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Høringssvar- forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og 

idrettsområdet  

Studentenes landsforbund(StL) takker for muligheten til å bli hørt og ønsker med dette å gi 
våre kommentarer til forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet.  
 
StL har observert den korrigerte versjon av høringsnotatet der også samskipnadene er 
nevnt.: ”Når det gjelder studentsamskipnadenes treningstilbud overfor studenter vil dette 
vurderes nærmere opp mot fremleggelsen av en proposisjon for Stortinget.” Vi tolker dette 
slik at departementet nærere fremleggelsen av preposisjonen vil avgjøre om 
studentsamskipnadenes treningstilbud skal omfattes av den utvidete merverdiavgiftsplikten 
eller om virksomheten skal likestilles med vilkårene den frivillige idretten blir underlagt. Vi ser 
fram imot å komme med innspill på dette da den tid kommer, likevel ønsker vi allerede nå å 
poengtere at vi mener studentsamskipnadenes studenttreningstilbud bør unntas fra den 
utvidede merverdiavgiftsplikten. 
 
Studentsamskipnadene har etter lov til oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov og 
skal tilby tjenester til studenter. Tilbudene retter seg i hovedsak mot studenter som har 
betalt semesteravgift og skal derfor også komme disse til gode. StL mener at et godt og 
rimelig treningstilbud til alle studentene er et meget viktig velferdstilbud til studentene og er 
viktig som ett av flere tiltak for å bedre den fysiske og psykiske helsen til studentene. Her 
gjør studentsamskipnadene en viktig jobb, og vi anser studentsamskipnadene som de som er 
best på å gi slike tilbud, da disse, i våre øyne, gir det best tilpassede tilbudet. 
 
Studentsamskipnadenes tilbud er av ikke-kommersiell art, og deres overskudd går tilbake til 
studentene og deres tilbud ved studentsamskipnadene. Vi mener derfor det er rett, og viktig, 
at studentsamskipnadenes treningstilbud for studenter fritas fra den utvidede 
merverdiavgiftsplikten. Vi påpeker samtidig at dette også kan sammenliknes med  
mva-unntaket for omsetning i studentkantiner. 
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