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MERKNADER TIL HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE FORSLAG OM UTVIDET
MERVERDIAVGIFTSPLIKT P Å KULTUR-OG IDRETTSOMRÅDET

Norsk Luftfartsmuseum (NL) sier seg i det store godt fornøyd med forslaget til utvidet
merverdiavgiftsplikt, da vi ser at dette vil være fordelaktig for museet som helhet og vil gi
større økonomisk handlingsrom.

Samtidig er det viktig for oss å påpeke at vi forutsetter at endringene i mva-plikten og dermed
reduksjon i museets kostnader, ikke medfører at de årlige tilskuddene reduseres.

Norske museer er organisert på ulike måter, og det vil være behov for å finne ulike modeller i
forhold til hvordan det enkelte museum best skal dra nytte av den foreslåtte ordningen. For
NLs del innebærer dette bL.a. at det søkes om fellesregistrering for stiftelsen Norsk
Luftfartsmuseum og drifts- og eiendomsselskapet Norsk Luftfartssenter Bodø as (NLSB),
som står for den mva-pliktige omsetningen.

I tilegg til dette har NLSB langsiktige leieavtaler for deler av museumsarealet med hhv
Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg og Samferdselsdepartementet v/Avinor as. Arealene
benyttes til museusmformål av hhv Luftforsvarsmuseet og A vinor museum, mens NLINLSB
forestår bilettsalg til de samlede områdene, og driver også omvisningstjenester i de samlede
områdene på vegne av de tre museene. Her vil det være en del spørsmål som må avklares i
forhold til fradragsretten. Vi vil via vår revisor være i dialog med Skatt Nord for å finne en
best mulig løsning på disse spørsmålene.

Vi ser frem til iverksettelsen av nye mva-regler fra 1.7.2010
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