Vedtak i Lotterinemnda 30. mai 2022
Sak
2022/0490 Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen - org. nr. 871
435
162
klage
over
vedtak
om
tilsagn
om
merverdiavgiftskompensasjon
Til stede: Leder Martin Hennig, medlem Shabneet K. Bains og medlem Elisabet
Ekberg

Sakens bakgrunn
Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen (klager) søkte 31.
august 2021 om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner for
regnskapsåret 2020. Søknadsbeløpet gjaldt et kompensasjonsbeløp på 8 797 882
kroner etter forenklet modell.
Lotteritilsynet innvilget søknaden 16. desember 2021, men reduserte
søknadsbeløpet til 8 417 477, blant annet med den begrunnelse at tre av
organisasjonene sin virksomhet går ut på å drifte eller vedlikeholde et bygg eller
anlegg for utleie.
Klager påklaget vedtaket 4. januar 2022. Klager viser til at alle byggene og
selskapene har som formål å stille lokaler til rådighet for frivillig arbeid gjennom
logene som er lokalisert på stedet. I følge klager har klager etter råd fra
Lotteritilsynet organisert de logene som har tilhold i disse husene som
aksjeselskap for å være berettiget til merverdiavgiftskompensasjon. Alle er ideelle
aksjeselskap som kun har til formål å stille lokaler til rådighet for frivillig
virksomhet. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.
Lotteritilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og oversendte klagen
med innstilling 22. 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 § 6 bokstav d at det ikke gis kompensasjon for «drifts- og
vedlikeholdskostnader som gjelder utleie av bygg, anlegg eller annen fast
eiendom».
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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
Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen sin klage gjelder
Lotteritilsynets vedtak 16. desember 2021 om tilsagn om
merverdiavgiftskompensasjon for regnskapsåret 2020, der søknadsbeløpet ble
redusert. Søknadsbeløpet ble redusert blant annet med den begrunnelse at
organisasjonene Odd Fellow Huset AS, Odd Fellowgården AS og AS
Oddfellowgården har virksomhet som går ut på å drifte eller vedlikeholde bygg
eller anlegg for utleie, jf. forskriften § 6 bokstav d. Det er denne delen av vedtaket
som er påklaget.
Klager viser til at alle byggene og selskapene har som formål å stille lokaler til
rådighet for frivillig arbeid gjennom logene som er lokalisert på stedet og at
selskapene er ideelle. Etter råd fra Lotteritilsynet har de logene som har tilhold i
disse husene organisert drift av felles hus som aksjeselskap for å være berettiget
til merverdiavgiftskompensasjon.
Nåværende bestemmelse i § 6 bokstav d ble inntatt i forskriften i 2019. Før dette
var det en bestemmelse i forskriften § 7 niende ledd som gjorde unntak fra
hovedregelen om at kostander knyttet til utleievirksomhet ikke kompenseres, for
«utleie til andre ledd eller aksjeselskap i samme organisasjon som kommer
innenfor målgruppen for ordningen».
I egenerklæringsskjemaet til Odd Fellow Huset AS, org. nr. 930 639 931, er det
opplyst at organisasjonens formål er «drift av sin eiendom, for derved å skaffe
Odd Fellow ordenens enheter i Arendal tilgjengelige lokaler.» Hovedaktiviteten er
opplyst å være å drifte selskapets eiendom ved utleie til ordenens losjer. I
årsregnskapet for 2020 fremgår det at kostnadene var lønnskostnader,
avskrivninger og andre driftskostnader.
Ut fra opplysningene i egenerklæringsskjemaet og årsregnskapet legger
Lotterinemnda til grunn at kostnadene som er søkt kompensert for Odd Fellow
Huset AS er driftskostnader som gjelder utleie av bygg og som det ikke gis
kompensasjon for.
I egenerklæringsskjemaet til Odd Fellowgården AS, org. nr. 839 812 302, fremgår
det at formålet med virksomheten er «å skaffe Odd Fellow Ordenen i Drammen
tjenlige lokaler ved å erverve, oppføre eller leie fast eiendom». Hovedaktiviteten
er opplyst å være å «[d]rifte og utvikle lokaler for loger/leire i Drammen som er
frivillige organisasjoner og registrert i Frivillighetsregisteret». I årsregnskapet for
2020 fremgår det at alle inntektene er leieinntekter. Kostnadene er avskrivninger
og andre driftskostnader.
Ut fra opplysningene i egenerklæringsskjemaet og årsregnskapet legger
Lotterinemnda til grunn at kostnadene som er søkt kompensert for Odd
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Fellowgården AS er driftskostnader som gjelder utleie av bygg og som det ikke
gis kompensasjon for.
I egenerklæringsskjemaet til AS Odd Fellowgården, org. nr. 931 214 012 fremgår
det at formålet med virksomheten er å «[d]rifte og skaffe egne[d]e lokaler for
O[dd] Fellow enheter». Hovedaktiviteten er opplyst å være «frivillig styre,
dugnader og ulønnet vaktmester». I årsregnskapet for 2020, note 1, fremgår det at
alle inntektene er leieinntekter. Kostnadene er lønnskostnad, avskrivninger og
andre driftskostnader.
Ut fra opplysningene i egenerklæringsskjemaet og årsregnskapet legger
Lotterinemnda til grunn at kostnadene som er søkt kompensert for AS Odd
Fellowgården er driftskostnader som gjelder utleie av bygg og som det ikke gis
kompensasjon for.
Klagen kan på denne bakgrunn ikke tas til følge.

Konklusjon
Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at
Lotteritilsynets vedtak skal opprettholdes.
Vedtak
Klagen tas ikke til følge.
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