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SUNNDALSØRA SMÅBÅTLAG 
Postboks 119 
6601 SUNNDALSØRA

Omgjøring av vedtak om tilsagn om momskompensasjon for 2020 - Sunndalsøra Småbåtlag, 
org.nr. 997 537 971

Lotteri- og stiftelsestilsynet viser til klagen deres fra 20. desember 2021 på tilsagn om 
kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for regnskapsår 2020 – Sunndalsøra Småbåtlag, org.
nr. 997 537 971.

Vi har vurdert saken på nytt og fattet vedtak om å omgjøre det opprinnelige vedtaket vårt av 16. 
desember 2021.

1.    Bakgrunn

Klager søkte den 24. august 2021 om kompensasjon for merverdiavgiftskostnader for 
regnskapsåret 2020 på bakgrunn av forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige 
organisasjoner, som trådte i kraft 1. januar 2019. Klageren søkte om 411 156 kroner i 
kompensasjon etter dokumentert modell.

Lotteri- og stiftelsestilsynet fattet vedtak om om tilsagn 16. desember 2021. I vedtaket viste vi til 
at:

Vi har vurdert saken og fattet vedtak om å innvilge søknaden.

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 
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lenge kravene i forskriften er oppfylt. Tilsvarende skal en båtforening som legger til rette for 
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). "

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.

Vi mottok klage på vedtaket via e-post 20. desember 2021.

2.    Klagefrist

Klagen er sendt innen fristen.

3.    Klagens innhold

Vi har gjennomgått avslagets begrunnelse og kommet fram til at vi ønsker å påklage beslutningen. 
Avslaget er preget av manglende innsikt i lagets virksomhet og feilaktige antagelser. Vi ønsker 
derfor å utdype vår søknad nærmere da vi mener at vi er berettiget momsrefusjon for mesteparten 
av det vi har søkt om.

Vi har utarbeidet et vedlegg for å beskrive de tiltakene som er av allmennyttig karakter og som da 
ikke bør/kan defineres som "privatøkonomisk fordel". Alle disse tiltakene kunne strengt tatt vært 
droppet ut fra medlemmenes private behov. Men vi er opptatt av å skape et levende og godt 
lokalsamfunn. Som et resultat av disse tiltakene har havna blitt et samlingssted for allmennheten.

De ugiftene vi har på bryggeanlegg og naust er privatøkonomisk, og er ikke tatt med i søknaden.

4.    Regelverk

Kompensasjon av merverdiavgiftskostnader for regnskapsåret 2020 er rettslig regulert i forskrift 
om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, som trådte i kraft 1. januar 2019. 
Denne sier blant annet følgende:

Det gis likevel ikke kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til følgende 
organisasjoner og virksomhet: virksomhet som kommer en lukket krets til gode, gir 
privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt anses for å være kostnader av 

 (§ 3 tredje ledd bokstaf d.)privat karakter
Det ytes ikke kompensasjon for følgende: drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder 

 (§ 6 bokstav d)utleie av bygg, anlegg eller annen fast eiendom.
I de tilfeller der organisasjoner også driver virksomhet som faller utenfor ordningen, er 
det søkere, underledd og aksjeselskap selv som må foreta en avgrensning av hvilke 
kostnader som skal være med i søknaden. Dette kan gjøres gjennom organisatoriske eller 
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økonomiske skillelinjer innenfor den enkelte organisasjon. Søkere som har virksomhet 
både innenfor og utenfor formålet med ordningen, og som ikke har foretatt en slik 

 (§ 5 niende avgrensning ved søknad, kan etter en totalvurdering få avslag på søknaden
ledd)

5.    Vår vurdering

Lotteri og stiftelsestilsynet har etter en gjennomgang av foreningens klage sett at klager selv har 
foretatt en avgrensing i kostnadene sine. Totalkostnader i regnskapet er høyere enn totale 
kostnader i søknadsbeløp oppført i søknadsskjema, og søknadsbeløpet tilsvarer kostander oppført 
i transaksjonslisten. Lotteri- og stiftelsestilsynet viser i den sammenheng til det i klagen er 
opplyst om at:

De ugiftene vi har på bryggeanlegg og naust er privatøkonomisk, og er ikke tatt med i søknaden.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har sett på tilsendt dokumentasjon, bilder og beskrivelse av 
vedlikeholdsarbeid som er gjort, og har kommet fram til at vedlikeholdet er utført på anlegg som 
ikke er nytt, og som er tilgjengelig og åpent for allmenheten. Vi ser at kostnader til strøm, 
klubbhus og nettutgifter delvis gjelder kostnader tilknytt privat karakter og utleievirksomhet. 
Lotteri- og stiftelsestilsynet har i den sammenheng trukket ut til sammen 16 264 fra det 
opprinnelige søknadsbeløpet på 411 156.

Ved beregning av fratrukket strøm er det beregnet en sats på 20%, som er knytt til kostnader av 
privat karakter.

Kostnader vedrørende utleie (klubbhus og nettutgifter), som er trukket fra, er det beregnet en sats 
på 55%.

6.    Vedtak

På bakgrunn av av opplysningene ovenfor omgjør vi tilsagnet på søknaden deres med 
følgende vedtak om tilleggsutbetaling.

Sunndalsøra Småbåtlag, org.nr. 997 537 971, tildeles  . Beregningen for beløpet er 377 886 kroner
et søknadsgrunnlag på 411 156 kroner fratrukket allerede innvilget 17 006 kroner, og 16 264 
kroner fratrukket kostnader til strøm, klubbhus og nettutgifter som gjelder delvis kostnader 
tilknytt privat karakter og utleievirksomhet.

Beløpet utbetales til kontonummer 4035 16 09224.

7.   Klagerett

Dere kan klage på vedtaket. Send i så fall klagen til Lotteri- og stiftelsestilsynet innen tre uker 
etter mottak av dette brevet, jf. Forvaltningsloven §§ 28 og 29.

8.   Mer informasjon
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Dere finner forskriften og ytterligere informasjon om ordningen på hjemmesiden vår: 
https://lottstift.no/

Med hilsen

 Eirin Hegrenes
rådgiver

 Johnny Indrekvam Gustavsen
seniorrådgiver og jurist

Dokumentet er godkjent elektronisk.

https://lottstift.no/

