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Iht. Legeforeningens lover er alle lokalforeninger, yrkesforeninger og fagmedisinske
foreninger underlagt full regnskaps- og revisjonsplikt fra og med regnskapsaret 2008. Vi har
gjennomf01-t revisjon av mange fagmedisinske foreninger i fjor og i ar, og kvaliteten har v<:ert
varierende. Vi 0nsker derfor a klargj0re enkelte forhold, med tanke pa gjeldende lover og
regler.

Dokumentasjon
1henhold til forslaift til bokf0ringsloven § 5-5 skal alle kj0P dokumenteres med
salgsdokumentasjonen seIger har utstedt. Det viI si at det alltid skal foreligge en ilmgaende
faktura som grUlmlag. For eksempel viI kontoutslaift fra banken ikke anses som tilstrekkelig
dokumentasjon for kj0p.

Reiseutgifier
1henhold til forslaift til bokf0ringsloven § 5-9 skal det fremga av dokumentasjonen av
reiseutgifter hvem reisen omfatter, formalet med reisen og hvilket arrangement den reisende
har deltatt pa.

Bevertning
1henhold til forskrift til bokf0ringsloven § 5-10 skal det fremga av dokUlnentasjonen fonnal
og deltakere.

Attestasjonsrutiner
Vi har observert at foreningene har ulik praksis for attestasjon av im1gaende fakturaer.
Attestasjon av inngaende fakturaer skal silae at bare kostnader som vedmrer foreningen blir
belastet foreningen.

Vi anbefaler at foreningen etablerer en rutine der kostnader kontrolleres og attesteres av
foreningens leder. Det anbefales at bilaget attesteres med signatur, slik at det i ettertid er
tydelig at kontroll er utf0rt og hvem som har utf0rt den. Kostnader foreningens leder har til
reiser eller lignende b0r attesteres av annen, for eksempel kasserer.
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Godtgjerelse til styre, utvalg, rad eller Iignende
Det er ikke avgj0rende for oppgaveplikten hvordan styremedlemmer, utvalgsmedlenm1er
eller andre blir godtgjort for sin ilmsats. All godtgj0relse skal medtas uavhengig av hvordan
denne er utbetalt. I de tilfeller man beslutter a refundere kostnader etter en
utgiftsoppsoppstilling, er det en forutsetning for at dette ikke skal behandles som
oppgavepliktig 10nn, at kostnadene er relevante for foreningens virksomhet, og ildee brerer
preg av dekning av private utgifter, samt at foreningen har eiendomsretten til for eksempel
imllej0pt PC m.m.

Praksiskompensasjon
I erueelte tilfeller blir praksiskompensasjon utbetalt til selvstendig nreringsdrivende. Det
forutsettes da at den selvstendige nreringsdrivende i samsvar med bokf0ringslovens § 5 ma
utstede en faktura. De formelle laavene som stilles til inlli10ld i salgsdokumentasjon ma vrere
oppfylt. Det at foreningen har mottatt en faktura som grunnlag for utbetalingen fritar ikke
foreningen for sin oppgaveplikt (l0nns- og trekkoppgave), utbetalt bel0p skal ilmberettes i
kode 401 utbetalt til selvstendig nreringsdrivende.

Vi viI samtidig presisere at de tjenester som den nreringsdrivende i dette tilfelle leverer ildee
er a anse for en legetjeneste som er unntatt merverdiavgift. Den nreringsdrivende viI dersom
den avgiftspliktige omsetningen overstiger la. 50 000 over en 12 maneders periode ha plikt til
a registrere seg for merverdiavgift, og opplaeve merverdiavgift pa sine fakturaer nar grensen
pa la. 50 000 er overslaedet.

Stipendier
Utdelinger av ulike typer stipendier viI i noen tilfeller vrere fritatt for oppgaveplikt, men som
hovedregel viI slike tildelinger utl0se en oppgaveplikt. For orden skyld viI vi presisere at
oppgaveplikt ikke ma forveksles med skatteplikt. I noen tilfeller viI det vrere mulig at et
stipend, utbetalt til samme person, ma splittes i en skattepliktig del og en ikke skattepliktig
del etter en k01llaet vurdering.

Som hovedregel er det kun et eventuelt overskudd som viI vrere skattepliktig, og foreningen
ma derfor pase at man har imilientet tilstrekkelig dohill1entasjon fra mottakeren, slik at
eventuelt overskuddet kan beregnes, og oppgaveplikten kan overholdes. Det er det totale
utbetalte bel0p som skal ilmberettes, men fordelt pa ulike koder slik at det fremgar lwor stor
del som er skattepliktig (overskudd) og hvor stor del som er dokumentert med faktiske
utgifter.

I de tilfeller foreningen utbetaler et stipend til et universitet, stiftelse eller andre upersonlige
mottakere viI det ildee vrere noen oppgaveplikt for noen del av bel0pet.

Prispenger
Noen foreninger tildeler ulike former for "prispenger", det kan for eksempel vrere pris for
beste foredrag, miildeel m.m. Slike utbetalinger utl0ser sp0fsmal knyttet til mottakeres
skatteplikt, og foreningens opplysningsplikt om slike utbetalinger (oppgaveplikten).

Etter sktl. § 5-1 (1) ma en fordel vrere "vunnet ved" arbeid for at den skal inntektsbeskattes.
Formuleringen viser til et laav om sammenheng mellom fordelen og det utf01ie arbeidet.
Hvilke laav som stilles til tilknytningen mellom fordelen og arbeidet, har vrert opp i



I'ettspraksis ved flere anledninger. Etter var oppfatning skal det svrert lite til f0r skatteplikten
ilmtrer. I tilfelle foreningen er i tvil om en tiltenkt utdeling viI utl0se skatteplikt for
mottakeren viI vi gj0re foreningene oppmerksomme pa at det er mulig a tilskrive Skatteetaten
og anmode om en bindende "forhandsuttalelse". Alle fakta ma vrere godt beskrevet, videre er
det en forutsetning at tildelingenJutbetalingen ikke allerede har skjedd.

Arbeidsgiveravgift
Vi viI gjme foreningen oppmerksom pa at foreningen har plikt til a betale arbeidsgiveravgift
av alll0lli1 eller annen godtgj0relse for arbeid eller oppdrag, herunder ogsa 10nnsutbetalinger
under 4 000 kroner pI' 10nnsmottaker i inntektsaret.

Merverdiavgift - registreringsplikt
Foreninger som enten selger annonser i sitt eget tidsskrift, eller leier ut plass for utstillere i
forbindelse med avvikling av kurs eller konferanser viI i noen tilfeller bli ansett som
avgiftspliktig omsetning.

"Nceringsdrivende og offentlig virksomhet skal registreres iMerverdiavgiftsregisteret
nar omsetning og uttak som er orY/fattetav loven tif sammen har oversteget 50000
kroner i en periode pa tolv maneder. For veldedige og allmennyttige institusjoner og
organisasjoner er bel@psgrensen 140 000 kroner"

Veldedige og allmelmyttige institusjoner og organisasjoner tilsvarer stort sett de som i daglig
tale blir kalt "frivillige". Det gjelder blant millet for idrettslag, korps, humanitrere og religi0se
organisasjoner. Den forh0yde registreringspliktgrensen gjelder imidlertid ikke for nrerings-,
yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner.

Den forh0yede registreringspliktgrenen kommer saledes ikke til anvendelse for
yrkesforeninger organisert under Dnlf.

Merverdiavgift - konferanser
Merverdiavgift skal beregnes ved all omsetning av yarer og tjenester, med mindre det er gitt
et spesielt unntak eller fritak direkte i loven. Det er bi. a ilillf0rt avgiftsunntak for omsetning
av undervisningstjenester, som kjelilletegnes ved at formalet er a formidle kmillskap.

Unntaket for lU1dervisningstjenester ma avgrenses mot informasjonsutveksling. Vederlaget
for deltagelse pa konferanser, som for eksempel har fora for informasjons- og
erfaringsutveksling, og hvor deltagerne kan ta del i debatter og analyser, overvrere
fremleggelse av forskningsresultater eller lignende viI ikke vrere a anse for en Ul1lltatt
undervisningstjeneste, slik at deltageravgifter i disse tilfeller viI vrere avgiftspliktige.

Bruk av ekstern kursarranger
Enkelte foreninger bruker ekstern kursarrang0r ved gjennomf0ring av kurs. Det som er viktig
a huske ved bruk av ekstern kursarrang0r er at det ma inngas en avtale med arrang0ren.
Avtalen ma definere hvilke oppgaver som kursarrangmen skal utf0re og hvilke oppgaver som
skal utfmes i egen regi. Ny avtale ma inngas ved hvert kursarrangement.



Det b0r fremga av avtalen at kmsarrang0ren skal f0lge gjeldende bol~f0rings-, skatte-, og
avgiftsregler lmyttet til bokf0ring, dokumentasjon og oppbevaring, ilmberetning av 101111og
honorarer, beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift og beregning av merverdiavgift
lmyttet til avgiftspliktige ytelser. Patar kursarrang0ren seg aIle disse pliktene, viI det mest
natmlige vrere at det er kursarrang0rens revisor som skal revidere kursregnskapet.

I tilfelle kmsarrang0ren kUl1pMar seg deler av den pliktige offentlige rapporteringen er det
viktig at dette klart fremgar av avtalen, samt hvilke rapporteringsfrister m.v. som gjelder slik
at foreningen selv far rapportert for eksempel avgiftspliktig omsetning i eget navn og i riktig
termin. Det er da ikke tiltrekkelig at kmsarrang0ren kun setter opp et kmsregnskap, all
dokumentasjon og bilag ma retumeres til foreningen og blir revidert av foreningens valgte
reVISOr.

Uavhengig av ansvarsfordelingen mellom kmsarrang0r og forening skal kursregnskapet
im1arbeides i foreningens aktivitetsregnskap og det er viktig at dette i11l1arbeidesi regnskapet
etter bruttometoden.
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