
Høringsuttalelse fra Epona Ryttersenter (eiersiden)

Epona Ryttersenter er et privateid ridesportsenter med en årlig omsetning på ca. 6 mill.
Omsetningen kommer hovedsaklig fra tre felt: rideskole, oppstalling og stevner. Den
anleggsmessige investering er noen 10-talls millioner.

1) 9-måneders regel ved utleie.
Departementet antar at 9 måneder kan være en hensiktsmessig avgrensning for å skille
mellom korttids- og langtidsutleie. FD ber særskilt om innspill på denne avgrensning.

Epona har pr. i dag 65 hester oppstallet. 19 av disse er skolehester, resten er privateid.
Ved store stevner kan det være over 250 hester på området.

9-måneders regel gir ingen mening i vår sammenheng! Utleie av delareal (hesteboks
pluss tilgang til fellesarealer) skjer for et døgn, en weekend (eks. stevner), ei uke, en
sommerferie (1 mnd), i vintermånedene (3-4 mnd) eller på langtidskontrakt som løper
til den sies opp.
At det her settes et skille på 9 mnd. er et kunstig skille som igjen genererer delt
virksomhet for de samme tjenester.

2) 8 % MVA på rideundervisning og kjøp/salg av hester

Jeg vil gjøre departementet oppmerksom på at ny ordning sannsynligvis vil dreie hele
importen av hester til Norge via rideskoler i klubbdrevet regi.
Det er ønskelig med gjennomtrekk av hester i rideskole. Det begrunnes med stor slitasje på
hestene. Etter 2-5 år er det ønskelig å selge dem privat hvor slitasjebruken reduseres.

Rideklubber kan få kompensert inngående MVA, er ikke MVA-registrerte og kan
derfor videreselge hester uten MVA.
Private aktører får refundert inngående MVA, er MVA-pliktige og må videreselge
inklusive MVA.
Markedet er i all hovedsak privatpersoner. Nytt regelverk undergraver hele markedet
for private aktører/firmaer som må plusse på 25 % ved videresalg til privatpersoner.

3) Konkurransevridning
Like vilkår for samme ”divisjon” sier departementet om 2 millioners grensen for billettsalg.
Hva med like vilkår idrettslag og privat aktør som opererer i et felles marked?

Kravet er: Like (MVA-)vilkår for klubb og privat aktør i et felles marked.

Dette blir virkeligheten:

Frivillige og klubber:
 betaler ikke utgående MVA på kiosksalget som kan være en betydelig inntektskilde



 Stevnedommere m.fl. vil heller jobbe hos klubbene for der kan de få inntil kr. 4.000
skattefritt

 får nå kompensert MVA ved anleggsinvestering
 vil kunne søke å få kompensert for all merverdiavgift ved innkjøp
 slipper 8 % MVA på rideskole og boksutleie
 slipper 8 % på utleie av ridebokser
 slipper 8 % på tjenester som gir noen rett til å utøve idrettsaktiviteter (eks. startavgift

på stevner som er en betydelig inntekt)
 i tillegg får klubber betydelig overførsel av tippemidler ved anleggsinvestering
 klubber får tilførsel av regionale midler til drift

Private aktører:
 betaler MVA på kiosksalg, selv om det utføres av frivillige på f. eks. stevner (brutto

salg pr. år på Epona kr. 4-500.000)
 må beskatte dommere, banebyggere m.fl. (lønn over kr. 1000) som normalt lønnes

mellom kr. 1000 og 4000. Det er mange av dem i løpet av et år, og de blir alltid sure
fordi skatt slipper de hos klubben på andre siden av gaten.

 får ingen MVA-fradrag ved anleggsinvestering dersom private langtids oppstallører
defineres som ”utleie av fast eiendom”

 må fortsatt utfakturere 25 % MVA på langtids stalleie dersom dette defineres som
”leveranse av tjeneste”

 må betale 8 % på rideskole (ca. kr. 180.000 i årlig MVA for Epona)
 må betale 8 % på kortidsutleie inklusive varer og tjeneste som følger med (blir ca. kr.

40.000 i årlig MVA for Epona)
 må betale 8 % på stevneavgift/rett til å utøve idrettsaktivitet (blir ca. 64.000 i årlig

MVA for Epona)

Dersom staten virkelig ønsker å etablere ordninger for klubber hvor MVA enten er
fraværende eller kompenseres fullt ut på annet vis, er kravet at de samme vilkår innføres for
alle aktører som opererer i det samme markedet. Alt annet er å undergrave prinsippet om
”konkurranse på like vilkår”. Det er ulovlig konkurransevridning og rammer vår virksomhet
hardt.
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