VEDRØRENDE MVA-KOMPENSASJON – SØKNADSÅRET 2019
Ordningen med mva-kompensasjon fortsetter, og som i 2018 kan det søkes
om generell mva-kompensasjon etter forenklet modell.

Generell mva-kompensasjon etter forenklet modell
Det er Det frivillige Skyttervesen sentralt som på vegne av underliggende ledd skal søke om
slik kompensasjon. DFS sentralt må derfor samle inn informasjon fra årsregnskapene 2018
for underliggende ledd for å komme fram til et grunnlag for at denne kompensasjonen skal
kunne beregnes. Denne informasjonen skal det enkelte underledd registrere på
rapportskjema som er laget til formålet. Underledd med kostnader som overstiger 5 mill
kroner i 2018 skal som vedlegg til dette skjema sende inn revisorrapport fra statsautorisert
eller registrert revisor basert på ISRS 4400 – avtalte kontrollhandlinger. Avtalte
kontrollhandlinger for forenklet modell er nærmere beskrevet i informasjon til revisor som
er tilgjengelig på www.lottstift.no.
De totale driftskostnadene skal kun inneholde bokførte, påløpte utgifter. Det vil si at de
totale driftskostnadene ikke må inneholde elementer av avsatte utgifter som først vil påløpe
senere år. Renter på gjeld skal også holdes utenfor de totale driftskostnadene.
Skytterlag
Nytt for årets søknad er at det nå er krav om at skytterlagene er registrert i
frivillighetsregisteret. Registreringsnummer (org.nr) må føres opp på rapporteringsskjemaet.
Søknader som kommer inn uten at skytterlaget er registrert i frivillighetsregisteret vil bli
returnert.
Beregningsgrunnlaget for den generelle mva-kompensasjonen er totale driftskostnader for
2018 med fradrag for kostnader knyttet til ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg
eller annen fast eiendom som ikke ansees som drifts- og vedlikeholdskostnader. Det skal
også gjøres fradrag for kostnadsførte avskrivninger på aktiverte kostnader for bygg, anlegg
eller annen fast eiendom.
Skytterlagene skal rapportere totale driftskostnader samt fradrag for kostnader som nevnt
ovenfor på rapporteringsskjema som er laget til formålet. Skjemaet skal underskrives av
leder, kasserer og valgte revisorer og må sendes Skytterkontoret innen 01.06.2019.
Skyttersamlag og landsdelskretser
Det er nå krav om at enhetene er registrert i Frivillighetsregisteret. Registreringsnummer
(org.nr) må føres opp på rapporteringsskjemaet. Søknader som kommer inn uten at enheten
er registrert i Frivillighetsregisteret vil bli returnert.
Beregningsgrunnlaget for den generelle mva-kompensasjonen er totale driftskostnader for
2018 med fradrag for kostnader knyttet til ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg

eller annen fast eiendom som ikke ansees som drifts- og vedlikeholdskostnader, samt for
kostnadsførte avskrivninger på aktiverte kostnader for det samme. Skyttersamlag og
landsdelskretser skal videre gjøre fradrag for kontantoverføringer til andre
organisasjonsledd. Med dette menes tilskudd utbetalt fra skyttersamlagene til
skytterlagene og som er kostnadsført i skyttersamlagenes og landsdelskretsenes regnskap.
Tilsvarende gjelder tilskudd utbetalt fra kretsene til skyttersamlag eller skytterlag.
Skyttersamlagene og landsdelskretsene skal rapportere totale driftskostnader samt fradrag
for kostnader som nevnt ovenfor på rapporteringsskjema som er laget til formålet.
Skjemaet skal underskrives av leder, kasserer og valgte revisor og sendes Skytterkontoret
innen 01.06.2019.
Det vises forøvrig til Forskrift av 23.10.2018 om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige
organisasjoner som ligger på hjemmesidene til Lotteri- og Stiftelsestilsynet
(www.lottstift.no). På disse sidene finnes også definisjon av hva som er om- og påbygging
og hva som er vedlikehold.

