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Kap. 315 post 70 momskompensasjon for frivillige organisasjoner
Det foreslås en ramme på 1,2 mrd. kr til momskompensasjon i 2014. Rammen er i tråd med den
tidligere regjeringens løfte om opptrapping og det organisasjonene har innstilt seg på. Evalueringen
PricewaterhouseCoopers gjorde av ordningen i 2012 viste behov for endringer.
Frivillighet Norge foreslår at Stortinget ber regjeringen endre momskompensasjonsordningen i tråd
med anbefalingene i evalueringen som ble fortatt i 2012, og innspillene fra Frivillighet Norge. Det må
etableres en robust ordning som sikrer at organisasjonene, uavhengig av størrelsen på økonomien og
om de er et underledd eller sentralledd, får refundert alle momsutgifter på innkjøp til den frivillige
virksomheten. Reglene for hvem som kan delta i ordningen må bli tydelige og mindre skjønnspregete, og sikre at alle organisasjoner som deltok i den gamle tjenestemomsordningen får delta i
dagens ordning.

Kap 315 post 74 Frivillighetsregister

Posten er på 3 214 mill. kr. er og økt med 3,5% i forhold til 2013. Posten gjelder kostnader til
utvikling av registeret, ikke drift, som ligger i Næringsdepartementets budsjett. Organisasjonene har
ventet på Frivillighetsregisteret versjon 2 siden 2010.
Hensikten med registeret er å forenkle samhandlingen mellom frivillig og offentlig sektor, og være en
kilde til økt kunnskap om frivillig sektor. Rundt 30 000 organisasjoner er registrert. Antallet vil mer
enn fordobles når registeret ferdigstilles og tas i bruk av det offentlige som forenklingsverktøy i
støtteordninger, fritaksordninger og andre ordninger som gjelder for frivilligheten.
Frivillighet Norge foreslår at Stortinget ber regjeringen øke bevilgningen til videreutvikling av
Frivillighetsregisteret med 1 mill kr til 4 214 mill. kr. i 2014, for å sikre at registeret blir ferdigstilt i
2014 og blir det verktøyet for forenkling som organisasjonene er forespeilet.

Om skattefradragsordningen for gaver
Budsjettforslaget legger opp til videreføring av skattefradragsordningen for gaver til frivillige
organisasjoner, uten endringer. Ordningen er lovet forbedret i felles valgkamputspill 13.8.2013 fra
Høyre, FrP, Krf og Venstre og i samarbeidsavtalen mellom de samme partiene.
Frivillighet Norge foreslår at Stortinget ber regjeringen forbedre skattefradragsordningen for gaver
ved at:
- Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver fra privatpersoner økes fra 12 000 kr til 25 000 kr.
- Det innføres en ny særskilt beløpsgrense for skattefradrag for gaver fra bedrifter på 100 000 kr.
- Ordningen forenkles i form av at Frivillighetsregisteret tas i bruk som definisjons-, avgrensnings- og
rapporteringsverktøy.
- Det åpnes for skattefradrag for gaver også til lokale lag og foreninger.
Frivillighet Norge
St. Olavs gate 25
0166 Oslo
Org.nr 988 144 800

post@frivillighetnorge.no
1
www.frivillighetnorge.no
Telefon 21 56 76 50
Telefaks 21 56 76 51
Bank 1645.13.78337

Etablering av ordning som innebærer at all herreløs arv tilfaller frivillige
organisasjoner
Høyre, FrP, Krf og Venstre har i fellesskap også gått inn for at all herreløs arv skal tilfalle de frivillige
organisasjonene.
Frivillighet Norge foreslår at Stortinget ber regjeringen iverksette en prosess for å utforme lovverk
for etablering av et fond for herreløs arv som sikrer at den i sin helhet tilfaller de frivillige
organisasjonene. Frivillighet Norge må inkluderes i prosessen.

Med hilsen
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Pkt. 3.11. Lønnsoppgaveplikt
Frivillighet Norge støtter forslaget om at grensen for lønnoppgaveplikt for frivillige organisasjoner
økes fra 4000 kr til 6000 kr. Beløpsgrensen ble sist endret i 2008 og bør knyttes til utviklingen i
folketrygdens grunnbeløp, eller en annen størrelse som sikrer at tiltaket beholder verdien over tid.
Tiltaket innebærer forenkling, særlig for små foreninger som ofte har liten administrativ kapasitet og
- kompetanse.

s. 380 Arbeidsgiveravgift
Beløpsgrensene for frivillige organisasjoners plikt til å betale arbeidsgiveravgift foreslås videreført
uten endringer i utkastet til statsbudsjett for 2014. Beløpsgrensene er på 45 000 kr i lønnsutbetaling
til en enkelt arbeidstaker forutsatt at virksomhetens totale lønnsutgifter er lavere enn 450 000 kr.
Frivillighet Norge ber Stortinget øke beløpsgrensene for plikt til å betale arbeidsgiveravgift. Grensene
har stått uendret siden 2008 og må settes til 60 000 kr i lønnsutbetaling til en enkelt arbeidstaker
forutsatt at virksomhetens totale lønnsutgifter er lavere enn 600 000 kr. Tiltaket vil innebære
forenkling.
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