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Vedtak i Lotterinemnda 7. mai 2019 
 

Sak  

2018/0525 Studentsamfunnet i Førde – org. nr. 998 641 705 – klage over vedtak 

om avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon 

 

Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, medlem Åse Gustavsen og medlem Ingjald 

Sørhøy 

 

Sakens bakgrunn 

Studentsamfunnet i Førde (klager) søkte 31. august 2018 om merverdiavgifts-

kompensasjon for regnskapsåret 2017. 

 

I e-post 1. november 2018 gjorde Lotteritilsynet klager oppmerksom på at 

søknaden manglet flere pliktige vedlegg, herunder godkjent underskrevet 

årsregnskap for 2017, årsmelding for 2017 og revisjonsberetning. Det ble satt frist 

til 12. november 2018 for å sende inn manglende vedlegg og opplyst at søknaden 

ville bli avslått ved oversittelse av fristen. Klager sendte 13. november 2018 en e-

post vedlagt regneark med budsjett og regnskapstall. Det ble opplyst at de ikke 

hadde signert og godkjent regnskap og heller ikke revisjonsberetning eller 

årsregnskap. I e-post 14. november 2018 viste Lotteritilsynet til regelverket og 

gjentok hvilke pliktige vedlegg det var krav om. Det ble gitt ytterligere utsatt frist 

til 19. november 2018 for å levere etterspurte dokumenter. Dokumentene ble ikke 

inngitt innen fristen og Lotteritilsynet avviste søknaden 22. november 2018. 

 

Klager påklaget vedtaket 27. november 2018. Klager viser til at manglende 

innlevering av dokumentasjon skyldtes IKT-problemer. Årsregnskap, 

revisjonsberetning og årsmøteprotokoll fulgte som vedlegg til klagen. Det vises 

for øvrig til klagen i sin helhet. 

 

Lotteritilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og har oversendt 

klagen med innstilling 11. desember 2018 til Lotterinemnda. 

 

Det rettslige grunnlaget 

Det rettslige grunnlaget for ordningen er forskrift 15. april 2013 nr. 386 om 

merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, som nå er opphevet, 

men som gjaldt på søknadstidspunktet. 

 

I forskriften § 15 andre ledd bokstav b er det fastsatt at følgende dokumenter skal 

vedlegges søknaden: «godkjent underskrevet årsregnskap, årsmelding og 

revisjonsberetning for sentralleddet eller enkeltstående søker».  
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Det følger av forskriften § 2 fjerde ledd at Lotteritilsynet kan avvise søknaden fra 

enkeltstående søker i sin helhet dersom den ikke er tilfredsstillende opplyst. 

 

Av forvaltningsloven § 34 følger det at klageinstansen kan prøve alle sider av 

saken og herunder ta hensyn til nye opplysninger. I dette ligger at klageinstansen 

fullt ut kan prøve både rettsanvendelsen, saksbehandlingen, faktum og det frie 

skjønn. Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og 

sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 

 

Lotterinemndas vurdering 

Studentersamfunnet i Førde sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak 22. november 

2018 om å avvise søknad om merverdiavgiftskompensasjon. 

 

Lotterinemnda viser til at det er søkerens ansvar å levere fullstendig søknad i 

samsvar med kravene i forskriften § 15 andre ledd bokstav b. Anførte IKT-

problemer endrer ikke på dette. Klagers søknad manglet godkjent underskrevet 

årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning. Pliktige dokumenter ble heller 

ikke sendt inn etter veiledning fra Lotteritilsynet og utsatte frister for innsending. 

De dokumentene som er vedlagt klagen, er ikke signerte og oppfyller heller ikke 

kravene i forskriften. Nemnda er etter dette enig med tilsynet i at klagen avvises, jf. 

forskriften § 2 fjerde ledd jf. § 15 andre ledd bokstav b. 

 

Konklusjon 

Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at 

tilsynets vedtak stadfestes. 

 

Vedtak 

Klagen tas ikke til følge. 
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