Til

Idrettskretser
Særforbund

Ullevaal stadion 12. februar 2018

HØRING OM ENDRING I REGELVERK OM MOMSKOMPENSASJON (VARER OG
TJENESTER)
Kulturdepartementet har sendt ut høring om endring i regelverk om merverdikompensasjon
for frivillige organisasjoner. Høringen i sin helhet følger vedlagt.
NIF sender denne interne høringen til særforbundene og idrettskretsene. Nedenfor har NIF
listet opp de endringsforslagene som har særlig betydning for våre organisasjonsledd, og
kommentert forslagene. Vi oppfordrer alle organisasjonsledd til å sette seg inn i
høringsforslaget fra departementet, og gi NIF tilbakemelding dersom det er ytterligere
endringsforslag som NIF bør adressere i vårt høringssvar.
Mandag 5. mars blir det avholdt det innspillsmøte i kantinen på Idrettens hus, Ullevål
stadion, kl. 10.00-11.00 der dere får anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.
Det vil være mulig å delta via skype, møteinnkalling sendes ut i forkant av møtet.
NIF ønsker tilbakemelding fra dere innen onsdag 7. mars 2018. Høringsuttalelsene sendes til
horinger@idrettsforbundet.no
NIF sender høringssvar til Kulturdepartementet innen høringsfristen som er satt til 12.mars.
2018
Foreslåtte endringer som vil påvirke idretten:
1) Endring i beregningsgrunnlaget:
Maks kompensasjon i gjeldende regelverk er 7% av søknadsgrunnlaget
(beregningsgrunnlaget). Det foreslås at dette endres til:
- 8% av de første 5 millionene i søknadsgrunnlag
- 6% av alt over 5 millioner i søknadsgrunnlag
2) Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd
3) En felles beløpsgrense på kr 5 millioner
4) Tydeligere krav til aksjeselskapene å dokumentere frivillig innsats (innføring av
egenerklæringsskjema)
5) Utvidelse av fradrag som må gjøres for de som har et søknadsgrunnlag på over kr 5
millioner:
a. Alle kostnader i utlandet
b. Kostnader til utleie i egen organisasjon
6) Tydeliggjøring av regelverket når virksomhet som på en eller annen måte gir
privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt anses for å være kostnader av
privat karakter

7) Tydeliggjøring av regelverket vedrørende virksomheter som driver økonomisk
aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er
kompensasjonsberettiget
8) Ny forskrift innføres fra søknadsåret 2018 (dvs. regnskapsåret 2017)
NIFs kommentarer til de foreslåtte endringene:
1) Endring i beregningsgrunnlaget (fra maks 7 % til 8 % av de første 5
millionene og deretter 6 %)
Kommentar:
Bakgrunnen for endringsforslaget er PWC evalueringsrapport som konkluderer med at
satsen 7 % til alle organisasjonsledd kan slå noe skjevt ut. Ved å innføre 8% av de første 5
millionene i søknadsgrunnlaget og deretter 6%, mener man vil få en mer rettferdig
ordning. For idretten vil det si at noe av pengestrømmen flyttes fra de store til de små. Et
grovt estimat ut i fra dagens søknadsmasse så vil idretten totalt sett med de nye
prosentsatsene få 20-25 millioner mer i kompensasjon.
NIF støtter dette forslaget.
2) Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd
Kommentar:
Hittil har det vært krav om at sentralleddet (dvs. NIF) har vært registeret i
Frivillighetsregisteret. Det foreslås at alle organisasjonsledd nå må være registrert i
Frivillighetsregisteret for å kunne søke om momskompensasjon. En stor andel av våre
organisasjonsledd er allerede registrert i Frivillighetsregisteret, men det gjenstår fortsatt
en del. Det kan også være noen få utfordringer med organisasjonsledd som ikke har
organisasjonsnummer.
NIF støtter dette forslaget da vi mener det er viktig å bidra til å få på plass
et Frivillighetsregister som på sikt kant forenkle idrettens hverdag.
3) En felles beløpsgrense på kr 5 millioner
I nåværende forskrift er det flere ulike beløpsgrenser. En felles beløpsgrense på kr 5
millioner vil få følgende betydning:
- Harmoniserer beløpsgrense for når søker må innhente revisorrapport
- Tydeliggjøring av når søker må benytte registrert eller statsautorisert revisor
- Samme beløpsgrense for alle, med hensyn til fradrag
NIF støtter dette forslaget.
4) Tydeligere krav til aksjeselskapene om å dokumentere frivillig innsats
(innføring av egenerklæringsskjema)
Bakgrunn for endringsforslaget er at den samme frivillige innsatsen ikke skal benyttes
både i eierorganisasjonen og AS’et. En innføring av en særskilt rapportering av frivillig
innsats i AS’ene vil oppleves som en byråkratisering av ordningen og det kan medføre en
del merarbeid både for eierorganisasjonen og AS’et.
NIF støtter ikke dette forslaget.
5) Utvidelse av fradrag som må gjøres for de som har et søknadsgrunnlag på
over kr 5 millioner:
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a. Alle kostnader i utlandet
b. Kostnader til utleie i egen organisasjon
Bakgrunn for endringsforslaget er at kostnader i utlandet ikke er inkludert norsk mva og
at man skal unngår dobbeltkompensasjon vedrørende utleie. De foreslåtte fradragene er
vanskelig å hente ut i fra regnskapet og vil gi en del merarbeid. Innføring av ytterligere
fradrag i dagens ordning vil oppleves som en byråkratisering av ordningen.
NIF støtter ikke disse forslagene
6) Tydeliggjøring av regelverket når virksomhet som på en eller annen måte gir
privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt anses for å være
kostnader av privat karakter
I høringsnotatet fra Kulturdepartementet fremkommer det ikke tydelig hva som
kategoriseres som «normalt anses for å være kostnader av privat karakter». Idretten har
mange eksempler på at det benyttes egenandeler. På dette punktet må det til en
tydeliggjøring at egenandeler ikke vil bli definert som en kostnad som anses for å være
kostnader av privat karakter.
NIF støtter forsalget med forutsetning at egenandeler ikke blir rammet av
denne tydeliggjøringen.
7) Endring av regelverket vedrørende virksomheter som driver økonomisk
aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er
kompensasjonsberettiget
Forslaget til ny ordlyd innskrenker muligheten til å gi statsstøtte til frivillig virksomhet i
større grad enn hva som er nødvendig etter EØS-avtalen. Dersom dette er intensjonen
bør det tydeliggjøres at Norge av eget ønske velger å gi mindre støtte til frivilligheten enn
hva som er mulig etter EØS-avtalen. Av hensyn til forutberegnelighet for søkerne bør det i
så fall innføres langt mer detaljerte regler i forskriften enn hva som fremgår av forslaget.
NIF støtter ikke forslaget slik det nå fremstår, men støtter forslaget om å endre denne
delen av forskriften forutsatt at det ikke innføres strengere regler enn
nødvendig som følge av EØS-avtalen.
8) Ny forskrift innføres fra søknadsåret 2018 (dvs. regnskapsåret 2017)
Dette er utfordrende og vil gi merarbeid. De aller fleste organisasjonsleddene i idretten
søker om momskompensasjon via den «samordnede rapporteringen» som er innført.
Denne rapporteringen åpner 1. april og vi ser ikke for oss at en ny forskrift er ferdig til
dette tidspunktet. En utvidelse av fradragspostene (se punkt 5) vil medføre at man bør
gjøre endringer i regnskapsførselen slik at man lett kan hente ut tallene fra regnskapet.
En slik endring vil ikke la seg gjennomføre før tidligst regnskapsåret 2019 uten at det
medfører merarbeid.
NIF støtter forslaget forutsatt at ny forskrift er vedtatt innen 1. april 2018,
og at det gis overgangsbestemmelser som gjør idretten i stand til å oppfylle
søknadskravene.
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