
MVA registrerte klubber må avgrense grunnlaget for momskompensasjon. 

 

Hensikten med momskompensasjonsordningen er å kompensere for den del av driftskostnader som 

ikke inngår i mva- pliktig del av virksomheten. 

Den ordinære momsoppgaven tar hånd om den mva-pliktige delen, og gjør opp dette beløpet.  

Du ser det som fradrag i post 14-18 på momsoppgaven. 

Derfor må grunnlaget som gir ordinært MVA fradrag summeres, dette er selve avgrensingen.  

 

Vi vil se avgrensningen oppstilt og trukket i fra grunnlaget for momskompensasjon. 

 

Forholdsmessig MVA 

Dette er ordningen som gir deg kun delvis fradrag for MVA, som er typisk for frivilligheten der en del 

av inntekten fra kontingent ikke er MVA pliktig. Andel inntekt med og uten MVA gir grunnlaget for 

fordelingen. 

Hvis 60% av driftsinntekten er kontingent o.l., vil du kunne kreve at 40% av inngående MVA av 

kostnader blir refundert på de kostnader som er (generelle) for hele driften.  

Typisk er telefon, husleie som har MVA, software lisenser, etc.  

 

Det kreves en god oversikt, og øvelsen er litt krevende for de som ikke til daglig driver med regnskap, 

innrømmer det, men den er ikke umulig, tatt i små steg. 

 

Regneeksempel: 

La oss si at vi har forholdsmessig MVA med 40%.  

Du mottar en faktura som du bokfører, den er på 10000,-+ MVA.  Totalt 12 500,- 

Fra dette vil du over ordinær momsoppgave få refundert 40% av mva beløpet på 2500,-  

dvs. kr. 1000,-.  I resultatet vil da kostnaden bli 11 500,- siden den MVA du ikke får trukket fra,  

kr. 1 500,- ,må bli med inn som en kostnad sammen med de 10 000,-. 

 

60% av dette beløpet skal være med på grunnlaget for momskompensasjon. 

Vi viser fram avgrensningen ved å trekke fra 40% av 11 500,- dvs. 4600,-. 

 

For de som har regnskapsprogram. 

Her kan du finne en rapport med summert grunnlag for alle kontoer som har forholdsmessig MVA 

fradrag, gjerne som en hovedboksrapport. Avgrensningen er da 40% av det samlede beløpet.  

Gå gjerne gjennom alle disse postene for å kvalitetssikre tallet, det er kjedelig å miste disse pengene 

på noe som lett kunne vært oppdaget. 

De fleste regnskapsprogrammer klarer fint å få dette ut på en rapport eller to. 

 

Momsoppgaven er fra 2017 omdøpt til RF-0002 Skattemelding for merverdiavgift. 


