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Kvittering på innsendt høringssvar på Høring -
forslag til endringer i forskrift om
merverdiavgiftskompensasjon til frivillige
organisasjoner

Vi takker for muligheten til å komme med høringssvar, og vil uttrykke vår
støtte til endring i forskriften § 3.

Rettssubjektet Den norske kirke har siden utskillelsen fra staten i 2017
mottatt årlige statlige tilskudd. De seneste årene over Barne- og
familiedepartementet sine budsjetter.

I retningslinjer for tilskuddet har departementet angitt følgende formål og
avgrensning for tilskuddet:

«Tilskuddet skal støtte opp under Den norske kirke som folkekirke i samsvar
med Grunnloven § 16.

Tilskuddet skal finansiere kirkens prestetjeneste og annen virksomhet som
hører inn under oppgavene til rettssubjektet Den norske kirke.

Tilskuddet skal også anvendes til kirkens trosopplæring, diakoni og annen
virksomhet som bidrar til å støtte opp under Den norske kirke som
folkekirke.

Tilskuddet kan ikke benyttes til å avlaste kommunene for deres lovpålagte
utgiftsoppgaver etter lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
§ 14 annet ledd.»

Kommunen gir tilskudd til Den norske kirkes virksomhet lokalt. Tros- og
livssynssamfunn utenom Den norske kirke mottar et tilskudd fra staten som
svarer til det tilskuddet Den norske kirke mottar fra stat og kommune per
medlem.



I Prop. 130 L (2018-2019) Lov om tros- og livssynssamfunn
(trossamfunnsloven) fremkommer det tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for
bruken av momskompensasjon for frivillige organisasjoner for 2018. Av den
samlede tilskuddstildelingen på 1,4 mrd. kroner, mottok tros- og
livssynsorganisasjoner i vid forstand ca. 235 millioner kroner fra ordningen.
Dette omfattet da både tros- og livssynssamfunn, sammenslutninger av
disse, misjonsorganisasjoner og andre organisasjoner med et religiøst eller
livssynsmessig definert verdigrunnlag og/ eller formål (f.eks. Kirkens
Bymisjon, Kirkens Nødhjelp, Strømmestiftelsen og Norges Speiderforbund).
Dette viser at ordningen er svært viktig for å styrke den frivillige innsatsen
innenfor tros- og livssynsfeltet. Med endringen som nå foreslås mener vi at
en legger til rette for en viktig likebehandling av aktørene på området.

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.


