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Høringsbrev - forslag til endringer i forskrift om
merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner
Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til to endringer i forskrift 23. oktober
2018 nr. 1600 om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner. Forslag til
endringer er:
•
•

Krav til oppdaterte vedtekter i frivillighetsregisteret endres til krav om vedtekter i tråd
med lov om register for frivillig virksomhet § 6.
Frivillige organisasjoner med en kobling til Den norske kirke kan motta
merverdiavgiftskompensasjon dersom de er registrert i frivillighetsregisteret og ikke
inngår i den fylkeskommunale og kommunale kompensasjonsordningen.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør forelegges eller videresendes til
medlemsorganisasjoner mv, som ikke er oppført på høringslisten. Aktører som ikke har fått
tilsendt høringsdokumentene direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges
fram.
Høringsfristen er 22. februar 2021. For å avgi høringsuttalelse, gå til
www.regjeringen.no/2826504. Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke
på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli
publisert på våre nettsider.

Postadresse
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Grubbegata 1
www.kud.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 866

Avdeling
Avdeling for
sivilsamfunn og idrett

Saksbehandler
Anne Sletmo
22 24 79 32

Med hilsen

Per Kristian Aasmundstad (e.f.)
avdelingsdirektør
Anne Sletmo
fagdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 2

Adresseliste
Brønnøysundregistrene
Den norske kirke

Postboks 900
Postboks 799
Sentrum
Frivillighet Norge
Postboks 6832
St. Olavs plass
KA
Postboks 1034
Arbeidsgiverorganisasjon Sentrum
for kirkelige virksomheter
LNU - Landsrådet for
Frivillighetshuset,
Norges barne- og
Kolstadgata 1
ungdomsorganisasjoner
Lotteri- og
Postboks 800
stiftelsestilsynet
Lotterinemnda
Postboks 800
Norges idrettsforbund og Postboks 5000
olympiske og
paralympiske komité

Side 3

8910
0106

BRØNNØYSUNDREGISTRENE
OSLO

0130

OSLO

0104

OSLO

0652

OSLO

6805

FØRDE

6801
0840

FØRDE
OSLO

