
Kurset inngår som en del av NIFs kompetanseutvikling ”Idrett og ledelse”.
Målgruppen er i hovedsak regnskapsfører (kasserer), men innholdet kan også være 
relevant for andre som ønsker kunnskap om temaet. HUSK at denne 
gjennomgangen KUN gjelder lag som følger RRB!

ALLE deltagere SKAL ha NIFs lov og regnskaps- og revisjonsbestemmelsene 
tilgjengelig!

Kurset omhandler IKKE grunnleggende bokføring – dersom det er behov for dette vil 
det holdes egne kurs i dette.

Aktuelle forkortelser for lovhenvisninger;
RRB: Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene
LNI: Lovnorm for idrettslag
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Det forutsettes at deltagerne har grunnleggende kunnskap og kompetanse på 
regnskapsførsel og bokføring. Debet/kredit og lignende dekkes ikke av dette 
kurset.

2



3



Kurset inngår som en del av NIFs kompetanseutvikling ”Idrett og ledelse”.
Målgruppen er i hovedsak regnskapsfører (kasserer), men innholdet kan også være 
relevant for andre som ønsker kunnskap om temaet. HUSK at denne 
gjennomgangen KUN gjelder lag som følger RRB!

ALLE deltagere SKAL ha NIFs lov og regnskaps- og revisjonsbestemmelsene 
tilgjengelig!

4



Jfr RRB §1-1

VIKTIG: RRB er detaljerte og presentasjonen vil kun gjennomgå disse på overordnet 
nivå da detaljene finnes i regelverket. 
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Jfr RRB §3-2

Innebærer at 
- alle kostnader og inntekter skal resultatføres 
- kostnader og inntekter skal periodisere slik at resultatføringen blir gjort i korrekt 

periode 

Eksempel: Medlemsavgift for 2013 betales av medlemmene i november 2012; skal 
først resultatføres i 2013

Eksempel: Det er ikke inn- og utbetalinger som er avgjørende for når inntekter og 
kostnader skal resultatføres
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Jfr RRB §2-2

Innebærer at 
- organisasjonsleddet må ha et tilstrekkelig regnskapssystem. (Excel er ikke 

tilstrekkelig, må kunne ta ut rapporter pr regnskapsperiode)
- alle transaksjoner skal medtas i regnskapet (uansett størrelse og karakter) 
- alle transaksjoner må ha funnet sted. (Avsetninger for fremtidige kostnader er 

ikke tillatt)
- alle transaksjoner må vedrøre organisasjonsleddet (kan ikke ha bilag eller 

fakturaer i regnskapet som er stilet til andre eller til privatpersoner)
- alle transaksjoner skal være nøyaktige
- regnskapet skal være oppdatert minimum ved hver rapporteringsperiode, se 

også RRB §§ 2-3 og 2-4
- alle transaksjoner skal dokumenteres ved bilag og være i tråd med RRB §§ 2-6 til 

2-17
- alle transaksjoner må være mulige å følge fra årsregnskap til bilag og fra bilag til 

årsregnskap
- opplysninger skal oppbevares og sikres i tråd med RRB § 2-18
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Jfr RRB §2-2
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Jfr. RRB §4-2

Daglig leder utfører administrering og oppfølging av rutinene og regnskapsfører 
utfører den daglige kontrollen
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Fortløpende nummerering:
- Man tenker i første omgang på et faktureringsprogram hvor dette skjer 

automatisk, men det er fortsatt anledning til å bruke blanketter med 
forhåndstrykte nummer.
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www.idrett.no

Viktig med regelmessige kontroller for å avdekke feil/misligheter i tide

Dersom man avdekker vesentlige misligheter skal dette politianmeldes.

Man bør avstemme bankkonti månedlig, samt skatt, arbeidsgiveravgift og mva
annenhver måned (terminvis)

Er det ofte mye kontanter så kan bruk av nattsafeposer være hensiktsmessig.
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Viktig å ha et bevisst forhold til bankmidlene og hva som skal brukes i fremtiden

Lagene må være flinke til å følge opp fakturering for å sikre at de får inn midler på 
bankkonto. For eksempel ved større utlegg el som skal faktureres videre, eks 
hånballtur med egenandeler eller medlemskontingenter.

Utarbeide likviditetsbudsjett (lage en oversikt over når penger går ut og kommer inn 
på bankkonto
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-Avgis innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret
-Dersom org.leddet/klubben er inndelt i flere grupper skal årsregnskapet vise både 
de enkelte gruppers og hele org.leddets regnskapsforhold.
-Balanse og styrets beretning som signeres
-Det er forskjellige krav til noter for små og store bedrifter. Mer krav i 
regnskapsloven enn RRB.
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1. Oppsett ihht krav i regnskapsloven

2. For at dette skal være godkjent må det være 
1. datert innen fristen og før årsmøtet avholdes (revisjonsberetning må 

også være klar til årsmøtet)
2. Signert av samtlige styremedlemmer og evt daglig leder – veldig viktig.
3. Satt opp med sammenligningstall

3. Bør ta med budsjetttall for å vise hvor godt man har truffet budsjett
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Dette er minimums noter
Se RRB §3-4

skal det gis opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges 
stilling og resultat og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig

-Regnskapsprinsipper- opplyse om anvedte prinsipper, herunder prinsipper for 
inntektsføring og omregning av utenlandsk valuta. Endringer i prinsipper skal 
begrunnes. Opplyse om virkning av endring.
-Opplysninger – gis opplysninger som er nødvendige for å bedømme den 
regnskapsliktige stillig og resultat som framgår av årsregnskapet for øvrig
- Sammenligningstall – opplyse om de er omarbeidet
-Korrigeringer og omklassifisering – opplyse om det er gjort korrigeringer av fil i 
tidligere årsregnskap samt klassifiseringer
- Spes.inntekter – dersom inntektene ikke er spesifisert i resultatregnskapet skal de 
spes. I egen note med minimum oppdeling: 

- Tilskudd
- Sponsorinntekter
- Kontingenter
- Andre inntekter

-Lønnsforhold – ytelser til ledende ansatte og styret skal oppgis
-Medlemmer – antall medl. Ved årsslutt skal oppgis

Andre nødvendige opplysninger kan være ifbm investeringer, hvis klubben 
har fått søksmål rettet mot seg mm
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Kartlegg hvor mange av kursdeltagerne som utbetaler lønn for å vite hvor detaljert 
videre presentasjon bør være.

Dersom man har ansatte og utbetaler regelmessig lønn, utgiftsgodtgjørelse eller 
reise/diett – må laget melde seg på lønnskurs for eksempel, www.info-
tjenester.no

Viktig: denne presentasjonen har som formål å gi et innblikk i når man blir 
arbeidsgiver og hvilke konsekvenser dette får.

Må vurdere vesentligheten på disse spørsmålene, må vurderes for hvert konkrete 
tilfelle i forhold til omfanget.
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Arbeidsmiljøloven § 1-8 annet ledd sier at med arbeidsgiver menes enhver som har 
ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det innebærer bl.a. at 
arbeidsgiver får ansvar i følge arbeidsmiljølovens, folketrygdloven og ferieloven. 
Arbeidsgiveransvaret kan også komme inn i sammenheng med andre lover.
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NBNB: Må avgjøre arbeidstaker eller ikke FØR utbetaling for å vite om
• Det utløser plikt til innberetning til ligningsmyndigheter
• det skal foretas forskuddstrekk
• Det skal utbetales feriepenger
• Hvordan man skal bokføre det; betaling til arbeidsgiver; klasse 5, honorar til 

selvstendig næringsdrivende; klasse 6
• Ansatt/arbeidstaker har rett til sykepenger, yrkesskadeforsikring, OTP 

(obligatorisk tjenestepensjon) (hvis >20% stilling)

For ytterligere informasjon, se www.skatteetaten.no

http://www.skatteetaten.no/no/Brosjyrer-og-boker/Arbeidstaker-eller-
naringsdrivende/ 
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Skattefritt beløp er arbeidsgiveravgiftspliktig for idrettslaget dersom 
lønnsomsetning overstiger 450 000 pr år
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Det anbefales at klubben registrerer alle oppgavepliktige ytelser i lønnssystemet 
fortløpende, uavhengig om man har oversteget 10.000 eller ikke.

Standard skjemaer vil ligge på idrett.no, tilknyttet økonomihåndbok for idrettslag

Refusjon av utlegg er innkjøp av baller, kontorutstyr, etc som du skal ha igjen penger 
for.
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EK-tjenester = elektronisk kommunikasjon 
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Relevante spørsmål til merverdiavgiftsområdet kan rettes til 
moms@idrettsforbundet.no
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Hensikten med gjennomgangen er å gi en overordnet informasjon om hva man må 
forholde seg til og hvor man finner mer informasjon.
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Anbefale at alle det er aktuelt for å laste ned brosjyren



Hovedlinjene :
-Hvem må registrere seg – avg.pliktig virksomhet
- Hva er reg.grensen for frivillige org.  Kr 140.000 . For næringsdrivende er grensen 
kr 50.000
Vanskelig område – er man i tvil – ta kontakt med skattekontoret.

Grensen vil (?) bli økt fra 140’ til 150’ fra 01.01.2015?
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Eksempler på hva som er avgiftspliktig – husk grensen på 140.000
Fortell om hva man må gjøre hvis man er kommer inn under mva-loven:
-Registrere seg i avgiftsmanntallet
-Fakturere med mva på det som er avgiftspliktig
-Fradrag for mva
-Mva-oppgave – innbetaling
Henvis til brosjyren og/eller skatteetatens sider.

Hvis kiosken drives på dugnad så kan situasjonen være annerledes. 

Moms er et vanskeløig område, og enkeltproblemstillinger må vurderes eksplisitt
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Viktig – formålet med ordningen – kompensert MERKOSTNADER man har hatt i.f.m 
mva på varer og tjenester.
Det er en lovnad fra regjeringen om at ordningen skal økes til kr 1,2 milliarder i 
løpet av 2014.
Søknadsmassen de siste årene (20010 og 2011) har vært på ca 1,2 milliarder.
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Viktig:
-NIF søker på vegne av alle sine medlemmer
- Alle medlemmene i NIF skal sende søknad til NIF og ikke til Lotteri- og 
stiftelsestilsynet
- Det enkelte medlem kan ikke velge hvilken ordning man ønsker å søke i – NIF har 
valg FORENKLET ORDNING for alle medlemmene sine
Forenklet => søker med bakgrunn i årsmøtegodkjent regnskap – brutto 
driftskostnader
Dokumentert => søker med bakgrunn i reelle merkostnader – tidkrevende og 
detaljert søknadsprosedyre
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Alle skal søke til NIF
Informasjon blir distribuert av NIF
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Skille på 5 millioner på søknadsmåte.

Veldig enkelt for de under 5 mill – kun registrere ett tall i SportsAdmin
Hvis under 5 mill og allerede har fradrag for mva, trenger man ikke trekke fra dette 
– søker på lik linje som alle andre
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Husk:
-Brutto driftskostnader som er grunnlag
-Eksempel: Brutto driftskostnader 1 mill => max kompensasjon på kr 70.000
Avkortingen i 2011 var ca 50% dvs. en kompensasjon på ca 3,5% av brutto 
driftskostnader.
Må forvente omtrent samme avkorting i 2012.
Enkel søknadsordning der man på enkelt og lite tidkrevende måte kan få igjen 
betydelige summer 
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Tidsplan – viktig å presisere at 16/8 er absolutt siste frist for organisasjonsleddene.
Fristen 1/9 til Lotteri- og stiftelsestilsynet er NIFs søknadsfrist – dvs. samlesøknaden 
fra hele organisasjonen

Hvem i klubben kan søke? -> Klubben må søke samlet, kan ikke levere for underlag 
separat.

Innspill til klubb: forsikre deg om at korrekt kontonummer er registrert i 
SportsAdmin. Da kommer pengene fortere på konto (NIF slipper å starte «letejobb»)
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Kursholder må vurdere tidsbruk ifbm dette området. Kanskje mindre vesentlig enn 
tidligere temaer?
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Gjengi kun hovedlinjene i Kulturmomsen – gjelder en liten andel av idretten

Kursholder må vurdere tidsbruk ifbm dette området. Kanskje mindre vesentlig enn 
tidligere temaer?
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Kun den profesjonelle biten av idretten – de andre behøver ikke å tenke på dette.
Hvis man kommer inn under Kulturmomsen må man legge på 8% på billettene og så 
vil man få fradrag for mva for de kostnadene er tilknyttet denne delen av 
virksomheten.

Kursholder må vurdere tidsbruk ifbm dette området. Kanskje mindre vesentlig enn 
tidligere temaer?
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Egen ordning kun for idrettsanlegg

Gjelder få, ikke nødvendig å gjennomgå i detalj med mindre det er noen dette er 
aktuelt for.

Kursholder må vurdere tidsbruk ifbm dette området. Kanskje mindre vesentlig enn 
tidligere temaer?
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Kursholder må vurdere tidsbruk ifbm dette området. Kanskje mindre vesentlig enn 
tidligere temaer?
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Kursholder må vurdere tidsbruk ifbm dette området. Kanskje mindre vesentlig enn 
tidligere temaer?
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Lovhjemmel for mva-fritak

Kursholder må vurdere tidsbruk ifbm dette området. Kanskje mindre vesentlig enn 
tidligere temaer?
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NB!
Avgiftsunntaket gjelder ikke hvis man leverer tjenester utover egen organisasjon.

Kursholder må vurdere tidsbruk ifbm dette området. Kanskje mindre vesentlig enn 
tidligere temaer?



Kurset inngår som en del av NIFs kompetanseutvikling ”Idrett og ledelse”.
Målgruppen er i hovedsak regnskapsfører (kasserer), men innholdet kan også være 
relevant for andre som ønsker kunnskap om temaet. HUSK at denne 
gjennomgangen KUN gjelder lag som følger RRB!

ALLE deltagere SKAL ha NIFs lov og regnskaps- og revisjonsbestemmelsene 
tilgjengelig!

Kursholder må vurdere tidsbruk ifbm dette området. Kanskje mindre vesentlig enn 
tidligere temaer?
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Gunstig ordning: Dette er mulig inntektskilde for lagene og giver får skattefradrag

VILKÅR FOR FRADRAG
1. Kun fradrag for beløp mellom 500kr og 12000kr.
2. Ingenting igjen for gaven – ren gave, dvs ikke gaveelement i medlemskontingent
3. Alle som gir samlet for mer enn 10000kr skal overføres via bank.

Generelt
Enhver transaksjon omfattet av fradragsrett etter Skatteloven 

Kapittel 6 vil være omfattet av fradragsnekten for kontant betaling over kr 10 000.
Delvis betaling med kontanter og delvis via bank
Skattedirektoratet har i artikkel av 05.04.2011 uttalt at dersom det 

samlede beløp for en vare, tjeneste mv. er over kr 10 000, vil det bare foreligge 
fradragsrett for den delen som betales via bank. Den delen av 

totalbeløpet som er betalt kontant, vil ikke være fradragsberettiget. 
Dette gjelder uavhengig av om dette beløpet er over eller under kr 10 000, så lenge 
det samlede beløpet er over kr 10 000, jf. også lovforarbeidene i Prop. 
1LS (2009-2010) Skatte- og avgifter 2010 kap. 5.3.6.3
4. Kun fradrag dersom det rapporteres inn og leveres i tide

Kursholder må vurdere tidsbruk ifbm dette området. Kanskje mindre vesentlig enn 
tidligere temaer?
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Enkel rapportering

RAPPORTERING
1. Åpnes for registrering 01.12.12 – på idrett.no. Innleveringsfrist er 15. januar
2. Må ha 

orgnr, navn, adresse for gavemottaker
Orgnr/fnr, fullt navn, adresse og totalt gave beløp for gavegiver – anonyme 

givere får ikke fradrag
3. Dokumentasjon må oppbevares av klubbene i tråd med bokføringsloven (på feks

betaling og informasjon om giver)

4. Spørsmål sendes kretsene

Kursholder må vurdere tidsbruk ifbm dette området. Kanskje mindre vesentlig enn 
tidligere temaer?
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Gunstig ordning som bidrar til merinntekter hos lagene 
Kostnadsfritt for giver

Kursholder må vurdere tidsbruk ifbm dette området. Kanskje mindre vesentlig enn 
tidligere temaer?
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Kursholder må vurdere tidsbruk ifbm dette området. Kanskje mindre vesentlig enn 
tidligere temaer?
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Viktig å vite om denne muligheten, så lenge lagene er flinke til å markedsføre seg 
kan dette gi penger i kassen.

Vervekampanjer (vervekort/vervebrev/verveplakater se grasrotandelen.no)
Strekkode (se grasrotandelen.no)

Kursholder må vurdere tidsbruk ifbm dette området. Kanskje mindre vesentlig enn 
tidligere temaer?
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Skjemaer: utgiftsrefusjoner, kilometergodtgjørelser, timelister mm
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