Pressemelding
Stavanger 17. april 2015

Både Kilden i Kristiansand og Stavanger konserthus har nå mottatt varsel fra
henholdsvis Skatt sør og Skatt vest om mulig tilbakebetaling av utbetalt
mvakompensasjon i forbindelsen med byggeprosjektene.
Det er ikke truffet endelig vedtak i saken, og det skal sendes tilsvar fra
Stavanger før Skatt vest gjør sin endelige vurdering.
Størrelsen på tilbakebetalingskravet, samt begrunnelsen, samsvarer svært
dårlig med de signaler som Stavanger kommune tidligere har mottatt fra
Finansdepartementet og avgiftsforvaltningen.
Dermed har saken som kan få store konsekvenser for de mange konsert og
kulturhus som er oppført i kommunal eller fylkeskommunal regi i Norge fra
2008 tatt en ny vending

Kort oppsummert er hovedpunktene for Stavanger som følger:
● Da Stavanger bystyre besluttet oppstart av byggeprosjektet i 2006 var all
mva. ved oppføringen av Stavanger konserthus, i henhold til «Lov om
kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv»,
kompensasjonsberettiget. Det forelå ingen unntaksbestemmelse knyttet til
konkurransevridning slik vi finner i kompensasjonsloven i dag.
● Etter en dom i ESA, ble det i 2008 innført en ny unntaksbestemmelse i
kompensasjonsloven som medfører at kompensasjonsretten bortfaller (§ 4, 2.
ledd nr. 4): «Når virksomhet som nevnt i § 2 første ledd bokstav a og b driver
økonomisk aktivitet og denne aktiviteten kan være i konkurranse med
virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget».
● Stavanger konserthus tok i januar 2008 kontakt med Skatt vest for å få avklart
om den nye unntaksbestemmelsen ville ramme konserthuset. På denne
bakgrunn sendte Skatt vest i februar en henvendelse til Skattedirektoratet om
hvordan kompensasjonslovens § 4 annet ledd, skulle forstås.
Skattedirektoratet videresendte henvendelsen til Finansdepartementet i juni
2008. I påvente av avklaring fra Finansdepartementet ble det våren 2009
inngått en avtale med skattemyndighetene om at momskompensasjonen
skulle utbetales fortløpende, men at beløpet kunne bli krevd tilbake, helt eller

delvis, når rettstilstanden ble avklart. Disse forutsetningen ble også lagt til
grunn ved Stavanger bystyres behandling av finansieringsplanen i 2008 og i
senere saker.
● Etter 5 års saksbehandlingstid mottok konserthuset 10.06.13 en redegjørelse
fra Finansdepartementets om departementets syn på rettstilstanden, uten at
dette ga noen endelig avklaring i denne konkrete saken. Det fremgikk
imidlertid av brevet at departementet antok at deler av konserthusets
virksomhet kunne være kompensasjonsberettiget.
● Skatt vest har nå i brev av 08.04.15 varslet om at alle kulturarrangementer i
konserthuset, etter skattekontorets oppfatning, rammes av den nye
unntaksbestemmelsen i kompensasjonsloven og at en derfor vurderer å kreve
tilbakebetalt kompensert merverdiavgift med til sammen kr. 256 878 528,.
(Mht merverdiavgift på lokaler til restaurant, butikk, kantine osv er det varslet
at det vil gis fullt fradrag for inngående avgift med kr 16 163 353.)
● Størrelsen på tilbakebetalingskravet, samt begrunnelsen for kravet,
samsvarer svært dårlig med de signaler som konserthuset og Stavanger
kommune tidligere har mottatt fra Finansdepartementet og
avgiftsforvaltningen. Dersom skattekontorets foreløpige konklusjon skulle bli
stående vil det medføre tilsvarende tilbakebetalingskrav fra alle de mange
konsert og kulturhus som er oppført i kommunal eller fylkeskommunal regi i
Norge fra 2008.
For kommentarer i saken kan følgende kontaktes:
Ordfører Christine Sagen Helgø, telefon 
905 27 719
Styreleder i Stavanger konserthus Tora Aasland, telefon 
952 34 451

