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Full og regelstyrt momskompensasjon
Regjeringen Solbergs forslag er 1,75 mrd. kr til momskompensasjon for 2022. Det er 5 millioner
kr lavere enn deres egen ambisjon fra Frivillighetsmeldingen.
Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert sine momsutgifter på varer og tjenester
gjennom momskompensasjonsordningen. Vi ser en tydelig nedgang1 i søknadsrunden for 2021
sammenlignet med utgiftene i 2020. Nedgangen ligger an til å bli over 14 %. Det skyldes at
koronapandemien rammet frivilligheten hardt. Lavere aktivitetsnivå betyr lavere momsutgifter.
Men etter kraftig inngripende restriksjoner i 2020, var det større muligheter til aktivitet i 2021.
Det gjenspeiler seg og i at regjeringen gikk fra støtteordninger som skulle kompensere for
aktivitet som ikke kunne gjennomføres, til ordninger som skulle stimulere til økt aktivitet. Vi må
derfor legge til grunn at behovet for momskompensasjon i 2022 er langt større. Vårt estimat,
basert på en økning i driftskostnader på 10 % fra 2020 til 2021, er at det må settes av 2 mrd.
kroner for å gi full momskompensasjon i 2022.
En situasjon med kraftig nedskalering av aktivitetsnivået og forhåpentligvis en rask økning i
etterkant viser også tydelig svakhetene med dagens modell for momskompensasjon.
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https://lottstift.no/nyheter/naer-1900-lag-og-organisasjonar-har-sokt-om-momskompensasjon/

Frivillighet Norge er frivillig sektors samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner som
sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for
å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv.
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Organisasjonene vet ikke hvor mye de kan forvente å få tilbake av momsutgiftene sine, og
beløpet som budsjetteres i statsbudsjettet er ikke basert på reelt aktivitetsnivå. Blir det mer
frivillig aktivitet, får alle litt mindre penger tilbake.
Det er på tide at ordningen regelstyres slik at organisasjonene vet hva de får og vi endelig kan
si oss ferdig med skatt på dugnad.
Frivillighet Norge ber om at:
Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning». Bevilgningen skal dekke
kompensasjon på 100% av momsutgifter for 2021, for organisasjoner med rett på mvakompensasjon, basert på gjeldende beregningsordning.

Tilskudd til frivillige organisasjoner
Regjeringen Solberg skriver følgende i nasjonalbudsjettet: “Pandemien har hatt store
konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Regjeringen vil bidra til forutsigbarhet
ved gjenåpning av sektoren og foreslår i all hovedsak å videreføre faste tilskudd innenfor
sektoren.” (Nasjonalbudsjettet, side 12).
Tilbakemeldinger fra våre medlemmer bekrefter at pandemien har hatt store konsekvenser for
frivillig sektor, med stor nedgang i aktivitet, frivillig innsats og medlemstall i mange
organisasjoner. For å øke deltakelsen til nivået før pandemien er det nå behov for en stor ekstra
innsats. Frivillighet Norge mener det bør skje gjennom å styrke eksisterende ordninger.
Regjeringens forslag om å videreføre faste tilskudd gir ikke den nødvendige satsningen på økt
aktivitet i frivillig sektor.
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