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Viser til innspillene som har kommet fra det såkalte Scheel-utvalget.
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Trondheim kino, landets tredje største kino og en del av kinokjeden KinoNor, er i utgangspunktet ikke

høringsinstans, men forslaget om økning av den laveste satsen kan få så omfattende konsekvenser

for kinoene i Norge at vi er nødt til å sende et høringssvar, slik vi har anledning til.

Utvalget foreslår blant annet å gjøre betydelige endringer i dagens mva-satser. En økning til 15%,

som er foreslått, er betydelig for de som i dag har avgiftsfrihet (nullsats) eller laveste sats på 8%

(såkalt «kulturmoms», som er øket fra tidligere 7%).

En tilnærmet dobling av mva-satsen for kinoene fra 8% til 15% vil kunne få dramatiske følger for

kinoene. De fleste kinoer driver i dag med underskudd og er avhengig av kommunale subsidier. En

i tnva-satsen vil derfor naturlig nok belaste kommunebudsjettene ytterligere, eller i verste fall

gjøre at den kommunale støtten bortfaller, med nedleggelse av kinoene som resultat.

En annen mulighet for å kompensere for øket mva er å legge på billettprisen, men disse er allerede

nær smertegrensen mange steder og i dagens økende konkurransesituasjon med en rekke digitale

lavpristilbud til hjemmemarkedet vil dette igjen kunne få uønskede kulturpolitiske konsekvenser i

form av så lavt kinobesøk at kinoene trues av nedleggelse, de som ofte er det eneste offentlige

kulturtilbud på mindre steder.

En eventuell økning i mva vil også kunne tvinge fram uheldige repertoarmessige endringer til

nødvendig større satsning på rent kommersielle filmer og dermed redusere bredden i tilbudet.

Kinoene, store som små, er også avhengig av en sunn økonomi for å kunne styrke satsningen på

utvikling av kinobygg og teknologiske nyvinninger i den sterke konkurransesituasjonen de befinner

seg i. Her har Norge vært innovative og ledende i verden bl.a. som det første land som digitaliserte

alle kinoene i hele landet.

Vi vil sterkt fraråde å heve mva-satsen fra 8% til 15%.
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