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HØring -  NOU:2008:7 Kulturmomsutvalget

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til Finansdepartementets høringsbrev av 2.
april 2008, samt senere telefonsamtale hvor det ble gitt fristutsettelse til 15. august.
Høringssvar i denne saken er også avgift av NHO Reiseliv, som er en landsforening i NHO.

Kulturmomsutvalgets arbeid har bestått i en gjennomgang av merverdiavgiftsregelverket på
kultur- og idrettsområdet, herunder frivillig sektor. Hovedformålet med utredningen har vært
å legge til rette for et mer oversiktlig og helhetlig regelverk som gir mindre byråkrati og
lavere administrative kostnader.

NHO er  svært positiv til at det er  fokus  på å få et bedre merverdiavgiftsregelverk .. NHO er
videre positiv til utvalgets forslag om et bredere avgiftsgrunnlag .  Dette alene vil imidlertid
ikke være tilstrekkelig til å få et regelverk som gir lite byråkrati og lave administrative
kostnader.  I tillegg må det legges til rette for at blant annet registrering,
rapporteringsforpliktelser og betaling av avgift kan skje på enklest mulig måte for de
avgiftspliktige .  Dette blir selvfølgelig enda viktigere dersom stadig flere blir pålagt de
forpliktelser som følger med merverdiavgiftsplikt.

NHO vil  i det følgende kommentere de konklusjoner utvalget har kommet frem til.

Breddemodellen

NHO er positiv til utvalgets forslag om et bredere avgiftsgrunnlag på kultur- og
idrettsområdet da undersøkelser viser at mange aktører innenfor dette feltet driver såkalt delt
virksomhet, altså både innenfor og utenfor merverdiavgiftsområdet. Delt virksomhet har som
konsekvens at man bare far delvis fradrag for inngående merverdiavgift, noe som er
vanskelig å håndtere i praksis. Begrenset fradragsrett kan videre føre til problemer med
skjult avgiftsbelastning og kumulasjon av merverdiavgift, slik at merverdiavgiften ikke bare
blir en avgift på forbruk.

Generelt fører videre unntak fra avgiftsplikt til at det oppstår vanskelige
avgrensningsspørsmål knyttet til om de tjenester som ytes er omfattet av unntaket eller ikke.
Færre unntak gir altså et enklere regelverk.
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Utvalget har ved sin anbefaling tatt stilling til hvor stor del av kultur- og idrettsområdet som
bør innlemmes i merverdiavgiftssystemet. Deres forslag er at omsetning av adgangsbilletter
til kultur- og idrettsarrangementer samt retten til å utøve idrettsaktivitet gjøres
merverdiavgiftspliktig.

NHO er enig i at det innføres avgiftsplikt på disse områdene, men mener det er behov for en
grundig vurdering av om ikke avgiftsgrunnlaget kan utvides ytterligere innenfor
kulturområdet.

I utredningen er det f. eks ikke vurdert om det er hensiktsmessig å oppheve unntaket i
merverdiavgiftsloven § 5 b nr 11 for guidetjenester og formidling av slike tjenester.

Når det gjelder unntaket for kunstverk og opphavsrettigheter i merverdiavgiftsloven § 5
første ledd nr 1 bokstav a, har utvalget tatt opp en del problemstillinger knyttet til dette
unntaket, men gir ingen anbefaling.

Når det gjelder kunstverk, er NHO av den oppfatning at dagens definisjon av dette begrepet
er for snever. Dette fører blant annet til at salg av kunstverk og kunsthåndverk behandles
forskjellig avgiftsmessig da salg av kunsthåndverk er avgiftspliktig etter de alminnelige
regler, med full sats, mens omsetning av kunstverk altså er unntatt fra avgiftsplikt.

En opphevelse av unntaket i § 5 første ledd nr 1 bokstav a, vil gi et enklere regelverk. I
tillegg vil man da få lik avgiftsmessig behandling av f eks salg av kunstverk og
kunsthåndverk og videre lik behandling av salg av kunstverk fra kunstneren selv og salg fra
gallerier. Opphevelse av unntaket vil videre føre til at man ikke lenger får vanskelig
avgrensningsproblemer knyttet til avgjørelsen av hva som er et åndsverk som er
opphavsrettslig beskyttet.

Når det gjelder unntaket for utøvende kunstnere i merverdiavgiftsloven § 5b første ledd nr
14, gir utvalget uttrykk for at det ligger i ytterkant av mandatet for utvalgets arbeid. De har
likevel drøftet enkelte problemstillinger, men gir heller ikke her noen anbefalinger.

NHO er av den oppfatning at man også her bør foreta en grundig vurdering av om dette
unntaket kan oppheves. Som nevnt vil færre unntak fra avgiftsplikt føre til et enklere
avgiftssystem. Dessuten har dette unntaket vist seg vanskelig å praktisere. Det kan videre
synes som om utviklingen har ført til at også en del utøvende kunstnere i stadig større grad
driver delt virksomhet, f. eks ved at skuespillere også tar oppdrag som konferansier eller
deltar i reklameinnslag.

Særskilt registreringsgrense for veldedige og allmennyttige organisasjoner

Breddemodellen forutsetter at det skjer en skjerming av veldedige og allmennyttige
organisasjoner for å unngå at mindre aktører som i stor grad baserer sin virksomhet på
frivillig ulønnet arbeid pålegges de plikter som følger av å bli merverdiavgiftspliktig.

Utvalget har skissert tre ulike måter skjermingen kan gjennomføres på, men anbefaler en
løsning som består i å øke dagens registreringsgrense på 140 000 kroner for veldedige og
allmennyttige organisasjoner til 300 000 kroner. NHO er enig i at dette fremstår som den
mest hensiktsmessige løsningen.
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NHO opplever at utvalget ved å foreslå en grense på 300 000 kroner ikke bare har sett hen til
forenklingshensyn, men at man også har hatt for øye faren for forsterket
konkurransevridning dersom grensen settes for høyt. NHO støtter således utvalget forslag til
forhøyet registreringsgrense på 300 000 kroner.

For å sikre mot vridninger i konkurranseforholdene mellom organisasjoner som har forhøyet
registreringsgrense og registrerte næringsdrivende, anbefaler utvalget videre at det etableres
en konkurransebegrensingsregel. NHO er positiv til en slik regel.

Frivillig registreringsordning for veldedige og allmennyttige organisasjoner

Utvalget anbefaler at det utarbeides en frivillig registreringsordning for organisasjoner som
etter forhøyelsen av registreringsgrensen har en avgiftspliktig omsetning mellom 140 000 og
300 000 kroner. Utvalget er videre av den oppfatning at registreringsgrensen bør justeres i
tråd med konsumprisindeksen eller annen målestokk.

NHO er enig i at det bor etableres en frivillig registreringsordning for veldedige og
allmennyttige organisasjoner. Dette gir en ønsket fleksibilitet og gjør at organisasjoner som
allerede i dag er avgiftspliktige kan fortsette med det selv om registreringsgrensen øker.

NHO er imidlertid ikke enig med utvalget i at den frivillige registreringsordningen skal
begrenses til å gjelde de med avgiftspliktig omsetning mellom 140 000 og 300 000 kroner.
For å få et så enkelt regelverk som mulig, mener NHO at den alminnelige
registreringsgrensen på kr 50 000 også bør gjelde for den frivillige registreringsgrensen.

Den særskilte registreringsgrensen for veldedige og allmennyttige organisasjoner på kr
140 000 er hovedsakelig begrunnet i ønske om å frita denne sektoren fra de administrative
byrdene en registrering i merverdiavgiftsmanntallet vil medføre. Ved innføring av en frivillig
registreringsordning, vil ikke dette hensynet gjøre seg gjeldende og det er derfor ingen grunn
til å begrense den frivillige registreringsordningen på denne måten.

NHO er enig i at det bør skje en justering av registreringsgrensen i tråd med
konsumprisindeksen eller annen målestokk. Det forutsettes at alle registreringsgrenser da
justeres, både den alminnelige registreringsgrense og den særskilte registreringsgrensen.

Lav sats

Utvalget foreslår at de deler av kultur- og idrettsområdet som blir avgiftspliktig ved
breddemodellen, skal benytte lav sats på 8 %.

Prinsipielt er NHO er av den oppfatning at man i minst mulig grad skal bruke differensierte
satser på merverdiavgiftsområdet, da ulike merverdiavgiftssatser kompliserer regelverket.

NHO har imidlertid forståelse for at man innenfor sektoren kultur og idrett ønsker å bruke
lav sats. Vi er videre av den oppfatning at det er bedre å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget
med lav sats enn å opprettholde unntakene på dette området.
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Som det fremgår ovenfor, innebærer vår oppfatning at også unntaket for kunstverk i
merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr 1 bokstav a bør oppheves. Dersom omsetning av
kunstverk blir avgiftspliktig med lav sats, er vår oppfatning at det samme må gjelde ved
omsetning av kunsthåndverk, slik at man ikke opprettholder dagens
konkurransevridn ingssituasj on.

Inndekning  av provenytap

Når det gjelder det provenytap som oppstår som følge av breddemodellen med lav sats på 8
%, foreslår utvalget to måter dette tapet kan dekkes inn på. Enten ved at det foretas trekk i de
statlige overføringer til de kultur- og idrettsorganisasjoner som mottar disse, eller at det
innføres en satsdifferensiering. Det siste går nærmere ut på at den delen av kultur- og
idrettsområdet som bidrar til det største provenytapet ved en sats på 8 %, i stedet skal ilegge
en sats på 25 %.

NHO er av den oppfatning at forslaget om satsdifferensiering for ulike aktører innenfor
kultur- og idrettsområdet ikke er i overensstemmelse med siktemålet om å få et mer
oversiktlig og helhetlig regelverk som gir mindre byråkrati og lavere administrative
kostnader.

Med vennlig hilsen
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Område æringspolitikk

Petter Haas Brubakk
Direktør
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