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Oslo 16.10.2015 
 

Til Finanskomiteens høring – Statsbudsjettet for 2016    

Prop.	  1	  LS	  (2015–2016)—	  Skatter,	  avgifter	  og	  toll	  2016.	  	  
Om	  skattefradragsordningen	  for	  gaver	  s.	  33,	  343	  og	  347	  
Budsjettforslaget legger opp til videreføring av skattefradragsordningen for gaver til frivillige 
organisasjoner, uten endringer. Ordningen er et viktig insentiv til å støtte frivilligheten økonomisk 
og har ført til økte gaver til frivillige formål.  
 
Frivillighet Norge foreslår at Finanskomiteen går inn for å forbedre skattefradragsordningen for 
gaver gjennom å vedta følgende merknad til budsjettet:  
- Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver fra privatpersoner økes fra 20 000 kr til 25 000 kr.  
- Det innføres en ny særskilt beløpsgrense for skattefradrag for gaver fra bedrifter på 100 000 kr 
- Ordningen forenkles i form av at frivillighetsregisteret tas i bruk som definisjons- avgrensnings- 
og rapporteringsverktøy. Det åpnes for skattefradrag for gaver også til lokale lag og foreninger. 

	  
Kulturdepartementet,	  kap.	  315	  post	  70	  merverdiavgiftskompensasjon	  
for	  frivillige	  organisasjoner	  	  
 
Budsjettforslaget legger opp til at rammen for merverdiavgiftskompensasjon økes til 1,3 mrd. Det 
er en reell økning på 2,42 % sammenlignet med i 2015. Frivillighet Norges estimat, basert på 
tidligere utvikling av søknadsmengden, er at det totale behovet for momskompensasjon vil ligge 
på nærmere 1,6 mrd. kr i 2016. Hvis dette blir tilfellet vil avkortingen på kompensasjonen øke fra 
17 % i 2014 til nesten 19 % i 2016.  
 
Frivillighet Norges foreslår at Finanskomiteen vedtar følgende merknad til budsjettet:  
• Merverdikompensasjonen økes til 1,35 mrd. kr i 2016 slik at avkortningen blir mindre enn 

tidligere.  
• Finanskomiteen ber regjeringen legge frem en opptrappingsplan med et forpliktende mål om 

når full momskompensasjon, inkludert nyoppføringer av bygg og anlegg, skal innføres.  
• Finanskomiteen ber regjeringen endre momskompensasjonsordningen i tråd med 

konklusjonene fra Deloittes rapport fra 2015 slik at momskompensasjonsordningen i størst 
mulig grad gjenspeiler organisasjonenes faktiske kostnader.    
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Utenriksdepartementet,	  kap.	  160	  post	  70	  Sivilt	  samfunn	  
Budsjettforslaget legger opp til et kutt på ca. 350 millioner. Regjeringen skriver at reduksjonen må 
ses i sammenheng med den foreslåtte økningen på 1 mrd. kroner til humanitære formål, fordi 
flere av de organisasjonene som mottar støtte under kap. 160 post 70 vil motta bevilgninger til 
humanitære formål. Frivillighet Norge mener det er uheldig å dekke inn økt behov for 
øyeblikkelig humanitær hjelp med å svekke byggingen av sivilsamfunnet, som er avgjørende for 
positiv samfunnsutvikling på lang sikt.   
 
Frivillighet Norges foreslår at Finanskomiteen vedtar følgende:  
- Kuttet i kap. 160 post 70 reverseres og posten videreføres på samme reelle nivå som i 
statsbudsjettet for 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen  
       
Stian Slotterøy Johnsen  
generalsekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 


