SAK TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET I ASKER SKIKLUBB 30. MARS 2017
MOMSKOMPENSASJON TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER – GENERELL
ORDNING

Bakgrunn
Frem til 2009 fikk frivillige lag og organisasjoner inntekter fra blant annet spilleautomater. Etter at
Norsk Tipping fikk monopol på disse ble det i 2010 innført en momskompensasjonsordning som
skulle kompensere for bortfallet av inntektene fra spilleautomatene.
Hver år (søknadsfrist 1. september) kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon
for kostnader de har hatt til mva i foregående år. Grunnlaget man beregner ut i fra er, noe forenklet,
alle kostnader med fratrekk av lønnskostander, finanskostnader, avskrivninger og kostnader til
prosjekter som kommer inn under ordningen for momskompensasjon for anlegg.
I 2016 fordelte Lotteri- og stiftelsestilsynet 1,3 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner
basert på driftåret 2015.
Det er langt igjen til at midlene som bevilges til formålet dekker de kostnadene som lag og foreninger
har til mva.

Momskompensasjonsordningen i Asker skiklubb
Asker skiklubb søkte samlet for alle gruppene for driftsåret 2015, og fikk tildelt kr. 925.378,- i 2016
med utbetaling i desember 2016.
Hele beløpet på kr. 925.378,- beholdes av Asker skiklubb sentralt, - det er m.a.o. ingen fordeling til
gruppene.
Vi har brakt på det rene at denne praksisen baserer seg på et vedtak som ble gjort på hovedstyremøter
i 2010 (HS 3/2010 – HS 43/10):
Vedtak: HS vedtok at gruppene som tidligere har mottatt mva kompensasjon, får tilsvarende
refundert for 2009. Eventuell ekstrakompensasjon for 2009 tilfaller HS. Fra og med 2011,
når ordningen er oppe og står med full kompensasjon, tildeles gruppene forholdsvis i forhold
til utgifter med mva.
Idrettsforbundet har nå informert om at klubben er tilkjent 35 % av beløpet man kunne få, kr.
341.000,- og at ordningen er oppe og går med full dekning fra 2014, mot tidligere 2011.
Tidligere har HS, friidrett og orientering mottatt i overkant av kr. 100.000,- i kompensasjon.
Refusjonsbeløpet for 2010 antas å ligge på ca. 50 %
Vedtak: HS tok informasjonen til etteretning.

Det er klart at intensjonen i vedtaket som ble gjort i 2010 er at midlene skal fordeles på gruppene i
forhold til utgifter til mva.
Det har ikke vært full kompensasjon så lenge ordningen har eksistert, selv om det i informasjonen som
ble gitt på HS-møtet, som er referert over, var optimisme til at ordningen skulle gi full kompensasjon
fra 2011, og senere i 2014.

Det kommer neppe til å bli gitt full kompensasjon i overskuelig fremtid, eller mest sannsynlig aldri.
Til det er kostnadene til mva for frivillige lag og organisasjoner for høye i forhold til midlene som
årlig bevilges til formålet.
Følgelig er det ingen grunn til å vente på at ”ordningen er oppe og står med full kompensasjon” før en
fordeling til gruppene blir foretatt.
Et enstemmig gruppestyre i kajakkgruppen forslår at det stemmes over følgende forslag:
Den generelle momskompensasjonen som Asker skiklubb får utbetalt i 2017, med grunnlag i
søknaden for regnskapsåret 2016, skal fordeles på gruppene i forhold til utgifter til mva.
Utbetaling til gruppene skal skje uten ugrunnet opphold etter at beløpet er overført til Asker
skiklubb.
Denne fordelingen til gruppene skal gjelde fra og med 2017 og i årene fremover.

Hilsen
Gruppestyret i Kajakkgruppen i Asker skiklubb

