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Tilsagn om momskompensasjon for 2020 - SUNNDALSØRA SMÅBÅTLAG, org.nr. 997 537
971
Lotteri- og stiftelsestilsynet viser til søknaden om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift
for regnskapsåret 2020.
Vi har vurdert saken og fattet vedtak om å innvilge søknaden.
1. Bakgrunn
Stortinget har bevilget 1 837 420 000 kroner til ordningen for regnskapsåret 2020. Dersom dette
ikke er nok til at alle kan få full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle
godkjende søknader.
SUNNDALSØRA SMÅBÅTLAG søkte 24. august 2021 om kompensasjon for kostnader til
merverdiavgift for regnskapsåret 2020. Dere søkte om å få kompensert 411 156 kroner i
merverdiavgiftskostnader etter dokumentert modell.
Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå ferdigbehandlet søknaden deres.
2. Regelverk og vurdering
Behandlingen av søknaden har skjedd i tråd med forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for
frivillige organisasjoner (FOR-2018-10-23-1600) .
Ifølge forskriftens § 3 tredje ledd bokstav d skal det ikke gis kompensasjon for
merverdiavgifskostnader til organisasjoner og virksomhet som "... gir privatøkonomiske fordeler
eller dekker det som normalt anses å være kostnader av privat karakter". I § 6 Avgrensinger
bokstav a står det videre at det ikke ytes kompensasjon på kostnader eller anskaffelser som faller
utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten eller er knyttet til
virksomhet som kommer inn under § 3 tredje ledd.
Når det gjelder forskriftens § 3 tredje ledd bokstav d, virksomhet som gir privatøkonomiske
fordeler eller dekker det som normalt anses å være kostnader av privat karakter, er det i
høringsnotat til gjeldende forskrift presisert at:
"Kostnader forbundet med å eie og drifte en båt herunder kostnader med båtplass anses for å være
av privatøkonomisk interesse og et behov av privat karakter. En båtforening som disponerer
friareal som ikke er åpen for allmennheten skal ikke motta kompensasjon. En båtforening kan
imidlertid motta kompensasjon for kostnader knyttet til den øvrige virksomheten i foreningen så
lenge kravene i forskriften er oppfylt. Tilsvarende skal en båtforening som legger til rette for
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aktivitet i sjøen ved at ikke-medlemmer også kan bruke området kunne søke kompensasjon for
kostnader som ikke er knyttet til å tilby båtplasser til medlemmer (punkt 2.4.2)."
I lys av ordlyden i forskrift og høringsnotat vurderer vi kostnader til vedlikehold av båtplasser,
utstyr og anlegg for reparasjon, og vår- og vinterutsett av båtene til medlemmer til å være
kostnader som normalt er å anse å være av privat karakter, slik at disse ikke gir grunnlag for
merverdiavgiftskompensasjon. At kostnadene kan gi visse positive ringvirkninger for andre enn
medlemmene av organisasjonen, for eksempel vedlikehold av havneområdet, endrer ikke på
vurderingen om at de omtalte kostnadene er av privat karakter.
Vi gjør oppmerksom på dersom søker ikke har foretatt en avgrensing for virksomhet som kommer
utenfor formålet med ordningen, kan det etter en totalvurdering bli gitt avslag på søknaden (§ 5
niende ledd).
Vi har i saksbehandlingen fjernet kostnadene som er medtatt til prosjekt kai, flytebrygge havn og
Flåbrygga. Søknadsbeløpet for disse utgjorde 375 510 kroner. Vi har også fjernet kostnadene
medtatt til strøm, 18 640 kroner. Vi må anta at deler av strømkostnadene er knyttet til privat
forbruk.
Totalt medfører dette en reduksjon i søknadsbeløpet fra 411 156 kroner til 17 006 kroner.
3. Vedtak
På bakgrunn av dette har Lotteri- og stiftelsestilsynet gjort følgende vedtak:
Søknaden om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for 2020 blir innvilget.
Organisasjonen tildeles med dette 17 006 kroner i kompensasjon.
Beløpet vil bli utbetalt til kontonummer 4035 16 09224.
Alle søkerne har fått kompensasjonen avkortet med 0% i forhold til det godkjente søknadsbeløpet.
Deres opprinnelig godkjente søknadsbeløp var på 17 006 kroner.

4. Sentralledd
Sentralledd som har søkt på vegne av underledd, vil få utbetalt kompensasjon for hele
organisasjonen. Dette skjer under forutsetning av at sentralleddet foretar den videre interne
fordelingen i tråd med vedtaket om tildeling, jf. § 9 sjette ledd i forskriften.
Lotteri- og stiftelsestilsynet vil sende ut oversikt over hvilke beløp som skal fordeles videre til det
enkelte underledd. Denne sendes som e-post til kontaktperson.
5. Kontroll og sanksjoner
Alle som har søkt om eller mottatt kompensasjon, må ved forespørsel gi adgang til og innsyn i
underlagsdokumentasjon for kompensasjonskravet, jf. forskriftens § 18.
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Våre kontrollprosedyrer er blant annet basert på kontroll av innsendt dokumentasjon før tildeling
og stikkprøver etter avsluttet tildeling. Ved stikkprøver etter tildeling av midler, blir det lagt
særlig vekt på kontroll av lokal- og regionalledds dokumentasjon av søknadsdata.
Momskompensasjon er frie midler og det kreves ingen rapportering for bruken av midlene. Det er
imidlertid en forutsetning at midlene blir brukt til den delen av virksomheten som faller innenfor
ordningen, og som har vært grunnlaget for tildeling av midler, jf. forskriftens § 5 tiende ledd.
Hvilke sanksjoner som kan settes i verk ved brudd på bestemmelsene i forskriften kommer frem
av forskriftens §§ 19 og 20.
6. EØS-avtalen sine regler om statsstøtte og momskompensasjon til frivillige organisasjoner
Hensikten med EØS-avtalens regler om statsstøtte er i denne sammenheng å hindre at
kompensasjon for merverdiavgiftskostnader medvirker til å vri eller true med å vri konkurransen i
markedet. Konkurransevridning kan oppstå der organisasjoner etter denne ordningen mottar
momskompensasjon for et område, mens næringsdrivende som tilbyr en vare eller tjeneste innen
samme område ikke mottar momskompensasjon.
Organisasjoner som ikke driver økonomisk aktivitet er ikke omfattet av EØS-avtalens regler om
statsstøtte. Organisasjoner som driver økonomisk aktivitet, men der aktiviteten etter
merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag for inngående merverdiavgift, kan også se bort fra EØSavtalens regler om statsstøtte.
Organisasjoner som har innslag av økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med
virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget, må innrette regnskapsførselen slik at det kan
dokumenteres at kompensasjonen for merverdiavgift ikke har medvirket til konkurransevridning
(kryssubsidiering).
7. Klagerett
Dere kan klage på vedtaket. Send i så fall klagen til Lotteri- og stiftelsestilsynet gjennom vårt
klageskjema ( https://tilskot2.lottstift.no/klageskjema ) innen tre uker etter mottak av dette brevet,
jf. Forvaltningsloven §§ 28 og 29.
Dere finner forskriften og ytterligere informasjon om ordningen på hjemmesiden vår: www.lottstift.
no
Med hilsen
Marion Lexau Nødset
Rådgiver

Christian Gudvangen Lauvstad
Rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og blir sendt uten signatur.
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