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VEDR. HØRING-FORSLAG OM UTVIDET MEVERDIAVGIFT PÅ KULTUR- OG
IDRETTSOMRÅDET.

For rideskolers del ser man at det på kort sikt vil kunne være en gevinst for de som står foran
store investeringer i anlegg og dyrt utstyr.

Men da det for bransjen i de senere år har vært stor aktivitet på anleggs siden, vil det for svært
mange dessverre ikke innebære betydelige fordeler, snarere tvert om. Den største
utgiftsposten er nettopp lønn og arbeidsgiveravgift til undervisning og derfor utenfor
merverdiavgiftsområdet.

Derimot vil utgiftene til regnskapsføring bli vesentlig høyere, ettersom man i den daglige
foretningsføringen vil trenge mer profesjonell hjelp, samt at tidsbruken for regnskapsfører vil
øke betraktelig.

Det gis uttrykk for at ordningen vil gi økte utgifter for staten og tilsvarende økonomisk
vinning for næringen sett under ett. Da burde det jo oppfattes kjærkomment at vi ikke ønsker
forandringer. Ordningen i dag, med rideundervisning utenfor avgiftsområdet, gjør den daglige
driften enkel og oversiktlig. Jeg føler at vi i dag akkurat mestrer forholdene og ved nøysomhet
og god samvittighet oppnår sunne, men nøkterne resultater. Det er verdt å merke seg at vi som
private drivere oppnår lite eller ingen økonomisk støtte, det være seg offentlig eller over
tippemidler.

Et paradoks, om kanskje ikke et vesentlig poeng, kan også bli at ved å komplisere hverdagen
for driverne på denne måten, øker det jo ikke akkurat lysten til å komme ut i full åpenhet med
driften sin. En utilsiktet konsekvens av en komplisering av administrasjonen av ridesentra kan
således bli at den positive utviklingen vi har sett på dette området stopper opp.

Det å frata rideundervisning status som undervisning i avgiftssammenheng, vil for øvrig også
være medvirkende til å nedvurdere rideskoler som seriøse utdanningsinstitusjoner. Vi benytter
oss av utdannet undervisningspersonale, følger tilpassede læreplaner for de forskjellige aldere
og nivåer. Vi investerer i på alle måter tilpassede skolearealer og bygninger. Og vi søker hele
tiden å ha de beste læremidlene. Vi driver ikke kurs, men skole, og følger det vanlige
skoleåret med dets ferie- og fridager. En yrkeskarriere med hest og ridning som fag, vil nesten
uten unntak bygge på grunnopplæring ved en rideskole.

Jeg takker for innbydelsen til å uttale meg, men sier et tydelig nei takk til prinsippet om
innføring av merverdiavgift for rideskolers del.
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