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sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for 
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Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner 

Regjeringen foreslo i tilleggsnummeret til statsbudsjettet 
for 2022 å redusere den maksimale fradragsgrensen for 
pengegaver til frivillige organisasjoner. Argumentasjonen 
synes både å være av hensyn til skattereglene generelt 
og en oppfatning om at ordningen tilgodeser de med 
høyest inntekter. «Gavefradraget svekker 
skattegrunnlaget og kommer i størst grad de med høye 
inntekter til gode.»1 Tall fra Skatteetaten viser at 
påstanden om at dette først og fremst kommer de med 
høye inntekter til gode ikke stemmer.2  

  

                                                 
1 
https://www.regjeringen.no/contentassets/4eeae826fa5c4e21ad186eec1d9b7873/no/pdfs/prp202120220
001ls1dddpdfs.pdf s. 32 
2 https://www.vl.no/religion/2021/12/27/mener-regjeringen-tar-feil-skattefradrag-for-gaver-gir-ikke-storst-
fordel-for-de-med-hoy-inntekt/  
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Frivillighet Norge savner og en refleksjon rundt hvordan dette vil påvirke de frivillige 
organisasjonene. Vi ga følgende innspill til Stortingets finanskomité i behandlingen av forslaget.  

Dette er et forslag som vil føre til reduserte inntekter for frivillige organisasjoner, som 
allerede har en utfordrende situasjon på grunn av pandemien. Det gjelder spesielt de 
som har et høyt innslag av gaver i sin økonomi fordi tap av gaver ikke har vært inkludert i 
noen av kompensasjonsordningene. Det svekker regjeringens satsning på frivillige 
organisasjoner når en samtidig som en øker momskompensasjonen med 150 mill., 
henter inn 80 mill. fra en incentivordning for gaver til de samme organisasjonene.3 

I Frivillighet Norges rapport om skattefradragsordningen for 2020 viser at det i 2019 ble gitt 
skattefradrag for gaver på over 4,5 milliarder kroner.4 Vi vet ennå ikke hvilken konsekvens det 
vil ha for økonomien til organisasjonene at ordningen nå endres fra 2022. For mange 
organisasjoner utgjør gaver en betydelig inntektskilde, spesielt organisasjoner innenfor 
kategoriene helse, miljø- og dyrevern, rettighets- og støttearbeid og internasjonale aktiviteter.5 
Totalt for alle organisasjoner som har rapportert en gave gjennom skattefradragsordningen i 
2019 utgjorde gaver en andel på 20 prosent av brutto inntekt. Regjeringen må ta ansvar dersom 
deres endringer i skattefradragsordningen svekker økonomien til organisasjonene. 

Frivillighet Norge mener det bør opprettes en egen beløpsgrense for næringslivet. Det er 
potensial for å skape flere gode samarbeid som kan komme frivillige organisasjoner, 
næringslivet og samfunnet til gode. Staten bør stimulere til denne typen samarbeid.  

Frivillighet Norge ber om at:  

 Beløpsgrensen heves slik at den igjen blir 50 000 kr for privatpersoner. 
 Det innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 

100 000 kr.      
 Regjeringen setter i gang en prosess som inkluderer Frivillighet Norge, for å utvide og 

forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen med utgangspunkt i at 
Frivillighetsregisteret brukes som forenklingsverktøy.  Prosessen sees i sammenheng 
med Kulturdepartementets arbeid med videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Lokale 
organisasjoner må også kunne delta i ordningen.    

Full og regelstyrt momskompensasjon 
Frivillighet Norge er veldig glade for at regjeringen leverte full momskompensasjon i 2021 og 
har dette som mål for 2022. Vi har store forventninger til at punktet i Hurdalsplattformen skal 
oppfylles ved at ordningen endelig blir regelstyrt. Vi mener dette skal gjøres med dagens 
forskrifter. 

Her har Frivillighet Norge og regjeringen samme mål.  

Frivillighet Norge ber om at:    

 Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning». Bevilgningen skal dekke 
kompensasjon på 100% av frivillige organisasjoners momsutgifter i 2022, for 
organisasjoner med rett på mva-kompensasjon, basert på gjeldende beregningsordning.   

                                                 
3 https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Innspill-til-tilleggsproposisjonen-2022-
finanskomiteen.pdf?mtime=20211110111435&focal=none  
4 https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Rapport-skattefradrag-2020-
foreløpig.pdf?mtime=20220107164529&focal=none  
5 Tabell 8, https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-
xmlui/bitstream/handle/11250/2639506/Finansiering%20av%20frivillighet.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Innspill-til-tilleggsproposisjonen-2022-finanskomiteen.pdf?mtime=20211110111435&focal=none
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Innspill-til-tilleggsproposisjonen-2022-finanskomiteen.pdf?mtime=20211110111435&focal=none
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Rapport-skattefradrag-2020-forel%C3%B8pig.pdf?mtime=20220107164529&focal=none
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Rapport-skattefradrag-2020-forel%C3%B8pig.pdf?mtime=20220107164529&focal=none
https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2639506/Finansiering%20av%20frivillighet.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2639506/Finansiering%20av%20frivillighet.pdf?sequence=1&isAllowed=y

	Full og regelstyrt momskompensasjon

