Norsk Irsksetter Klubb Representantskap

Merverdigavgift
•
•

•

•

Styret i Norsk Irsksetterklubb mottok 12.03.2019 brev fra NKK vedr momsplikt eller
ikke med vedlagt betenkning fra BDO om samme emne.
22.06.2019 sender FKF ut informasjonsskriv vedrørende emnet til styret. Og ber
klubbene om å ikke kontakte skattekontorer, men at det styrebehandles under hver
klubb og protokollføres at de har behandlet problematikken rundt mva. (Har NISK HS
behandlet og protokollført saken?) FKF sitt tolknings spørsmål gjelder i hovedsak to
punkter:
a) Om aktiviteten (jaktprøver og utstillinger) er næring i avgiftsmessig forstand.
b) Unntak av mva. for idrettslag og andre former for organisasjoner.
5 oktober mottar Hovedstyret brev fra NKK gjennom BDO Advokater med
rundskriv/spørreskjema til klubbene og avdelingene om klubbenes /avdelingenes
omsetningstall på ulike arrangementer.
Januar 2020 mottar Hovedstyret en ferdigstilt veileder fra BDO/NKK om Registrering i
Merverdiregisteret.

I BDO sin mal fremkommer klart og tydelig svar vedr påmeldingsavgifter til jaktprøver og
utstillinger, næringsinntekt og beløpsgrense.
Samtidig med dette innfører NKK MVA. i sine regnskapssystemer på innbetaling av
påmeldingsavgift til jaktprøver.
I hele 2019, 2020 og 2021 er det pr mail sendt forespørsler til FKF og NISK HS om hva en skal
gjøre når en har en jaktprøve i NISK regi hvor påmeldingsavgiftene overskrider skatteetatens
grense på omsetning over kr. 140 000,-pr.år.
Det blir gitt kun en formulering gjennom hele perioden. Vent til vi arbeider med saken.
Under NISK sitt RS 2021 blir det stilt spørsmål igjen fra avd7 om hvordan forholder vi oss til
registrering i momsregisteret.
Det er nå gått over tre år.
Intet klart svar blir gitt og det blir stilt spørsmål til HS om hvem skal betale hvis ett eventuelt
bokettersyn utløser skatt, straffeskatt, renter og gebyrer? Svaret fra HS til vår avdelings leder:

Det er hver avdeling som er ansvarlig.

På denne bakgrunn blir det tatt kontakt med økonomisjef hos NKK om de er i dialog med FKF
Svaret:
From: Momskompensasjon <Momskompensasjon@nkk.no>
Sent: tirsdag 15. juni 2021 08:59
To: Pedersen, Alf Geir <alf.geir.pedersen@if.no>
Subject: SV: Momskompensasjon Nisk avd7 -orgnr. 915654622

Jeg har ikke klart å spore en aktiv dialog her i administrasjonen.
Temaet er kjent.
Slik jeg forstår det på signaler som er gitt, så er det den samme anbefalingen som gjelder, å bli MVA
registrert hvis forholdene tilsier det.

Med vennlig hilsen
Jan Bøyum
Norsk Kennel Klub
Regnskapssjef

Da FKF ikke er i dialog sender vi en henvendelse til Skatteetaten for å få en avklaring før årsmøtet
10.03.2022.
Svaret fra Skatteetaten vedlegges og levner ingen tvil om hva vi bør gjøre.
Det har nå gått over tre år, det foreligger ikke noen form for dokumentert saksbehandling eller svar,
hverken fra FKF eller HS.
Da vi som klubb er ansvarlig for å følge våre myndigheters retningslinjer og krav og vår egen
styreleder har vist at han ikke tar dette alvorlig, ber jeg om at Representantskapet tar denne saken
vedr Moms opp til behandling. Fatter vedtak og instruerer Hovedstyret leder i hva hovedstyret på
vegne av klubben skal gjøre.

Med Hilsen

Alf Geir Pedersen
Vedlegg, brev fra Skatteetaten

