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Merverdiavgiftsloven~ 70 - Kirkelig fellesråd

Vi viser til direktoratetsbrevav 19. april2002vedrørendekirkelig fellesrådog
registreringi merverdiavgiftsmanntallet.

Departementetharfunnetåkunnefrita kirkelig fellesrådsomsetningavtjenesterfra
pliktentil åberegnemerverdiavgift.Dennærmerebegrunnelsefor dettefølger
nedenfor.

Sakensbakgrunn:
Kirkelig forvaltningsmyndighetog ansvarble 1. januar1997overførtfra kommunaletil
rentkirkeligevirksomheter.Kirkelig fellesråder dermedikke endelavkommunen.
Kommuneneslovbestemteutgiftsforpliktelserbleimidlertid videreført.De lokale
kirkeligevirksomheterer i hovedsakbasertpåoffentligebevilgningerover
kommunebudsjettet.

Etkirkelig fellesrådivaretarulike administrativeogøkonomiskeoppgaverpåvegneav
soknene, herunderforvaltningavkirker ogkirkegårder.Kirkelig fellesrådomsetter

motvederlagenkeketjenesteri forbindelsemedbegravelserogvielser.Enkelteav
dissevil væreavgiftspliktig omsetningavtjenesterettermervercliavgiftsloven.

Dakirkelig fellesrådansesåomsetteavgiftspliktigetjenester,skalregistreringi
avgiftsmanntalletfinne steddersomdenneomsetningenskjeri næringog den
overstigerdenaktuelleregistreringsgrensen.I denforbindelsehardetværtreist
spørsmålom hvilken registreringsgrensesomgjelderfor eneventuellregistreringi
merverdiavgiftsmanntallet.
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Vurdering:
Finansdeparteinentet er enigmeddirektorateti atkirkelig fellesrådikke er åansesom
en veldedigog ailmennyttiginstitusjonellerorganisasjoni merverdiavgiftslovens

forstand.Detteerhovedsakeligbegrunnetmedatkirkelig fellesråder et
forvaltningsorganfor dennorskestatskirken.Videresåerbådevirksomhetenog
organisasjonenfastsatti lov. Finansieringenskjerdessutenvedoffentligemidler. Detvil
dermedværedenordinæreregistreringsgrensenpå50000kronersomgjelderved
registreringi merverdiavgiftsmanntallet.

I medholdav merverdiavgiftsloven§ 70 hardepartementetkommertil åkunnefrita
kirkelig fellesrådfraplikten til åbetegnemerverdiavgift.Bestemmelsenåpnerfor at
departementetkangis fritak fra avgiftspliktendersomdetforeligger“særligeforhold”.

Departementetanseratflereforhold gjøratvilkåretom “særligeforhold” måanses
oppfylt i dettetilfellet.

Det visestil atdetmesteavvirksomheteni kirkelig fellesråder omfattetav lov 12.
desember2003nr. 108om kompensasjonavmerverdiavgiftfor kommuner,
fylkeskommunermv (kompensasjonsloven).Deter dermedkun en liten delavkirkelig
fellesrådsvirksomhetsomermerverdiavgiftspliktig.I følgeSkattedirektoratetsbrevav
2.januar2001vii avgiftspliktenkungjeldefølgendetjenester:
- Oppgraving/gjenfyllingavkistegravogurnegrav,
- opprettingav stortog lite gravminne,
- gravstelltjenester,
- årsstellavblomsterpågraverog
- vanneog lukeavtale.

Detvisesvideretil atKirkelig feliesrådikke kansammenliknesmednoenordinær
privatvirksomhet.Kirkelig fellesråder somnevnter etforvaltningsorganinnenDen
norskekirke, ogskalbl.a. ivaretaulike administrativeog økonomiskeoppgaverpå
vegneavsoknene,herunderforvaltningavkirker ogkirkegårder.Finansieringenav
lokalekirkeligevirksomheterskjeri hovedsakvedoffentligebevilgningerover
kommunebudsjettet.Organiseringenavkirkelig fellesrådog detsansvarsområde
regulerti lov.

Departementetanserkirkelig feflesrådsvirksomhetåligge næropptil åværeoffentlig
myndighetsutøvelse,jf. merverdiavgiftsloven§ 5 b nr. 7. Det visestil atselvom
forvaltningsvirksomhetener overførttil kirken, erdenfortsattnærtknyttettil
kommunensvirksomhet.Dettegjelderbådeøkonomiskognårdetgjelderutførelseav
endelavdeoppgaversomfellesrådetharansvaretfor. Virksomhetenutøvesheller ikke
i konkurransemedprivateavgiftspliktigevirksomheter.Ettersomdetåhamonopolpå
å driveenform for virksomheteller detat dener lovregulertikke er tilstrekkelig til å
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ansesomfattetavunntaketfor offentlig myndighetsutøvelse,finner imidlertid
departementetat dethellerikke kankommetil anvendelsei dettetilfellet.

Pådennebakgrunnhardepartementetkommettil åkunneunntakirkelig fellesrådfra
plikten til åberegnemerverdiavgift.Departementetvil pådennebakgrunnheller ikke
reiseinnsigelsermot atkirkelig fellesrådhittil ikke harberegnetavgift av sin
omsetning.

Somnevntovenforutovesikke kirkelig fellesrådsvirksomheti konkurransemed
privateavgiftspliktigevirksomheter.Dersomdenneforutsetningeni fremtidenskulle
endres,vil unntaketmåttevurderespånytt.

I Unntaketfra avgiftspliktinnebærerat detikke skalberegnesmerverdiavgiftved

I omsetningenavdeaktuelletjenestene.Motstykkettil detteer atfradragsrettenfor
I inngåendemerverdiavgiftpåanskaffelsersomgjelderdissetjenesteområdene
I avskjæres.Unntaketvil for øvrig innebæreatkirkelig fellesrådsvirksomheti sin helhet

omfattesav kompensasjonsloven.

i Skattedirektoratetbesforestådenpraktiskegjennomføringenavvedtaket.

I Medhilsen

I ElisabethBerge e.f.
avdelingsdirektør (T~

Torunn.Nordberg
seniorrådgiver
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