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Fra: Dahlin, Lill-Solrun Ryddheim 
E-Post: Lill-Solrun.Ryddheim.Dahlin@fin.dep.no 
Sendt: 22.03.2010 15:26:47 
Mottatt: 22.03.2010 15:26:52 
Til: Postmottak KUD 
Emne: VS: KULTURDEPARTEMENTETS HØRINGSNOTAT "KOMPENSASJON FOR 
MERVERDIAVGIFTSKOSTNADER TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER" 
Kopimottaker:'ellen.lorange@skiforeningen.no', Berge, Elisabeth, Sjursen 
Øyvind Mehus, Sletmo Anne Marie, Paudal Gro 
 
 
  
  
Vedlagt oversendes Skiforeningens høringsuttalelse 18. mars 2010 
vedrørende blant annet Kulturdepartementets høringsnotat om kompensasjon 
for merverdiavgiftskostnader for frivillige organisasjoner. 
  
  
Med hilsen 
  
Lill-Solrun Ryddheim Dahlin 
Finansdepartementet http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?id=216 
<http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?id=216>  
Skattelovavdelingen 
š : lill-solrun.ryddheim.dahlin@fin.dep.no 
É: 2224 4444 
  
The information transmitted is intended only for the person or entity to 
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged 
material.  Any review, retransmission, dissemination or other use of, or 
taking of any action in reliance upon, this information by persons or 
entities other than the intended recipient is prohibited.   If you 
received 
this in error, please contact the sender and delete the material from any 
computer. 
  
  
  
Fra: Ellen.Lorange@Skiforeningen.no 
[mailto:Ellen.Lorange@Skiforeningen.no 
<mailto:Ellen.Lorange@Skiforeningen.no> ]  
Sendt: 18. mars 2010 17:07 
Til: Postmottak Finansdepartementet 
Emne: KULTURDEPARTEMENTETS HØRINGSNOTAT "KOMPENSASJON FOR 
MERVERDIAVGIFTSKOSTNADER TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER" 
  
  
  
  
Vedlagt oversendes innspill til ovenfor nevnte høring.  
Beklager at vi grunnet sykdom i kombinasjon med kort frist er litt over 
fristen.  



  
  
  
  
Med vennlig hilsen 
Foreningen til Ski-Idrettens Fremme 
  
Ellen L'orange 
  
SKIFORENINGEN, Kongeveien 5, 0787 OSLO 
telefon 22 92 32 00, fax 22 92 32 50 
mobil: 911 85 496 
www.skiforeningen.no 
  
  
  
  
  
Finansdepartementet 
Postboks 8008 Dep 
  
0030 Oslo 
  
  
Deres ref.: Høringsbrev Vår ref.:  SE/EL        Dato:  16.03.2010 
  
  
  
vedr. sak: 
innføring av ordning for kompensasjon av merverdiavgift vedbygging av 
idrettsanlegg. 
Kulturdepartementets høringsnotat ”Kompensasjon for 
merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner” 
Foreningen til ski-idrettens fremme – finansdepartementets 
høringsnotat/forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og 
idrettsområdet 
  
Foreningen til Ski-Idrettens Fremme har følgende kommentarer til de 
nevnte høringsnotat: 
  
 
 1. Innføring av ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved 
bygging av idrettsanlegg.  
  
  
Skiforeningen – (Foreningen til Ski-Idrettens Fremme) er positiv til at 
det innføres en ny kompensasjonsordning basert på dokumenterte utgifter 
på bygging av idrettsanlegg. Det vises til at en forutsetning for å komme 
inn under ordningen er at den omfatter lag og foreninger som har fremmet 
søknad om spillemiddeltilskudd til idrettsanlegg, og som oppfyller 
vilkårene for å motta spillemidler til anlegg. Det fremgår imidlertid i 
brev fra Kulturdepartementet av 17.2.2010 bl.a.: 
”Anlegg som bygges i regi av kommuner, fylkeskommuner, selskap eller 
stiftelser kommer ikke inn under den nye kompensasjonsordningen.” 
  
Skiforeningen viser til at det ofte kan være opprettet egne selskaper 
eller stiftelser med det formål å benytte anlegget til 
idrettsaktiviteter.  Skiforeningen vil be om at den nevnte begrensningen 



”selskap eller stiftelser” tas ut, men at det tilføyes at så lenge 
stiftelser og aksjeselskaper har formål og overskudd som fullt ut skal 
tilgodese den idrettslige aktivitet, må også disse rettssubjektene 
omfattes av en ny ordning.  
  
Det fremgår videre i brevet en begrensning om at lag og foreninger som 
har forholdsmessig fradrag for sine anleggsinvesteringer, ikke vil kunne 
søke om kompensasjon av merverdiavgift gjennom den nye ordningen. 
  
Skiforeningen viser til at en praktisk situasjon kan være at et 
idrettslag kan ha noe reklameinntekter på et idrettsanlegg som gjør at 
anlegget for eksempel for 10 prosents vedkommende medfører en 
fradragsrett i det ordinære avgiftsoppgjøret. Det innebærer imidlertid at 
på et slikt anlegg hvor det kanskje kan gjøres fradrag forholdsmessig på 
10 prosent, ikke vil være mulig å søke kompensasjon for 90 prosent av 
anleggets kostnader. Skiforeningen vil be om at dette endres slik at det 
kan søkes kompensasjon for anleggsinvesteringer som det ikke kan søkes 
fradrag for i det ordinære avgiftsoppgjøret ved at nevnte begrensing, som 
er nevnt i brevet fra Kulturdepartementet, bortfaller.  
  
En vil videre anmode om at de begrensninger som ligger i eksisterende 
ordning for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, for 
eksempel med hensyn til kostnader til tribuner, ikke videreføres i den 
nye anleggsordningen. 
  
2.      Kulturdepartementets høringsnotat ”Kompensasjon for 
merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner” 
  
Foreningen til Ski-Idrettens Fremme ser positivt på den nevnte utvidelse 
av retten til å få refundert kostnader på vare- og tjenestemoms uavhengig 
av når avgiftsplikt har oppstått. Foreningen til Ski-Idrettens Fremme vil 
inngå som en del av den modell som Norges Idrettsforbund kommer til å 
operere og som etter det vi forstår rent praktisk vil være den forenklede 
modell. 
  
Det fremgår i nevnte høringsnotat at det legges opp til en 5-års 
bindingstid på anskaffelse av maskiner, utstyr og andre kapitalvarer som 
for eksempel snescootere, løypemaskiner, tråkkemaskiner etc. 
Skiforeningen har ikke noe problem med justeringsbestemmelser i en slik 
relasjon. En ber likevel om at dersom Skiforeningen for eksempel skulle 
kjøpe en snescooter og den selges innen 5-års fristen til for eksempel 
Røde Kors som også skal bruke snescooteren i sin frivillige innsats, at 
Røde Kors i en sånn situasjon kan overta justeringsforpliktelsen på 
snescooteren, slik at Skiforeningen da kan unngå forholdsmessig 
tilbakeføring av merverdiavgiften. 
  
3.      Høringsnotat: Forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- 
og idrettsområdet 
  
I vedlagte høringsnotat foreslås det bl.a. at merverdiavgiftsplikten 
utvides til å omfatte inngangsbilletter til utstillinger i museer. Dette 
innebærer bl.a. at Skiforeningen som står foran byggetrinn 3, etter 
1.7.2010 vil nyte godt av regelendringen ved at Skimuseets mva kostnader 
på utvidelser av avgiftsplikten medfører at museumsdriften etter 1.7.2010 
vil være fullt ut fradragsberettiget.   
  
4.      Inngangspenger - idrett 
  



Finansdepartementet foreslår at det skal innføres avgiftsplikt med 8 % 
ved omsetning av inngangsbilletter til idrettsarrangementer når 
billettinntektene i løpet av en 12-måneders periode overstiger 2 mill 
kroner. Det fremgår videre at omsetning av tjenester i form av adgang til 
leilighetsvise eller enkeltstående idrettsarrangementer som hovedregel 
foreslås unntatt, hvis arrangør ikke er avgiftspliktig for 
inngangsbilletter selv om billettinntektene på det enkeltstående 
arrangementet overstiger 2 mill kroner. 
  
Skiforeningen er ikke sikker på hva Finansdepartementet legger i dette. 
Skiforeningen har et årlig World Cup arrangement, nemlig Holmenkoll-
rennene, hvor billettinntektene på hvert arrangement fort kommer opp i 
over 2 mill.  
  
Spørsmålet er om dette innebærer at dette arrangementet vil medføre 
avgiftsplikt på billettinntekter og/eller hvorvidt de årlige World Cup 
rennene i Holmenkollanleggene kan defineres som noe som faller utenfor 
avgiftsområdet. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det kan godt tenkes 
at et arrangement isolert sett vil ha store fordeler på bakgrunn av 
kostnader med anlegg, maskiner etc. på å være registreringspliktig ved å 
få fradrag for 25 prosent på merverdiavgiftskostnadene. 
  
Hvis Skiforeningen blir avgiftspliktig for billettinntekter på diverse 
arrangementer i Holmenkollen fordi totalt sett billettinntektene utgjør 
over 2 mill kroner, forutsettes det at når Skiforeningen selv benytter 
anlegget uten at det selges billetter, at dette kan skje uten noen form 
for uttaksmerverdiavgift, 8 prosent, for slik deltakelse. 
  
5.      Utleie av idrettsanlegg 
  
Det foreslås at hvis et idrettslag blir avgiftspliktig p.g.a. 
billettinntekter vil utleie av idrettsanlegget på under 9 måneder til 
andre idrettslag avgiftsberegnes med 8 prosent merverdiavgift. Hvis det 
inngås en avtale om bruk av anlegget helt eller delvis over 9 måneder, 
skal det i følge høringsforslaget ikke beregnes merverdiavgift på leien. 
Dette innebærer at Skiforeningen i så fall ikke vil kunne få fullt 
fradrag på kostnader til anlegg som også leies ut til idrettslag på mer 
enn en 9 måneders basis.  
  
Skiforeningen vil på denne bakgrunn foreslå at verken korttids- eller 
langtidsutleie skal ha noen innvirkning på omfanget av fradragsretten for 
anlegg så lenge anlegget brukes til idrettsaktiviteter.  Det bør med 
andre ord gis fullt fradag for inngående merverdiavgift på slike 
anleggskostnader hvis Skiforeningen blir registrert for billettinntekter. 
  
6.      Rett til idrett 
  
Det foreslås videre at det skal innføres merverdiavgift på retten til å 
drive idrett. Inkludert  i dette vil være skiskoler og medlemskontingent 
som dekker en slik rett. En forutsetning for avgiftsplikten er at 
undervisningen skjer i direkte tilknytning til idrettsaktiviteten. Det 
fremgår imidlertid at Finansdepartementet ønsker å skjerme frivillig 
dugnadsbasert innsats. Denne del skal fremdeles unntas for avgiftsplikt. 
Finansdepartementet viser i denne forbindelse til rapporten ”Frivillig 
sektor i Norge 1997-2004” hvor det fremgår at frivillig arbeid innenfor 
kultur- og fritidssektoren utgjør i overkant av 85 prosent av den samlede 
innsatsen. Departementet antar på denne bakgrunn at et krav om minimum 80 



prosent frivillig innsats ikke vil være vanskelig å oppfylle for 
hovedtyngden av denne gruppen. 
  
Skiforeningen vil imidlertid påpeke at det ikke alltid kan være mulig å 
ha den hele oversikten over hvor stor dugnadsinnsatsen samlet over 1 år 
vil være. Det vil være særdeles tungvint å operere med timelister og 
lignende dokumentasjon for fordeling av dugnadsplikter i forhold til 
lønnet innsats for å dokumentere den frivillige innsats. 
  
På denne bakgrunn vil Skiforeningen foreslå at idrettslag som baserer seg 
på frivillig lønnet innsats og faller inn som organisasjonsledd i Norges 
Idrettsforbund og dernest er registrert i frivillighetsregisteret, vil 
være tilstrekkelige kriterier for å skjerme for avgiftsplikt. 
  
  
  
Med vennlig hilsen 
FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME 
  
  
Bente Lier 
Generalsekretær 
  
-------------------------------------------------------------------------
---------- 
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet 
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er 
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Finansdepartementet. 
  
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the 
intended recipient please notify the Ministry of Finance, Norway, 
immediately. 


