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Ny nummerserie for innsamlinger
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil med dette informere om at det er satt av en ny
nummerserie til bruk ved innsamlingsaksjoner over telefon via fellesfakturert tjeneste
(«givernummer»).
Nkom har i samarbeid med tilbyderne, bl.a. via deltakelse på Arbeidsgruppe Nummer, satt av
en tidligere ubrukt nummerserie til anvendelse ved innsamlingsaksjoner. Innsamlinger har frem
til nå blitt gjennomført ved bruk av nummer i serien 820 44/49 XXX. Bakgrunnen for den nye
nummerserien er at det ikke skal kreves merverdiavgift (mva.) ved mottak av rene gaver i de
tilfeller dette ikke utgjør omsetning. Teletilbydere kan derfor fakturere mottatte beløp ved
innsamlingsaksjoner uten å beregne mva., så lenge giver ikke mottar noen gjenytelse. Dette
følger av en uttalelse fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet av 16. januar 2013, publisert
på Skatteetatens nettsider1 23. januar s.å.
Nummer i 820-serien anvendes i dag både til innsamlingsaksjoner og andre fellesfakturerte
tjenester, hvor det for sistnevnte fremdeles skal kreves mva. Da dette kan føre til en uoversiktlig
situasjon for tilbyderne, har Nkom etter henvendelse fra disse, sett det hensiktsmessig å sette
av en egen nummerserie til bruk for innsamlingsaksjoner. Slik skilles mva.-pliktige tjenester fra
innsamlingsaksjoner som ikke er mva.-pliktige. Dette vil si innsamlingsaksjoner som oppfyller
vilkårene nevnt i avsnittet over, altså at det dreier seg om innsamlinger hvor giver ikke mottar
noen gjenytelse.
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Nummerseriens oppbygning og tildeling av nummer
Den nye nummerserien består av 10.000 nummer i 822-serien, som igjen vil bestå av fem serier
(kategorier) à 2000 nummer. For hver kategori er det forhåndsdefinert hvilken sum innringer vil
bli trukket over sin telefonregning for donering til den aktuelle innsamlingsaksjon. Nkom har
vurdert det slik at det ikke er behov for en høyere sum enn 300 kroner. Ønsker man å gi mer
kan man ringe inn flere ganger. Figuren under viser oppdelingen av nummerserien.
Bruksområde
Innsamling kategori 1
Innsamling kategori 2
Innsamling kategori 3
Innsamling kategori 4
Innsamling kategori 5

Fra
822 00 000
822 02 000
822 04 000
822 06 000
822 08 000

Til
822 01 999
822 03 999
822 05 999
822 07 999
822 09 999

Antall
2000
2000
2000
2000
2000

Sum
100,150,200,250,300,-

Tildeling av nummer for innsamlingsaksjoner vil foregå slik at Nkom tildeler nummer til
tilbyderne etter søknad, og at tilbyderne deretter tildeler enkeltnummer til de organisasjoner som
ønsker å gjennomføre en innsamlingsaksjon. Numrene skal kun brukes for innsamling over
fellesfakturert tjeneste og ikke som et generelt kontaktnummer e.l. for den enkelte organisasjon.
Nkom oppfordrer også til midlertidig bruk av givernumrene, slik at organisasjoner som ikke
jevnlig bedriver innsamling kan få et nummer av sin tilbyder for en begrenset periode
(tilsvarende den tid den aktuelle innsamlingsaksjon er ment å vare), før tilbyder deretter setter
nummeret i karantene i så lang tid som anses hensiktsmessig. Deretter kan nummeret
anvendes av en ny organisasjon for en annen innsamling. Slik kan man bidra til en effektiv
ressursbruk. Ønsker den aktuelle organisasjon nummer fra flere kategorier til samme
innsamlingsaksjon er det ingenting i veien for dét.
Det spesifiseres at sluttbrukerne (organisasjonene som organiserer de aktuelle innsamlinger)
har rett til å portere sine tildelte givernummer i tråd med ekomforskriften2 §§ 3-5 og 3-6. Dette
gjelder også for abonnementer med kort varighet.
Vilkår for tildeling av nummer
I tråd med Kulturdepartementets fokus på å minske risikoen for svindel ved innsamlingsaksjoner3, har Nkom ansett det nødvendig å sette noen vilkår for bruk av de aktuelle nummer.
Før tilbyder tildeler et nummer til en organisasjon, skal organisasjonen bekrefte overfor tilbyder
at innsamlingen som er planlagt gjennomført via det aktuelle nummeret er en innsamling hvor
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giver ikke mottar noen gjenytelse, slik at det ikke dreier seg om omsetning etter
merverdiavgiftsloven4 § 3-1, første ledd. Dette kan for eksempel gjøres ved en
avkrysningsmulighet e.l. i avtaleskjema mellom innsamlingsorganisasjon og tilbyder.
Det understrekes at det er organisasjonene som gjennomfører innsamlinger som er ansvarlige
overfor skattemyndighetene for at innsamlingen er i tråd med mva.-regelverket, ikke tilbyder
som tildeler og drifter et nummer for den aktuelle organisasjon.
I tillegg til bekreftelse fra innsamlingsorganisasjon om at det dreier seg om en innsamling uten
omsetning, må tilbyder før nummer tildeles, kontrollere om organisasjonen er registrert i
Innsamlingsregisteret5. Dette er et registrer drevet av Innsamlingskontrollen (IK) i tråd med
innsamlingsregistreringsloven6. IK har som formål å gi «trygghet for at innsamlingsvirksomhet
drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt».7 Dersom organisasjonen
som søker om nummer for bruk til innsamling ikke er registrert i Innsamlingsregisteret, skal
tilbyder forsikre seg om at det foreligger uttalelse fra ekstern revisor om tilfredsstillende
regnskaps- og kontrollfunksjoner, jf. ekomforskriften § 5a-4. Er dette ikke tilfellet, skal
organisasjonen ikke tildeles et givernummer.
Kulturdepartementet arbeider for tiden med et forslag om å fjerne innsamlingsregisteringsloven
og gjøre endringer i frivillighetsregisterloven8. Departementet foreslår å ta i bruk
Frivillighetsregisteret9 i den hensikt å «støtte opp under det arbeidet innsamlingsorganisasjonene gjør for å bygge tillit hos giverne», og det er en «overordnet målsetting (…) at
data fra registeret i større grad skal bli benyttet av forvaltningen og andre».10
Dersom forslaget godkjennes og innsamlingsregistreringsloven fjernes, vil IK eller
Innsamlingsregisteret likevel ikke bli nedlagt. Nkom vil for øvrig i så tilfelle følge oppfordringen
fra Kulturdepartementet om at forvaltningen skal ta i bruk Frivillighetsregisteret, slik at det
nåværende vilkår om registrering i Innsamlingsregisteret vil endres til registrering i
Frivillighetsregisteret.
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Avsluttende bemerkninger
Nummerserien vil være klar for tildeling f.o.m. mandag 27. april 2015. Søknader om tildeling kan
sendes allerede nå. Man anvender det alminnelige søknadsskjema for tildeling av
nummerressurser. Under «type ressurs» angir man «Innsamling kategori X». Nummer fra hver
enkelt priskategori vil tildeles tilbyderne i grupper på 100.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Nkom på e-post firmapost@nkom.no med kopi til
saksbehandler (bss@nkom.no).

Med hilsen
Hans Jørgen Enger (e.f.)

Bjarte Stølås Storli

seksjonssjef

rådgiver

Kopi til:
Forbrukerombudet

Postboks 4597 Nydalen, 0404 OSLO

Frivillighet Norge

Postboks 6832 St. Olavsplass, 0130 OSLO

Innsamlingskontrollen i Norge

Postboks 395 Sentrum, 0103 OSLO

Norges Innsamlingsråd

Postboks 183 Sentrum, 0102 OSLO
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Kontaktperson

Adresse

Poststed

Postboks 8124

4069 STAVANGER

Astrium Services
AS
BANZAI 4G AS

Postboks 433

1327 LYSAKER

Boks 1552 Vika

0117 OSLO

Call4all AS

Brobekkveien 80

0582 OSLO

Chili Mobil AS

5160 LAKSEVÅG

Com4 AS

Johan Berentsens
vei 63
Økernveien 121

Hello Norway AS

Sandakerveien 130 0484 OSLO

ICE Communication
Norge AS
Intelecom Group AS

Østensjøveien 32

0667 OSLO

Postboks 124 Bryn

0611 OSLO

InteleSMS AS

Postboks 461

1327 LYSAKER

Intelligent telecom
services AS
Kvantel AS

Brobekkveien 80

0582 OSLO

Postboks 124
Lilleaker
Hasleveien 28C

0216 OSLO

Postboks 6258
Etterstad
Postboks 3 Sandsli

0603 OSLO

Orange Business
Norway AS
Phonect AS

Holbergsgate 1

0166 OSLO

Postboks 9156

0133 OSLO

Phonero AS

Postboks 70

Phonzo Privat AS

Telenor Norge AS

Postboks 577
Sentrum
Postboks 4600
Nydalen
Postboks 6125
Etterstad
Postboks 800

4661
KRISTIANSAND S
0105 OSLO

Teletopia Gruppen
AS

Strandveien 8 inngang A

1366 LYSAKER

TeliaSonera Norge
AS
Wireless Maingate
AB

Postboks 4444
Nydalen
Box 244

0403 OSLO

Mottaker
Altibox AS

Lycamobile Norway
Ltd
Network Norway AS
NextGenTel AS

TDC AS
Tele2 Norge AS

Land

0579 OSLO

0571 OSLO

5861 BERGEN

0405 OSLO
0602 OSLO
1331 FORNEBU

37124
KARLSKRONA

Sverige
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