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Søknad om kompensasjon for merverdiavgift for regnskapsåret 2016. 

Informasjon fra Vellenes Fellesorganisasjon 2017-03-19 

 

 

Har du lyst til å få tilbake noe av momsen som velforeningen din betalte i 2016? 

Sett deg inn i denne «Oppskriften», last ned og fyll ut listen med kostnader dere har hatt og send 

inn de nødvendige dokumentene til VFO, så snart som mulig og innen 17.mai. 

Reglene er detaljerte, men enkle å følge.  Pengene kommer i desember! 

VFO driver denne tjenesten for å assistere vellene gjennom søknadsprosessen, og for at også vel 

som ikke når opp til minstebeløpene skal kunne få en rettferdig kompensasjon 

 

Innhold: 

1  Hvem er berettiget til kompensasjon for merverdiavgift? 

2  Hvilke av vellets kostnader kan inngå i søknaden?  

3  Hvilke dokumenter skal sendes inn til VFO? 

 

Også i år vil VFO sette opp en samlet søknad om MVA-kompensasjon på vegne av de medlems-vellene 

som ønsker det. Denne veiledningen beskriver søknadsprosessen gjennom VFO. Søknadsprosessen styres 

av forskrift om mva-kompensasjon for frivillige foreninger fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.  Prosessen er 

omtrent som i fjor, men det er innført noen avklarende presiseringer med hensyn til veier. Sjekklisten er 

også gjort enklere å bruke. 

 

 

MVA-søknad kan være en utfordring, spesielt for vellets kasserer og revisor, men det lønner seg, her er 

det penger å hente! I 2016 fordelte VFO ca. 3 Mill kr til 204 velforeninger. Hvilken kompensasjon vellene 

får til slutt avhenger bl.a. av hvilket totalbeløp det vil bli søkt om fra alle frivillige foreninger i Norge i 

forhold til det beløp Staten har satt av til kompensasjonsordningen i år.  Det blir sikkert en forholdsmessig 

avkortning i år også.  Det får vi først vite i slutten av desember. VFO beregner seg 1 % av utbetalt beløp 

for administrasjon av prosessen. 

 

Send gjerne inn dokumentasjonen så fort som mulig. Fristen for innsending av dokumentasjon fra vellet til 

VFO settes til 17. mai , men send inn søknaden så fort som mulig 

Vennligst gi VFO beskjed dersom dere av spesielle årsaker  ikke når den fristen, da kan vi se på mulige 

utsettelser. 

 

Lønner det seg? 

Det er ingen nedre grense for søknaden fra det enkelte vel. Imidlertid er det litt bry med å sette den opp, så 

trolig ville samlet Moms-beløp mindre enn ca. 400 kroner ikke være bryet verd. 

 

1  Hvem er berettiget til kompensasjon for merverdiavgift?  
1 Foreningen må være demokratisk oppbygget og ha et ikke-økonomisk formål. Foreningen må kunne 

registreres i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, men slik registrering er ikke påkrevet, i år.   

2 Alle typer nærmiljøforeninger er omfattet, inklusiv velforeninger,  huseierforeninger, grendelag og 

veilag. (For veilag se imidlertid note 3) 

3 Borettslag er ikke omfattet av ordningen. 
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2   Hvilke av vellets kostnader kan inngå i søknaden? 

2.1 Kostnadene må være knyttet til frivillig ikke-økonomisk virksomhet. Det kan godt tjenes penger 

gjennom virksomheten, til støtte for virksomheten, men dersom foreningen også driver kommersiell 

virksomhet som medfører at man tar ut resultatet, må slik virksomhet holdes utenom søknaden. Skillet 

må i tilfelle være tydelig og logisk. (Se note 1 angående utleie av velhus)  

2.2 Blant de kostnadene som ikke er berettiget til MVA-kompensasjon, er kostnader som det er normalt at 

privatpersoner selv betaler til drift av sin eiendom. Her er noen eksempler satt opp i en tabell.. Se note 

2 og 3 med hensyn til utgifter til private veier / velveier. 

Kompensasjonsberettiget ? 

Vellets postkasse/internettsider/kontorutgifter o.l. Ja 

Vedlikehold av vellets lekeplass Ja 

Vedlikehold av felles grøntareal Ja 

Private postkassestativ Nei 

Utgifter til garasjer, vann og avløp Nei 

Kabel-tv Nei 

Vei-utgifter (Vedlikehold, brøyting og strøing): Føres på eget ark 

-  Vedlikehold privateid gjennomfartsvei , utfartsvei  e.l. 

med stor allmenn nytte Se note 2 og 3 

-  Vedlikehold privateid vei  der hovedbruken er tilkomst 

til private eiendommer Se note 2 og 3 

Vedlikehold av kommunalt eid vei Nei,  (offentlig oppgave) 

 

Kostnadene må være knyttet til drift og vedlikehold. Det gis altså ikke kompensasjon for ny-, på- og     

ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom. Det ytes heller ikke kompensasjon 

for kostnadsførte avskrivninger på aktiverte kostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom.    

 

2.3 Offentlige tjenestekjøp, som for eksempel at det offentlige betaler vellet for snøbrøyting eller gir 

øremerkede tilskudd til brøyting eller andre konkrete tiltak , vurderes som en kostnadsreduksjon. 

Eventuell differanse mellom total-utgift og tilskudd til slike formål er berettiget til MVA-

kompensasjon. (Generelle offentlige driftstilskudd som ikke er øremerket inntektsføres og har ingen 

direkte innvirkning på spørsmål om MVA-kompensasjon for utgifter).  

2.4 Andre kostnader som holdes utenfor: 

 a   Det gis ikke kompensasjon for kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen 

for kompensasjon av merverdiavgift for idrettslag. 

 b Det gis ikke kompensasjon for kostnader og investeringer til merverdiavgiftspliktig del av 

virksomheten dersom inngående avgift kan trekkes fra (f.eks. ved at vellet er moms-registrert). 

 c Det gis ikke kompensasjon for merverdikostnader som er kompensasjons-berettiget gjennom lov 

om MVA for kommuner. Dette omfatter frivillige organisasjoner som på vegne av det offentlige 

leverer helse-, undervisnings- eller sosiale tjenester som kommune eller fylkeskommune er 

lovpålagt å utføre. 

 

2.5 Spesielle kostnader uten MVA- kompensasjon: (Se også veiledning på Lotteritilsynets nettsider). 

 a Servering  

 b Leie av selskapslokaler i forbindelse med servering. Eksempel: Leie av lokaler til 

årsmøtemiddager er ikke kompensasjonsberettiget. (Det gis imidlertid kompensasjon for leie av 
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lokaler i de tilfeller det ikke foregår servering. Eksempel: årsmøter, landsmøter, samlinger, 

opplæringsvirksomhet osv. uten servering i samme lokale). 

 c Drift og vedlikehold av personkjøretøy. 

 

For de aller fleste vellene som har enkle regnskaper rekker det å forholde seg til listen ovenfor.  

Andre må studere forskriften nøyere, se: http://www.momskompensasjon.no   

Se vedlagte sjekkliste.  VFO kan også gi veiledning.   

 

Det er i første rekke opp til det enkelte vellet å vurdere om en kostnad er berettiget til MVA-

kompensasjon, for eksempel om en kostnad er vedlikehold eller påkostning. Vurderingen må kunne stå for 

en granskning i etterhånd, både når VFO og VFOs revisor gjennomgår samlesøknaden, og gjennom den 

etter-kontroll som Lotteritilsynet foretar. VFOs kontroll av samlesøknaden vil innebære at VFOs 

statsautoriserte revisor kan be om kopi av enkelte bilag fra vellene på stikkprøvebasis. 

 

3  Hvilke dokumenter skal sendes inn til VFO? 
Følgende dokumenter skal sendes inn til VFO: 

1 Revidert årsregnskap som skal være behandlet og godkjent på årsmøtet i henhold til vellets 

vedtekter. (VFO behøver kun resultatregnskap og balanse) 

2 Årsberetning 

3 Transaksjonslisten 

4 Veilisten, hvis aktuelt 

5 Sjekkliste utfylt og signert av vellets revisor eller anen kompetent medlem av vellet. 

 

Transaksjonslisten er en liste hvor man fører opp alle poster i regnskapet som man søker kompensasjon 

for. Transaksjonslisten er krumtappen i hele søknadsprosessen. Har man et velstrukturert regnskap med 

detaljert hovedbok og bilagsperm er det en overkommelig jobb å få med de viktigste postene. 

Lotteritilsynet har laget et regneark for formålet der man kan føre inn kontonummer og kontonavn fra 

vellets kontoplan, bilagsnummer, beskrivelse av bilaget, bruttobeløp og MVA-beløp. Det er egne lister 

for hver MVA-sats (25 %, 15 % og 10 % MVA) All summering gjøres automatisk.  

  Transaksjonslisten ligger vedlagt og på www.Velnett.no  Den kan også hentes fra Lotteritilsynets 

nettside www.momskompensasjon.no og der heter vedlegget C4. (Der ligger også en transaksjonsliste 

med opp til 1000 poster) 

 

Veilisten brukes for å kunne søke om momskompensasjon for veiutgifter dersom det lar seg gjøre 

 

  NB 1:En beskrivelse av bilagene, tilsvarende teksten i hovedboka, må føres i kommentar-rubrikken på 
transaksjonslisten og veilisten. Det er viktig for at vi kan forstå hva utgiften dreier seg om. 
 

NB 2: Vennligst fyll også inn opplysningene på Oppsummerings-fanen i skjemaet.(Mange glemte det  i 

fjor) Der fører man inn vellets navn, kontonummer og eventuelt organisasjonsnummer.  Det spørres 

også om totale driftsutgifter. Det er til informasjon for Lotteritilsynet og påvirker ikke søknaden. Hen-

visningen til poster i søknadskjemaet (C5 osv) gjelder VFOs samlesøknad og skal ikke bekymre vellene 

 

NB3: Hvis man kan produsere en tilsvarende liste med samme informasjon på annen måte, for eksempel 

direkte fra vellets regnskapssystem kan en slik liste med sammendrag erstatte Lotteritilsynets skjema. 
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NOTER: Viktige noter for vel med spesielle forhold 

 

Velhus 

1 : Driver vellet utleie av sitt velhus  må utgiftene som gjelder drift og vedlikehold av velhuset fordeles 

skjønnsmessig mellom den frivillige virksomheten og utleie-virksomheten  

Det enkleste er å: 

- Summere alle utgifter  i transaksjonslisten  som har med velhuset å gjøre: T   kr 

- Finn størrelsen på velhuset :                                                                           V  m2 

- Finn ut om noe av velhuset leies bort på årsbasis:                                         U  m2 

- Finn ut hvor mange dager resten av huset er leid ut:                                      D  dager 

Kostnadsreduksjonen pga. utleie blir:                                     T-T(1-u/v) *(1-d/365) kr 

Reduksjonen føres inn med negativt fortegn på transaksjonslisten, med tilhørende MVA. 

 

Veiutgifter: 

2 : Når det gjelder kostnader til  lys, brøyting og annet veivedlikehold gjelder MVA-kompensasjon trolig 

bare for felles veier som er åpne for allmenn ferdsel  hvor allmennheten har stor en interesse av å 

ferdes. At veien er utstyrt med bom er OK, så lenge alle kan betale for å kjøre på den, ikke bare 

beboerne. Private veier som kun benyttes av beboere og besøkende til beboere, anses av Lotteritilsynet 

som en privat utgift. Det er tvilsomt om de vil godkjenne slike kostnader i år, men det er OK å søke om 

det. Har vellet utgifter både til veier som er «allmenne» og som er «private»,  må utgiftene fordeles 

skjønnsmessig, f. eks. etter veilengder.  I fjor fikk vi avslag på alle utgifter til veier! Vi har klaget, i 

første rekke på vegne av de vellene som hadde veier av betydelig allmenn interesse. Pt kjenner vi ikke 

utfallet av klagen. Etter konsultasjon med Lotteristiftelsen kan vellene også i år søke om kompensasjon 

for veivedlikehold, lys etc., men utfallet er usikkert.  Vennligst før slike kostnader tydelig på det 

spesielle veiskjemaet og legg med en begrunnelse og et kart som viser veinettet. Påpek om det er 

spesielle forhold som gjør at veien har allmenn interesse 

 

   Rene veilag, i henhold til § 55 i Lov om vegar, som ikke driver annen virksomhet på frivillig basis får 

dessverre ikke MVA-kompensasjon. Vi fikk avslag på en søknad fra et veilag i 2012. Saken ble anket 

til Lotterinemda, men utfallet var negativt for veilagene. 

 

4  Trykkeritjenester: 

Det beregnes normalt moms på trykkeriutgifter. Momsen inngår i kompensasjonsgrunnlaget. Da får 

velforeningen igjen moms minus avkorting. Imidlertid kan vellet slippe hele momsen ved trykking av 

sin velavis ( med minst to nummer pr år) dersom man gjør en avtale med trykkeriet på forhånd og 

dokumenterer overfor trykkeriet at trykkingen gjelder et tidsskrift i henhold til merverdiloven. Dette 

gjelder dersom vellet selv ikke er med i momsregisteret. 


