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Høring om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner  

Det vises til høringsbrev 11. desember om endringer i ordningen (17/5026).  

Norsk musikkråds har følgende merknader. 

Beregning av søknadsbeløp 

En konsekvens er at søknadsbeløpet i ordningen vil øke med om lag 40 millioner, noe som isolert sett 

vil bidra til høyere avkortning. Organisasjoner med høye driftskostnader i sentralleddet motta en lavere 

beløp, men dette kompenseres ved at underleddene kommer styrket ut. I sum vil derfor endringen 

være positivt også for organisasjoner med høye driftskostnader i sentralleddet såfremt de også har 

mange underledd.  

Endringen vil gi størst utslag i utbetalt kompensasjon for organisasjoner som benytter dokumentert 

modell. For 2017 var det ingen av Norsk musikkråds sentralledd som benyttet dokumentert modell, og 

for frittstående søkere (blant medlemsorganisasjonenes underledd) benyttes primært forenklet modell. 

Norsk musikkråd slutter seg til dette forslaget.  

Lavere minstegrense  

Departementet foreslår derfor å redusere minstegrensen i forenklet modell fra 200 000 kroner i 

søknadsgrunnlag til 100 000 kroner og i dokumentert modell fra 14 000 kroner til 7 000 kroner. 

Endringsforslaget vil gjøre ordningen mulig å delta for flere mindre organisasjoner. Norsk musikkråd 

slutter seg til dette forslaget. 

Privatøkonomiske interesser 

Utkastet til ny forskrift presiserer at «virksomhet som kommer en lukket krets til gode eller på annen 

måte gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt anses for å være kostnader av privat 

karakter». Dette burde i og for seg være uproblematisk å håndheve, men kan fort bli problematisk 

siden det betinger bruk av skjønn hos forvalter. Allerede uten denne presiseringen i forskriften finnes 

eksempler der aktører som åpenbart er i målgruppen for ordningen har blitt underkjent 

momskompensasjon. Det sentrale må være organisasjonens formål og aktivitet, ikke hvordan formålet 

eller aktiviteten blir finansiert.  

Områder som foreslås uendret  

Norsk musikkråd vil problematisere to områder:  

• Særordningen for kompensasjon av moms til idrettsanlegg gjør at de spillemiddelfinansierte 

idrettsanleggene gis full momskompensasjon i egen ramme. Det skaper en 

forskjellsbehandling med de organisasjonseide bygningene i kulturlivet som må forholde seg 

til den generelle ordningen og avkortningen som den innebærer. Særordningen bør derfor 

innlemmes i den generelle ordningen.  
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• Studieforbund skal fortsatt ikke motta kompensasjon, til tross for at de kvalifiserte til dette i 

den gamle tjenestemomsordningen. Ved opprettelsen av ordningen ble det signalisert at 

studieforbund skulle ha rett på momskompensasjon, noe som aldri har blitt innført. 

Studieforbund bør i ordningen behandles på linje med paraplyorganisasjoner.  

Øvrige forslag  

Det foreslås flere forenklingstiltak. Samlet vurderes endringsforslagene som positive for ordningen og 

vil så langt vi forstår kun representere forbedringer i en viktig tilskuddsordning for de frivillige 

organisasjonene.  

 

Med vennlig hilsen  

Norsk musikkråd 

Bjarne Dæhli  

Generalsekretær  


