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Vedtak i Lotterinemnda 31. mai 2022 
 

Sak  

2022/0483 Strengelvåg Vel – org. nr. 984 329 210 – klage over vedtak om avslag på 

søknad om merverdiavgiftskompensasjon 

 

Til stede: Leder Martin Hennig, medlem Shabneet K. Bains og medlem Elisabet 

Ekberg 

 

Sakens bakgrunn 

Strengelvåg Vel (klager) søkte 31. august 2021 om merverdiavgiftskompensasjon 

til frivillige organisasjoner for regnskapsåret 2020. Søknadsbeløpet gjaldt et 

kompensasjonsbeløp på 9 996 kroner etter forenklet modell.  

 

Lotteritilsynet avslo søknaden 16. desember 2021, med den begrunnelse at klagers 

driftskostnader var under minstegrensen for å motta merverdiavgiftskompensasjon. 

 

Klager påklaget vedtaket 21. desember 2021. Klager viser til at det er opplyst i 

revisjonsrapporten om differansen mellom totale driftskostnader i søknaden og i 

regnskapet for 2020 på 85 064 kroner. Beløpet er ikke søkt kompensert tidligere. 

Det gjelder bilag knyttet til gravearbeid i forbindelse med nye gatelys hvor 

leverandør har levert dobbelt sett faktura. Dette ble ikke oppdaget før i 2021, da 

regnskapsfører gjennomgikk åpne poster. Det vises for øvrig til klagen i sin 

helhet. 

 

Lotteritilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og oversendte klagen 

med innstilling 18. mars 2022 til Lotterinemnda for behandling.  

 

Det rettslige grunnlaget 

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

merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner (forskriften). 

 

Det følger av forskriften § 4 andre ledd at «[i] forenklet modell må søker ha minst 

100 000 kroner i søknadsgrunnlag». 

 

Det følger videre av forskriften § 7 at søknadsgrunnlaget beregnes «på grunnlag av 

totale driftskostnader etter avgrensning og poster det skal gjøres fradrag for, jf. 

andre ledd og § 6. Totale driftskostnader skal hentes fra revidert og godkjent 

regnskap ett år tilbake i tid.» 

 



Side 2 av 2 

 

 

 

2 

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 

Strengelvåg Vel sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak 16. desember 2021 om 

avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon for regnskapsåret 2020. 

 

Vedlagt klagers søknad fulgte årsregnskap for 2020. Her fremgår det at 

driftskostnadene var 60 071 kroner. Lotteritilsynet har lagt til grunn dette beløpet 

som søknadsgrunnlag og kommet til at beløpet er under minstegrensen i 

forskriften § 4 andre ledd. 

 

Klarer anfører at ved en feil har ikke alle kostnadene kommet med i regnskapet, 

men at de er medregnet i søknaden. I revisjonsrapporten fremgår det: "Vi vil 

kommentere særskilt for momskompensasjonens vedkommende at det er 

tilbakeført bilag på tilsammen kr 85 064.-. Derav differanse mellom totale 

driftskostnader i søknad og i regnskapet for 2020." 

 

Ettersom søknadsgrunnlaget skal hentes fra revidert og godkjent regnskap ett år 

tilbake i tid, kan ikke Lotterinemnda ta hensyn til denne feilen. Nemnda må ta 

utgangspunkt i det godkjente regnskapet. Nemnda har derfor, i likhet med 

Lotteritilsynet, kommet til at søknadsgrunnlaget er under minstegrensen i § 4 

andre ledd og avslaget på søknaden skal opprettholdes. 

 

Konklusjon 

Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at 

Lotteritilsynets vedtak skal opprettholdes. 

 

Vedtak 

Klagen tas ikke til følge. 

 

 

 
 


