
Mva-kompensasjon 2020 – informasjon til søknadsskjema

Hvordan blir menigheten med? 

Fyll ut skjemaet Søknad om mva-kompensasjon 2020. Husk to signaturer! Skjemaet kan fylles ut direkte på skjerm, 
og skrives ut for signatur og innsending. Skjemaet utfører alle utregninger. Regnskap skal ikke sendes med, men 

alle underberegninger knyttet til søknaden skal oppbevares. Regnskapet kan bli etterlyst i forbindelse med 

stikkprøvekontroller utført ved vår revisors gjennomgang av søknadene. Dette får de aktuelle menighetene 

beskjed om direkte fra oss. Husk registrering i Frivillighetsregisteret om dette ikke er gjort tidligere.

Hvor finner jeg tallene jeg skal fylle ut? 

• Du bruker ”Sum Driftskostnader” fra menighetens regnskap fra 2019 som grunnlag for mva-

kompensasjonssøknaden. Alle driftskostnader, inkl. lønnskostnader, skal regnes med. Finanskostnader (dvs 

rentekostnader på lån, tap på aksjeinvesteringer eller lignende) skal ikke regnes med.

Hvilke fradrag skal jeg fylle inn? 

Fradrag skal gjøres for følgende forhold (jfr Forskrift for Merverdiavgiftskompensasjon § 7 pkt 5-9, sitat fra forskriften): 

 Kompensasjon ytes ikke til ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som
ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader. Det ytes heller ikke kompensasjon for kostnadsførte
avskrivninger på aktiverte kostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom.

 Kompensasjon ytes ikke for drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg eller annen fast
eiendom for utleie, med unntak av utleie til andre ledd eller aksjeselskap i samme organisasjon.

Viktig vedrørende utleie: 
Vår revisor er spesielt oppmerksom på om det er ført fradrag for kostnader knyttet til lokaler som leies til eksterne 
aktører, for eksempel fast utleie til privatpersoner, andre organisasjoner, forretningsdrift, og lignende. Dette gjelder 
ikke ved utleie av pastorbolig til egen pastor eller lokaler til annen menighet. 
Derfor: Har menigheten fast ekstern utleie, skal side 2 av skjemaet fylles ut og sendes inn sammen med 
søknadsskjemaet. Fradrag gjelder ikke merkostnader vedr utleie, men andel kostnader som påløper for utleide 
lokaler.  

 Eksempel: Dersom menigheten leier ut 10 % av eiendommen, og strømkostnader for hele eiendommen er på
100.000 for et år, er beregnet strømandel for utleid lokale 10.000 – dette beløpet skal så trekkes fra. Det
samme gjelder for kommunale avgifter, vedlikehold, med mer.

 Dersom menigheten leier ut f.eks. pastorbolig til eksterne leietakere, skal alle kostnader knyttet til denne
eiendommen trekkes fra søknaden. Dette beløpet føres inn i kolonnen for ”spesifiserte kostnader til utleie” s.2.

Hvor mye penger kan vi forvente å få i mva-kompensasjon? 
Full mva-kompensasjon etter nåværende ordning utgjør 7 % av grunnlagsbeløpet (søknadsbeløp etter fradrag). 
Imidlertid gjøres det en avkortning i forhold til statsbudsjettets bevilgning basert på søkeromfanget. Størrelsen på 
avkortningen blir ikke fastsatt før alle søknader er ferdigbehandlet, men vi forventer at den ligger på ca 26 %.

 Eksempel: Menigheten har kr. 1 300 000 i grunnlagsbeløp, forventet beløp i mva-kompensasjon er da
((1300000 x 7%) – 26%) kr. 67 340. Full kompensasjon ville utgjort kr. 91 000.

Spesifikasjon på beregninger og hva slags poster i regnskapet som er ført til fradrag på søknader skal oppbevares i 3 år 
sammen med regnskapet for evt. kontroll.  

Vår revisor krever bekreftelse på at regnskapet er internrevidert og godkjent med at både daglig leder/forstander og 

kasserer/regnskapsfører signerer på skjemaet. Skjemaer som mangler signaturer og/eller avkrysning på 

revisjon/godkjenning vil derfor ikke bli tatt med i vår fellessøknad.  

Forskriften for ordningen samt mer informasjon finnes på www.lottstift.no. 

Tidsfrist for innsending av søknad: 10. juni 2020. Oppgjør kan forventes i siste halvdel av desember.

For spørsmål til ordningen og utfylling av skjemaet, kontakt Det Norske Baptistsamfunn v/Håkon Sigland, tlf. 67 10 35 

60, epost: hakon.sigland@baptist.no.
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mailto:hakon.sigland@baptist.no

