
SØKNAD  OM  MOMSKOMPENSASJON  FOR  
REGNSKAPSÅRET  2017  

NB:  Fyll  ut  digitalt  eller  bruk  blokkbokstaver.  Ufullstendige  søknader  blir  returnert.  

Kunstforening/kunstlag:  _______________________________  

Organisasjonsnummer:  _________________________  Registrert  i  Frivillighetsregisteret  ___  

Postadresse:  _______________________________________________________________  

Kontonummer:  ________________________  Kontoens  navn:_________________________  

Kontaktperson  og  verv:  _______________________________________________________  

E-postadresse  kontaktperson:    _________________________________________________  

Mobiltelefon  kontaktperson:    ___________________________________________________  

  
*  

  
Driftskostnader  2017  inkludert  lønn  (hentes  fra  årsregnskapet)  

  
=  

  
1  

  
MINUS  DIREKTE  SALGSKOSTNADER    
Trekk  også  ut  oppgjør  til  kunstnere  ved  salg  av  kunst,  5  %  
kunstavgift  til  BKH  ved  salg  billedkunst,  samt  salgsrabatter  

  
  
-  

  
2  

  
MINUS  INNKJØP  KUNST    
Trekk  ut  kostnader  som  gjelder  innkjøp  av  kunst  til  egen  samling  

  
-  

  
3  

  
MINUS  SELVFINANSIERENDE  ARRANGEMENTER  
Trekk  ut  kostnader  som  gjelder  selvfinansierende  kunstreiser  mv.    

  
-  

  
4  

  
MINUS  KOSTNADER  SOM  GJELDER  FAST  EIENDOM  
Trekk  ut  kostnader  til  ny-,  på-  og  ombygging  av  fast  eiendom  og  
kostnader  knyttet  til  ekstern  utleie  av  egne  lokaler  (vakthold,  strøm,  
rengjøring)  samt  avskrivinger  som  gjelder  fast  eiendom  

  
-    

  
5  

  
MINUS  FINANSPOSTER    
Trekk  ut  finansposter  (rentekostnader  mv.)  

  
-    

  
  

  
Netto  søknadsgrunnlag  

  
=  

*  Nummerering  refererer  til  punkter  i  den  vedlagte  veiledningen  

Følgende  dokumentasjon  skal  vedlegges  søknaden:  

Årsregnskap  2017.  Signert  av  styret,  revidert  av  valgt  revisor  og  godkjent  av  årsmøtet    ___  

Saldobalanse  /  detaljert  oppstilling  over  driftskostnadene    __  

Hvis  driftskostnader  over  kr  5  millioner,  legg  ved  spesialrapport  etter  ISRS  4400      __  

  
Jeg  bekrefter  at  kunstforeningen/-laget  er  en  frivillig  organisasjon    og  at  søknadsgrunnlaget  
består  av  kostnader  knyttet  til  frivillige,  ikke  fortjenestebaserte  aktiviteter.  
  
  
  
__________________      _________________________________  

Sted/dato                                                                                           Underskrift  styreleder    

Søknad  sendes  Norske  Kunstforeninger  innen  1.  juni  2018.  
Søknad  sendes  enten  per  post  til  Norske  Kunstforeninger,  Boks  477  Sentrum,  0105  OSLO,    
eller  som  en  pdf-fil  til  hanne.houen@kunstforeninger.no.    
Merk  e-post:  Søknad  momskompensasjon  2017    
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VEILEDNING TIL SØKNAD OM MOMSKOMPENSASJON  
FOR REGNSKAPSÅRET 2017  
 
Medlemsforeningene søker Lotteri- og stiftelsestilsynet om momskompensasjon via Norske 
Kunstforeninger. Det søkes etter forenklet modell. For å kunne søke må foreningen være registrert i 
Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og ha betalt medlemskontingent til Norske Kunstforeninger. 
 
 
KUNSTFORENINGENS ANSVAR 
Kunstforeningens styre har ansvar for at styreleder og kasserer/regnskapsansvarlig er informert om 
momskompensasjonsordning og søknadsfrist.  
 
For å kvalifisere til å søke om momskompensasjon må frivillig innsats utgjøre en vesentlig del av virksomheten.  
Kunstforeningen bekrefter ved å underskrive søknadsskjemaet at den er en frivillig organisasjon. Foreningens 
frivillige aktivitet bør dokumenteres i årsmeldinger, på nettside, Facebook o.l. Medlemskontingent og gaver 
teller som frivillig innsats, i tillegg til gratis arbeid med dugnader, montering, vakthold og lignende. Gratis 
styrearbeid vurderes som frivillig innsats, men tilfredsstiller ikke kravet alene. Det må ikke være for tett knytning 
mellom kontingent og gjenytelser.  
 
VEDTEKTER 
Dersom foreningen oppdaterer vedtektene sine, skal de sendes til Brønnøysundregistrene og Norske 
Kunstforeninger. Merk at søker av momskompensasjon ikke kan ha vedtekter der oppløsningsparagrafen 
tilgodeser kommune eller privatpersoner. Foreningens aktiva må ved oppløsning tilfalle en annen frivillig 
organisasjon eller gå i rett linje oppover til fylkeslag eller forbund.  
 
Lotteritilsynet kan likevel akseptere at kommunen får en underordnet rolle ved oppløsning hvis det bidrar til at 
kunstforeningens kunstsamling eller eiendom blir tatt hånd om. Vedtektene kan fastslå at det ved oppløsning 
opprettes en ny juridisk enhet, en stiftelse med aktører fra kommune og kunstområde, der kommunen ikke har 
flertall i styret. Stiftelsen må være en selvstendig enhet og kan ikke ligge under kommunen. Stiftelsens formål er 
å sikre at eiendom og/eller kunstsamling fortsetter å eksistere/drives i samsvar med den nedlagte foreningens 
formål. Midlene må ikke kunne realiseres av kommunen. 
 
 

SØKNADSGRUNNLAG  
Kunstforeningens årsregnskap for 2017 ligger til grunn for søknad om momskompensasjon.  
 
Årsregnskapet skal være signert av styret på samme side som balansen, revidert av en valgt revisor utenfor styret 
og godkjent av årsmøtet. Revisjonspåtegning fra årsmøtets valgte revisor, eller signert revisjonsberetning skal 
vedlegges. Regnskapet skal inneholde en detaljert oppstilling over driftskostnadene (saldobalanse).  
 
Foreninger som ønsker å vite mer om hvordan et organisasjonsregnskap med balanse settes opp, anbefales å 
kontakte et regnskapsbyrå. Et ufullstendig årsregnskap eller manglende vedlegg kan føre til at søknaden 
returneres eller avslås. Vi gjør oppmerksom på at Lotteritilsynet hvert år foretar stikkprøvekontroller.  
 
For kunstforeninger med driftskostnader over kr 5 millioner må det legges ved revisorrapport fra statsautorisert 
revisor, registrert revisor eller kommunerevisor basert på ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger.  
 
 

DRIFTSKOSTNADENE – HVA SKAL TREKKES UT AV SØKNADSGRUNNLAGET? 
Kun driftskostnader knyttet til frivillig og ikke-fortjenestebasert virksomhet kan søkes kompensert.  
Foreningen må derfor spesifisere og trekke fra følgende kostnader i søknaden: 
 
1. Direkte salgskostnader: 
Alle salgskostnader skal trekkes ut (også kostnader knyttet til kafedrift mv.).  
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Dersom man har ført oppgjør til kunstnere som kostnad og brutto salgsinntekt som inntekt, skal oppgjør til 
kunstnere trekkes ut. Men praksis bør være at netto provisjon ved formidlingssalg av kunst føres som inntekt i 
regnskapet for å unngå krav om momsregistrering (se boka Styrearbeid, er det noen kunst? side 41).  
 
5 % kunstavgift til BKH på salg av billedkunst over kr 2.000 skal trekkes ut, i likhet med alle former for 
salgsrabatter. 
 
2. Innkjøp av kunst: 
Innkjøp til egen kunstsamling og til kunstlotteri skal trekkes ut av søknadsgrunnlaget. 
Kostnader knyttet til medlemsrabatter skal også trekkes ut. 
 
3. Selvfinansierende arrangementer: 
Selvfinansierende kunstreiser og lignende trekkes ut av søknadsgrunnlaget.  
 
4. Fast eiendom: 
Kostnader knyttet til ny-, på- eller ombygging av fast eiendom skal trekkes ut. 
 
Dersom omfattende ekstern utleie av egne lokaler, skal kostnader til vakthold, strøm og rengjøring i forbindelse 
med utleie trekkes ut. Unntak: der utleie er til andre ledd i organisasjonen.  
 
Avskrivinger som gjelder fast eiendom skal trekkes ut av søknadsgrunnlaget. 
 
5. Finansposter: 
Finansposter (rentekostnader mv.) skal ikke være med i søknadsgrunnlaget. 
 
 

KORT OPPSUMMERT 
Følgende kostnader skal være med i søknadsgrunnlaget: 

•   Alle vanlige driftskostnader 
•   Utstillingshonorarer til kunstnere og lønn til ansatte 
•   Kostnader som gjelder vanlig vedlikehold 

 
Følgende kostnader skal trekkes ut av søknad: 

•   Salgskostnader, inkl. oppgjør til kunstnere ved salg av kunst 
•   Kunstavgift 5% til BKH, samt salgsrabatter 
•   Innkjøp av kunst til egen samling 
•   Selvfinansierende arrangementer og reiser  
•   Ny-, på- eller ombygging av fast eiendom 
•   Vakthold, strøm, rengjøring med mer ved ekstern utleie  
•   Avskrivinger som gjelder fast eiendom 
•   Finansposter (rentekostnader mv.) 

 
Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknad: 

•   Årsregnskap 2017. Signert av styret, revidert av valgt revisor og godkjent av årsmøtet  
•   Saldobalanse eller tilsvarende detaljert oppstilling over driftskostnadene 
•   Hvis driftskostnader over kr 5 millioner, legg ved spesialrapport etter ISRS 4400 

 
 
SØKNAD FOR REGNSKAPSÅRET 2017 
Søknad sendes Norske Kunstforeninger innen 1. juni 2018.  
Søknad sendes enten per post til Norske Kunstforeninger, Boks 477 Sentrum, 0105 OSLO,  
eller som en pdf-fil til hanne.houen@kunstforeninger.no.  
Merk e-post: Søknad momskompensasjon 2017 
 
Kontaktperson: rådgiver Hanne Houen, tlf 22 42 20 35, hanne.houen@kunstforeninger.no 
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt før søknaden sendes inn. 
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