Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

22/2818-1

8. september 2022

Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av
idrettsanlegg - 2023
Fra og med 15. september 2022 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av
merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2023.
Søknadsfristen er 1. desember 2022
Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets
hjemmesider https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/.
Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 15. september 2022. Regnskapsskjema finnes
også via lenke på disse sidene.
Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende punkter:
•
•

•

Ufullstendige søknader, inklusive vedlegg, vil kunne føre til at søknaden ikke blir
behandlet.
Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta
spillemidler gjennom Kultur- og likestillingsdepartementets tilskuddsordninger for
bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av
kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i
formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema
og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen
søknadsfristen.

Postadresse
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Grubbegata 1
www.kud.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 866

Avdeling
Avdeling for
sivilsamfunn og idrett

Saksbehandler
Alice Catriona Boyd
22 24 80 79

Nærmere om kompensasjonsordningen
Tildeling av kompensasjon forutsetter bevilgning fra Stortinget. Dersom bevilgningen ikke
rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente
søknader.
Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt Bestemmelser for kompensasjon av
merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2023. Disse følger vedlagt. Bestemmelsene er
også tilgjengelige på departementets hjemmesider. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter
ordningen og vil behandle mottatte søknader på grunnlag av de fastsatte bestemmelsene.
Henvendelser vedrørende søknader om kompensasjon rettes til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Det kan
søkes om kompensasjon knyttet til de anleggselementer som er berettiget tilskudd fra
spillemidlene.
Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor.
Dette er samme regnskap som legges til grunn for utbetaling av spillemiddeltilskudd. Om
krav til regnskap og kontroll av regnskap, se Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet, kapittel 5 og Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter,
kapittel 4.
Kultur- og likestillingsdepartementet ber mottakerne av dette brevet om å videreformidle
brevet eller dets innhold til sine medlemsorganisasjoner.

Med hilsen

Per Kristian Aasmundstad (e.f.)
avdelingsdirektør
Alice Catriona Boyd
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
Agder
fylkeskommune
Den Norske
Turistforening
Det frivillige
Skyttervesen
Friluftsrådenes
Landsforbund
Innlandet
fylkeskommune
Lotteri- og
stiftelsestilsynet
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Nordland
fylkeskommune
Norges
Bilsportforbund
Norges
Fjellstyresamband
Norges
idrettsforbund og
olympiske og
paralympiske komité
Norges Jeger- og
Fiskerforbund
Norsk Friluftsliv
Norsk Kennel Klubb
Norsk Organisasjon
For Terrengsykling
Oslo kommune
Oslofjordens
Friluftsråd
Rogaland
fylkeskommune
Troms og Finnmark
fylkeskommune
Trøndelag
fylkeskommune
Vellenes
Fellesorganisasjon
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Postboks 788 Stoa

4809

ARENDAL

Youngstorget 1

0181

OSLO

Økernveien 121

0579

OSLO

Eyvind Lychesvei 23
B
Postboks 4404
Bedriftsenteret
Postboks 800

1338

SANDVIKA

2325

HAMAR
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FØRDE

Postboks 2500,
Fylkeshuset
Fylkeshuset

6404

MOLDE

8048

BODØ

Postboks 60 Bryn

0611

OSLO

Stortingsgt 30
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OSLO

Postboks 5000

0840

OSLO

Postboks 94

1378

NESBRU

Nedre Slottsgate 25
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c/o Are Sørensen

0157
0611
1385

OSLO
OSLO
ASKER

Rådhuset
Vaterlandsveien 23

0037
3470

OSLO
SLEMMESTAD

Postboks 130
Sentrum
Postboks 701

4001

STAVANGER

9815

VADSØ

Postboks 2560
Fylkets hus
Postboks 6, Skøyen

7735

STEINKJER

0212

OSLO

Vestfold og
Telemark
fylkeskommune
Vestland
fylkeskommune
Viken
fylkeskommune
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Postboks 2844

3702

SKIEN

Postboks 7900

5020

BERGEN

Postboks 220

1702

SARPSBORG

