
              jobber for et bedre båtliv og 
sterkere båtforeninger året rundt

Bli  MEDLEM

MOMSKOMPENSASJONEN 
REDDET!

Formålet med den generelle momskompensasjonsordning til frivillige organisasjoner er å 
fremme frivillig aktivitet ved å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til 
merverdiavgift . Dette gjelder ved kjøp av visse varer og tjenester basert på årsregnskap ett 

år tilbake i tid. 

Båtforeningene har tidligere kunnet 
søke etter såkalt «forenklet modell», 
men her ga Stiftelsestilsynet avslag 
for 2018 søknaden fra båtforenin-

gene. Derfor søkte KNBF i 2020 (dvs. regn-
skap for 2019) etter såkalt «dokumentert 
modell». Det gledet oss og medlemsforenin-
gene veldig å få mer en 1,4 mill. for videre 
fordeling internt til 73 foreninger i organisa-
sjonen. Nå opplever vi at momskompensa-
sjon fortsatt er mulig å få i årene fremover 
for båtlag.

«Dokumentert modell» med sin «trans-
aksjonsliste» er langt mer omstendelig og 
vanskelig å gjennomføre enn «forenklet 
modell». Dette er sterkt å beklage, og 
underlig ettersom seilforeninger fortsatt kan 
benytte «forenklet modell».

Seilforeninger sorterer under idrett, og de 
behandles da annerledes. Alle de politiske 
partier ønsker å gjøre det enklere å drive 
frivillig virksomhet, men slik er det i alle fall 
ikke hva gjelder momskompensasjon for 
båtfolket.

Det er det frivillige og allmennyttige ved 
båtforeningene som ligger til grunn for 
kompensasjonsrettighetene fremover. Av 
den grunn påhviler det KNBF Sekretariat 
en betydelig oppgave å orientere Lotteri- og 
Stiftelsestilsynet rundt allmennytte, samt 
det frivilliges bidrag i lokalsamfunnene. Vi 
ønsker ikke å ødelegge for seilforeningene, 
men opplever det som stor urett at vi som 

frivillig organisasjon skal forskjellsbehandles 
i forhold til seilforeningenes havneanlegg.

KNBF og båtforeningene vil i fremtiden 
heldigvis motta betydelig momskompen-
sasjon. Men vi innser at den nye modellen 

vil medføre ekstraarbeid for foreninger og 
Sekretariatet, all den tid vi i fremtiden vil 
måtte bruke mye ressurser på veiledning og 
bistand i søknadsarbeidet.

KNBF er en serviceorganisasjon for sine 
medlemmer, så vi bretter opp ermene og 
forbereder oss godt til neste runde, slik at 
båtlag og foreninger skal få sin rettmessige 
kompensasjon. Vi er på rett kurs nå, men 
beklager at søknadene nå er mer kom-
pliserte for foreningene og sekretariatet. 
Bistand til momskompensasjon vil fortsatt 
være en viktig medlemsfordel i KNBF. Båtfor-
bundet oppfordrer alle medlemsforeninger til 
å søke momskompensasjon i 2021. Søknads-

fristen er fl yttet til 1.juni. Sekretariatet vil 
lage en ny veiledning som i betydelig grad 
vil lette arbeidet for medlemsforeningene, 
samt bruke betydelige ressurser på veiled-
ning og kvalitetssikring av søknadene. 

Et godt råd til slutt:
Husk å se regelmessig til båten din gjennom 
vinteren! Vi gleder oss til sommeren!

GOD SEILAS!
Med vennlig hilsen
Stig Hvide Smith, 
generalsekretær

Husk å se 
regelmessig til 

båten din gjennom 
vinteren!

"
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MVA. 
betalt en gang for alle…

eller?

A V  B ÅTA D V O K AT E N ,  N I L S  E .  TA N G E D A L

«Alle vet» at ved innførsel 
av fritidsbåt (og alt annet) 
til Norge fra utlandet, må 
det betales merverdiavgift 

(mva., moms) til statskassen. Satsen er intet 
mindre enn 25 % av kjøpesum pluss frakt-
kostnader. For en båt av en viss størrelse og 
verdi blir det dermed meget store beløp å 
betale. Men hva skjer dersom man reiser ut 
av landet igjen med båten, på langtur eller 
jordomseiling? Må det betales merverdiavgift 
på ny, når man kommer hjem igjen med 
båten?

I denne (i skrivende stund) mørklagte 
årstiden der de fl este av oss lever båtlivet i 
våre drømmer, er det naturlig at tankegangen 
dreier mot hvordan livet arter seg på sør-
ligere breddegrader langt borte fra det kalde 
nord. For de aller fl este båtfolk blir det med 
drømmen, men noen få er «tøffe nok» til å 
kaste loss og gi seg verdenshavene i vold. 
Temaet for denne artikkelen dukket opp i en 
diskusjon om langturseiling og langtidsfravær 
fra hjemlandet nylig. Spørsmålet er logisk og 
svaret er ikke nødvendigvis opplagt. Lett å 
fi nne er det i alle fall ikke.

Forlater man Norge for lengre tid kan det 
hende at man ikke lenger er skattemessig 
bosatt her. Uten å gå i detaljer vil fast 
opphold utenfor Norge, sammen med mindre 
enn 61 dagers opphold her pr. år og fravær av 
egen bolig i Norge, medføre at man «mister» 
status som bosatt i Norge. En forutsetning 
i tillegg er at man er borte i mer enn tre år. 
Det kan jo lett bli situasjonen – tiden fl yr når 
man har det kjekt. Og er man først på langtur 
er gjerne behovet for «feriereise» hjem igjen 
ganske beskjedent.

Spørsmålet er da, hvis man ikke lenger er 
«bosatt i Norge», om også båten man seiler 
mister sin «tilknytning» til Norge og dermed 
må fortolles på ny ved hjemkomst. Det er 
anført fl ere argumenter for at det er slik, 
utenom sammenhengen med skattemessig 
bosted. Eksempelvis at man må deklarere 
seg ut av landet ved avreise. Og at man ved 
retur fra sammenhengende utenlandsopphold 
på mer enn ett år, har anledning til å innføre 
fl yttegods avgiftsfritt.

Alle spørsmål om avgifter og fortolling er 
interessante og løsningene på spørsmålene er 
sjelden lett tilgjengelige. Det er imidlertid helt 
klart at avgiftsmessig status følger båten, og 
ikke eieren. Om eieren har status som skatte-
messig boende i Norge blir derfor uten betyd-
ning. En båt kan dermed gjeninnføres av en 
annen enn den som reiste ut med den.

Tollforskriften bestemmer at det ikke er plikt 
til utførselsdeklarasjon for «transportmidler 
til personlig … bruk, dersom utførselen 
er midlertidig», forutsatt at «transportmid-
delet» er bygget i Norge eller er fortollet ved 
innførsel. Det er heller ikke plikt til utførsels-
deklarasjon for medbragte deler, drivstoff, 
proviant osv. Man er altså fri til å forlate 
Norge uten å «utføre» båten avgiftsmessig. 
Spørsmålet mht. hvor lenge «midlertidig» kan 

vare, sier forskriften ikke noe om.

Om innførsel ved retur bestemmer forskriften 
at et fritidsfartøy som tidligere er fortollet ved 
innførsel, og senere har forlatt Norge uten 
at det er refundert mva. ved utførsel, og som 
deretter «gjeninnføres i uforandret stand», er 
unntatt fra meldeplikt og dermed fra fortol-
ling. Hva «uforandret stand» betyr er ikke så 
strikt som det virker, det er selvsagt åpent 
for endringer som er følge av normalt vedli-
kehold. Dette er det klassiske skillet mellom 
opprettholdelse av tilstand vs. påkostninger. 

For gjeninnførsel har forskriften ingen regel 
om midlertidighet eller varighet av fravær. Det 
betyr at det ikke er noen grense i tid for hvor 
lenge etter avreise man kan vente med å 
returnere. Med andre ord er svaret på spørs-
målet at langturseilere kan nyte sin fortjente 
hvil i en hengekøye under palmetrærne, i 
visshet om at det ikke venter en merverdiav-
giftsregning ved hjemkomst.

Også for spørsmål om avgifter og beskat-
ning relatert til båtlivet har Båtadvokaten 
ekspertise – vi har to skatteeksperter blant 
våre advokater som kan kontaktes via          
post@baatadvokaten.no.

NILS E. TANGEDAL er partner og advokat i advokatfi rmaet 
Judicium DA, og fast juridisk rådgiver for KNBFs medlemmer. Han 
ble valgt til «Årets Båtentusiast» i 2005 av forumet «Båtplassen» 
og har opparbeidet seg særlig kompetanse innenfor kjøpsrettslige 
saker relatert til bil, bolig og særlig båt. Tangedal driver bloggen 
«Båtjuss og båtliv», som du fi nner på www.baatjuss.no

J U R I D I S K  H J Ø R N E
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ER BÅTFORSIKRINGEN DIN 

god nok?
Kongelig Norsk Båtforbund arbeider aktivt for at våre medlemmer 

skal ha den «beste» forsikring. Men hva er nå best?

Fra vårt ståsted må «den beste» forsi-
kringsavtalen oppfylle en god miks av 
pris, vilkår og seriøsitet ved oppgjør.

Dette dannet da også rammen for 
forhandlingene da forsikringsordningen 
Norske Sjø ble forhandlet frem under sterk 
konkurranse fra tilbydere.

Vi gleder oss over å se tilbake på en sesong 
hvor vi har opplevd at vår samarbeidspartner 
Tryg har oppfylt de vilkår vi satte.

Norske Sjø hos Tryg opplevde i fjor lite 
skader, men vi hadde også et ulykkestilfelle 
av dyr og alvorlig art. Det gleder oss å se at 
Tryg har utvist ordentlighet og seriøsitet ved 
oppgjør.

Husk at det er først ved uhell at forsikringen 
viser hva den er verdt!

Nytt var også at du som medlem nå får bety-

delige rabatter på privatforsikringer (hjem, bil 
osv) i tillegg til 30 % rabatt i forhold til Trygs 
standardpriser på båtpolisen.

Videre har vi fremforhandlet en prisgaranti 
opp mot de viktigste konkurrentene. Det skal 
lønne seg for deg å være medlem i Båtfor-
bundet!

Ditt medlemskap i Båtforbundet er derfor 
verdifullt, og om du allerede har en forsi-
kringsavtale i Tryg, så husk å hente frem 
rabattene som medlem!

Viktigst av alt er kanskje at du ved skade har 
Båtforbundet i ryggen for å sikre rettferdig 
behandling og oppgjør.

Vår forsikringsordning Norske Sjø er båtei-
ernes egen forsikringsordning, utviklet av oss 
i Båtforbundet.

Vi opplever denne som den viktigste av alle 

medlemsfordeler. Vi anbefaler deg å klikke 
inn på www.knbf.no og lese om detaljer og 
medlemsfordeler der.

Du er og velkommen til å ringe oss ved 
spørsmål om medlemsfordelene på tlf. 2235 
6800.

Med båten godt forsikret sover man fi nt i 
påvente av en topp båtsommer! Det gleder vi 
oss til!

BÅTHILSEN FRA
Stig Hvide Smith
General sekretær 
Kongelig Norsk Båtforbund

KNBF FORTJENESTENÅL
KNBF innstiftet æresbevisningen KNBF Fortjenestenål den 
23. april 1983. Hensikten er å kunne hedre trofaste tjenere. 
Det utdeles om lag 7 nåler årlig blant våre 370 medlems-
foreninger. Siden 1984 er det delt ut i alt 206 nåler. Alle 
medlemsforeninger kan foreslå kandidater. KNBF bekoster 
både nål og diplom.

Utmerkelsen består av en nål i gulldouble med KNBFs 
emblem til å feste på jakkeslaget, samt et fl ott diplom (som 
kan rammes inn for virkelig å gjøre en overrekkelse til noe 
ekstra). Denne æresbevisningen kan gis til alle som har gjort 
en lang å tro tjeneste for båtforeningen og/eller KNBF. Fra 
statuttenes § 2 siterer vi;

• «KNBF`s Fortjenestenål kan tildeles personer som har 
gjort seg særlig fortjent gjennom organisasjonsarbeid innen 
båtlivet, eller gjennom arbeid for å fremme båtlivsinteresser 
og sikkerhet på sjøen.»

Om en medlemsforening ønsker å anmode om tildeling 
av fortjenestenål, sendes denne til KNBF sitt sekretariat 
vedlagt en begrunnelse for forslaget. Anmodninger sendes til   
post@knbf.no. Saksbehandler er KNBFs generalsekretær.

KNBF har arbeidet med å fi nne 
frem til en rimelig og god løsning 
for gjennomføring av digitale 
årsmøter i medlemsforeninger. 
Det har allerede vært en del             
forespørsler til Båtforbundet om 
dette tema. KNBF har derfor valgt 
å se på noen aktuelle løsninger og 
vil anbefale en slik til medlems-
foreningene i nærmeste fremtid. Vi 
anbefaler en gratisløsning som alle 
medlemsforeninger vil få informa-
sjon om. Mange lurer på hvordan 
et digitalt årsmøte gjennomføres og 
vi deler her noen sentrale punkter i 
hvordan slike fungerer:

1. Sett dagsorden
2. Velg tidsrom

3. Inviter medlemmene
4. Diskuter og stem
5. Få resultatene rett i lomma

Digitale årsmøter har noen klare 
fordeler og tilsvarende ulemper 
sammenlignet med fysisk årsmøte. 
Fordelene ligger i at man får større 
frihet til deltagelse i tid og rom, 
fremmøteprosent blir normalt mye 
høyere enn for fysiske møter og 
det er faktisk mindre forarbeid for 
styret enn for vanlige årsmøter. 
Ulemper kan tilsvarende være at 
noen medlemmer ikke har tatt 
steget inn i den digitale verden, det 
er uvant å forholde seg på en ny 
måte og ikke minst at benkeforslag 
ikke er mulig. 

KNBF MED LØSNING 
FOR DIGITALT ÅRSMØTE

M E D L E M S F O R D E L E N N Y T T  F R A  S E K R E T A R I A T E T
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GAMMEL FISKERBYGD 
med mye historie

T I L S L U T T E T  K N B F

Uthaug Slip og Marina ligger midt i smørøyet ved skipsleia 
forbi kysten av Trøndelag. 

Foreninga i Ørland kommune ble stiftet 
så tidlig som i 1982, men det var først 
på nittitallet at aktiviteten begynte å 
ta av. Den første tillatelsen til å legge 

ut fl ytebrygger kom i 1989. Uthaug Slip og 
Marina er selvfi nansierende og drives etter 
dugnadsprinsippet av klubbens medlemmer. 
Anlegget til foreninga ligger i et statseid havne-
anlegg som består av to moloer bygd først på 
nittenhundretallet. 

Fiskerlandsby
Formålet med moloene var å forsyne Uthaugs 
store fi skerifl åte med gode havnemuligheter. 
Antallet fi skere som bruker havna har her som 
ellers i landet gått ned, men det er fremdeles 
ei fi skerihavn. Uthaug Fiskarlag var landets 
første, og fi skeriene er fremdeles en del av 
stedets egenart. I dag er den største aktøren i 
havna Grøntvedt Pelagic. Grøntvedt Pelagic er 
et pelagisk selskap med spesialisering innenfor 

marinerte sildeprodukter og makrell. 

Blant andre bedrifter som holder til i havne-
området, bør vi nevne Uthaug Sementstøperi, 
Norsk Havservice og Uthaug Marineservice. 
Uthaug havn er også ei populær gjestehavn. 
Ved marinaen er det servicebygg med 
toaletter, dusj, vaskemaskin, tørketrommel og 
forsamlingslokale. Det er også en fl ott grillhytte 
i tilknytning til marinaen. Denne er tilgjengelig 

Uthaug Slip og Marina er selvfi nansierende 
og drives etter dugnadsprinsippet av 

klubbens medlemmer
"

B Å T F O R E N I N G E N :  U T H A U G  S L I P  O G  M A R I N A
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for alle som besøker marinaen. 

Uthaug ligger nord for Ørland 
fl ystasjon som er forsvarets 
eneste kampfl ybase for de nye 
F35 jagerfl yene. 

Oppgraderinger
Marinaen kom opprinnelig som et 
svar på myndighetenes ønske om 
å regulere fritidsfl åtens bruk av 
havna. Med marinaens komme 
ble bruken mer strukturert. 
Anlegget er utvidet og oppgradert 
i fl ere omganger. I dag har mari-
naen 65 plasser som alle er utleid. 
Marinaen har også ca 70 meter 
gjestebrygge med seilingsdybde 
på 5 meter. 

Uthaug ligger ved Tarvafjorden 
og Bjugnfjorden. Øygruppen 
Tarva er et populært utfartsom-
råde, likeledes rekka av holmer 
der Kjeungskjær Fyr ligger. 

Fra havna er det om lag to kilo-
meter til fyret. Fyret disponeres av 
Kjeungen Kystlag som på fore-
spørsel arrangerer turer og omvis-
ning på fyret. Det er også mulig å 

leie fyrte til overnatting. 

Knarrlagsund på Hitra ligger 
om lag tre kvarters kjøring med 
noenlunde rask fritidsbåt. For 
viderekommende er turer til 
Halten Fyr i nord, eller utfl ukter 
til Smøla, Grip og Kristiansund 
innen rekkevidde.

Fra Uthaug er det seks kilo-
meter til regionsenteret Brekstad 
landverts. Her er det anløp av 
hurtigbåt fra Trondheim (1 time) 
og Kristiansund (2,5 timer) 
og ferge fra Valset i Orkland 
kommune (25 minutter).  

Severdigheter
Det går også an å komme til 
Ørland direkte fra Gardermoen 
(1 time). Ørland fl ystasjon med 
jagerfl ybasen er Fosenhalvøyas 
største arbeidsplass. 

Uthaugs fremste severdighet er 
det autentiske museet Uthaugs-
gården. Her har det vært drevet 
gård og handelsvirksomhet siden 
1700-tallet. Husmannsplassen 
Tinden ligger tre kilometer fra 
havna og holder åpent enkelte 
dager sommers tid. Sjøgata er 
et autentisk miljø som består av 
fi skerheimer fra attenhundretallet. 

Lokalbefolkninga, uthaugsingene, 
regner dette som Fosenhalvøyas 
eldste gate. Austråttborgen ligger 
om lag 12 kilometer fra Uthaug 
og på Austrått ligger også Austrått 
Fort med kanontårnet fra det 
tyske slagskipet Gneisenau og 
Fosen Krigshistoriske Samlinger. 
Inne i Bjugnfjorden ligger Bjugn 
Bygdatuns museum Mølnar-
gården. 

NORGES STØRSTE 
BÅTFELLESSKAP
Kongelig Norsk Båtforbund er 

Norges største og eneste landsdek-
kende interesseorganisasjon for 

fritidsbåtbrukere. KNBF har doblet 
antall medlemmer de siste åtte år 
og vi er nå 46 000 medlemmer 

fordelt på 370 medlemsforeninger 
samt personlige medlemmer. Vi 
arbeider for et bedre båtliv på 

naturens premisser. KNBF er en 
sammenslutning av båtforeninger, 

båtklubber, lag og personlige tilslut-
tede medlemmer. KNBF er en ikke-
fortjenestebasert, frivillig, ideell og 

allmennyttig organisasjon.

Juridisk
førstehjelp

Telenor 
Kystradio: Rabatt 

på VHF-radio, 
kurs, lisens

Sikkerhets-
besiktigelse

av båt

20% rabatt på
WiMEA trådløs

dødmannsknapp

3 utgaver av
Båtens Verden

pr. år

Det lønner seg å ta del i Norges 
eneste og største interesseorgan-

isasjon for båtfolk! Her er noen av 
fordelene for deg som privatperson. 

Flere, samt fordeler for båtfore-
ninger, fi nner du på knbf.no.

NOEN AV FORDELENE:

40-50 % 
rabatt på 

fortøynings-
materiell fra 
Erling Haug

Hjertestarter til 
medlemspris

Gunstig båt- og 
foreningsforsikring 

i Norske Sjø

UTHAUG SLIP
OG MARINA

Medlemmer: 65

Båtplasser: 75

Stift et: 30.06.1982
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