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Høringssvar – endringer i regelverk om
merverdiavgiftskompensasjon til frivillige
organisasjoner
Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene (LO-Stats Pensjonistutvalg,
Telepensjonistenes Forbund, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Postens
Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund og Statens
Vegvesens Forbund) viser til Kulturdepartementets høringsnotat av 11.12.2017 med forslag til
ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.
Vi vil kommentere de foreslåtte endringene i beregningsgrunnlaget i forenklet modell og vil
også fremheve at merverdiavgiftskompensasjonsordningen må fullfinansieres.
I dagens system for merverdiavgiftskompensasjon tas det i forenklet modell utgangspunkt i en
sjablongmessig modell, der søknadsbeløpet for merverdiavgiftskompensasjon utgjør 7 prosent
av driftskostnadene. Departementets forslag innebærer en justering av denne modellen, hvor
søknadsbeløpet øker til 8 prosent for søknadsgrunnlag opp til 5 millioner, og deretter 6 prosent
for overstigende søknadsgrunnlag.
Forslaget vil gi søkere med under 10 millioner i søknadsgrunnlag noe økt søknadsbeløp, mens
organisasjoner med mer enn 10 millioner i søknadsgrunnlag får redusert søknadsbeløpet. Som
en organisasjon med over 850 lokallag og foreninger spredt over landet, samt en større sentral
administrasjon, representerer Pensjonistforbundet begge typer av organisasjoner som
omfattes av endringsforslaget.
Det viktigste for oss er imidlertid ikke at beregningsgrunnlaget justeres, men at finansieringen
av merverdiavgiftskompensasjonsordningen styrkes. Ordningen er underfinansiert, noe som i
2017 innebar en avkortning på 27,2 prosent av søknadsbeløpene. Organisasjonene fikk
dermed refundert i underkant av 73 prosent av søknadsbeløpene. Tildelingsrammen har ikke
holdt tritt med utviklingen i kostnadene til organisasjonene og økningen i antall søkere.
Avkortningen har som det fremgår av tabellen nedenfor økt betydelig de seneste årene.

2014

2015

2016

2017

Avkortning

17 prosent

21,7 prosent

23,7 prosent

27,2 prosent

Søknadsbeløp

1,43 milliarder

1,56 milliarder

1,69 milliarder

1,81 milliarder

Tildeling

1,19 milliarder

1,22 milliarder

1,29 milliarder

1,32 milliarder

Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet
Vi ber om at merverdiavgiftskompensasjonsordningen fullfinansieres, slik at de frivillige
organisasjonene kan få fullt fradrag for merverdiavgift på linje med bedrifter. Dette vil fremme
frivillig aktivitet, en sektor som bidrar med store verdier til samfunnet.
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