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1.  Bakgrunn

1.1 Om momskompensasjons- 
ordningen
Ordningen er nedfelt i Forskrift om 
merverdiavgiftskompensasjon for 
frivillige organisasjoner. Som en del av 
Kulturløftet II i 2009 varslet regjeringen en 
opptrapping av midlene frem mot 2014. 
Det ble satt av en ramme på 396 millioner 
kroner til momskompensasjonsordningen 
i statsbudsjettet for 2010 med et løfte om 
opptrapping av ordningen til 1,2 milliarder 
innen 2014. I Frivillighetsmeldingen fra 
2018 ble det lovet en opptrapping til 1,8 
milliarder innen 2021.

1.2 Avgrensing av søkemuligheter for 
organisasjonen

Da ordningen ble lansert i 2010 var intens-
jonen at ordningen skulle være tilgjengelig 
for de samme organisasjonene som hadde 
deltatt i tjenestemomskompensasjonsord-
ningen for frivillige organisasjoner. Denne 
intensjonen ble uttrykt gjentatte ganger 
fra statens side i møter med arbeidsgrup-
pen som utarbeidet ordningen. 

I praksis ble flere typer organisasjoner, 
som tidligere var innenfor, utestengt 
fra den nye ordningen. Organisasjoner 
som av Lotteri- og stiftelsestilsynet (LT) 
defineres å drive en virksomhet på vegne 
av det offentlige og studieforbundene er 
eksempler på dette. Frivillighet Norge har 
siden 2010 påpekt urimeligheten i dette 
i høringer og i kontakten med offentlige 
myndigheter. 

I den reviderte forskriften fra 1.1.19 er 
studieforbund eksplisitt utelatt fra 
ordningen. Det er også gjort noen nye 
avgrensinger knyttet til organisasjoner 
som kommer en lukket krets til gode, gir 
privatøkonomiske fordeler eller dekker det 
som normalt anses for å være kostnader 
av privat karakter. Frivillighet Norge 
mener det likevel fremdeles er behov for 
tydeligere kriterier for hvem som kan 
delta i momskompensasjonsordningen, 
da kriteriene i stor grad åpner for skjønn-
sutøvelse fra forvalter. Frivillighet Norge 
jobber kontinuerlig med å gjøre ordningen 
mer relevant, tydelig og brukervennlig. 

1.4 Søkermodeller
Ordningen har en dokumentert modell 
og en forenklet modell. Organisasjonene 
velger selv om de benytter dokumentert 
eller forenklet modell. I dokumentert 
modell søkes kompensasjonen basert på 
dokumenterte momskostnader, mens i 
forenklet modell oppgis de totale drifts-
kostnadene og fradrag for kostnader som 
faller utenfor ordningen.

Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LT) sin bereg-
ningsnøkkel i forenklet modell tar utgang-
spunkt i at frivillige organisasjoner betaler 
merverdiavgift for et beløp tilsvarende 
35 % av driftsutgiftene etter fradrag. 
Forholdstallet for en gjennomsnittlig 
momssats er satt til 20 %.

Forenklet søknadsmodell bidrar til at 
mindre organisasjoner, og organisasjoner 
med små personalressurser, lettere kan 
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delta i ordningen. Dokumentert modell 
gir et større samsvar mellom reelle 
momskostnader og momskompensasjon. 
De to modellene ivaretar mangfoldet av 
typer organisasjoner. Frivillighet Norge 
mener derfor det er viktig at man oppret-
tholder begge søknadsmodellene. 

Valg av søknadsmodell må være felles for 
hele organisasjonen. Det vil si at det ikke er 
mulig å søke med dokumentert modell for 
et sentralledd samtidig som underleddene 
søker etter forenklet modell. Frivillighet 
Norge mener det bør være mulig å velge 
den søknadsmodellen som passer hvert 
enkelt organisasjonsledd best. 

1.5 Endringer i momskompensasjons- 
ordningen
1.1.2019 ble en ny forskrift for momskom-
pensasjonsordningen innført. Endringene 
er som følger:

• Pliktig registrering i frivillighetsreg-
isteret for alle mottakere, inklusive 
underledd og aksjeselskap

• Redusert minstegrense fra 200 000 
kroner til 100 000 kroner i driftskost-
nader som kommer innenfor ordningen 
i forenklet modell

• Redusert midtegrense fra 14 000 kroner 
til 7 000 kroner i søknadsberettigede 
merverdikostnader i dokumentert 
modell

• Presisering av at Den Norske Kirke, 
de kirkelige fellesrådene, menighets-
rådene og organisasjoner og virksom-
het som kommer disse til gode, eller de 
som de kan legge føringer for, ikke kan 
få momskompensasjon

• Det blir ikke gitt momskompensasjon 
til organisasjoner som er lukket, eller 
til virksomhet som kommer en lukket 
krets til gode, gir privatøkonomiske 
fordeler, eller dekker det som normalt 
blir regnet for å være kostnader av 
privat karakter

• Felles grense på 5 millioner kr i 
driftskostnader for krav om revisjon av 
registrert eller statsautorisert revisor

• Felles grense på 5 millioner kr i drifts- 
kostnader før det er krav om å gjøre 
fradrag etter §7 (gjelder forenklet 
modell)

• Krav om revisorrapport på den 
samlede søknaden fra sentralledd og 
enkeltstående som søker på vegne av 
aksjeselskap faller bort dersom disse 
samlet sett har driftskostnader under  
5 millioner kroner

• Krav om egenerklæringsskjema som 
dokumenterer frivillig innsats for 
aksjeselskaper
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2. Resultater fra  
momskompensasjons- 
undersøkelsen 2020
For å samle inn erfaringer rundt 
momskompensasjonsordningen, ble 
et spørreskjema sendt ut til alle med-
lemmer i Frivillighet Norge 30. oktober. 
Undersøkelsen ble fulgt opp av to purrin-
ger med frist 16. november. Ettersom bare 
46 % hadde svart på undersøkelsen ble 
det sendt ut en tredje purring med utsatt 
frist til 24. november. Frivillighet Norge 
har gjennomført tilsvarende undersøkelser 
årlig i perioden 2010–2019. Undersøkelsen 
dekker faktisk søknadsbeløp, estimert  
kompensasjonsgrad, erfaringer med 
søknadsprosessen og hvordan ordningen 
fungerer. Respondentene blir også bedt  
om å svare på spørsmål relatert til skatte- 
fradragsordningen. Resultatene av skatte-
fradragsdelen av undersøkelsen blir  
presentert i rapporten «Verdifulle bidrag».

2.1 Hovedfunn
I 2020 har organisasjonene som har søkt 
om momskompensasjon fått godkjent 
til sammen 2,08 milliarder kroner som 
søknadssum hos Lotteri- og stiftelses- 
tilsynet. Dette er en økning på 116 
millioner fra 2019. Totalt viser en oversikt 
fra Lotteri- og stiftelsestilsynet at det 
i 2020 var 2019 søkere, hvorav 1830 var 
godkjente søknader. Dette vil si at 90,5 % 
av søknadene ble godkjent. Tilsvarende 
tall for 2019 viste at det var 1921 søkere, 
hvorav 1701 søknader ble godkjent, noe 
som utgjør 88,5 % av søknadene. I 2017 og 
2018 utgjorde andelen godkjente søknader 
90 % av innsendte søknader. Nedgangen 
vi ser i andelen godkjente søknader i 2019 
kan dermed antas å være en konsekvens 

av endringene i forskriftene for momskom-
pensasjonsordningen, som trådte i kraft  
1. januar 2019.  

I 2020 ble det utdelt totalt 1,684 milliarder 
kroner i momskompensasjon til de frivillige 
lagene og organisasjonene som søkte og 
fikk godkjent. Avkortningen var på 19 % 
av det godkjente beløpet, sammenlignet 
med 18 % i 2019, hvor det ble utbetalt 1,607 
milliarder kroner.

På spørsmål om administreringen av 
momskompensasjonsordningen oppleves 
som unødvendig byråkratisk for organ-
isasjonen, svarte 20% av respondentene 
ja, mens 70% opplever den ikke som 
unødvendig byråkratisk. 10% svarte «vet 
ikke». Respondentene fikk mulighet til 
å utdype hva de mener kan gjøres for å 
forenkle momskompensasjonsordningen 
i fritekst. Der kom det blant annet frem 
at flere av feltene i søknadene burde være 
ferdig utfylt utfra fjorårets søknad. Dette 
gjelder for eksempel kontrollspørsmålene, 
som burde vært ferdigutfylt fra år til år, 
men med mulighet for redigering. Dette er 
fordi organisasjonens formål er stadfestet, 
og at det derfor ikke er vits å fylle inn 
dette på nytt hvert eneste år. Andre ønsker 
å få en påminnelse om ordningen fra 
myndighetene, slik at de ikke glemmer 
å søke. Det har også kommet svar om at 
momskompensasjonsordningen burde slås 
sammen med ordinær momsordning, og at 
det bør innføres full momskompensasjon 
for frivilligheten. Andre melder om at 
innsamlingen av all dokumentasjonen 
som kreves fra samtlige lag er tidkrevende 
og tungvint. Derfor burde særlig malene 
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som hører til årsrapport, årsmøteprotokoll 
og årsberetning forenkles, siden dette er 
dokumenter som inneholder mye av den 
samme informasjonen. Det anbefales også 
at regler og retningslinjer blir tydeligere, 
dokumentasjonskravene for underleddene 
bør reduseres samtidig som at det blir 
enklere for dem å sende inn regnskapstall, 
og det bør vurderes å automatisere 
søknadsprosessen. Flere melder at det er 
vanskelig å holde orden på unntakene, og 
hva det er som skal eller ikke skal være med 
i søknaden. 

2.2 Svarprosent
Svarprosenten for denne undersøkelsen 
er 55 % (Hvorav 9 % svarte på deler av 
undersøkelsen). Dette utgjør en øking på 3 
prosentpoeng fra 2019. Antall respondent-
er var 187 (hvorav 29 har svart på deler av 
undersøkelsen). 163 av disse har søkt om 
momskompensasjon i 2020. Det har vært 
viktig å også få svar fra organisasjoner 
som ikke har søkt om momskompensasjon, 
fordi det kan gi oss et innblikk i årsaker 
til at noen organisasjoner ikke deltar i 
ordningen.

2.3 Søkermodell
89 % av respondentene oppgir at de bruker 
forenklet modell, mens 11 % bruker doku-
mentert modell. Tall fra Lotteri- og stiftel-
sestilsynet viser at 97 % bruker forenklet 
modell, mens 3 % bruker dokumentert 
modell. Tallene fra Lotteri- og stiftelsestil-
synet er basert på antall mottakere, noe 
som inkluderer alle underledd. Lotteri og 
stiftelsestilsynet oppgir at 21 651 organis-
asjoner brukte forenklet modell, mens 745 
brukte dokumentert modell. 

På spørsmål om organisasjonen søkte 
om momskompensasjon på vegne av 
alle underledd, svarte 47 % ja, mens 
39 % svarte at de søkte på vegne av 
noen av underleddene. Av de som søkte 

for enten alle underledd eller bare for 
noen, oppgir 93 % at de bruker forenklet 
modell. Dette tallet er høyere enn når 
man ser på alle respondentene, hvor 89 % 
oppgir at de brukte forenklet modell til 
å søke om momskompensasjon. Dette 
viser at en større andel av de som søker 
på vegne av underledd bruker forenklet 
modell. Spørsmålet «dersom underleddene 
fremdeles fikk bruke forenklet modell, ville 
sentralleddet brukt dokumentert modell til 
å søke?», ble bedt besvart av alle organis-
asjoner med underledd som oppga at de 
brukte forenklet modell. Av de organisas-
jonene som i 2020 søkte på vegne av alle 
eller noen av underleddene, oppgir 9 % at 
de ville brukt dokumentert modell dersom 
underleddene fremdeles fikk bruke foren-
klet modell. Dette underbygger Frivillighet 
Norges argumentasjon om at det burde 
være mulig å velge dokumentert modell 
for sentralleddet, og forenklet modell for 
underleddene.
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3. Fordeling etter  
organisasjonskategorier
Organisasjonene som har svart på 
undersøkelsen er delt inn i kategorier etter 
virksomhetsfelt. Vi har valgt å bruke de 
internasjonale ICNPO-kategoriene, som 
også brukes i Frivillighetsregisteret og av 
Statistisk sentralbyrå̊ (SSB), som utgangs- 
punkt for å kategorisere organisasjonene. 

3.1 Bransjefordeling i momskompen-
sasjonsundersøkelsen

Oversikten på neste side (tabell 1) viser 
fordelingen på organisasjonskategori for 
de som har gjennomført (både helt eller 
delvis) undersøkelsen. For 2020 er den 
fordelt på alle som er invitert til å delta 
i undersøkelsen, sammenlignet med de 
som har besvart undersøkelsen, samt i en 
oversikt over avvik over de undersøkelsen 

er distribuert til sammenlignet med de 
som har besvart undersøkelsen. Avvikene 
på de som undersøkelsen har blitt 
distribuert og de som har besvart un-
dersøkelsen anses som relativt små, og vi 
kan derfor stadfeste at variasjonsbredden 
i respondentene er uavhengig av respon-
dentenes virksomhetsfelt. Sammenligner 
man de som har besvart undersøkelsen i 
2019 med de som svarte for 2020 gir dette 
små utslag.

I undersøkelsen telles respondentene kun 
en gang da det er sentralleddene som 
rapporterer inn tallene fra medlemsorgan-
isasjonene. I oversikten for 2020 telles for 
eksempel Norges Idrettsforbund bare en 
gang selv om de søkte om momskompen-
sasjon på vegne av flere tusen underledd.
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Virksomhetsfelt
Gjennomført Distribuert Gjennomført 

Antall 
2019

Andel 
2019

Antall 
2020

Andel 
2020

Antall 
2020

Andel 
2020

Avvik 
D-G

Interesseorganisasjoner 44 25,7 % 94 27,7 % 54 28,8 % -1,1 %

Tros- og 
livssynsorganisasjoner 19 11,1 % 39 11,5 % 18 9,6 % 1,9 %

Helse 19 11,1 % 41 12,1% 25 13,3 % -1,2 %

Kunst og kultur 24 14 % 41 12,0 % 22 11,7 % 0,4 %

Interesseorganisasjoner 
rusfeltet 7 4,1 % 11 3,2 % 8 4,2 % -1 %

Sosiale tjenester 13 7,6 % 26 7,6 % 16 8,5 % -0,9 %

Rekreasjon og sosiale 
foreninger 14 8,1 % 31 9,1 % 15 8 % 1,1 %

Internasjonale 
organisasjoner 15 8,7 % 27 7,9 % 11 5,8 % 2,1 %

Natur-, miljø- og dyrevern 3 1,7 % 8 2,3 % 5 2,6 % -0,3 %

Utdanning og forskning 4 2,3 % 5 1,4 % 5 2,6 % -1,2 %

Idrett 2 1,1 % 5 1,4 % 3 1,6 % -0,2 %

Bolig og lokalmiljø 3 1,7 % 4 1,1 % 1 0,5 % 0,6 %

Annet 4 2,3 % 7 2,1 % 4 2,1 % -0,4 %

Totalt 171 100 % 339 100 % 187 100 % 0 %

Tabell 1: Oversikt over respondenter
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4. Omfang av  
søknadsbeløp

4.1 Respondentenes søknadsbeløp
87 % av respondentene i undersøkelsen 
oppga at de søkte om momskompensasjon 
i 2020. Respondentene som har oppgitt 
at de har søkt momskompensasjon, har i 
år oppgitt at de har søkt om totalt 1,423 
milliarder kroner. 

Etter å ha kryssjekket beløpet med 
Lotteri- og stiftelsestilsynets oversikt, har 
respondentene søkt om 1,397 mrd. kroner.  
I 2019 var tilsvarende beløp 1,362 mrd. 
Årets beløp tilsvarer en oppgang på 2,5 %. 

Oversikten til Lotteri- og stiftelsestilsynet 
viser at det totale søknadsbeløpet for 
2020 er på 2,145 milliarder kroner. Av disse 
ble 2,078 milliarder kroner godkjent som 
søknadsbeløp. Våre respondenter har fått 
godkjent 1,376 milliarder kroner, noe som 
vil si at våre respondenter har søkt om 
66 % av det totale godkjente søknadsbelø-
pet. Dette er en liten nedgang fra 69 % i 
fjor. Vi ser altså en nedgang til tross for 
at vi har noen flere respondenter enn i 
fjor. Det er viktig å merke seg at enkelte 
organisasjoner står for en stor andel av 
søknadssummen til momskompensasjon-
sordningen, noe som gjør at variasjoner i 
respondenter kan slå sterkt ut fra år til år. 

I år har det kommet inn 2019 søknader. 
Det er 98 flere søknader enn i fjor.

4.2 Hvor mye mer antar respon- 
dentene at de kunne søkt om?
26 % av respondentene tror organisasjo-
nen kunne søkt om et større beløp i 2020. 
Disse organisasjonene har oppgitt at de 

har søkt om totalt 999 millioner kroner, 
men mener at de kunne søkt om totalt 
1,177 milliarder basert på dagens regelverk. 
De 40 organisasjonene som oppgir at de 
kunne søkt om mer, kunne da søkt om 
178 millioner mer. I fjorårets undersøkelse 
oppga respondentene at de kunne søkt om 
129 millioner mer. Andelen respondenter 
som mener de kunne søkt om mer har gått 
litt ned fra 29 % i fjor. 

Samtidig er det verdt å merke seg at  
andelen respondenter som mener de 
kunne søkt om større momskompensasjon 
er relativt stabil (24,6 % i 2017 og 24 % 
i 2018), noe som kan indikere at mange 
respondenter opplever at ulike aspekter 
ved ordningen gjør det vanskelig å få 
kompensert beløpene de mener de har 
krav på.  
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   Respondenter  Prosent 

Ja  40 26 % 

Nei  66 44 % 

Vet ikke  45 30 % 

I alt  151  100 % 

Tabell 2: Tror du organisasjonen kunne søkt om et større beløp i 2020?

4.3 Hva må være annerledes dersom organisasjonen  
skulle søkt om optimalt beløp?

Alternativer Respondenter Prosent

Ordningen må gjøres enklere for at våre underledd skal sende inn 
regnskapstall 8 21 %
Vi må styrke organisasjonen sentralt slik at vi kan informere under-
leddene om momskompensasjonsordningen på en bedre måte 7 18 %
Utregningsnøkkelen i forenklet modell måtte ha blitt justert slik at 
underleddene fikk mer igjen for å søke 1 3 %
Flere av underleddene måtte registrert seg i Frivillighetsregisteret 9 23 %
Vet ikke 3 8 %
Annet 11 28 %
Sum 39 100 %

Tabell 3: Hva må være annerledes dersom organisasjonen skulle søkt om optimalt beløp?

Det var 39 respondenter som svarte på 
dette spørsmålet. Tallene for i år er relativt 
like tallene som ble oppgitt i 2019, men her 
ser vi en økning på 13 prosentpoeng blant 
respondenter som svarer at ordningen 
må gjøres enklere for at organisasjonenes 
underledd skal sende inn regnskapstall. 
Blant de 11 som svarte «annet» melder 
flere at det er en kombinasjon av alterna-
tivene over som gjør at de ikke har søkt om 
optimalt beløp. En annen årsak som går 
igjen, er at ikke alle underleddene har søkt 
eller sendt inn nødvendig dokumentasjon 
til sentralleddet. Det påpekes også at 
studieforbundene må bli inkludert i 

ordningen, samt at det tar for mye tid for 
sentralleddet å veilede underleddene i 
dokumentert modell. Derfor bør søknads-
prosessen forenkles, og en bør få mer igjen 
for å søke.

Blant årets respondenter ser vi dessuten 
at mange respondenter svarer at flere av 
underleddene måtte ha registrert seg i 
Frivillighetsregisteret for at sentralleddene 
skulle søkt om optimalt beløp. Dette 
skyldes en endring i regelverket fra 2019, 
som krever at underleddene også må være 
registrert i Frivillighetsregisteret for at de 
skal kunne motta momskompensasjon.   
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Tallene i figuren over baserer seg i sin 
helhet på data fra medlemsundersøkelsen. 
Rød søyle viser hvor stort beløp responden-
tene svarer de har søkt om i undersøkelsen. 
Orange søyle representerer differansen 
mellom det beløpet de søkte refundert og 
det de selv mener at de kunne søkt om 
under optimale forhold.

I tidligere år har man sett en nedgang 
i beløpet organisasjonene kunne søkt 
om. Tallene for 2019 har endret denne 
trenden, og man har igjen fått et høyere 
beløp organisasjonene kunne søkt om. En 
mulig forklaring på dette er endringene i 
forskriften og kravet om at alle underledd 
må være registrert i Frivillighetsregisteret.
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Figur 2: Faktisk og potensielle søknadsbeløp med grunnlagstall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet  

Rød søyle viser hva Lotteri- og stiftelsestil-
synet oppgir at hele frivilligheten har søkt 
om som godkjent søknadsbeløp (beløpet 
etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet har 
kontrollert og justert beløpet det er søkt 
om). Orange søyle for perioden 2017–2020 
viser det ekstrabeløpet respondentene 
i Frivillighet Norges undersøkelse oppgir 
at de kunne ha søkt om, under optimale 
forhold.  

Beløpet respondentene mener de kunne 
søkt om har gått litt ned fra 2019. En mulig 
årsak til dette kan være at organisasjonene 
har blitt flinkere til å inkludere flere un-
derledd i søknadene sine, noe som gjør at 
søknadsbeløpet øker, samtidig som poten-
sialet for å kunne søke mer blir mindre. I 
2019 kom det dessuten nye retningslinjer 
som kan tenkes å ha påvirket summen 
som til slutt ble godkjent av Lotteri- og 
stiftelsestilsynet. Samtidig må vi ta hensyn 
til variasjon i antallet respondenter, noe 
som betyr at endringer i sammensetning 

av enkeltrespondenter kan få relativt store 
utslag mellom årene.

4.4 Avkortning av søknadsbeløpet
I 2020 ble søknadsbeløpet avkortet med 
19 % av det godkjente beløpet. I 2017 var 
avkortningen på 27,2 %, en betydelig 
økning fra 2014 da søknadsbeløpet ble 
avkortet med cirka 17 %. Frem til 2014 
økte størrelsen på momskompensasjons-
beløpet i statsbudsjettet betydelig fra år 
til år. Dette bidro til at avkortningen ble 
vesentlig mindre i samme periode. I stats-
budsjettet for 2018 ble regjeringspartiene 
og Venstre og KrF enige om en økning i 
midlene til momskompensasjon, og dette 
førte til at avkortningen på nytt gikk ned.  

I endelig statsbudsjett for 2019 var 
rammen på den generelle momskom-
pensasjonen satt til 1,61 milliarder kroner, 
en nominell økning på 134 millioner 
kroner fra 2018. Det tilsvarer en nominell 
økning på omtrent 11,8 %. Det godkjente 
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søknadsbeløpet har økt med 5–10 prosent 
årlig siden momskompensasjonsordningen 
ble innført. Unntaket var fra 2018 til 2019 
da økningen var i underkant av 3 %. I 2019 
ble søknadsbeløpet avkortet med 18,1 % 
av det godkjente beløpet, noe som vil si at 
avkortningen har holdt seg ganske stabil 
fra 2019 til 2020. 

Mellom 2019 og 2020 økte det godkjente 
søknadsbeløpet med 5,9 %. Frivillighet 
Norge legger til grunn at godkjent 
søknadsgrunnlag i 2021 vil holde seg på 
samme nivå som i 2020. Bakgrunnen for 
dette er koronapandemien som har gitt 
lavere aktivitet i 2020, noe som gjør at 
vi ikke forventer utgiftsvekst. Estimatet 
legger til grunn 4,0 % økning per år etter 
det. Fra og med 2021 har vi beregnet at 
bevilgningen er satt til 1,8 milliarder, siden 
dette er lovet i Frivillighetsmeldingen. Selv 
om estimatet viser at trenden med økende 
avkortning snur fra 2020 til 2021 vil det 

kreve betydelig økning i bevilgningene å 
sikre full momskompensasjon.

Estimeringene i figur 3 er imidlertid 
svært usikre, i hovedsak på grunn av at vi 
ikke vet hvordan koronapandemien har 
påvirket organisasjonenes driftskostnader. 
Regelverksendringene som ble gjort i 
2019 kan forklare at økningen i godkjent 
søknadsbeløp gikk ned fra 2018 til 2019, 
men i 2020 var økningen igjen på nivå med 
tidligere år. Dette kan tyde på at effekten 
av regelverksendringene i form av lavere 
søknadsbeløp nå er tatt ut. En kartlegging 
i april 2021 indikerte at driftskostnadene 
i 2020 lå omtrent på samme nivå som i 
2019. Samtidig har andre undersøkelser 
vist store inntektstap for sektoren i 2020. 
Organisasjonene må derfor ta høyde for 
en større usikkerhet enn normalt når de 
budsjetterer med momskompensasjon for 
2021.

Figur 3: Utviklingen i momskompensasjon
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5. Hvorfor søkte ikke  
organisasjonene om 
momskompensasjon i 
2020?

I årets undersøkelse har 24 respondenter 
svart at de ikke søkte om momskompen-
sasjon i 2020. Dette utgjør 13 % av deltak-
erne som har svart på undersøkelsen.

5.1 Hva er årsakene til at organisas-
joner ikke deltar i momskompensas-
jonsordningen?
Oversikten viser den prosentvise forde-
lingen mellom de ulike begrunnelsene 
respondentene oppgir for ikke å delta i 
momskompensasjonsordningen (se tabell 
3 over).  

Av de som har svart annet oppgir to av 
respondentene at de ikke nådde beløpet 

for å søke, eller at de trodde at de var 
under minstebeløpet. 

5.2 Hva skal til for at organisasjonen 
søker om momskompensasjon i 2021?
Respondentene som har oppgitt at de ikke 
søkte om momskompensasjon for 2020 
fikk mulighet til svare på hva som må til 
for at de skal søke til neste år. Her går 
ønsket om mer informasjon om søknads-
frist og generelt om ordningen igjen. Andre 
påpeker at studieforbund må bli inkludert 
i ordningen for at de skal kunne søke, eller 
at de faller ut på grunn av minstebeløpet 
som kreves for å kunne søke. 

   Respondenter  Prosent 
Manglende kapasitet  2 9 % 
Vi kjenner ikke til ordningen  3 14 % 
Vi rakk ikke å søke  2 9 % 
Organisasjonen faller utenfor momskompensasjonsordningen  12 55 % 
Vet ikke  0 0 % 
Annet, spesifiser   3 14 % 

Tabell 3: Hvorfor søkte ikke organisasjonen om momskompensasjon i 2020?
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5.3 Utgifter til investering og/eller 
oppgradering av bygg og anlegg som 
faller utenfor ordningen

Har organisasjonen hatt utgifter til 
investering og/eller oppgradering av bygg 
og anlegg som faller utenfor ordningen?

Alternativer Respondenter Prosent

Ja 36 21 %

Nei 133 79 %

Sum 169 100 %

Tabell 4: Utgifter til investering og/eller  
oppgradering av bygg og anlegg

Utgifter til investering og/eller oppgra-
dering av bygg og anlegg faller utenfor 
ordningen om momskompensasjon. 21 % 
oppgir at de har hatt nettopp slike utgifter 
som da faller utenfor søknadsbeløpet. 
Organisasjonene som har svart ja på 

spørsmål om de har denne typen utgifter, 
har gitt et anslag på hvor mye mer de 
kunne søkt om dersom disse prosjektene 
hadde blitt fanget opp av momskompen-
sasjonsordningen. Den totale summen 
som oppgis av de 36 organisasjonene 
dette gjelder er 95 millioner. 

I figur 2 kom det frem hvor mye organisas-
jonene optimalt kunne søkt om på bak-
grunn av dagens regelverk. Dersom man 
legger til hvor mye organisasjonene kunne 
søkt om hvis utgifter knyttet til bygg og 
anlegg hadde falt inn under ordningen 
(figur 4), ser man at våre respondenter 
kunne søkt om totalt 1,697 milliarder 
kroner. Frivillighet Norge mener det må 
etableres en momskompensasjonsordning 
for investeringer og oppgraderinger av 
frivillighetseide bygg. En slik ordning 
fins allerede for spillemiddelfinansierte 
idrettsanlegg, men denne dekker ikke 
organisasjonseide kulturhus, lagshus eller 
andre lokaler og anlegg.

Figur 4: Sum potensielt søknadsbeløp med investeringer til bygg

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

2020

Faktisk Potensielt Utgifter knyttet til 
investering eller oppgradering 
av bygg og anlegg

15



6. Underleddenes  
deltakelse i ordningen

6.1 Søker organisasjonen om  
momskompensasjon på vegne  
av alle underledd?
2020 er det 106 respondenter som har 
underledd, noe som utgjør 65 % av respon-
dentene som har besvart undersøkelsen. 
Videre ble respondentene spurt om de 
søkte om momskompensasjon på vegne  
av alle underledd.

Det var 104 respondenter som svarte på 
dette spørsmålet, mot 98 i fjor. Ande-
len som svarte ja har gått opp med 22 
prosentpoeng, mens de som søkte på 
vegne av noen underledd har gått ned 
med 18 prosentpoeng. 

Alternativer Antall underledd
Ja 18 683
Nei, vi søkte bare for 
noen av underleddene 10 744

Nei, vi søkte bare for 
sentralleddet 1 418

Sum 30 845

Tabell 5: Antall underledd

Respondentene som svarte ja på 
spørsmålet om de hadde søkt på vegne av 
alle underledd, har søkt på vegne av totalt 
18 683 underledd. Videre har de respon-
dentene som søkte på vegne av noen 
underledd, totalt 10 744 underledd, mens 
de som kun har søkt for sentralleddet har 

Figur 5: Søkte organisasjonen på vegne av underledd
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1418 underledd under seg. Dette viser at 
det fremdeles er mange underledd som 
ikke søker momskompensasjon. De fleste 
av disse er del av organisasjoner som 
søker på vegne av underledd, men som 
av ulike årsaker ikke er med i søknaden. 
Frivillighet Norge mener at rettighetsfestet 
og full momskompensasjon vil gi best 
forutsetning for økt deltakelse. Endringen 

i prosentsatsene i forenklet modell, som 
trådte i kraft fra 1.1.19, kan gjøre at flere 
underledd ser seg tjent med å delta i 
ordningen. På den andre siden kan kravet 
om at alle organisasjonsledd må være 
registrert i Frivillighetsregisteret ha ført 
til at enkelte underledd vil falle ut av 
ordningen. 
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7. Opplevelse av prosessen

7.1 Administrering av  
momskompensasjonsordningen
På spørsmål om administreringen av 
momskompensasjonsordningen oppleves 
unødvendig byråkratisk for organisas-
jonene, svarer majoriteten nei. Som det 
fremkommer av tabell 6, tilsvarer dette 
105 respondenter, mens 30 respondenter 
oppgir av den oppleves unødvendig 
byråkratisk. 15 har svart at de ikke vet. 

Sammenligner vi med undersøkelsen fra 
2019 kan vi se en tydelig trend. Andelen 
som mener den er byråkratisk har holdt 
seg relativt stabil fra i år til i fjor, det har 
også andelen som mener at den ikke er 
byråkratisk. I 2020 var det 14 flere respon-
denter som svarte på dette spørsmålet enn 
i 2019. 

Oppleves administreringen av momskompensasjonsordningen  
som unødvendig byråkratisk for din organisasjon?

Alternativer Respondenter 2020 Prosent 2020 Prosent 2019

Ja 30 20 % 18 %

Nei 105 70 % 71 %

Vet ikke 15 10 % 11 %

Sum 150 100 % 100 %

Tabell 6: Administrering av momskompensasjonsordningen
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8. Forslag til forenkling av 
momskompensasjons- 
ordningen
De som svarte at de deltok i ordningen for 
momskompensasjon, fikk spørsmål om 
hva som kan gjøres for å forenkle moms- 
kompensasjonsordningen. I tillegg til at 
respondentene fikk mulighet til å komme 
med innspill til hvordan momskompensas-
jonsordningen kan forenkles, gir svarene 
bedre innsikt i hva det er organisasjonene 
opplever som spesielt utfordrende. Det var 
163 respondenter som fikk mulighet til å 
komme med innspill, og svarene kan deles 
inn i tre hovedgrupper:

1. Dokumentasjonskravene bør senkes

2. Retningslinjene for søknadsprosessen 
må være tydeligere, og søknaden bør 
automatiseres

3. Innføre full momskompensasjon for  
frivillige organisasjoner

Et svar som går igjen i årets undersøkelse, 
er at innsamlingen av dokumentasjon fra 
underleddene er vanskelig og tidkrevende. 
En løsning kan være at sentralleddene 
slipper å samle inn signert årsregnskap fra 
underleddene, dersom signert årsmøte- 
protokoll foreligger, eller at det finnes et  
sted hvor underleddene selv kan laste opp  
dokumentasjon i søknadsportalen.  

Et annet poeng er at dokumentasjons- 
kravet i flere tilfeller er veldig høyt i forhold 
til beløpene det er snakk om. Derfor er 
et forslag at det settes en beløpsgrense, 
hvor underleddene som har utgifter 
under denne grensen ikke trenger å levere 
dokumentasjon på det. Sånn som det er 
nå oppleves prosessen pirkete når det er 
snakk om små beløp, og man sitter igjen 
med et inntrykk av at de frivillige ikke er til 
å stole på, samtidig som at tidsbruken er 
uforholdsmessig stor, sammenlignet med 
de aktuelle beløpene. Mange av dokumen-
tene som kreves inneholder dessuten det 
samme, og det er ikke alltid klart hva det 
er som skal være med. Dette går litt inn i 
pkt. 2, da det er flere som peker på at ret-
ningslinjene sier for lite om hvilke vedlegg 
det er som er relevant for søknaden. Dette 
er spesielt utfordrende for underleddene 
som ikke nødvendigvis har erfaring med 
søknadsprosessen fra tidligere. Flere av 
respondentene mener videre at søknads-
prosessen bør automatiseres i større grad. 
Kontrollspørsmålene bør for eksempel være 
ferdigutfylt fra år til år, med mulighet for å 
redigere dersom det er behov. 

Til slutt påpeker flere respondenter at 
momskompensasjonsordningen bør endres 
slik at alle får full kompensasjon. 

19



Andre kommentarer til moms- 
kompensasjonsordningen
Til slutt ble respondentene spurt om de 
hadde ytterligere kommentarer til søknad-
sprosessen og/eller momskompensasjon-
sordningen. Mange av svarene berører 
det samme som forrige spørsmål, som for 
eksempel senkede dokumentasjonskrav og 
automatisering av søknadsprosessen, men 
vi har inkludert de svarene vi mener offent- 
ligheten kan ha høyest læringsutbytte av i 
Vedlegg A. Svarene kan deles inn i disse  
7 hovedkategoriene:

1. Ønske om å bli påminnet 
søknadsfristen

2. Ønske om at bevilgningene økes

3. Ordningen burde erstattes av moms-
fritak for frivillige organisasjoner

4. Søknadsprosessen er tungvint, ressur-
skrevende, og unødvendig byråkratisk. 
Det har bedret seg noe med elektronisk 
søknadsskjema og overgang til foren-
klet modell, men blant annet doku-
mentert modell er fortsatt krevende

5. Fradragsposten knyttet til kostnader 
i forbindelse med utenlandsreiser er 
uklar og forvirrende

6. Utbetalingen kommer for sent

7. Kommentarer som slår fast at det er en 
viktig og god ordning
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Konklusjon
Momskompensasjonsordningen er en 
viktig ordning for Frivillighet Norges 
medlemmer. Ordningen må reflektere at 
den skal kompensere momsutgifter og ikke 
være en generell tilskuddsordning.  

Det er behov for endringer som sikrer 
at alle momsutgifter relatert til frivillig 
virksomhet refunderes. Rammen for 
ordningen er ikke tilstrekkelig til å dekke 
alle momsutgiftene knyttet til den frivillige 
virksomheten i organisasjonene. Dersom 
søknadsbeløpet fortsetter å stige i samme 
takt som hittil vil avkortningen øke 
betydelig etter 2021 dersom bevilgningene 
ikke fortsetter å øke ut over opptrap-
pingsplanen i Frivillighetsmeldingen. 
Resultatene indikerer at det fortsatt er et 
potensial for at det totale søknadsbeløpet 
kan øke som følge av at søknadene blir 
mer fullstendige. I tillegg er det rimelig 
å anta at antall søknader vil fortsette å 
stige, slik trenden har vært de siste årene.  

Frivillighet Norge mener at momskompen-
sasjonsordningen for frivillige organisas-
joner må gjøres om til en regelstyrt ord-
ning, som trappes opp til organisasjonene 
får kompensert all moms på innkjøp av 
varer og tjenester til den frivillige virksom-
het. Rammen for momskompensasjon må 
økes i statsbudsjettet for at målet om full 
kompensasjon skal oppnås.  

Fra 2018 til 2019 økte godkjent totalt 
søknadsbeløp med 2,9 %, fra 1,91 milliarder 
til 1,96 milliarder kroner. Dette er en lavere 
økning enn tidligere, vi antar dette er på 
grunn av endringene i regelverket. Spesielt 

kravet om at alle underledd også må reg-
istreres i Frivillighetsregisteret, at lukkede 
organisasjoner, organisasjoner som blir 
definert som å i hovedsak jobbe for å gi 
medlemmene privatøkonomisk fordeler 
og organisasjoner som er nærstående Den 
Norske Kirke blir utelukket. I 2020 ser vi at 
økningen nærmer seg gammelt nivå og at 
total søknadssum er på 2,078 milliarder. I 
det endelige statsbudsjettet for 2020 ble 
momskompensasjonsordningen økt med 
90 millioner kroner til totalt 1,7 milliarder 
kroner, og avkortningen er i år på 19 %. 
For 2021 er bevilgningen på 1,8 milliarder 
kroner, som vil legge til rette for enda 
lavere avkortning (estimert til 10,3 % 
gitt redusert søknadsbeløp på grunn av 
koronapandemien). 

Momskompensasjonsordningen har eta-
blert seg blant Frivillighet Norges med-
lemmer, men det er fremdeles en for lav 
andel av de frivillige organisasjonene som 
deltar. Vi ser at respondentene rapporterer 
at de kunne søkt på vegne av langt flere 
underledd enn de faktisk gjorde. Det er 
behov for at kriteriene for hvem som kan 
delta i ordningen må tydeliggjøres og at 
det blir enklere for underleddene å delta. 
Reglene for deltakelse i ordningen må bli 
tydeligere og mindre skjønnspregede. 
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Vedlegg A – Et utvalg av respondentenes kommentarer  
til momskompensasjonsordningen

• Uttellingen kunne selvsagt vært mye bedre!

• Ville være naturlig om det ble sendt ut påminnelse - en mail med info om hvor mye 
man søkte om i fjor kanskje? Gjerne litt forklaring på hva dette egentlig er for noe 
også. Ikke alle organisasjoner som har en stor og profesjonell stab som kan slikt. Og 
med frist for inneværende år selvsagt

• For en organisasjon som har en revisor som mener vi må inntektsføre hele beløpet i 
det året vi får utbetalt det, er det utfordrende at beløpet blir utbetalt og bekreftet i 
desember. Skaper uforutsigbarhet.

• Denne ordningen gir tilskudd til org som ikke har hatt utlegg for mva.  Hele ordnin-
gen bør avvikles og all mva inn i ordinært mva regnskap. Bransjen bør få fritak for 
mva i stedet for denne ordningen.

• Excel-skjemaet har flere ganger hengt seg opp uten åpenbar grunn (søknadsskje-
maet klarer ikke å lese vedleggene). Vi har fått god hjelp av saksbehandlerne, men 
det er stressende og tungvindt når disse formlene fungerer.

• Ordlyden og forklaringen av enkelte punkter (slik som noen av fradragspostene) er til 
tider svært utfordrende å forstå for folk som ikke er langt, langt inne i regnskap og 
byråkratiske vendinger.

• Enkelt og greit, men MÅ bli rettighetsbasert

• Ønsker at bevilgning til ordningen økes, slik at større andel av moms kan 
kompenseres

• Det hadde vært bedre om man hadde fått midlene noe tidligere utbetalt.

• Frister som mva. komp. burde vært informert om/påminnet slik at om man har 
forglemt seg kan man få litt hjelp.

• Søknadsprosessen i seg selv er grei, men synes veiledningen er uklar på når det 
kommer til lukket krets og privatøkonomiske fordeler. F.eks hva er en ferielignende 
reise? Er det kun basert på varighet slik flere av eksemplene viser? Hvordan kan man 
gjøre en helhetlig vurdering av om kostnaden er av privat karakter eller ikke, basert 
kun på type reise og ikke innhold? Hvor går grensen?

• Å bruke dokumentert modell er tilnærmet uoverkommelig for et lite sekretariat som 
vårt (3,5 ansatte).  
Dokumentert modell krever mye: 
- Intern opplæring i ordningen og innhenting av råd og veiledning fra regnskapsfører/
revisor. 
- Utarbeide og sende ut konkret, riktig og presis informasjon til underledd. Ikke for 
mye, ikke for lite.  
- Direkte hjelp på telefon og epost til underledd er tidkrevende og det er mange 
spørsmål som er vanskelige å svare på. 
- Innhenting av dokumentasjon fra 100 underledd, som var det vi hadde på søkerlista 
i år, er svært arbeidskrevende og vanskelig. 
- De transaksjonslistene vi hadde sendt Lotteri- og stiftelsestilsynet på vegne av 
underleddene var det mye feil på, og nå ha vi plutselig mye jobb, egentlig uoverkom-
melig det oså.

• En utfordring er å skille ut kostnadene vi har i utlandet, på den ene fradragsposten. 
Per nå føres alle kostnader for f.eks. reise og hotell på samme regnskapskonto 
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uavhengig av om det er i innland eller utland, slik at vi må ta en manuell gjennom-
gang for å skille ut det som gjelder utland når vi skal søke momskompensasjon. En 
løsning er å føre reisekostnader til utland på egen regnskapskonto, men det føles i så 
fall unødvendig byråkratisk.

• Fint om man beholder det samme Excel-skjemaet uten endringer i koding etc fra i 
år til neste år slik at man kan bruke dette og bespare masse av tid, istedt for at man 
må på nytt må punche inn alle navn, beløp, kontonummer mm på nytt neste for det 
tok oss nesten en hel uke å få gjort dette.

• Vi meiner at administrasjonsbidraget på 1% er for lite i forhold til den tidsbruk og 
ressursar vi brukar på den jobben som vi gjere. Dette bidraget burde vere større og 
minst vere på 2% av søknadssummen for å dekke dei kostnader som vi har med 
denne oppgåva. Om vi ikkje hadde gjort denne jobben ville mang lag ikkje søkt 
kompensasjon, og tapt pengar.

• Behovet for å fortsette å ha revisjon kan diskuteres. For vår organisasjon så har vi 
ganske faste rammer fra år til år, når vi søker om momskompensasjon.

• Vår organisasjon opplever at ordningen er tilrettelagt for å gjøre det så enkelt som 
mulig for organisasjonene, men regelverket rundt oppgradering/rehabilitering av 
eiendom er ikke lett å forstå  for underleddene.

• Den kommer jo på slutten av året, som jo var kostnader for året før. Ved momsord-
ningen hadde vi jo fått tilbakebetalt moms hver annen mnd. i rett utgiftsår. 
Tro9lig ville en slik ordning skapt større utfordring for lokalleddene, som pr. i dag 
muligens ikke fylle regnskaps lovens krav, men kjenner ikke til hva andre organisas-
joner gjør. Våre lokallag, vil likevel ikke kunne få nytte av det da de er for små

• Full momskompensasjon

• Ha tydeligere forklaringer på regler

• Ros til lottstift for gode veiledninger på nettsiden. Kanskje enda mer konkrete tips til 
hvordan trekke ut kostnader knyttet til utleie og hva som bør inkluderes kan hjelpe. 
Jeg syns det forøvrig er spesielt at de krever at man leverer en årsmelding med 
søknaden den tid det kun er store foretak etter regnskapsloven som er pliktige til å 
utarbeide årsberetning. Årsmelding er ikke helt det samme, men uansett en unød-
vendig byrde å legge på enkeltstående søkere.

• Burde vært full kompensasjon uten avgrensning

• Krav om dokumentasjon bør gjøres enklere for små organisasjoner, som fronter med 
lave utgifter.

• Ikke endre forvaltningspraksis uten forskriftsendring eller uten å informere. 
Bedre kompetanse på kulturfrivillighet og frivillighet i små organisasjoner.

• Momskompensasjonsordningen er en flott ordning for de som kommer innunder 
ordningen vi fikk momskompensasjon i 2018, før siste endring, håper dere kan prøve 
å få endret tilbake kriteriene for å komme med i ordningen

• Utbetalingene burde komme seinest i november

• En del av feltene burde ligge inn fast fra år til år slik at man enkelt bare kan korrigere 
det som er endret eller nytt

• dette er noe som borde gå automatisk.

• Vi betaler et eksternt regnskapsbyrå og revisor pluss egent tid for å kunne gjennom-
føre søknadsprosessen. Dette er midler og tid som i stedet kunne benyttes til vårt 
formål
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