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PlussbankCup har følgende kommentarer til høringsutkastet:

Kristiansand 12. mars 2010

Kommentarer til departementets høringsnotat av 16. februar 2010

PlussbankCup er en av Norges største fotballturneringer som årlig arrangeres på Sørlandet 5
dager i slutten av juni.

PlussbankCup er organisert som et AS og eies av idrettslagene Fløy IL, Vindbjart fotballklubb
og Fotballklubben Donn (2 sponsorer har også en mindre eierandel, disse har ikke krav på
noen form for utbytte fra selskapet). PlussbankCup har 2 ansatte, og det legges årlig ned
ca. 14.000 timer dugnad for å få avviklet turneringen. Idrettslagene har valgt å skille ut
turneringen fra idrettslagenes ordinære drift, fordi at en på denne måten tror at klubbene vil
sitte igjen med mer penger for dugnadsinnsatsen. Likningsmyndighetene har godkjent
PlussbankCup som allmennyttig organisasjon.

PlussbankCup er registrert i mva. manntallet, da deler av vår omsetning er avgiftspliktig
(thovedsak gjelder dette sponsoffnntekter).

Mval.  §  15-3 (1)  — oppjustering av årsmoms beløpet
Det følger av ovennevnte bestemmelse at det kan leveres årsoppgave når mva. pliktig
omsetning ikke overstiger en million kroner. Beløpet har stått uendret i en årrekke og bør etter
vår mening settes betydelig opp. For små virksomheter medfører innlevering av mva. oppgave
annen hver måned betydelig merarbeid og merkostnad, blant annet i form av arbeid med
terminoppgavene. Det ligger i lovforslaget at når avgiftsgrunnlaget utvides vil en rekke
relativt små virksomheter ikke kunne levere årsoppgave. For PlussbankCup vil de foreslåtte
endringer medføre at vi ikke lenger kan levere årsoppgave. For staten antar en at disse
virksomhetene vil stå for en svært liten del av den mva. som skal innbetales. Dette taler for at
årsmoms beløpet bør heves, f. eks. til 2 millioner kroner. Det foreslås også at grensen ikke
gjøres absolutt, men at skattekontoret i spesielle tilfeller kan samtykke i at en kan gå over
normalbeløpet.

Videreføring av unntaket for idrettstjenester for idrettslag mv.
Det vises til høringsnotatet s. 55 hvor det følger at idrettslag og andre aktører "...som
hovedsakelig baserer sitt tilbud på frivillig innsats..." fortsatt skal unntas for
merverdiavgiftsplikt. Det bør etter vår mening presiseres at unntaket skal gjelde uavhengig av
den organisasjonsform som er valgt.
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Det at idrettslag velger å skille ut deler av virksomheten, bør ikke medføre at det oppstår
avgiftsplikt, når grunnvilkåret om at enheten "...som hovedsakelig baserer sitt tilbud på
frivillig innsats..." er oppfylt.

Organisasjoner som vår vil rammes hardt hvis det må beregnes mva. av store deler av
omsetningen, for eksempel kioskinntekter. Ved avgiftsplikt vil det stilles større krav til
dokumentasjon. Dette vil medføre merarbeid, økte kostnader, samt praktiske problemer med å
klare å oppfylle lovens strenge krav til dokumentasjon.

I høringsnotatet er det på s. 55 spesielt bedt om kommentarer på "85 % påstanden". Vår
oppfatning er at denne andelen er på vei ned også for idrettslag mv. En har sett en utvikling
også innen breddeidretten at det ansettes daglige ledere og andre sentrale personer for å
ivareta sentrale oppgaver som ledelse og kontakt med sponsorer.

Hva gjelder "hovedsakelig" kriteriet er det i høringsnotatet lagt opp til at dette skal settes til
80 %. Det er fornuftig at størrelsen knyttes opp til andre innarbeidede begrep innen
avgiftsretten. Dog bør det i lys av kommentaren i avsnittet ovenfor vurderes om % andelen
bør settes lavere.

Iverksettelse
Etter vår mening bør iverksettelse utsettes til I. januar 2011. De avgiftspliktige som
lovforslaget gjelder må gis rimelig tid til å sette seg inn i de foreslåtte endringer. Det skal kort
nevnes at en rekke frivillige organisasjoner mv. må sette seg inn i de endringer som vil
komme, og at det ikke legges opp til overgangsordninger. Rent regnskapsteknisk vil det også
medføre merarbeid og økte kostnader ved å iverksette endringen midt i et regnskapsår.

Hilsen
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Paul Richardsen

aul.richardsen lussbankcu .no
Daglig leder i PlussbankCup
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