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Høringssvar fra Røde Kors om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til 

frivillige organisasjoner 

Røde Kors takker for invitasjonen til å delta i høring om merverdiavgiftskompensasjonsordningen til 

frivillige organisasjoner. For Røde Kors er dette en svært viktig ordning som gjør det enklere å 

tilrettelegge for mer frivillig aktivitet. Røde Kors har enkelte merknader til forslaget, men vil utover 

kommentarene her vise til høringssvaret fra Frivillighet Norge i saken.  Røde Kors ber regjeringen:  

 

- Åpne for at ulike juridisk selvstendige organisasjonsledd kan søke på ulik modell  

 

Målene for merverdiavgiftskompensasjonsordningen 

I regjeringens politiske plattform lover regjeringen å forbedre momskompensasjonsordningen for 

frivillige organisasjoner. Målet er som det står i Venstres partiprogram, 100 prosent 

momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Dette er en viktig politisk sak som må følges opp i 

statsbudsjettet, og ikke denne høringen. Røde Kors ønsker likevel å understreke at avkortningen i 

kompensasjonen må ned. Det er urimelig at Røde Kors Hjelpekorps må betale skatt på en snøscooter, 

mens et A/S slipper. Røde Kors viser til innspill sendt statsråden for statsbudsjettet 2019. 

 

Resultater fra merverdiavgiftskompensasjonsordningen  

Frivilligheten endrer seg. Det er ikke lenger et ønske blant mange å utøve en frivillig innsats som 

kasserer i Overhalla Røde Kors. Frivillige ønsker å bidra direkte inn til et formål uten administrative 

oppgaver. Dette gjør profesjonalisering og effektivisering av tilrettelegging viktigere. Det er lett å anse 

en ansatt som noe negativt, en unødvendig administrativ "byråkrat" i en frivillig organisasjon. Tilfellet 

er at slike tilretteleggingsressurser er helt nødvendige for å minske terskler og byrder for å bidra som 

frivillig. Dette gjør seg ikke minst gjeldende når vi søker å digitalisere frivilligheten. Gjennom bruk av 

digitalt utstyr, standardiserte løsninger og mer kreves en høyere fagkompetanse og support for å sikre 

god flyt og opplæring i innføring av bruk av utstyr. En av de viktigste delene som momskompensasjon 

og økt handlingsrom i "frie inntekter" er der frivillig aktivitet krever utstyr. Røde Kors hjelpekorps 

dronegruppe, ATVer, snøscootere, ambulanser, uniformer, nødnett, dykkerutstyr, båter og videre er 

kostbart utstyr med høy moms. I disse tilfellene blir moms på frivilligheten en ekstraskatt som virker 

svært urimelig når man sammenligner det med betingelsene for næringsvirksomhet. Særlig når vi vet 

at slike ressurser som full momskompensasjon muliggjør, bidrar til mer lokal frivillighet. 

Merverdiavgiftskompensasjonsordningen har bidratt vesentlig til å forenkle innkjøp og vokse i 

omfang. Det er en tillitsfull måte å sikre at den lokale frivilligheten får større armslag til å legge til 

rette for frivillig aktivitet.  

 

Utdatert krav om at alle organisasjonsledd må søke på samme modell 

Flere organisasjoner har mange ulike lokale lag og aktiviteter som er samlet under et formål, en 

paraply. Kravet om at alle organisasjonsledd i samme organisasjon skal søke etter samme modell må 

endres. Dette gjør det mulig for store organisasjonsledd med høy andel momsutgifter å bytte modell 

uten at det tvinger alle de små organisasjonsleddene i samme organisasjon over på dokumentert 

modell. Det må enten åpnes opp for at organisasjonsledd kan velge å få refundert all momsen sin 

gjennom det ordinære momssystemet med nullsats på utgående moms, eller så må det gjøres 

betydelige forbedringer i dokumentert modell slik Frivillighet Norge tidligere har foreslått og skriver 



om i sitt høringssvar. Så lenge dette er selvstendige juridiske enheter innenfor samme paraply, og 

beregninger viser at å søke etter ulik modell vil gi en mer riktig kompensasjon av faktiske mva-

kostnader, bør regjeringen åpne for dette. Det er ellers store systematiske skjevheter i 

søknadsgrunnlaget.  

 

Dokumentert modell må forenkles og forbedres: For det første ved at det innføres fortløpende 

utbetaling av momskompensasjon etter modell av ordningen for momskompensasjon for kommuner. 

For det andre ved at rapporteringen forenkles og ved at kontrollregimet vris over fra detaljrapportering 

til stikkprøvekontroll. For det tredje ved at flere fradragsposter i dokumentert modell fjernes. 

 

Ordningen må også forenkles ved at skjønnsbaserte inngangskriterier og avgrensninger erstattes av 

objektive kriterier.  
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