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Det kongelige Finansdepartement
Postmottak@fin.dep.no

Att: Avdelingsdirektør Elisabeth Berge
Kristiansand 15.03.10

Høringsuttalelse – forslag om utvidet
merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet

Vi vil takke for at vi er bedt om å avgi høringsuttalelse. Vi viser til høringsuttalelsen sendt inn av
Samskipnadsrådet, og følger opp denne ved å sende vår egen høringsuttalelse.

Studentsamskipnaden i Agder har virksomhet innen begge områder, som vil bli berørt at den
foreslåtte endringen i merverdiavgiftsregelverket.

Innledningsvis vil vi poengtere at vi mener en slik innføring av mva er urettferdig, og at den
forskjellsbehandler dem som allerede driver med virksomhet innen området og dem som
vurderer å starte opp virksomhet. Ved å få fradrag for merverdiavgift på investeringene vil de
som starter opp virksomhet få et konkurransefortrinn fremfor dem som allerede har investert.
Forutsigbare rammebetingelser er noe vi forventer av myndighetene, ikke minst på
avgiftsområdet.

1. Kultur
Studentsamskipnaden i Agder driver kulturhus og arrangerer ulike festivaler. På våre
kulturhus (utested) er det iblant arrangement slik som konserter. Også på
studiestartfestival og ved ”studentuke” er det konserter og arrangement med billettsalg.
Scenekunst er foreslått fortsatt å være fritatt for mervediavgift. Vår erfaring med å
arrangere denne typen arrangement, er at det er vanskelig å drive de med overskudd. En
innføring av merverdiavgift med lav sats, vil dermed etter vår oppfatning gjøre det lettere å
tilby flere ulike kulturtilbud.
Festivaler og kulturhus har avgiftsplikt omsetning, dersom de omsetter alkohol. Med
ordningen der scenekunst er fritatt for merverdiavgift, får en da en situasjon der en må
beregne forholdsmessig mva fradrag. Administrativt vil det være enklere dersom det er
mva også på scenekunst.

2. Idrett
Samskipnadsrådet og andre studentsamskipnader ønsker mva fritak på trening for
studenter. Dersom dette også vil innebære at studentsamskipnadene blir omfattet av
momskompensasjonsordningene er dette en løsning også SiA ser som fordelaktig.
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Studentsamskipnaden i Agder driver treningssenter i Kristiansand. Vi har investert i både
bygg og utstyr, og vi nyter ikke godt av fri-stasjon innen dette området. Vi tilbyr våre
tjenester innen trening og idrett både mot studenter og mot det ”eksterne markedet”. Vi
har gjort beregninger basert på regnskap og budsjett. Med en innføring av lav sats (mva
8%) viser våre beregninger at vi mest sannsynlig kan unngå å øke prisene i vesentlig grad
til våre kunder. Dersom vi vil foreta større investeringer i nær fremtid, vil trolig
regnestykket bli mer fordelaktig for oss, uten at vi øker prisene i særlig grad til våre
kunder.
Her mener vi mye av svakheten ved forslaget ligger. De som nå ønsker å etablere nye
treningssenter vil få et fortrinn fremfor de som allerede har investert i anlegg og utstyr. I en
bransje, der kundene er svært opptatt av å ha gode fasiliteter og moderne utstyr blir dette
ekstra utfordrende. Vi har også vært i kontakt med leverandører, og de kan bekrefte at det
er svært få treningssenter som investerer i utstyr og som utvider i disse dager. Blir
forslaget vedtatt, og innført fra 01.juli 2010 vil vi trolig se en stor etterspørsel etter utstyr, vi
vil få flere nyetableringer og vi vil få flere utvidelser. For utstyrsindustrien er det klart
negativt med denne typen sesong variasjoner.

Forutsigbare rammebetingelser er viktig for enhver bedrift.

Innføringen av merverdiavgift, med lav sats (8% i dag) viser at vi omtrent unngår å øke
prisene på trening. Over tid frykter Studentsamskipnaden i Agder en økning i
merverdiavgift satsen. Det vil ikke være ønskelig, verken fra vårt, eller fra et nasjonalt
helse perspektiv.

Med vennlig hilsen

Steinar Finseth Thomas B. Jensen
Administrerende direktør Økonomiansvarlig

Kopi: Samskipnadsrådet


