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Ad høring om kompensasjon for frivillige organisasjoners 
merverdiavgiftskostnader 
 
Vi viser til Kulturdepartementets høringsnotat.  
 
Vennenes Samfunn Kvekerne er et livssynssamfunn som etter vår oppfatning 
er en demokratisk medlemsbasert organisasjon med ikke fortjenestebasert 
formål, som er tigjengelig for et bredt spekter av personer og er rettet 
inn mot allmenne samfunnsinteresser på tvers av særinteresser.  Vi antar 
dermed at vårt livssynssamfunn hører hjemme i målgruppe a).  
 
Vennenes Samfunn Kvekerne er imidlertid glad for at tros- og 
livssynsorganisasjoner er egen målgruppe for ordningen. 
 
Vi ønsker med denne høringsuttalelse at minstegrensen fortsatt skal være 
et krav om merverdiavgiftskostnader over kr 10 000, eller en omsetning på 
kr 100 000. En heving av terskelen til kr 25 000 henholdsvis kr 300 000 
kan medføre at kompensasjon likevel blir uoppnåelig for mange, deriblant 
vår organisasjon. Vi har vært en frivillig organisasjon siden 1818. Vi 
bestreber oss fortsatt på å holde organisasjonskostnaden vår så lav som 
mulig; Det er ønskelig ut fra mange hensyn. Det er et paradoks at våre 
bestrebelser på å holde kostnadene lavest mulig, kan medføre at vi 
risikerer å ikke oppnå merverdiavgiftskompensasjon for fremtiden og 
dermed fortsatt vil ha de uønskede kostnadene som ordningen er tiltenkt å 
kompensere. 
 
Vi tar til etterretning at  søknaden skal fremmes av organisasjonens 
sentrale ledd på vegne av hele organisasjonen. For tros- og 
livssynssamfunn, som er små på grunn av sin teologisk begrunnede 
menighetsforståelse, vil dette kravet sammen med beløpsgrensen fremtvinge 
sentralisering og omorganiseringer som ikke helt samsvarer med vår 
organisasjons ønske om flat og desentralisert struktur.   
 
Når det gjelder organisasjoner som ikke kvalifiserer til for registrering 
i Frivillighetsregisteret, vil vi vise til at organisasjoner som har 
adgang til å foreta utdelinger til fysisk person, eller som foretar slike 
utdelinger, i høringsnotatet side 7 er holdt utenfor ordningen. Vi går ut 
i fra at vårt humanitære arbeid, og virksomhet med veldedighet som 
formål, ikke diskvalifiserer, og imøteser en nærmere grensedragning 
vedrørende dette kriteriet.   
 



Det er angitt to ulike modeller, henholdsvis forenklet modell og 
dokumentert modell. Vi vil be om at modellene sammenfattes i en enkel 
modell med dokumentasjonskrav, som for alle aktuelle organisasjoner er 
etterlevbar og lite kostnadskrevende.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Vennenes Samfunn, kvekerne 
 
Unni Sørsveen 
 
Årsmøteskriver 


