
SØKNAD OM MVA KOMPENSASJON  

FOR UNDERLEDD I NBF 

Grunnlagsår: 2018 – Søknadsår: 2019 

 

Norsk Bridgeforbund søker hvert år om MVA-kompensasjon på vegne av sentral-, 

regional- og lokalleddet. Sentralleddet er i denne sammenheng NBF, regionalledd 

er de ulike kretsene i NBF og lokalledd er medlemsklubber i NBF. 

Det er krav fra Lotteritilsynet om denne søknaden skal leveres samlet for NBF 

sentralt og alle underledd samtidig. For å komme i betraktning MÅ man derfor 

følge denne malen. 

 

Hva er de viktigste endringene i ordningen for 2019? 

Det er gjort flere endringer på ordningen i 2019, og de viktigste for NBF er: 

 ALLE søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret – også kretser og 

klubber. Er man ikke registrert vil man ikke få mva-kompensasjon. 

 Beregningsmodellen er endret til begunstigelse for mindre enheter. Der 

hvor man tidligere brukte 7 % av organisasjonens totale kostnader (minus 

ikke søknadsberettige kostnader) for å beregne søknadsbeløpet, vil man i 

2019 bruke 8 %/6 % (under/over 5MNOK).  

Hva trengs for å søke om kompensasjon? 

Et regnskap for 2018 signert av styret i det enkelte underledd samt en 

revisjonsberetning for 2018 som godkjenner regnskapet.  

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

av lokaler, arrangementskostnader, premier og andre større samleposter. Husk at 

alle kostnader er med i grunnlaget – ikke bare kostnader som klubben har betalt 

mva for. 

Underledd må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret 

og meldt inn i Frivillighetsregisteret. 



NBF må få oppgitt hvilket kontonummer kompensasjonen skal utbetales til. 

Hva innebærer registrering i Frivillighetsregisteret og hvordan gjøres det? 

Nytt av året er at alle søkere skal være registrert i Frivillighetsregisteret. Tidligere 

har det bare vært krav om at sentralleddet skal ha slik registrering. For å bli 

registrert i Frivillighetsregisteret må kretsen/klubben ha et organisasjonsnummer, 

og legge ved siste versjon av vedtekter og protokoll fra siste årsmøte som viser 

valg av styre. Registrering gjøres via Altinn og må være godkjent innen 1. 

september. Merk at Altinn kan ha noe saksbehandlingstid, så gjør dette så fort 

som mulig. Veiledning for registrering finnes her. 

(Se nederst i dette dokument for hvilke av fjorårets søkere som må gjøre denne 

registreringen) 

Hvilke kostnader er relevante? 

I prinsippet alle med unntak av de som beskrives i forskriftens §7. Denne 

omhandler i hovedsak kostnader tilknyttet bygg og anlegg samt overføringer til 

utlandet, så underledd i NBF vil normalt ikke berøres av denne. Viego bes 

kontaktes ved tvilstilfeller.  

 

Forskriften kan leses her. 

Hvor mye får den enkelte klubb refundert? 

(For 2019 er det mindre endringer i beregningmåten, slik at alt nedenfor er estimater) 

Dette beregnes etter følgende formel: 

Relevante kostnader*8%*utdelingsprosent.                                                                                     

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

statsbudsjettet og hvor mange som søker. I 2017 var utdelingen 72,8 %, i 2016 

76,3 %, i 2015 var 78,3 % og i 2014 83 %. 

 

For 2019 er det bevilget ca 1,6 milliarder over Statsbudsjettet, mot ca 1,4 

milliarder i 2018. 

 

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600


I tillegg vil det fratrekkes et administrasjonsgebyr på 1% til NBF sentralt for 

administrasjonsomkostninger og kostnader til ekstern revisor.  

Regneeksempler ved samme utdeling som i 2017: 

1) 25.000,- i kostnader*8%*0,728 – 1% = 1310,-  

2) 50.000,- i kostnader*8%*0,728 – 1% = 2620,- 

3) 200.000 i kostnader*8%*0,728 – 1% = 10.480,- 

4) 10.000.000 i kostnader    =  458.640,- 

 

Bør min klubb søke? 

JA! NBF ønsker at alle underledd i NBF søker. Med tanke på at bridge dessverre 

mottar veldig lite støtte fra det offentlige er det viktig at organisasjonen benytter 

de muligheter som finnes for offentlig finansiering.  

 

Å søke er en meget enkel prosess. Send inn signert regnskap for 2018 sammen 

med revisors beretning og kontonummer for utbetaling, og klubben vil motta 

midler. Signert regnskap og revisors beretning blir jo alltid utarbeidet til årsmøtet. 

Når betales midlene ut? 

Midlene utbetales til NBF i starten på desember 2019, og vil bli overført underledd 

kort tid etter. 

Hvordan søkes det? 

Følgende sendes til Viego: 

- Signert regnskap 

- Signert revisjonsberetning 

- Kontonummer 

Mailes til: helge@viego.no 

Søknader som ikke inneholder de tre overnevnte vil ikke komme i betraktning. 

mailto:helge@viego.no


Hva er søknadsfristen? 

Må være Viego i hende innen 31.mai. NBF har krav om dette skal 

revisorgodkjennes av ekstern revisor og må ha tid til å gjennomføre dette innen 

ordinær søknadsfrist 1. september. 

Hvor kan vi stille spørsmål? 

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

Eksempler på tildelte midler i 2018 

Kretser: 

- NBF Midt-Trøndelag        20 048,-  

- NBF Østfold og Follo       13.015,- 

- NBF Oslo        47.430,-  

 

Klubber: 

- Nøtterøy BK      10.918,- 

- Åsane BK       23.844,- 

- Stange BK         6.976,- 

- Leikanger BL         3.305,- 

- Sandnes Juniorbridgeklubb      3.938,- 

Totalt mottok de klubber og kretser i NBF som søkte kr 892.860,- 

Hvilke klubber/kretser som søkte i 2018 var ikke registrert i 

Frivillighetsregisteret? 

 NBF Vestfold 

 NBF Troms og Ofoten 

 NBF Telemark 

 NBF Hedmark og Oppland 

 NBF Hordaland 

 NBF Romerike 

 Bridgeklubben Hjerter Fire 

 Byneset BK 

 Farsund BK 

 Kambo BK 

mailto:post@viego.no


 BK Munken 

 Bridgeklubben Norrøna 

 Nærbø BK 

 Posten BK 

 Soon BK 

 BL Strileknekten 

 Tasta Randaberg BK 

 Torsnes BK 

 Vestre Gausdal BK 

 Bodø BK 

 Lågen BK 
 
Merk at listen er mottatt av Lotteritilsynet og ikke verifisert. Alle klubber plikter 
selv å sjekke om man er registrert. 


