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Høringsuttalelse vedrørende forskrift til ny momskompensasjonsordning
Buekorpset Nygaards Bataljon i Bergen vil gi følgende innspill til høringen:

De nedre belø s rensene for å kunne søke må ernes eller reduseres be deli
Det er foreslått at det skal stilles krav om minst 300.000,- i "årlige totale driftskostnader" ved søknad
etter forenklet modell, og krav om minst 25.000,- i "årlige totale  momsutgifteiv  ved søknad etter
dokumentert modell.

Det frivillige Norge består i stor grad av små lag og organisasjoner. Institutt for Samfunnsforsknings
rapport viser at 60 % av alle lag og organisasjoner i Norge har mindre enn 50.000,- kr å rutte med
årlig. Disse organisasjonene yter hver dag en uvurderlig samfunnsgagnlig innsats innen blant annet
forbyggende barne- og ungdomsarbeid, kukurminnevern, kunst/kultur, integrering og inkludering,
idrett og sosialt arbeid. Mange av disse er ikke i nærheten av å kunne innfri de foreslåtte
beløp sgrensene.

Idrettslag og andre organisasjoner som er med i forbund og sentralorganisasjoner vil komme rundt
beløpsgrensene ved at de kan slå sammen sine søknader med andre lag innen samme forbund.

Det er de  små  og  frittstående  organisasjonene som vil bli rammet.  Dette gjelder et betydelig
antall organisasjoner. Eksempler er: innvandrer- og minoritetsorganisasjoner, likestillingsgrupper,
lokalhistoriske organisasjoner, mindre trossamfunn, venneforeninger for kulturminner/
naturområder, bygdeorganisasjoner, frittstående teatergrupper, dansegrupper, fritidsklubber,
fattigorganisasjoner, studentorganisasjoner, etterlatte- og pårørende-grupper og barne- og
ungdomsorganisasjoner. Det er svært alvorlig om en så viktig del av frivilligheten holdes utenfor en
økonornisk støtteordning skulle være en av bærebjelkene i frivillighetspolitikken

De foreslåtte grensene vil til og med  forverre situasjonen for de små lagene: I forhold til gjeldende
momskompensasjonsordning for tjenestemoms 2,5/3-dobbles kravene for å kunne søke. En del lag
og organisasjoner som har mottatt momskompensasjon etter den gamle ordningen vil bli ekskludert
fra den nye ordningen. Simpelthen fordi de ikke er store nok.

Det er også grunn til å påpeke at beløpsgrensene muligens også er unødvendige. For enkeltstående
søkere eller søkere etter dokumentert modell vil det kreves årsregnskap revidert av registrert eller
statsautorisert revisor. Kostnadene for lagene med å fremskaffe slik revisorattest vil i seg selv danne
en naturlig begrensing for hvor små momsutgifter det vil bli søkt kompensasjon for. En revisorattest



vil minst koste kr. 5.000,-. Vare- og tjenestekjøpene må da beløpe seg til minst 25.000,- kr, før det
overhodet vil være regningssvarende for lagene å søke.

Konklusjon: Det er de organisasjonene med minst ressurser og størst behov for
momskompensasjon, som i størst grad blir utestengt fra ordningen slik forslaget nå
foreligger. Dette kan overhodet ikke stemme med Stortingets og regjeringens intensjoner
med ordningen.

Beløpstersklene for å kunne søke kompensasjon fiernes. Subsidiært reduseres disse kraftig,
og settes til hhv. 100.000,- og 10.000,- for forenklet og dokumentert modell.

II Dokumentert modell er 'ort unødi kom lisert o ri id
Ved dokumentert modell skal lokalledd og enkeltstående søkere i følge høringsnotatet pkt 7.1: "lages
transaksjonsliste" og for  hver transakrjon skal det være en "spesifikasjon av kontonummer, kontonavn,
bilagsnummer, inngående merverdiavgiftssats, bruttobeløp og merverdiavgiftsbeløp. Listen skal
videre være organisert slik at "transaksjoner med høy-, mellom- og lav sats vises hver for seg"

Dette er svært tidkrevende og vil kreve mye ekstraarbeid av organisasjonene. Dette bør kunne løses
ved at det i stedet for krav om svært spesifiserte lister, kreves at:

1. Søkere til dokumentert ordning må vedlegge søknaden årsregnskap med utfyllende
regnskapsnoter vedrørende totale momsutgifter, samt totale kompensasjonsberettigende
momsutgifter.

2. Regnskapet med regnskapsnoter skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

Når en registrert eller statsautorisert revisor har revidert regnskapet har en profesjonell og uavhengig
tredjepart gått god for regnskapet og regnskapsnotene. Det vil da bare skape unødig merarbeid for de
frivillige organisasjonene og Lotteritilsynet om det i tillegg skal fremstilles detaljerte
transaksjonslister Særlig kravet om at "transaksjoner med høy-, mellom- og lav sats vises hver for
seg" er helt unødvendig.

Konklusjon: Kravene til dokumentasjon ved dokumentert modell forenkles og endres til:
1. Søkere til dokumentert ordning må vedlegge søknaden årsregnskap med utfyllende

regns kaps noter vedrørende totale momsutgifter, samt totale
kompensasjonsberettigende momsutgifter.

2. Regnskapet med regnskapsnoter skal være revidert av registrert eller statsautorisert
revisor.
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