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Vedtak i Lotterinemnda 5. oktober 2020 
 

Sak  

2020/0145 Miracle Connect Norge – org.nr. 920 195 075 – klage over avslag på 

søknad om merverdiavgiftskompensasjon 

 

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

Sørhøy 

 

Sakens bakgrunn 

Miracle Connect Norge (klager) søkte 31. august 2019 om 

merverdiavgiftskompensasjon for regnskapsåret 2018. Søknadsbeløpet var på 

37 856 kroner etter forenklet modell.  

 

Lotteritilsynet avslo søknaden 2. desember 2019, med den begrunnelse at signert 

revisjonsberetning ikke var mottatt, og at årsregnskapet ikke var revidert. 

 

Klager påklaget vedtaket 23. desember 2019. Klager opplyste da om at manglende 

signerte dokumenter ville bli oversendt fra intern revisor innen kort tid. Den 13. 

januar 2020 ble signert versjon av regnskapet for 2018 oversendt.  

 

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

klagen med innstilling 13. februar 2020 til Lotterinemnda for behandling.  

 

Det rettslige grunnlaget 

Det rettslige grunnlaget for ordningen er forskrift 23. oktober 2018 nr. 1600 om 

merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner (heretter forskriften). 

 

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet, og den skal kompensere 

for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av 

varer og tjenester. Hvilke organisasjoner som kan få 

merverdiavgiftskompensasjon er nærmere regulert i forskriften § 3, jf. §§ 4 og 5. I 

§ 11 fremgår det at fristen for å søke merverdiavgiftskompensasjon er 1. 

september, og det oppstilles krav til søknaden og hvilke vedlegg som skal følge 

med. Det følger av § 11 bokstav a at det til søknaden skal vedlegges «godkjent 

underskrevet årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning for sentralleddet eller 

enkeltstående søker».  

 

Lotteritilsynet kan kreve opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å 

avgjøre en søknad. Dersom pålegget ikke etterkommes innen fastsatt frist, kan 

søknaden avslås i sin helhet, jf. forskriften § 18 andre ledd.  
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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 

Miracle Connect Norge sin klage gjelder Lotteritilsynets avslag på søknad om 

merverdiavgiftskompensasjon for regnskapsåret 2018.  

 

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

samsvar med kravene i forskriften § 11 bokstav a. Klagers søknad manglet 

godkjent og signert årsmelding, årsregnskap og revisjonsberetning.  

Godkjent og signert årsmelding ble mottatt av tilsynet 4. oktober 2019, mens 

vedlagt signert årsregnskap ikke var revidert. Godkjent og signert 

revisjonsberetning og revidert årsregnskap for 2018, ble heller ikke levert innen 

utsatte frister og etter veiledning fra Lotteritilsynet. Fullstendig og tilstrekkelig 

dokumentasjon ble først mottatt 13. januar 2020, etter at klagers søknad var 

avslått. Nemnda er etter dette enig med tilsynet i at søknaden skal avslås, jf. 

forskriften § 11 bokstav a, jf. forskriften § 18 andre ledd. Det vises for øvrig til 

Lotteritilsynets redegjørelse i innstillingen på side 3 om behovet for at søknad 

med tilstrekkelige vedlegg inngis innen oppsatte frister, som Lotterinemnda slutter 

seg til. 

 

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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