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Litt om Drammensbadet – status 1 år senere…

• Klagen vår ble sendt inn 31. januar 2017

• Oppfølgingsmøte med skatt sør, men skattekontoret foretok 
ingen endringer

• Saken ble oversendt til SKD i august 2017 – deretter ikke skjedd 
noen reell behandling. De håper på å få tatt en innledende 
gjennomgang i mars….

• Drammenssaken er viktig av flere grunner, men vær spesielt  
oppmerksom på at den har medført at badeland har fått et 
ufortjent dårlig rykte!!



Noen sentrale vurderingstemaer

1. Svømmehall eller badeland/opplevelsessenter? 

• Svømmehall = ikke mva på billetten
• Badeland = 12 % mva på billetten

Dersom svømmehall:

2. Økonomisk aktivitet? – Kompensasjonsloven § 4 nr. 4

3. Utleie? – Kompensasjonsloven § 4 nr. 3 

4. Organiseringen kan ha stor betydning

5. Fremdeles en rekke uavklarte problemstillinger



1. Svømmehall vs opplevelsessenter

•cc Svømmehall

• Basseng
• Stupeanlegg
• Badstu
• Boblebad
• Barnebasseng
• Varmebasseng
• 1 vannsklie

Opplevelsessenter

• Basseng
• Vannkanon
• Terapibasseng
• Splash dusj
• Lazy river
• Jumping bay
• Klatrenett
• Klatrevegg 
• 3 etasjers vannsklie

• Hva inneholder  og hvordan fremstår det planlagte badeanlegget?

• Dersom opplevelsessenter vil mange av de momsmessige problemstillingene 

forsvinne



Badeland/opplevelsessenter

• Fra 10 til 12 % mva på billetten fra 1. jan 2018

• Fradrag for inngående merverdiavgift

• I dag normalt «enklere» merverdiavgiftsmessig

• Kan også her være utfordringer om virksomheten i tillegg har treningsfasiliteter, driver 
med opplæring/kurs, leier ut anlegget til ikke-avgiftspliktig virksomhet etc. , men dette 
er normalt lettere håndterlig

• Kan vise seg å være økonomisk mer fordelaktig for kommunene.

• Ved «flerbruksanlegg» eks. badeland, treningssenter, klatresenter etc. er det viktig at 
entreprenørene i størst mulig grad bidrar til gode kostnadsfordelinger knyttet til de ulike 
arealene. 



2. Økonomisk aktivitet (i konkurranse med andre)

Dette er i dag en viktig problemstilling for svømmehaller/idrett/kultur. 
Påvirker kommunens rett til kompensasjon

Grensen for «økonomisk aktivitet» er fremdeles uavklart

Lustrabadet dommen – økonomisk aktivitet

Vi argumenter i klagen for at Drammenbadet ikke drev økonomisk aktivitet i perioden 2008 
– 1. juli 2010

Dersom økonomisk aktivitet er det tilstrekkelig at aktiviteten «kan være i konkurranse» med 
andre som ikke har fradrags-/kompensasjonsrett

Virker som om skattemyndighetene har en strengere fortolkning av hva som er økonomisk 
aktivitet for badeanlegg enn for kulturhus!!



3.  Utleie – begrenser også kommunens 
kompensasjonsrett

• Lav terskel for å anses som utleie

• Kun symbolsk leie er akseptert

• Kun dekning av direkte renholds-kostnader 

• For Drammensbadet er «utleien» til svømmeklubben ansett som utleie. 
Medfører betydelig reduksjon i kompensasjons-/fradragsretten

• Kan lønne seg for kommuner ikke å kreve leie når idrettslag mv 
benytter anleggene 

• Begrensningsreglene i kompensasjonsloven innebærer at den 
konkrete, faktiske bruken av svømmehallen er avgjørende for 
kompensasjonsretten.



4.  Organiseringsform ved bygging kan være viktig 
med hensyn til fradragsrett – særlig svømmehaller

• Kan gi full fradragsrett for oppføringskostnader om det f.eks. bygges av et 
separat avgiftssubjekt som leier ut til kommunen/driftsenheten

• Forutsetter at alle arealer kan anses som myldrearealer

• Utleier må frivillig registrere seg og beregne mva på leien

• Kommunen/driftsenheten vil få begrensning i fradraget knyttet til f.eks. 
publikumssvømming dersom kommunen driver økonomisk aktivitet, utleie til 
svømmeklubber og annen ikke fradrags-/kompensasjonsberettiget bruk



Merverdiavgift - organisering

• Alternativ 1 – drift og eiendom i kommunen/KF –
eksempel til illustrasjon med følgende forutsetning:

• 40% kompensasjon

• 10% mva-fradrag

• 50% som ikke er komp. eller fradragsberettiget

Leverandører Driftsselskap
Fakturaer m/MVA

NOK 200m
MVA: NOK 
50m

Fradrag: 5m
Kompensasjon: 
20m
Kostnad: 25m



Merverdiavgift - organisering

• Alternativ 2 – eiendomsselskap, eksempel til 
illustrasjon med samme fordeling

Leverandører

Eiendoms-
selskap

Drift 

Husleie NOK 10m + 2,5m i MVA

Fakturaer 
m/MVA

NOK 200m
MVA: NOK 
50m

Kostnad: NOK 200m
Fradrag: NOK 50m

Fradrag:0,25m
Kompensasjon: 1m
Kostnad: 1,25m



Illustrasjon
•cc

Eiendoms
selskap

Kommunen
eller KF

Omsetning 

utenfor 
loven

Publikumssvømming
Kurs
Utleie

Etc.

Fellesanskaffelser = 
Forholdsmessig fradrag

Leiefaktura + MVA

Kompensasjons-

berettiget bruk

Avgiftspliktig omsetning

Kiosk/servering/butikk

Reklame 

Avgiftspliktig utleie (eks. fylkeskom.)

Etc.

Byggherre – frivillig reg.

• Fradrag for inng. mva

Drifter



Fremdeles en rekke uavklarte spørsmål!

• Allokering av «ikke-bruk»

• Grensen før «økonomisk aktivitet»

• Vil enhver betaling for badebillett tilsi økonomisk aktivitet?
• Skille mellom kulturhus og svømmeanlegg ved vurderingen?

• 5% grensen for ubetydelig bruk

• Etc. 
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