
SØKNAD OM MVA KOMPENSASJON FOR KLUBBER/KRETSER I NBF 

 

Dette er en oppskrift på hvordan man må gå frem for å søke MVA-kompensasjon 

for den enkelte klubb i NBF. Det er krav fra Lotteritilsynet om at søknaden skal 

leveres samlet for NBF sentralt og alle klubbene samtidig. For å komme i 

betraktning MÅ man derfor følge denne malen. 

Som det fremgår av regneksemplene nedenfor, utgjør potensiell uttelling for de 

aller fleste klubber relativt beskjedne beløp.  

Vi oppfordrer derfor alle klubbledere til å regne på mulig kompensasjon og nøye 

vurdere hvor mye ressurser klubben vil bruke på å sende en søknad som for de 

aller fleste klubbene vil gi en beskjeden utbetaling. 

 

Hva trengs for å søke om kompensasjon? 

Et regnskap signert av styret i den enkelte klubb samt en revisjonsberetning som 

godkjenner regnskapet. 

Regnskapet må ha «normal» oppdeling i inntekter, og andre hovedposter som leie 

lokaler, arrangementskostnader, premier og andre større samleposter. 

Klubben/kretser må også være registrert med organisasjonsnummer i 

Brønnøysundregisteret. 

 

Hvilke kostnader er relevante? 

I prinsippet alle med unntak av reisestøtte til medlemmer eller lignende som er 

utbetaling til medlemmer i klubben. Kostnader i utlandet er heller ikke med i 

grunnlaget. Disse beløpene må den enkelte klubb selv spesifisere. 

 

 



Hvor mye får den enkelte klubb refundert? 

Dette beregnes etter følgende formel: 

Relevante kostnader*0,35*0,2*utdelingsprosent.                                                                                     

Det siste vil variere fra år til år avhengig av hvor mye som blir bevilget på 

statsbudsjettet og hvor mange som søker. I 2013 var utdelingen ca 70% og i 2012 

ca 50%.  

I tillegg fratrekkes 1.000,- til NBF sentralt for administrasjonsomkostninger og 

kostnader til ekstern revisor. 

Regneeksempler ved samme utdeling som i 2013: 

1) 25.000,- i kostnader*0,35*0,2*0,7 – 1.000,- = 225,-  

2) 50.000,- i kostnader*0,35*0,2*0,7 – 1.000,- = 1.450,- 

3) 200.000 i kostnader*0,35*0,2*0,7 – 1.000,- = 8.800,- 

 

Hvordan søkes det? 

Nødvendig dokumentasjon og bankkontonummer sendes til Viego Regnskap 

v/Helge Stornes. Mailes til: helge@viego.no 

 

Hva er søknadsfristen? 

Fullstendig søknad fra klubben med godkjent regnskap og revisjonsberetning må 

være Viego i hende innen 31.mai.  

 

Hvor kan vi stille spørsmål? 

Sendes til Viego. Tlf 380 20 290 eller mail post@viego.no 
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