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Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner
Vi viser til brev av 7.2.2014 om momskompensasjonsordningen og videre oppfølging av
evalueringen av ordningen, samt telefonsamtale mellom departementet og Frivillighet Norge
om saken.
Endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner trådte i
kraft 15. april 2013. Målet med endringene var å gjøre ordningen enklere og mer tilgjengelig
for små frivillige organisasjoner. Blant annet ble minstegrensen for å søke om kompensasjon
endret fra 300 000 kr til 200 000 kr i forenklet modell og fra 21 000 kr til 14 000 kr i
dokumentert modell, og grensen for krav til revisor ble økt til henholdsvis 5 mill. kroner i
forenklet modell og 3 mill. kroner i dokumentert modell.
Frivillighet Norge påpeker i sitt brev at disse endringene har bidratt til en enda enklere og mer
treffsikker momskompensasjonsordning, men at det fortsatt er behov for ytterligere tiltak
knyttet til beregningsnøkkelen i forenklet modell og en tydeliggjøring av hvem som omfattes
av ordningen.
Evalueringen av ordningen i 2012 viser at den når ut til hele frivilligheten og er enkel og
ubyråkratisk. På bakgrunn av innspill i evalueringen vil det bli foretatt en gjennomgang av
beregningsgrunnlaget i forenklet modell. Dagens modell bygger på en rapport fra IRIS som
ble laget på oppdrag fra Kulturdepartementet i 2008. Det er planlagt en videre oppfølging av
denne. Oppdraget vil bli lagt ut på anbud før sommeren 2014. Videre oppfølging av
evalueringen vil bli gjort i samråd med frivillig sektor, blant annet gjennom referansegruppen
for ordningen hvor Frivillighet Norge, LNU og NIF er representert.
Departementet vil videre foreta en gjennomgang av regelverket for å bidra til tydeliggjøring
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av hvem som kommer innenfor målgruppen. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal utarbeide en
veileder for ordningen som skal være et verktøy for organisasjonene i søknadsprosessen.
For å sikre et godt datagrunnlag og tilstrekkelig høringsfrist knyttet til eventuelle forslag til
justeringer i modellen, vil påfølgende endringer i forskriften først bli gjeldende fra 2015.

Med hilsen

Lars Audun Granly (e.f.)
ekspedisjonssjef
Anne Sletmo
fagdirektør
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