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Høringssvar til forslag til endring i forskrift om momskompensasjon for frivillige 
organisasjoner 
 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til brev fra 
Kulturdepartementet (KUD) datert 12.03.2013, hvor NIF inviteres til å oversende sine eventuelle 
merknader innen 04.04.2013. NIF er medlem i Frivillighet Norge, men er samtidig en selvstendig 
høringsinstans. NIF uttaler seg i denne forbindelse på selvstendig grunnlag. 

NIF vil innledningsvis, på generelt grunnlag, uttrykke sin tilfredshet ved de foreslåtte endringene. 
Forskriften synes å være forbedret når det gjelder definisjoner og nødvendige avklaringer. Den gjør 
ordningen mer tilgjengelig for flere små organisasjoner, og forskriften medfører ikke et mer 
komplisert regelverk. Enkelheten i dagens ordning er noe av årsaken til suksessen blant våre lokale 
medlemsorganisasjoner. 
 

NIFs kommentarer: 

 

1) Formålsparagrafen presiseres (§1). 
Støttes. Meget viktig. 
 

2) Utvidede fullmakter gis til Lotteri- og stiftelsestilsynet (§2). 
Støttes.  
 

3) Paraplyorganisasjoner defineres (§3). 
Støttes. Viktig presisering. 
 

4) Endret søknadsfrist til 1. september (§4). 
Støttes. Mer realistisk for paraplyorganisasjonene. 
 

5) Offentlig virksomhet tydeliggjøres (§5).  
Støttes. 
 

6) Bindingstid for valg av modell utsettes (§6). 
Støttes.  
 



 

 

7) Organisasjonsleddet må oppfylle kravene i forskriften både på søknadstidspunktet og 
utbetalingstidspunktet (§ 7). 
Støttes. 
 

8) Reduserte minstegrenser for å kunne søke om kompensasjon (§8). 
Støttes. Åpner for at flere kan inkluderes i ordningen. 
 

9) Høyere grense for krav til revisor i forenklet modell (§10).  
Støttes. Forenkling. 
 

10) Underledd og aksjeselskaps oppgaver og plikter etter forenklet modell (§12). 
Presiseringene støttes og åpner for sentralleddets kontroll av berørte aksjeselskaper, men NIF 
ville helst sett at aksjeselskaper var pålagt å søke på selvstendig grunnlag som enkeltstående 
søker. 
 

11) Høyere grense for krav til revisor i dokumentert modell (§16). 
Støttes. Forenkling. 
 
 

12) Krav til oppbevaring av dokumentasjon reduseres fra 10 til 3 år for sentralledd, regionalledd og 
enkeltstående (§25). 
Støttes. Tilstrekkelig, men nødvendig for senere kontroller. 
 

13) Krav til oppbevaring av dokumentasjon reduseres fra 3 til 1 år for lokalledd innenfor forenklet 
modell (§25) 
Støttes. Tilstrekkelig, men nødvendig for et minimum av kontrollmulighet. 

 

I forslaget til endringer i forskriften er det ikke forslått noen endringer som klargjør bl.a. 
begrepene: frivillighet, ikke fortjenestebasert virksomhet og vesentlig del. Det er viktig at disse 
begrepene presiseres slik at søkerne tolker dette likt. NIF legger til grunn at disse begrepene 
klargjøres ved at det utarbeides en veileder på dette for innværende søknadsår. 

Det er også behov for en klargjøring av sentralleddets rolle med tanke på bl.a. avslag på søknader, 
tilbakeholdelse av momskompensasjon. NIF legger til grunn at det også her utarbeides en veileder 
på dette området for inneværende søknadsår. 

NIF ser fram til det videre samarbeidet rundt mer langsiktige forbedringer med ordningen.  

NIF er i den sammenheng opptatt av at prosessen rundt disse spørsmålene gjør det mulig å utrede 
alle foreslåtte endringer grundig, herunder beregne konkret hva de økonomiske utslagene vil bli, før 
en vurderer hensiktsmessigheten opp mot ordningens overordnede mål. 
 

 

Med vennlig hilsen 

Norges idrettsforbund  

 
 
Øystein Dale Anita Pelsholen   
Ass. Generalsekretær Økonomisjef 
 


