utelukkende tomten. Bygningen har hele tiden vært eiet av kommunen som således
aldri har ervervet noen eiendomsrett til denne.
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Ås kommune har nedlagt slik påstand:

1) Statens kartverks vedtak 09.06.2008 om tinglysingsnekt oppheves.
2) Grunnlaget for beregning av dokumentavgift settes til oppjustert tomteverdi,

tilsvarende kr 909 000.

Statens kartverk har i det vesentlige gjort gjeldende:

Tinglysingsmyndigheten finner ikke på bakgrunn av det materielle og rettslige innholdet

som fremkommer i anken noe grunnlag for omgjøring, og opprettholder vedtaket om at den

ankende part skal betale dokumentavgift basert på markedsverdien av angjeldende

eiendom med påstående bebyggelse på tinglysingstidspunktet.

Det følger av dokumentavgiftsvedtaket § 1 at det skal betales avgift til statskassen ved

tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, såfremt ikke annet følger

av lov eller av vedtaket selv. Avgiftsplikten inntrer ved tinglysingen av dokumentet, jf

dokumentavgiftsloven § 6 første ledd. I henhold til bestemmelsene i dokumentavgiftsloven

§ 7 første ledd, skal avgiften beregnes av salgsverdien av eiendommen som det erverves

eiendomsrett til i forbindelse med det avgiftspliktige dokumentet.

Tinglysingsmyndigheten har etablert en fast og langvarig praksis for at det er

markedsverdien av eiendommen ved tinglysingstidspunktet som skal utgjøre grunnlaget for

beregningen av dokumentavgiften. Nevnte praksis har også støtte i forarbeider og

rettspraksis.

Tinglysingsmyndigheten finner heller ikke at nærværende sak faller inn under en av

fritaksbestemmelsene i dokumentavgiftsreglene.

Det følger av dokumentavgiftsvedtaket § 3 at ved førstegangsoverføring av en selvstendig

og i sin helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk, og overføring av bygg under

arbeid, betales avgift bare av salgsverdien av tomten, dersom det blir tinglyst

hjemmelsoverføring til denne.

Det er en forutsetning for at fritaket skal komme til anvendelse at bygningen ikke har vært

i bruk i mer enn maksimalt 3 år før tinglysingen, med mindre det foreligger tungtveiende

grunner til at tinglysingen er utsatt. Bygningen anses for å ha blitt tatt i bruk på det

tidspunkt eier får rettslig rådighet over den, og treårsfristen løper således fra dette

tidspunktet.

Ankende part har hatt rettslig rådighet over bygningene siden ferdigstillelsen i 2003, og

ankende parts sak faller dermed utenfor nevnte fritak. Det er her uten betydning at

pantobligasjon utstedt til Christiania Bank og Kredittkasse ASA, samt en
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urådighetserklæring til fordel for Sameiet Granheim, ikke ble slettet før henholdsvis
november 2007 og februar 2008, så lenge den ankende part har hatt rettslig rådighet over
bygningen helt fra byggingen ble iverksatt og frem til i dag.

Statens Kartverk har formulert slik konklusjon:

Tinglysingsmyndighetens vedtak datert den 6. juni 2008 om å nekte tinglysing av
skjøte for eiendommen gnr 102 bnr 372 i Ås kommune stadfestes.

Lagmannsretten bemerker:

Saken gjelder nektelse av tinglysing av skjøte. Begrunnelsen for nektelsen er at rekvirenten
overfor Statens kartverk har fastholdt at det er kjøpesummen ved kjøp av

eiendommen/tomten i 2001 som skal legges til grunn som avgiftsgrunnlag ved beregning
av dokumentavgift, dog oppregulert i henhold til endringen i konsumprisindeksen.

Hjemmel for å ilegge dokumentavgift følger av dokumentavgiftsloven § 1, jf Stortingets

årlige avgiftsvedtak § 1 første ledd.

Dokumentavgiftsloven § 1 lyder:

Dersom Stortinget vedtar at det skal svares dokumentavgift til statskassen gjelder de
bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov.

Stortingets årlige avgiftsvedtak § 1 første ledd første ledd for 2008 lyder:

Fra  1. januar 2008 skal det i henhold til lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift
betales avgift til statskassen ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast
eiendom, herunder bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomta. Avgiften
utgjør 2,5% av avgiftsgrunnlaget, men minst kr 250.

I følge dokumentavgiftsloven § 6 første ledd inntrer dokumentavgiftsplikten ved tinglysingen av
dokumentet. Det er følgelig det formelle eierskiftet som utløser avgiftsplikten. Størrelsen på
dokumentavgiften er derimot avhengig av hva som legges til grunn som utgangspunkt for
beregningen. Det må her tas stilling til om det er salgsverdien på salgstidspunktet eller på
tinglysingstidspunktet som skal legges til grunn for avgiftsberegningen.

Regelen om hvordan eiendommens verdi skal fastsettes fremgår av dokumentavgiftslovens § 7,
sammenholdt med forskrift om dokumentavgift, i første rekke § 2-2 fjerde ledd.

Dokumentavgiftsloven § 7 lyder:
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Avgift av dokument som gjelder overføring av hjemmel som eier til fast eiendom beregnes
av salgsverdien av fast eiendom, herunder bygninger og faste anlegg, som det erverves
eiendomsrett til i forbindelse med det avgiftspliktige dokument. Avgift av dokument som
overfører hjemmel til bygning på festet grunn og tilhørende festerett til tomta, beregnes
tilsvarende.

Hvis registerføreren finner at eiendomsverdien eller annet avgiftsgrunnlag ikke er
tilfredsstillende opplyst, plikter den som har begjært dokumentet tinglyst etter
anmodning agi alle nødvendige opplysninger og å ansette verdien/avgiftsgrunnlaget
etter beste skjønn. Verdien/avgiftsgrunnlaget skal påføres dokumentet.

Det grunnlag som er oppgitt i dokumentet skal legges til grunn for
avgiftsberegningen, med mindre registerføreren finner at det åpenbart er for lavt. I så
fall skal han fastsette verdien. Fastsettelsen kan påklages til vedkommende
departement.

Er eiendoms- eller bruksrett til fast eiendom overtatt med hjemmel i lov til pris som
er fastsatt med hjemmel i lov 1. juni 1917 nr 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker, i
lov 11. juni 1993 nr 66 om pristiltak eller i lov 20. desember 1996 nr 106 om
tomtefeste, skal avgiften beregnes etter denne pris. Er retten overtatt med hjemmel i
lov til åsetespris, gjelder bestemmelsene i lov 19. juni 1964 nr 14 om arveavgift § 14
fjerde ledd tilsvarende.

Ved oppløsning av sameie beregnes avgiften av salgsverdien av fast eiendom som
den enkelte sameier erverver hjemmel til ut over verdien av den ideelle andel han
hadde i sameiet. Denne regel gjelder også ved utskiftning etter lov av 22 desember
1950 nr. 2.

Forskrift om dokumentavgift§ 2-2 fjerde ledd lyder:

Avgiftsgrunnlag.
Verdien av løsøre tas ikke med i avgiftsgrunnlaget.
Er eiendomsrett overtatt til pris som er fastsatt med hjemmel i lov av 1. juni 191 7 nr.
1 eller i prislovgivningen, legges denne til grunn selv om den er lavere enn
salgsverdien.

Ved ekspropriasjon tas de lovbestemte tillegg til erstatningssummen med i
avgifts grunnlaget.

Avgiftspliktige eller den som handler på avgiftspliktiges vegne skal gi alle
nødvendige opplysninger og ansette avgiftsgrunnlaget etter beste skjønn slik at den
svarer til eiendommens salgsverdi på ervervstiden. Skal registerfører fastsette
eiendomsverdien i medhold av dokumentavgiftsloven § 7 tredje ledd, legges
salgsverdien på tinglysingstidspunktet til grunn. Kan salgsverdien på
tinglysningstidspunktet ikke fastlegges på tilfredsstillende måte, nyttes liknings- eller
skattetaksten med et tillegg som fastsettes i samråd med vedkommende
likningskontor etter forholdene på ervervstiden.
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Ifølge dokumentavgiftsloven $ 7 skal det svares dokumentavgift av "salgsverdien" som det
"erverves eiendomsrett til i forbindelse med det avgiftspliktige dokument." Ordlyden i
dokumentavgiftsloven § 7 med tilhørende forskrifter er ikke entydig eller klar. Spørsmålet om
hvordan bestemmelsen skal forstås har vært behandlet av Høyesterett som i kjennelse av
18. september 2008 (HR-2008-01588-A) uttaler at "en naturlig, språklig forståelse av ordlyden i
sin sammenheng, gir holdepunkter for knytte avgiftsgrunnlaget til verdien på
tinglysningstidspunktet", jf. avsnitt 37.

Etter dette legger lagmannsretten til grunn at det er tinglysningstidens markedsverdi som skal
ligges til grunn ved beregningen av avgiften etter dokumentavgiftsloven § 7, og ikke den
historiske verdien.

Spørsmålet er dernest om det ved tinglysing av en allerede inngått tomtesalgsavtale på en
eiendom hvor kjøperen senere har oppført bygninger, påløper dokumentavgift av eiendommens
verdi med påstående bygninger.

Dette spørsmålet er ikke uttrykkelig berørt av Høyesterett i kjennelsen av 18. september 2008.

Spørsmålet var imidlertid oppe for Borgarting lagmannsrett i kjennelse av 26. november 2007,
(LB 2007-167696). Saken gjaldt Statens kartverks avgjørelse om å nekte tinglysing av en
festekontrakt. Bakgrunnen for nektelsen var at rekvirenten på tross av at eiendommen på
tinglysingstidspunktet allerede var bebygd, ikke opplyste eiendommens avgiftsgrunnlag slik at
det kunne beregnes dokumentavgift. Rekvirenten hevdet at han ikke skulle svare dokumentavgift
for verdien av bebyggelsen da denne var oppført av ham selv etter at han hadde inngått
festekontrakt på eiendommen. Lagmannsretten stadfestet tinglysingsmyndighetens avgjørelse om
å nekte tinglysing og uttalte at tinglysing av festekontrakten i saken utløste dokumentavgift, og at
dokumentavgiften skulle beregnes av verdien av festetomten med dens påstående bygninger.

Spørsmålet er endelig om unntaksbestemmelsen i dokumentavgiftsvedtaket § 3 får anvendelse.
Den lyder slik:

Ved førstegangsoverføring av en selvstendig og i sin helhet nyoppført bygning som ikke er
tatt i bruk, og overføring av bygg under arbeid betales avgift bare av salgsverdien av tomta
dersom det blir tinglyst hjemmelsoverføring til denne.

I Borgarting lagmannsretts ovennevnte kjennelse 26. november 2007 ble det lagt til grunn
at i og med at det var snakk om bygninger som var oppført av den reelle eier, falt saken
utenfor ordlyden i unntaksbestemmelsen, og utenfor rekkevidden av unntaksbestemmelsen
slik den anvendes i henhold til Toll- og avgiftsdirektoratets dagjeldende rundskriv nr
12/2007 S punkt 3.8, tilsvarende i dag 12/2008 S punkt 3.8.
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SLUTNING:

Anken forkastes.

Dag Stousland Vincent Galtung Ellen Mo

Bekreftes
for førstelagmannen:
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Lagmannsretten legger samme oppfatning til grunn i denne saken, da det heller ikke her er

snakk om noen "førstegangsoverføring av en selvstendig og i sin helhet nyoppført bygning

som ikke er tatt i bruk" eller "overføring av bygg under arbeid".

Heller ikke konkrete rimelighetsvurderinger kan tilsi unntak fra avgiftsplikten i dette

tilfellet.

Anken blir etter dette forkaste.

Statens kartverk har ikke påstått seg tilkjent sakskostnader.

Kjennelsen er enstemmig.
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