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HØRING – FORSLAG OM UTVIDET MERVERDIAVGIFTSPLIKT PÅ KULTUR-
OG IDRETTSOMRÅDET
Samskipnadsrådet ønsker innledningsvis å takke for invitasjonen og anledningen til å avgi
høringsuttalelse. Samskipnadsrådet er et samarbeidsorgan for de 25 studentsamskipnadene i
Norge.

Samskipnadsrådet har merket seg setningen tatt inn i den korrigerte versjon av høringsnotatet:
”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, basert bl.a. på høringsuttalelser fra samskipnadene, vil avgjøre om
studentsamskipnaders virksomhet på området treningstilbud, skal omfattes av den utvidete
merverdiavgiftsplikten eller om virksomheten skal likestilles med vilkårene den frivillige
idretten blir underlagt.

Studentsamskipnadene er særlovsselskap som forholder seg til Lov om studentsamskipnader
og tilhørende forskrifter. Idrettstilbudet til studentene gjennom samskipnadene nyter i
varierende grad godt av fri stasjon fra utdanningsinstitusjonene. Fri stasjon er en ytelse fra
utdanningsinstitusjonene til samskipnader definert i samskipnadsloven (§5) og forskriftene
(§11). Fristasjon innebærer bl.a. at utdanningsinstitusjonene dekker helt eller delvis kostnader
til for eksempel leie og drift av treningslokaler, eventuelt stiller egnede lokaler vederlagsfritt
til rådighet for studentsamskipnaden. Et eventuelt fristasjonsbidrag er et offentlig tilskudd
som bare skal komme studenter til gode.

Studentsamskipnadene har som formål å etablere tilbud som en integrert del av det helhetlige
læringsmiljøet ved den enkelte utdanningsinstitusjon. Studentsamskipnadene har ulike
løsninger innen treningstilbud til studenter. Noen samskipnader har investert i egne
treningsanlegg, noen leier kapasitet hos eksterne samarbeidspartnere og noen steder har
utdanningsinstitusjonen stilt egnede lokaler til rådighet for samskipnaden idrettstilbud til
studentene. Ved enkelte samskipnader kan treningstilbudet til studentene være basert på en
kombinasjon av forannevnte løsninger.
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Vi registrerer at det foreslås lav sats på 8% mva på tjenester levert av treningssentre. Med
bakgrunn i de svært ulike løsningene innen idrettstilbudet fra samskipnadene, vil
konsekvensene av å bli underlagt avgiftsplikt slå ulikt ut. Samskipnadenes hovedanliggende i
et slikt spørsmål vil alltid være å søke løsninger som sikrer studentene lavest mulig pris, dvs
redusere risiko for et dyrere tilbud og derfor høyere pris på trening. I perioder med større
investeringer i nye anlegg eller i rehabiliteringer, vil det for eksempel være en økonomisk
ulempe å ikke være omfattet av merverdiavgiftsloven ved at man da går glipp av fradrag for
inngående merverdiavgift. Samskipnadsrådet mener den beste måten samskipnadene kan
ivareta ansvar for studentvelferd gitt i Stortinget i lov om studentsamskipnader er å inkludere
samskipnadene i momskompensasjonsordninger. Dersom studentsamskipnadenes
treningstilbud overfor studenter ikke blir avgiftspliktig, vil dette tilsvare situasjonen den
frivillige idretten står ovenfor, og momskompensasjonsordningene for samskipnadenes
studentrettede idrettsvirksomhet bør da tilsvare den frivillige idrettens.

For øvrig vil Samskipnadsrådet i dette spørsmålet henvise til høringsuttalelser fra den enkelte
samskipnad.
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