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VEDR. SAK:
INNFØRING AV ORDNING FOR KOMPENSASJON AV MERVERDIAVGIFT VEDBYGGING AV
IDRETTSANLEGG.
KULTURDEPARTEMENTETS HØRINGSNOTAT ”KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFTSKOSTNADER
TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER”
FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME – FINANSDEPARTEMENTETS HØRINGSNOTAT/FORSLAG
OM UTVIDET MERVERDIAVGIFTSPLIKT PÅ KULTUR- OG IDRETTSOMRÅDET

Foreningen til Ski-Idrettens Fremme har følgende kommentarer til de nevnte høringsnotat:

1. Innføring av ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Skiforeningen – (Foreningen til Ski- Idrettens Fremme) er positiv til at det innføres en ny kompensasjonsordning
basert på dokumenterte utgifter på bygging av idrettsanlegg. Det vises til at en forutsetning for å komme inn
under ordningen er at den omfatter lag og foreninger som har fremmet søknad om spillemiddeltilskudd til
idrettsanlegg, og som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til anlegg. Det fremgår imidlertid i brev fra
Kulturdepartementet av 17.2.2010 bl.a.:
”Anlegg som bygges i regi av kommuner, fylkeskommuner, selskap eller stiftelser kommer ikke inn under den nye
kompensasjonsordningen.”

Skiforeningen viser til at det ofte kan være opprettet egne selskaper eller stiftelser med det formål å benytte
anlegget til idrettsaktiviteter. Skiforeningen vil be om at den nevnte begrensningen ”selskap eller stiftelser” tas ut,
men at det tilføyes at så lenge stiftelser og aksjeselskaper har formål og overskudd som fullt ut skal tilgodese
den idrettslige aktivitet, må også disse rettssubjektene omfattes av en ny ordning.

Det fremgår videre i brevet en begrensning om at lag og foreninger som har forholdsmessig fradrag for sine
anleggsinvesteringer, ikke vil kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift gjennom den nye ordningen.

Skiforeningen viser til at en praktisk situasjon kan være at et idrettslag kan ha noe reklameinntekter på et
idrettsanlegg som gjør at anlegget for eksempel for 10 prosents vedkommende medfører en fradragsrett i det
ordinære avgiftsoppgjøret. Det innebærer imidlertid at på et slikt anlegg hvor det kanskje kan gjøres fradrag
forholdsmessig på 10 prosent, ikke vil være mulig å søke kompensasjon for 90 prosent av anleggets kostnader.
Skiforeningen vil be om at dette endres slik at det kan søkes kompensasjon for anleggsinvesteringer som det
ikke kan søkes fradrag for i det ordinære avgiftsoppgjøret ved at nevnte begrensing, som er nevnt i brevet fra
Kulturdepartementet, bortfaller.

En vil videre anmode om at de begrensninger som ligger i eksisterende ordning for tilskudd til anlegg for idrett
og fysisk aktivitet, for eksempel med hensyn til kostnader til tribuner, ikke videreføres i den nye
anleggsordningen.

2. Kulturdepartementets høringsnotat ”Kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner”

Foreningen til Ski-Idrettens Fremme ser positivt på den nevnte utvidelse av retten til å få refundert kostnader på
vare- og tjenestemoms uavhengig av når avgiftsplikt har oppstått. Foreningen til Ski -Idrettens Fremme vil inngå
som en del av den modell som Norges Idrettsforbund kommer til å operere og som etter det vi forstår rent
praktisk vil være den forenklede modell.
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Det fremgår i nevnte høringsnotat at det legges opp til en 5-års bindingstid på anskaffelse av maskiner, utstyr
og andre kapitalvarer som for eksempel snescootere, løypemaskiner, tråkkemaskiner etc. Skiforeningen har ikke
noe problem med justeringsbestemmelser i en slik relasjon. En ber likevel om at dersom Skiforeningen for
eksempel skulle kjøpe en snescooter og den selges innen 5-års fristen til for eksempel Røde Kors som også
skal bruke snescooteren i sin frivillige innsats, at Røde Kors i en sånn situasjon kan overta justeringsforpliktelsen
på snescooteren, slik at Skiforeningen da kan unngå forholdsmessig tilbakeføring av merverdiavgiften.

3. Høringsnotat: Forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet

I vedlagte høringsnotat foreslås det bl.a. at merverdiavgiftsplikten utvides til å omfatte inngangsbilletter til
utstillinger i museer. Dette innebærer bl.a. at Skiforeningen som står foran byggetrinn 3, etter 1.7.2010 vil nyte
godt av regelendringen ved at Skimuseets mva kostnader på utvidelser av avgiftsplikten medfører at
museumsdriften etter 1.7.2010 vil være fullt ut fradragsberettiget.

4. Inngangspenger - idrett

Finansdepartementet foreslår at det skal innføres avgiftsplikt med 8 % ved omsetning av inngangsbilletter til
idrettsarrangementer når billettinntektene i løpet av en 12-måneders periode overstiger 2 mill kroner. Det fremgår
videre at omsetning av tjenester i form av adgang til leilighetsvise eller enkeltstående idrettsarrangementer som
hovedregel foreslås unntatt, hvis arrangør ikke er avgiftspliktig for inngangsbilletter selv om billettinntektene på det
enkeltstående arrangementet overstiger 2 mill kroner.

Skiforeningen er ikke sikker på hva Finansdepartementet legger i dette. Skiforeningen har et årlig World Cup
arrangement, nemlig Holmenkoll-rennene, hvor billettinntektene på hvert arrangement fort kommer opp i over 2
mill.

Spørsmålet er om dette innebærer at dette arrangementet vil medføre avgiftsplikt på billettinntekter og/eller hvorvidt
de årlige World Cup rennene i Holmenkollanleggene kan defineres som noe som faller utenfor avgiftsområdet. Vi
gjør imidlertid oppmerksom på at det kan godt tenkes at et arrangement isolert sett vil ha store fordeler på
bakgrunn av kostnader med anlegg, maskiner etc. på å være registreringspliktig ved å få fradrag for 25 prosent
på merverdiavgiftskostnadene.

Hvis Skiforeningen blir avgiftspliktig for billettinntekter på diverse arrangementer i Holmenkollen fordi totalt sett
billettinntektene utgjør over 2 mill kroner, forutsettes det at når Skiforeningen selv benytter anlegget uten at det
selges billetter, at dette kan skje uten noen form for uttaksmerverdiavgift, 8 prosent, for slik deltakelse.

5. Utleie av idrettsanlegg

Det foreslås at hvis et idrettslag blir avgiftspliktig p.g.a. billettinntekter vil utleie av idrettsanlegget på under 9
måneder til andre idrettslag avgiftsberegnes med 8 prosent merverdiavgift. Hvis det inngås en avtale om bruk av
anlegget helt eller delvis over 9 måneder, skal det i følge høringsforslaget ikke beregnes merverdiavgift på leien.
Dette innebærer at Skiforeningen i så fall ikke vil kunne få fullt fradrag på kostnader til anlegg som også leies
ut til idrettslag på mer enn en 9 måneders basis.

Skiforeningen vil på denne bakgrunn foreslå at verken korttids- eller langtidsutleie skal ha noen innvirkning på
omfanget av fradragsretten for anlegg så lenge anlegget brukes til idrettsaktiviteter. Det bør med andre ord gis
fullt fradag for inngående merverdiavgift på slike anleggskostnader hvis Skiforeningen blir registrert for
billettinntekter.

6. Rett til idrett

Det foreslås videre at det skal innføres merverdiavgift på retten til å drive idrett. Inkludert i dette vil være
skiskoler og medlemskontingent som dekker en slik rett. En forutsetning for avgiftsplikten er at undervisningen
skjer i direkte tilknytning til idrettsaktiviteten. Det fremgår imidlertid at Finansdepartementet ønsker å skjerme
frivillig dugnadsbasert innsats. Denne del skal fremdeles unntas for avgiftsplikt. Finansdepartementet viser i denne
forbindelse til rapporten ”Frivillig sektor i Norge 1997-2004” hvor det fremgår at frivillig arbeid innenfor kultur- og
fritidssektoren utgjør i overkant av 85 prosent av den samlede innsatsen. Departementet antar på denne bakgrunn
at et krav om minimum 80 prosent frivillig innsats ikke vil være vanskelig å oppfylle for hovedtyngden av denne
gruppen.

Skiforeningen vil imidlertid påpeke at det ikke alltid kan være mulig å ha den hele oversikten over hvor stor
dugnadsinnsatsen samlet over 1 år vil være. Det vil være særdeles tungvint å operere med timelister og
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lignende dokumentasjon for fordeling av dugnadsplikter i forhold til lønnet innsats for å dokumentere den frivillige
innsats.

På denne bakgrunn vil Skiforeningen foreslå at idrettslag som baserer seg på frivillig lønnet innsats og faller inn
som organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og dernest er registrert i frivillighetsregisteret, vil være tilstrekkelige
kriterier for å skjerme for avgiftsplikt.

Med vennlig hilsen
FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

Bente Lier
Generalsekretær


