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HØRING – FORSLAG OM UTVIDET MERVERDIAVGIFTSPLIKT PÅ KULTUR- OG
IDRETTSOMRÅDET

OAS er kjent med høringssvar gitt av Samskipnadsrådet. I høringssvaret redegjøres det for
at de ulike samskipnader har valgt ulike modeller når det gjelder å realisere tilbud om
idrettsaktiviteter til studentene. Noen har investert i egne anlegg mens andre leier kapasitet
hos eksterne samarbeidspartnere. OAS tilhører den siste kategorien.

Vi er glade for at Finansdepartementet vil vurdere samskipnadenes treningstilbud fram mot
framleggelsen av proposisjonen for Stortinget. Samskipnadsrådets høringssvar ivaretar etter
vår mening på en god måte forholdene for de som driver idrettsaktivitet i egen regi. Vi
oppfatter imidlertid at dette ikke er like godt ivaretatt for den gruppen av samskipnader som
kjøper kapasitet hos kommersielle aktører og ønsker derfor å komme med noen
tilleggsmerknader.

Dersom forslaget blir vedtatt slik det nå ser ut vil prisen på trening for studenter som
benytter de kommersielle aktørene øke som følge av at det blir merverdiavgift på tjenesten.
Dersom det videre arbeid fører til at samskipnader som driver et eget treningstilbud kommer
inn under kompensasjonsordningene som vil gjelde for de frivillige organisasjonen, vil disse
ikke få den samme økning i pris. Tvert imot vil det kunne føre til en reduksjon som følge av
at de kommer inn under kompensasjonsordningene. Vi støtter denne ordningen og det
resultatet den gir for samskipnader som drifter et eget idrettstilbud.

For OAS som forhandler fram avtaler med profesjonelle aktører med utgangspunkt i vår
studentmasse, vil imidlertid innføringen av merverdiavgift gi øket pris, uten noen
fradragsmulighet. Løsningen på dette kan være et tilsvarende regime som det som i dag
gjelder for våre barnehager:
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Samskipnadene driver studentbarnehager og er berettiget til merverdiavgiftskompensasjon i
denne forbindelse. Dersom en tilsvarende ordning kan innføres for samskipnader som kjøper
kapasitet hos kommersielle aktører, vi vil betale merverdiavgift til den kommersielle aktøren
på lik linje med alle andre som får denne tjenesten, men få denne avgiften refundert slik at
kostnadene for studentene blir uendret.

Vi ber Finansdepartementet vurdere også en slik ordningen fram mot utarbeidelsen av
proposisjonen. Et slik tillegg til det som er foreslått fra Samskipnadsrådet vil sikre
likebehandling mellom studenter, uavhengig av hvordan deres samskipnad framskaffer
treningstilbudet.

Venlig hilsen

John Hvidsten
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