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Høring: Forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet. 
 
Norske Dansekunstnere viser til tilsendt høringsbrev mottatt 17. februar i år der vi 
inviteres til å komme med merknader til forslaget om utvidet merverdiavgiftsplikt på 
kultur- og idrettsområdet. Norske Dansekunstnere viser til avgitt høringsuttalelse fra 
oss i juni 2008 vedr NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget. Der påpekte vi at en innføring 
av moms på billettinntekter for forestillinger i det frie dansekunstmiljøet ville føre til 
økt administrasjon og byråkrati for kunstnere som ikke har kontinuerlig drift, men 
virker i et prosjektbasert felt. 
Norske Dansekunstnere mente da at en slik reform som Kulturmomsutvalget foreslo 
ville føre til økte kostnader og merarbeid for kunstnerne som ikke har kontinuerlig drift, 
men kun periodevise prosjekter med ulik finansiering og ulik grad av inntjening av 
billettinntekter. 
 
Vi pekte også på at ballettskoler drives av ildsjeler som i liten grad driver dette for å 
tjene penger på næringen. Disse skolene vil i våre øyne være mer å regne som frivillige 
lag- og organisasjoner i denne sammenheng, men de kan ha en annen 
organisasjonsform. En innføring av moms på billettinntekter av elevforestillinger, ville 
øke også disse skolenes kostnader, noe som igjen ville kunne gå ut over barn og 
ungdoms fritidsaktiviteter.  
 
Norske Dansekunstnere viser til de endringene som nå foreslås fra Finansdepartementet 
der forestillinger innen ulike områder av scenekunst og musikk unntas fra 
merverdiavgiftsplikt. Norske Dansekunstnere stiller seg positive til dette da flertallet av 
våre medlemmer driver virksomheter som ville kunne få betydelige økte plikter og 
kostnader til administrasjon dersom mva ville blitt innført på dette området. Vi mener 
det også er viktig at unntaket for momsplikt på undervisning i dans for ballettskoler 
opprettholdes for slike virksomheter. 
 
Vennlig hilsen 
Norske Dansekunstnere 
Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger 

 
Tone Øvrebø Johannessen 
Forbundsleder 


