VIKTIG INFORMASJON
SVARFRIST 1. JUNI 2022 (gjerne tidligere)
Kompensasjon av kostnader med merverdiavgift
Gjeldende for regnskapsåret 2021
Bakgrunn
Det har siden 2001 vært en ordning der frivillige organisasjoner (etter søknad) har mottatt en
kompensasjon for kostnader med merverdiavgift.
I de mer enn 15 år vi har mottatt refusjon er reglene dels betydelig endret, og med virkning fra
søknadsår 2019 er vedtatt ny forskrift med enkelte krav og presiseringer. Ordningen administreres av
Lotteritilsynet og fremkommer i separat forskrift, sist oppdatert 23. oktober 2018 og med ikrafttredelse
fra 1.1. 2019. Dvs den gjelder for søknader som leveres i 2019 eller senere år.
Regler for søknader
Søknaden baseres på faktiske kostnader hentet fra regnskapet til den enkelte medlemsklubb. Norsk
Filatelistforbund skal forestå innsamling av nødvendig regnskapstall samt ha ansvaret for å utarbeide
samlet søknad til Lotteritilsynet. Søknaden skal attesteres av forbundets valgte revisor.
Refusjonen styres av en beløpsramme på statsbudsjettet. I desember 2021 ble det totalt utbetalt ca. 1,8
milliarder kroner. Vi kan ikke si noe om forventet refusjon for regnskapsåret 2021, men håper at
departementets bevilgning (minst) skal bli som for regnskapsåret 2020.
Med virkning fra søknadsår 2020 er det pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle søkere. Vi
erfarte ved innlevering i august 2020 at klubber i vår felles søknad ble avvist. Vi ber klubber som ikke
deltok med søknad i 2020/2021 grundig undersøke at de faktisk er registrert i Frivillighetsregisteret.
Det er ingen kostnader forbundet med registrering, men det forplikter for ettertiden å oppdatere styrets
medlemmer og eventuelle endringer i vedtektene. Det minnes også om at deltakelse i Grasrotandelen
forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret. Se www.brreg.no og fanen "Lag og foreninger". Ta
kontakt i fall det er spørsmål til hvordan registrering utføres. Søknader der klubb ikke er registrert
returneres fra vår side.
Endret forskrift har også en tydeliggjøring av at det ikke gis kompensasjon til organisasjoner som er
lukket, eller kommer lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt
anses for å være kostnader av privat karakter.
Det er særlige regler som gjelder for de klubber som:
- er registrert for mva. pliktig omsetning
- eier fast eiendom
- har lån og rentekostnader
Vi ber om at det opplyses om dette, jfr. svarskjema med kolonner for Ja/Nei. De aktuelle klubber som
svarer JA på et av disse spørsmål blir kontaktet særskilt, da det her må foretas ytterligere vurdering.
Forbundet skal sørge for utarbeidelse av søknad samt sørge for attestasjon av revisor. Nødvendig frist
for innsendelse til forbundskontoret er derfor satt til 1. juni.
Vi håper at flest mulig klubber deltar gjennom å sende opplysninger om regnskapet (se vedlagte
skjema), inklusiv kopi av styrebehandlet og revidert regnskap for regnskapsåret 2021
og klubbens vedtekter. Vi er selvsagt klar over at mange klubber tidligere har sendt inn sine vedtekter.
Felles søknad med underlag skal bekreftes av vår revisor, vi ber derfor om oppdaterte vedtekter.
Dersom det er spørsmål til ovenstående kan de rettes til forbundskontoret.
Kontaktdata: nf@filatelist.no

