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Invitasjon til å delta i arbeidsgruppe om merverdiavgiftskompensasjonsordning
I Soria-Moria erklæringen sier Regjeringen at den vil utrede muligheten for en varig
ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Dette konkretiseres i
St.prp. nr. 1 (2008-2009) der det heter at "Regjeringen vil øke satsingen påfrivillig sektor
i årene framover. (...) Regjeringen ønsker å trappe oppstøtten med oppmoti mrd. kroner
over noen år. I forbindelse med opptrappingen av støtten til frivilli g sektor i de enkelte
statsbudsjettene, vil Regjeringen også ta stilling til hvordan støtten skal fordeles mellom
ulike virkemidler innenfor statsbudsjettet. Et alternativ vil være at deler av denne
opptrappingen gjennomføres ved å øke rammene og innretningen av dagens ordning med
kompensasjon til frivillige organisasjonerfor merutgifter som følge av
merverdiavgiftsreformen i 2001."
Regjeringen legger opp til å etablere en merverdiavgiftskompenasjonsordning for
frivillige organisasjoner over statsbudsjettet for 2010. Følgende prinsipper skal legges
til grunn for ordningen:

-

-

Ordningen skal omfatte både vare- og tjenestemoms
Den skal knyttes til registrering i frivillighetsregisteret
Den skal være frivillig
Den skal være reelt tilgjengelig for både små og store organisasjoner, samt
organisasjoner som ikke er omfattet av statlige støtteordninger eller mottar
spillemidler. Dette kan gjøres ved for eksempel å bruke sjablongmodellen i
dagens tjenestemomskompensasjonsordning
Det skal ikke stilles krav om momspliktig omsetning
Ordningen skal tre i kraft fra 1. januar 2010
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- Dagens merverdiavgiftskompensasjon av tjenestemoms innlemmes i den nye
ordningen
- Alle gjeldende unntak/fritak som eksisterer for frivilligheten i Lov om
merverdiavgift, tilhørende forskrifter, rundskriv og annet regelverk - skal
opprettholdes
- Ordningen må være administrativ håndterbar for friviffigsektor og for staten
- Ordningen skal være rammestyrt med en økning på 1 milliard kroner utover
dagens kompensasjon
- EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte legges til grunn
- Ordningen innfases jevnt med oppfølgingen av kulturløftet og skal samlet tilføres
en milliard kroner i resten av kulturløftets periode 2010 - 2014.
Det vil bli nedsatt et hurtigarbeidende utvalg som får som mandat å utarbeide en
detaljert løsning basert på punktene over.
Følgende forhold skal blant annet vurderes nærmere av utvalget:
- Hvilke varer og tjenester ordningen skal gjelde. En mulighet som må vurderes er
å gjøre samme unntak som til enhver tid gjør seg gjeldene for privat og offentlig
sektor i lov om merverdiavgift.
- Hvordan skal en friviffigsjablongordning bygges opp?
- Spørsmål om en nedre terskel for kompensasjonsbeløp
- Avgrensninger i tråd med for eksempel avgrensningene i lotteriloven /dagens
tjenestemomskompensasjonsordning, for å sikre at kompensasjonen omfatter
reelle frivilfige formål
- Formell forankring i lov/ regelverk.
Kultur- og kirkedepartementet inviterer Frivillighet Norge til å slutte seg til punktene
listet opp over og på denne bakgrunn delta i utvalget.
De særlige utfordringene knyttet til idrettsanlegg skal finne en løsning innen 1. januar
2010, i tillegg til denne merverdikompensasjonsordningen.
Utvalget vil bli ledet av KKD. Videre vil en representant fra Lotteri- og stiftelsestilsynet
samt en representant oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet delta i utvalget.

Med hilsen
Trond Giske

Side 2

