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Høringsuttalelse til kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner 
 
Vi viser til Kulturdepartementets høringsnotat om ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftkost-
nader til frivillige organisasjoner, publisert på departementets hjemmesider 19.februar 2010. 
  
Røde Kors støtter innføringen av en ordning som kompenserer merverdiavgiftskostnadene til frivillige organisa-
sjoner, og forventer at det økonomiske nivået når 1,2 milliarder innen 2014, som lovet av regjeringen. 
 
Røde Kors har siden det ble innført generell merverdiavgift på tjenester 1.juli 2001 jobbet for at frivillige organi-
sasjoner skal få kompensert alle utgifter til merverdiavgift.  Siden etableringen av Frivillighet Norge i 2005 har 
Røde Kors utført dette arbeidet i nært samarbeid med Frivillighet Norge. Røde Kors har i sin tilnærming lagt vekt 
på at de frivillige organisasjonene står samlet bak de forslag og krav som fremmes. Høringssvaret fra Frivillighet 
er i samsvar med Røde Kors’ synspunkter Røde Kors, og vi gir derfor vår tilslutning til dette høringssvaret.  
 
Røde Kors vil videre trekke frem følgende punkter av betydning: 
 

1. Søknadsfristen for mva kompensasjon er i høringsnotatet satt til 1.august. I år vil dette være en utford-
ring for våre lokale og regionale ledd da den administrative kapasiteten fra skoleslutt til skolestart er la-
vere enn ellers i året. I særdeleshet for dokumentert modell vil arbeidsmengden være betydelig. Vi antar 
at siden høringsfristen er 22.mars, vil de endelige retningslinjene for 2010 ikke være klare før etter pås-
ke. Tiden til disposisjon for å dokumentere søknaden blir derfor spesielt kort første året. Vi foreslår der-
for at søknadsfristen for 2010 settes til 31. august.  

 
2. Røde Kors er opptatt av at Frivillighetsregisteret skal være et nyttig verktøy for å forenkle frivillige or-

ganisasjoners administrative byrde. Frivillighetsregisteret bør derfor videreutvikles til å kunne kategori-
sere hvilke organisasjoner som er berettiget til kompensasjon for mva kostnader.  

 
3. Det legges i forslaget ikke opp til at frivillige organisasjoner kan få kompensasjon for mva utgifter på 

investering i nybygg. Idretten får nå en egen ordning for mva kompensasjon for investeringer. Røde 
Kors mener at rett til kompensasjon for denne type investeringer må gjelde alle frivillige organisasjoner.  
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