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Høring - Høring om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon for 

frivillige organisasjoner 
 
Det vises til Kulturdepartementets høringsforslag ved brev datert 11.12.2017 om endringer i 
regelverket for merverdiavgiftskompensasjon. 
 
Forslaget innebærer enkelte justeringer og forenklinger i ordningen. Blant annet er det 

foreslått lempninger i reglene for når søker, underledd og aksjeselskap må få utarbeidet 
revisorrapport, benytte registrert eller statsautorisert revisor til revisjon av regnskap og 
gjøre fradrag etter dagens § 11.  
 
De foreslåtte forenklingstiltakene hva gjelder revisjon er: 

 
• fjerne krav om revisorrapport på den samlede søknaden fra sentralledd og 

enkeltstående som søker på vegne av aksjeselskap dersom disse samlet sett har 

driftskostnader under 5 mill. kroner.  

• øke grensen i dokumentert modell fra 3 mill. til 5 mill. kroner i driftskostnader for 

revisorrapport på søknadsdokumentasjon fra søkere, underledd og aksjeselskap.  

• øke grensen i dokumentert modell fra 3 mill. kroner til 5 mill. kroner i driftskostnader 

for å få regnskapet revidert av registrert eller statsautorisert revisor for søkere, 

underledd og aksjeselskap.  

 
 
Våre kommentarer: 
 
Størst betydning har forslaget om å fjerne kravet til revisorrapport på den samlede søknaden 
fra sentralledd som søker på vegne av underledd, og for enkeltstående søker som søker på 
vegne av aksjeselskap.  
 
Det dreier seg om få søknader (for 2016 51 søkere), og søknadsbeløpet er lavt (for 2016 8,5 
millioner av totalt 1,72 mrd. kroner). For de to øvrige forenklingstiltakene ville dette for 2016 
gjelde en samlet søknadssum på 3,2 millioner. 
 
Verdien av revisjon ved søknader om offentlig støtte, er viktig for å hindre misbruk. Den 
foreslåtte endringen vil likevel få liten betydning, da det er lave beløp og få søkere som vil 
være omfattet av lettelsene.  
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På denne bakgrunn finner vi å kunne støtte Kulturdepartementets forsalg. 

 
 
Med vennlig hilsen 
Den norske Revisorforening 

 
Per Hanstad 
Adm. direktør 

Harald Brandsås 
Fagdirektør 
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