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Høringssvar  - utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur -  og idrettsområdet

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat av 16.02.10 vedrørende utvidet
merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet.

ABM-utvikling er statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Forslaget i høringsnotatet
berører museene, men i ubetydelig grad arkiver og biblioteker. Våre betraktninger er
derfor begrenset til museumsfeltet.

ABM-utvikling stiller seg positiv til Finansdepartementets forslag om utvidet
merverdiavgift på kultur- og idrettsområdet med virkning fra 01.07.10. Våre viktigste
argumenter er som følger:

• Likebehandling uavhengig av selskapsform.
Museer drevet i fylkeskommunal eller kommunal virksomhet har fått fradrag for
inngående moms, i motsetning til museer som eksempelvis har vært organisert
som selvstendige stiftelser. Regjeringen understreker  i St.me/d. nr. 49 (2008-
2009) Framtidas museum  at  "museene ska/ ha en faglig fri stilling som gir
handlingsrom for  åsti//e  kritiske spørsmål vedrørende både fortid og nåtid. Dette
forutsetter arm/engdes avstand til eiere og offentlige myndigheter".  Det er derfor
svært positivt at forslaget legger opp til likebehandling, uavhengig av
organisasjonsform for museene.

• Forenkling av dagens praksis
Museene håndterer i dag en svært uoversiktlig avgiftsstruktur som omfatter
kostnader både med fullt fradrag, forholdsmessig fradrag og uten fradrag. Det er
en stor fordel å forholde seg til et enkelt og ensartet regelverk.

• Ensartet og forutsigbar behandling
Kompleksiteten i dagens system har ført til at skattekontorene iutstrakt grad har
praktisert regelverket ulikt.

• Avgiftslettelse
En beregning PricewaterhouseCoopers utarbeidet for Norges Museumsforbund i
2006, anslo provenyet til å utgjøre ca. 47 mill. kr hvis billettinntektene holdes
konstant. Det er grunn til å utvise forsiktighet i forhold til slike
konsekvensberegninger, men forslaget vil innebære en viss avgiftslettelse for
museene.
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Når det gjelder detaljer knyttet til høringsforslaget vil ABM-utvikling vise til
høringsuttalelsen fra Norges Museumsforbund som på en god og grundig måte også gjør
rede for konsekvensene for museene knyttet til bl.a. inngangsbilletter, omvisning og
undervisning ,  kunst og antikviteter ,  uttaksberegning og billettformidling.

Med vennlig hilsen

Stein Slyngstád
d i re ktø r

2


