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Høring - NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget

Vi viser til departementets brev datert 02.04.2008 vedr. høringsuttalelse
til Kulturmomsutvalgets innstilling.

Norsk Folkemuseum slutter seg til Kulturmomsutvalgets innstilling om å
utvide momsgrunnlaget etter den s.k. breddemodellen. Det er denne mo-
dellen som gir færrest unntak i forhold til momslovgivningen, og de
skjermingsbestemmelser som foreslås har vi ingen merknader til. I og med
at Norsk Folkemuseum har en total omsetning på rundt 100 mill. kr i
året har skjermingsbestemmelsene ingen praktisk betydning for oss. Imid-
lertid ser vi behovet for å ha slike bestemmelser og vil anbefale at dette
innføres, men da på en slik måte som medfører minst mulig administra-
sjon og unntak i forhold til de generelle bestemmelsene.

Når det gjelder de to andre modellene som er drøftet i innstillingen, sub-
jektmodellen og aktivitetsmodellen, vil ikke disse modellene medføre end-
ringer i forhold til dagens situasjon for Norsk Folkemuseum. Av den
grunn vil vi heller ikke kommentere utvalgets merknader til disse model-
lene.

Norsk Folkemuseum er et av landets største museer, og har i tillegg til
den ordinære museumsvirksomheten også en omfattende avgiftpliktig
virksomhet. Museet driver bl.a. museumsbutikk, kafevirksomhet, gårds-
drift  (Bygdø  Kongsgård), utleie av lokaler (frivillig registrering), salg av
tjenester til andre museer og institusjoner m.v. Med dagens lovverk
kommer vi ofte opp i situasjoner hvor spørsmål om merverdiavgiftplikt
dukker opp, noe som medfører ekstraarbeid for museet. I mange tilfeller
må det foretas skjønnsmessige avveininger i forhold til at en stor del av
virksomheten er utfor avgiftsområdet. Vi ser at mange av problemstilling-
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ene er i gråsonen mellom avgiftsplikt og ikke-avgiftsplikt, og avveiningene
her kan ofte være vanskelige.

I tillegg har vi problemstillingene knyttet til forholdsmessig fradrag for
mva som også kompliserer det hele. Her må det foretas skjønn og da også
innenfor de forskjellige delvirksomhetene museet driver. Norsk Folkemu-
seum har tidligere ikke benyttet denne adgangen fullt ut, men har fra og
med 2008 implementert ordningen i våre regnskapsrutiner. Samtidig
fremmer vi krav i forhold til foreldelsesfristen på tre år ettersom vi ser det
er forholdsvis store beløp å hente for museet.

Den forenkling som nå kulturmomsutvalget i sin innstilling legger opp til
vil medføre en betydelig forenkling av situasjonen for museet ettersom all
virksomhet ved museet (dog med ett unntak for Norsk Folkemuseum) i
prinsippet vil være innenfor avgiftsområdet. Vi vil også kunne få en mer
fornuftig disponering av museets totale ressurser ettersom man vil få et
bedre grunnlag for å vurdere om man skal foreta innkjøp av eksterne
tjenester eller utføre arbeider med egne ansatte. Med dagens regelverk blir
alle kjøp av eksterne tjenester 20 % dyrere, noe som i mange tilfeller gjør
at en velger å gjøre arbeidene med egne ansatte selv om dette ikke alltid
vil være den mest fornuftige løsningen totalt sett.

Selv om Norsk Folkemuseum har satset sterkt på bruk av IT-teknologi i
sin virksomhet, står museet overfor store ut ordringer med tanke på å
fornye sine utstillinger og formidlingsuttrykk. Blant annet vil det i framti-
da være langt større bruk av ny digital teknologi i utstillings- og formid-
lingsarbeidet enn hva tilfellet er i dag. Dette er utstyr som krever vesentli-
ge investeringer og som har relativt kort avskrivningstid. Det vil være
vanskelig å delta i den digitale revolusjonen innenfor formidling og histo-
riefortelling om slikt utstyr er 20 % dyrere enn ved full refusjon av mer-
verdiavgiften.

Norsk Folkemuseum støtter også forslaget om en mva-sats på billetter på
8 %, noe som etter vårt skjønn gjør at billettprisene kan holdes tilnærmet
uendret. Ved full sats (25 %) antar vi at det vil bli nødvendig å justere
opp prisene, noe som også vil kunne få negative konsekvenser for besøk-
stallene. Vi ser det ikke som noe problem at det opereres med ulike mva-
satser da vi allerede håndterer dette i dag (bl.a. i forbindelse med kafe-
virksomheten).

Vi vil også bemerke at forslaget vil likestille "kommunale" museer og
"private" museer mht. spørsmålet om mva. Museer som drives i statlig,
fylkeskommunal eller kommunal virksomhet får fradrag for inngående
moms på sine innkjøp, mens museer som er organisert f. eks. som stiftel-
ser (hvilket Norsk Folkemuseum er) ikke får dette fradraget. Innstillingen
legger opp til likebehandling, uavhengig av organisasjonsform for musee-
ne, noe vi ser som svært positivt.
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Når det gjelder spørsmålet om proveny-virkninger, tillater vi oss å stille
spørsmål ved utvalgets beregninger. Vi ser at det vil være vanskelig å
kunne få korrekte anslag ettersom det er så stor forskjell på museene in-
nen museumssektoren mht. størrelse, omfang, ansatte og andre økono-
miske aktiviteter knyttet til virksomheten.

Et forhold som også er av stor betydning, i hvert fall når det gjelder
Norsk Folkemuseums virksomhet, er den betydelige prosjektvirksomheten
ved museet. Prosjektene kommer i tillegg til den ordinære virksomheten
ved museet og de er som hovedregel finansiert av eksterne midler. I tillegg
kan omfanget av prosjektvirksomheten variere ganske mye fra år til år,
slik at en evt. beregning av provenyeffekten for Norsk Folkemuseum ett
enkelt år ikke gir et korrekt bilde av museets ordinære virksomhet. Om-
fanget av prosjektvirksomheten kan faktisk beløpe seg til over 31 mill. kr
for ett år mens denne virksomheten et annet år kan komme ned mot 6
mill. kr. Vi viser i den forbindelse til vedlagte kopi av vårt brev til Kultur-
og Kirkedepartementet den 30. mai 2008, hvor vi har redegjort nærmere
for dette.

Norsk Folkemuseum driver en ganske kompleks virksomhet. Vi vil i den-
ne sammenheng bemerke at man ved innhenting av regnskapstall for
2006 har benyttet for grovt nivå på fordelingen av kostnader og man vil
vanskelig fange opp de kostnadselementer som er utenfor avgiftsområdet.
Dette gjelder bl.a. forsikringskostnader, bankgebyrer mv., bilgodtgjørelse
og diettkostnader, kjøp av enkelte fremmedtjenester, representasjonskost-
nader, enkelte tilskuddsoverføringer (f. eks. til Bogstad stiftelse) og skat-
tekostnader. Videre er det en del kostnader som har en mva-sats på 8 %
(taxi, tog, hotellopphold mv.).

Vi finner det i denne sammenheng riktig å gjøre oppmerksom på at av
drifts- og vedlikeholdskostnader ("Ikke ref.ber.") 12006 (jf. KKD's over-
sikt som er vedlagt) på 44,5 mill kr, så er  drøyt 27,5  mill kr av kostnade-
ne knyttet til museets prosjektvirksomhet dette året. Videre har man ikke
fanget opp at Norsk Folkemuseum driver rideskoleundervisning, som
også etter en evt. momsreform fortsatt vil ligge utenfor avgiftsområdet.
Kostnadene knyttet til denne virksomheten på dette området utgjør ca. 1
mill. kr. Museets "ordinære" andel blir således ca. 16 mill. kr, noe som
gir en helt annen provenyvirkning for museets ordinære museumsvirk-
somhet enn det som fremkommer i KKD's oversikt. Legger vi dette til
grunn, vil avviket i forhold til KKD's beregning utgjøre en differanse i
størrelsesorden 5,5 mill. kr

Norsk Folkemuseums prinsipale standpunkt i denne sammenheng er at
man ved innføring av kulturmoms ikke korrigerer tilskuddsordningen for
effekten av momsomleggingen. På denne måten får man en vesentlig styr-
king av museumssektorens økonomiske rammer og som kommer nesten
alle museer til gode. Skal man derimot justere tilskuddordningene for
provenyeffekten, må det foretas bedre og mer nøyaktige beregninger enn
de som er foretatt så langt. Som det er påpekt foran, vil en omlegging ut
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fra de provenyberegninger som nå ligger til grunn, få svært alvorlige føl-
ger for Norsk Folkemuseums virksomhet. Så vidt vi kan se, vil dette kun-
ne utgjøre et direkte tap for museet i størrelsesorden 5 - 6 mill. kr.

Med v ilig Isen
Nors Yolk useum

Olav Aaraas
Direktør
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