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Høringsutvalget om kulturmoms

Høringsutkast om innføring av kulturmoms.

Norsk Cirkus- og Tivolleierforening er bransjeorganisasjonen for mobile cirkus- og tivolier i Norge.Alle
mobile tivolier som driver virksomhet i Norge og alle Cirkus unntatt 1, er medlemmer i
foreningen.Medlemskap er mulig uavhengig av hvilket land virksomhetene skatter til.Majoriteten av
medlemmene i NCTF er svenske mobile tivolier.
NCTF har idag 14 stk registrerte medlemmer inkl. Cirkus. I medlemsantallet finnes også
støttemedlemmer som ikke selv er aktive.
Enkelte norske medlemsbedrifter driver små enheter med få barnekaruseller og hoppeborger på
hobbybasis.
Foreningen har mottatt 2. runde av høringsutkast om innføring av kulturmoms, men ble uteglemt i 1.
runde av høringsutkastet i 2009.

Alle aktive medlemsbedrifter har drevet virksomheten i mange år,noen i flere i flere generasjoner.
Medlemsbedrifter nedlegges eller innskrenket nesten årlig, da diverse myndigheters krav til vår drift
utvides og det økonomiske grunnlaget uteblir.Ingen nye bedrifter starter opp.
Hverken Cirkus- eller Tivoli mottar noen form for støtte fra staten.

Foreningen registrerer at omreisende tivoli er ment å innbefattes av innføringen av mva med redusert
sats 8% og med fulle fradragsmuligheter, mens omreisende sirkus skal fortsatt være unntatt mvaplikt.

Begge bransjer driver mobil underholdningsvirksomhet i Norge og tilbyr våre historiske kultur, til
distrikts Norge. Dagens Distrikts Norge har mange festivaler som bransjen både konkurrerer med og
deltar
Transportutgiftene er en av bransjens største utgifter i dag. Konsekvensen av  økte  kostnader til
transport, har ført til at spesiellt Nord-Norge har nå minst 50% nedgang i besøk av bransjen i løpet av
de siste 3 årene.Dette gjelder både Cirkus og mobile Tivoli.
Begge bransjer benytter fysisk de samme ledige arealer i norske kommuner, de fleste er kommunalt
eiet.
Arealleie er ikke mvapliktig etter dagens regelverk, og kostnadene vil derfor ikke være
fradragsberettiget.

Sirkusene legger opp egne turneplaner, mens tivoliene deltar på de fleste by-, bygd- og markedsfester
i Norge som en del av tilbudet på disse arrangementene.

Økonomisk betaler sirkusene egne driftutgifter og arealleie.
Tivoliene betaler i tillegg store avgifter til arrangører for tivolirettighetene på hvert arrangement, utover
egne driftutgifter. Tivolienes er også viktige for innholdet i Norges By- og markedsfester utover egne
aktiviteter som økonomisk bidragsyter til arrangørene. Mange arrangementer er i dag avhengig av
disse bidrag fra tivoliene, for å kunne gjennomføre sine arrangementer.Beløpet bransjen gir



arrangements Norge, anslås til ca 20 millioner årlig og omlag 25 % av bransjens antatte omsetning.
Mottakere er ldrettslag, humanitære foreninger, handelsforeninger samt sammensatte arrangører med
aktører fra kommune, lokale foreninger og næringsdrivende. Denne kostnaden vil ikke være inkludert i
momsplikten for bransjen og dermed ingen mva fradag, slik vi forstår høringsforslaget.

Både cirkus- og tivoli har store kostnader knyttet til transport, som er en forutsetning for mobil
virksomhet. Disse kostnader er spesiellt tyngende i Norge, grunnet lange avstander, ferger og
bomavgifter. Kostnadene er knyttet opp til innkjøp, vedlikehold, drift, vei- og bomavgifter.
Transportenhetene kjører bare få kilometer årlig, men er underlagt samme avgifter som kommersiell
transport i fht Tollvesenet, med års- og miljøavgifter.Norges økende antall bompenger på veinettet, er
også en utgift som merkes tungt av bransjen.Disse kostnader vil de mobile tivolier få fullt fradrag for i
fremtiden i den grad kostnadene er mvapliktige i følge høringsforslaget.

Både cirkus- og tivoli har store lønnskostnader. Disse utgiftene vil ikke omfatte kulturmoms, og
dermed ingen avgift eller fradrag.

NCTF presiserer at innføring av mva med full sats, vil føre til en utryddelse av mobile tivolier i Norge.

Omreisende tivoli drives i dag uten inngangsavgift, og alle tilbud til publikum blir betalt særskilt der
hvor aktivitetene brukes, uansett om dette er en karusell eller en ballkastbod.

Medlemsbedriftene har hver i sær, etter søknad, mottatt dispensasjon fra Skattedirektoratet fra
Bokføringslovens krav om kasseapparater, bortsett fra salgsboder som er mva pliktige i dag.

Dispensasjonen er innvilget da driften av omreisende tivoli innbefatter utendørs innrettninger av simpel
innrettning som dårlig egner seg til oppbevaring av kasseapparater. Stor gjennomtrekk av betjeningen
av bodene, samt mye dugnadsvirksomhet fra idrettslag ol med kun få timers arbeid på hver person,
vanskeliggjør bruken av kasseapparater.
Om det er mulig å fortsette denne dispensasjonen hvis virksomhetene blir mvapliktig, vites ikke.

Krav til kasseapparater i de enkelte boder, vil ha stor effekt på driften, og den variasjon av tilbud til
publikum på omreisende tivolier slik det eksisterer i dag. Kostnader til innkjøp,drift og lagring av
mange kasseapparater, vil være betydelig og utfordrende for den enkelte virksomhet.

En konsekvens kan være at mobile tivolier stort sett vil bestå av mekaniske innrettninger i fremtiden.

Omreisende tivolier har i dag følgende tilbud til publikum:

Karuseller og attraksjoner
Diverse spill — fysiske eller mekaniske, med og uten myntinnkast
Lotterier
Kiosksalg med mva plikt

Lotterier i tivoliene vil fortsatt være unntatt mvaplikt, så regnskapsmessig, vil bransjen fortsatt ha en
fordelingsproblematikk i fht utgifter med mva fradrag.
Diverse spill som pilkast, boksekast etc, forstå vi er ment som en del av underholdningstilbudet, med
mvaplikt med redusert sats og fullt fradrag.

Regnskapsmessig vil det bli vanskelig å skille mellom tjenester som er avgiftpliktige og avgiftfrie, og
fordelingen av disse kostnadene.
Eksempel: Bil og semitraller tilhørende bransjen er inndelt i 4 boligrom, samt lotteributikk og
oppbevaring av gevinster. Boligrommene brukes av karusellbetjeningen og varene tilhører et spill som
etter forslaget vil bli mvapliktig.

Hovedsaklig mener bransjen at år med større investeringer vil veksle med år med liten investering, og
sannsynlig resultat av redusert mva for mobile tivolier vil være +/- 0 for den enkelte norskregistrerte
bedrift.
År uten større investeringer vil føre til en kostnad for bransjen som helhet, mens årlige investeringer i
større driftsmidler sannsynligvis vil føre til en inntekt for den enkelte.



Sannsynligvis vil innføring av kulturmoms utjevne konkurranseforholdene mellom norske og
utenlanske tivolier i Norge, da alle vil ha samme krav til mvaplikt og fradragsmuligheter.

Omreisende tivolier har en forholdsvis kort sesong i Norge, grunnet klimatiske forhold.

Innføring av kulturmva fra 1.07.2010 i omreisende tivolier må også avklares i fht kasseapparater innen
denne dato. Dette vil i tilfelle være midt i sesongen, og større forandringer av driftsmåten kan ha store
økonomiske og praktiske konsekvenser for bransjen.

NCTF bedømmer grunnlaget for drift for våre medlemsbedrifter som generellt svært vanskelig.
Den økonomiske utvikling for bransjen er negativ, med økte utgifter og mindre overskudd, tross stor
kompetanse i medlemsbedrifttene.
Alle nye lovforslag og paragrafer som rammer negativt driften til mobile cirkus- og tivolier, vil påvirke
bransjens fremtid.
I Europa er bransjen underlagt forskjellige merverdiavgiftsmodeller i de forskjellige EU land, med fritak,
unntak, reduserte satser og fulle satser. Uavhengig av mvaplikt eller fradrag, er det en tilbakegang i
antall mobile cirkus- og tivoli.

NCTF mener at innføring av kulturmoms for omreisende tivoli er negativt for bransjen som helhet.
Økonomisk vil innføringen ha liten effekt for bransjen og myndigheter.
Fordelingsproblematikken vil fremdeles være et problem for bransjen, og de administrative kostnader
for medlemsbedriftene vil øke.
Dersom Norge ønsker å opprettholde en omreisende bransje som vår, ønsker vi at det vurderes en
fritak for merverdiloven og med fulle fradragsrettigheter.
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