
 
 
 

 

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV JUSTERINGSPLIKT VED 
OVERDRAGELSE AV FAST EIENDOM (JUSTERINGSAVTALE) 

mellom 

Selskap A 
Org.nr. XXX XXX XXX 

Adresse 
 

(«Overdrager») 

og 

Selskap B 
Org.nr. XXX XXX XXX 

Adresse 
 

(«Mottaker») 

 
[DD. Måned ÅÅÅÅ] 
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1. BAKGRUNN 

Overdrager har ved avtale den XX.XX.XXXX overdratt X i Z kommune (Eiendommen) fra 
Mottaker.  
 
Overdragelsen utgjør i utgangspunktet en justeringshendelse for kapitalvarene tilknyttet 
eiendommen, jf. merverdiavgiftsloven (mval.) §§ 9-2 (3) og § 9-1 (2) bokstav b. For å unngå at 
Overdrager må foreta en samlet justering, er Overdrager og mottaker (Partene) ved denne 
avtalen enige om at Overdragers justeringsplikt overføres til Mottaker i henhold til denne 
justeringsavtalen (Avtalen), jf. mval. § 9-3. 
 
Mottaker skal benytte X i egen kompensasjonsberettigede virksomhet og har derfor mulighet 
til å overta justeringsforpliktelsen. Mottaker er inneforstått med at overtagelse av 
justeringsplikten innebærer en plikt til å justere tidligere fradragsført inngående merverdiavgift 
ved senere endringer i bruken. 

2. KAPITALVARER SOM OMFATTES AV AVTALEN 

Kapitalvarene som overføres er spesifisert i justeringsoppstillingen som inngår som Vedlegg 1 
til denne avtale. 
 
Vedlegg 1: Justeringsoppstilling 

3. TOTAL ANSKAFFELSESKOST EKSKLUSIVE MERVERDIAVGIFT 

Total anskaffelseskost eksklusive merverdiavgift for samtlige kapitalvarer utgjør kr X XXX XXX.  

4. TOTALT PÅLØPT MERVERDIAVGIFT VED ANSKAFFELSE 

Totalt påløpt merverdiavgift ved anskaffelse av samtlige kapitalvarer utgjorde kr XXX XXX  

5. TOTALT FRADRAGSFØRT INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT 

Totalt fradragsført inngående merverdiavgift utgjorde kr XXXX – dvs. X %.  

6. RESTERENDE JUSTERINGSBELØP 

Resterende justeringsbeløp på overdragelsestidspunktet utgjorde kr XXX XXX. 

7. JUSTERINGSBELØP SOM OVERFØRES 

Justeringsbeløpet som overføres fra Overdrager til Mottaker utgjør kr XXX XXX. 

8. PARTENES FRADRAGSRETT PÅ OVERFØRINGSTIDSPUNKTET 

Overdragers fradragsrett på overføringstidspunktet var X %.  
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Mottakers fradragsrett på overføringstidspunktet var X %. 

9. GJENSTÅENDE JUSTERINGSBELØP 

Overdrageren plikter å foreta en samlet justering av det gjenstående justeringsbeløpet som 
ikke blir overført ved avtalen. Dette beløpet utgjør kr X. 
 
 
Vedlegg 1: Justeringsoppstilling 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
Avtalen er underskrevet i 4 – fire eksemplarer, hvorav Partene beholder 2 – to – eksemplarer 
hver. Oppbevaringsperioden for nærværende avtale er 5 år etter siste år i justeringsperioden, 

jf. FMVAL. § 9-3-3 (5). 
 
 
 
 
 
 
 
[Sted, dato]  [Sted, dato] 
   

For Overdrager [Navn]  For Mottaker [Navn] 
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