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Vedtak i Lotterinemnda 20. februar 2023

Sak 
2023/0029 Oslo Handelsgymrevyen – org.nr. 922 808 201 – klage over vedtak om 

avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon

Til stede: Leder Martin Hennig, medlem Elisabet Ekberg og varamedlem Hilde 
K. Ellingsen

Sakens bakgrunn
Frilynt Norge søkte 31. august 2022 om merverdiavgiftskompensasjon for 
regnskapsåret 2021 på vegne av seg selv og sine underledd. Søknaden gjaldt et 
kompensasjonsbeløp på 6 573 773 kroner etter forenklet modell. 

Lotteritilsynet innvilget søknaden 19. desember 2022, og avslo den delen som 
gjaldt Oslo Handelsgymrevyen (klager) på 48 646 kroner, med den begrunnelse at 
foreningen ble slettet i Enhetsregisteret 7. april 2022 og derfor ikke var registrert i 
Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet. 

Frilynt Norge påklaget vedtaket på vegne av klager 19. desember 2022. Klager 
viser til at klager slettet registreringen i Enhetsregisteret 7. april 2022, og opprettet 
en ny organisasjon som ble registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret 
31. august 2022. Klager anfører at vedtaket må omgjøres, da 
merverdiavgiftskompensasjonen er viktig for foreningen. Det vises for øvrig til 
klagen i sin helhet. 

Lotteritilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og oversendte klagen 
med innstilling 24. januar 2023 til Lotterinemnda for behandling. 

Det rettslige grunnlaget
Det rettslige grunnlaget er forskrift 23. oktober 2018 nr. 1600 om 
merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner (forskriften). 

Frivillige organisasjoner kan få merverdiavgiftskompensasjon dersom de er 
registrert i Frivillighetsregisteret, jf. forskriften § 3 første ledd. 

Vilkårene i forskriften må være oppfylt både på søknadstidspunktet og 
utbetalingstidspunktet, jf. forskriften § 5 andre ledd. 

Søknadsfristen for merverdiavgiftskompensasjon er 1. september, jf. forskriften § 
11 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
Oslo Handelsgymrevyen sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak 19. desember 
2022 om avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon. 

Det er et vilkår for å søke merverdiavgiftskompensasjon at søker er registrert i 
Frivillighetsregisteret 1. september, jf. forskriften § 3 første ledd, jf. § 5 andre 
ledd. 

Klager har anført at klager slettet registreringen i Enhetsregisteret 7. april 2022, 
og opprettet en ny forening som ble registrert i Enhetsregisteret og 
Frivillighetsregisteret 31. august 2022, med organisasjonsnummer 929 698 037. 
Den nye organisasjonen heter OHG-revyen 2023. 

Lotterinemnda er av den oppfatning at Oslo Handelsgymrevyen og OHG-revyen 
2023 er to ulike organisasjoner, ettersom foreningene har ulike stiftelsesdatoer og 
organisasjonsnummer. Det er søker som har ansvar for at enheten er registrert i 
Frivillighetsregisteret på søknads- og utbetalingstidspunktet. Dette gjelder også 
når foreningen har slettet sin registrering i Enhetsregisteret og 
Frivillighetsregisteret, og opprettet en ny organisasjon. Klager slettet sin 
registrering i Frivillighetsregisteret 7. april 2022, og oppfylte dermed ikke 
vilkårene for å søke om eller få merverdiavgiftskompensasjon ved søknadsfristen 
1. september 2022. 

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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