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kundebrev
Kirkelig fellesråd og merverdiavgift
- bidrar til forbedring

Kirkelig fellesråd er fritatt for plikten til å beregne merverdi av omsetning og vil i sin helhet
være omfattet av lov om momskompensasjon.
Finansdepartementet har fastslått i brev av
14.12.2007 at kirkelig fellesråd er fritatt for
plikten til å beregne merverdi av omsetning
som ikke skjer i konkurranse med private
avgiftspliktige virksomheter, og har nevnt
følgende tjenester:
- Oppgraving/gjenfylling av kistegrav
og urnegrav
- Oppretting av gravminne
- Gravstelltjeneste
- Årsstell av blomster på graver
- Vanne- og lukeavtaler
Finansdepartementet har begrunnet fritaket
blant annet med at Kirkelig fellesråd er et
forvaltningsorgan for den norske statskirken
og både virksomheten og organisasjonen er
fastsatt i lov. Kirkelig fellesråd kan ikke
sammenlignes med noen ordinær privat virksomhet samt at finansieringen av lokale kirkelige fellesråd i hovedsak skjer ved offentlige
bevilgninger over kommunebudsjettet. Videre
mener departementet at kirkelig fellesråds
virksomhet ikke utøves i konkurranse med
private virksomheter. Kirkelig fellesråd blir
ikke ansett som en veldedig og allmennyttig

organisasjon i merverdiavgiftslovens forstand, noe som betyr at kirkelig fellesråds
virksomhet i sin helhet vil være omfattet av
lov om momskompensasjon.
Konsekvensen av dette er at når fellesrådet
ikke har plikt til å beregne merverdiavgift på
omsetning av tjenester har de heller ikke
fradragsrett for inngående merverdiavgift på
anskaffelser som gjelder disse tjenestene. De
fleste fellesrådene vil etter dette ikke være
pliktig til å være registrert i mva-registrert.
Dette unntaket innebærer at kirkelig fellesråd i sin helhet vil være omfattet av kompensasjonsloven.
Finansdepartementet oppgir at forutsetningen for fritaket er at virksomheten ikke utøves
i konkurranse med private avgiftspliktige
virksomheter.
Departementets vedtak omtaler virksomhet i
kirkelig fellesråd og berører ikke menighetsråd i flersognskommuner.
Fritaket ble gjeldende fra vedtaksdato
14.12.2007.
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