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Vedtak i Lotterinemnda 13. juni 2019 
 

Sak  

2019/0007 Nordnæs Bataillons Venner – org. nr. 990 585 423 - klage over vedtak 

om avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon  

 

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

Sørhøy 

 

Sakens bakgrunn 

Nordnæs Bataillons Venner (klager) søkte 23. august 2018 om 

merverdiavgiftskompensasjon for regnskapsåret 2017. 

 

Lotteritilsynet avslo søknaden 7. november 2018, med den begrunnelse at klager 

ikke var registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen. 

 

Klager påklaget vedtaket 26. november 2018. Klager anfører at de sendte inn 

melding om registrering til Frivillighetsregisteret 23. august 2018, og at dette må 

anses for å være i rimelig tid før fristen. At klager ble registrert 4. september 2018 

og ikke 3. september 2018 oppfattes som helt tilfeldig. Det vises for øvrig til 

klagen i sin helhet. 

 

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

klagen med innstillingen 4. januar 2019 til Lotterinemnda. 

 

Det rettslige grunnlaget 

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

merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, som er opphevet, men 

som gjaldt på søknadstidspunktet. 

 

Av forskriften § 7 andre ledd fremgår følgende: 

 
«For å kunne søke om å få utbetalt kompensasjon for kostnader til merverdiavgift på 

varer og tjenester må søker (sentralledd eller enkeltstående søker) være registrert i 

Frivillighetsregisteret. Søker må være registrert i Frivillighetsregistret innen 

søknadsfristen 1. september og være registrert ved utbetalingstidspunktet.» 

 

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 
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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 

Nordnæs Bataillons Venner sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak 7. november 

2018 om å avslå søknad om merverdiavgiftkompensasjon.  

 

Det er et vilkår for å søke merverdiavgiftskompensasjon at søker er registrert i 

Frivillighetsregisteret innen 1. september, jf. forskriften § 7 andre ledd. Ettersom 

søknadsfristen 1. september 2018 falt på en lørdag, ble fristen utvidet til første 

virkedag, som var mandag 3. september 2018. Det følger av ordlyden i forskriften 

og praksis fra Lotterinemnda og Lotteritilsynet, at det må foreligge en faktisk 

registrering innen fristen. Det er ikke tilstrekkelig at søknad om registering er 

sendt innen fristen. Se blant annet Lotterinemnda sitt vedtak i sak 2018/016.  

 

Det er søker som har ansvar for at faktisk registrering foreligger innen 

søknadsfristen, slik det er lagt til grunn i tidligere vedtak fra Lotteritilsynet og 

Lotterinemnda. Dette gjelder selv om saksbehandlingstiden hos registerfører 

medfører at registrering først skjer etter firsten for å søke 

merverdiavgiftkompensasjon. Det vises i denne sammenhengen også til 

opplysninger om forventet saksbehandlingstid på Brønnøysundregisterets 

hjemmeside. Klager sendte inn registermelding til Frivillighetsregisteret 23. 

august 2018. Klager ble registrert i Frivilligregisteret 4. september 2018, og 

oppfylte dermed ikke vilkårene for å søke om eller få 

merverdiavgiftskompensasjon ved søknadsfristen 3. september 2018. 

 

Konklusjon 

Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at 

tilsynets vedtak skal opprettholdes. 

 

Vedtak 

Klagen tas ikke til følge. 
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