
  
Momskompensasjon til medlemslag i Norsk Amatørteaterforbund (NATF) 

- rapportering av utgifter for grunnlagsåret 2021 

Nå er det igjen på tide å søke momskompensasjon!  

Dette er en svært enkel måte for teaterlaget å få inn penger i kassa. Vi trenger kun å få 

tilsendt regnskap og søknadsskjema så ordner vi resten. 

Alle våre medlemslag, som er registrert i Frivillighetsregisteret og som har frivillig virksomhet som ikke er 

fortjenestebasert, kan søke momskompensasjon gjennom NATF.  

NATF søker på vegne av alle sine medlemslag og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. 

NATF har valgt forenklet modell som betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert. 

Dersom ditt medlemslag ønsker å søke momskompensasjon for regnskapsåret 2021, fyller du inn lagets 

opplysninger i vedlagte søknadsskjema. Du må også legge ved årsmøtegodkjent, revidert regnskap for 2021. 

Grunnlaget det søkes momskompensasjon for er teaterlagets totale driftskostnader, disse må derfor 

fremkomme av regnskapet. 

For å sikre at alle søknader blir registrert, vil vi sende en bekreftelse på at søknaden fra din teatergruppe er 

mottatt. Hvis du mot formodning ikke mottar en slik bekreftelse, ta kontakt. 

Hvis lagets totale driftskostnader er under 5 mill. kan revisor valgt av teaterlaget benyttes. Dersom laget har 

totale driftskostnader på over 5 mill. to år på rad, må regnskapet fra det andre året revideres av statsautorisert 

eller registrert revisor, og revisjonsrapport legges ved. 

Driftskostnader som ikke omfattes av ordningen: 

- Investeringer i og påkostninger på bygg, anlegg og fast eiendom.  

- Avskrivninger på bygg, anlegg og annen fast eiendom. 

- Kostnader som faller utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av organisasjonen.  

 

Dersom teaterlaget er organisert som et aksjeselskap (AS), må egenerklæring om frivillig virksomhet legges ved 

søknaden. Dette gjør du ved å fylle ut vedlagte egenerklæringsskjema. 

Søknadsfristen er 30. juni 2022 og NATF mottar momskompensasjonen fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet i 

desember. Momskompensasjonen utbetales uavkortet til medlemslagene så snart NATF mottar pengene. 

For regnskapsåret 2020 var det 47 av NATF sine medlemslag som søkte om momskompensasjon og det ble 

utbetalt kroner 1 508 106 i kompensasjon til disse. I år håper vi det er enda flere som vil benytte seg av 

ordningen. 

For spørsmål og veiledning - ta kontakt på tlf. 92892125 eller e-post natf@natf.no. Du kan også lese mer om 

ordningen på www.lottstift.no  
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