
1

Norsk filmklubbforbund | Dronningens gate 16 0152 Oslo
tel 22474680 | fax 22474692 | e-post nfk@filmklubb.no | www.filmklubb.no

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Oslo den 26. juni 2008

HØRINGSUTTALELSE NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget

Norsk filmklubbforbund har lest forslaget til ny ordning med merverdiavgift for
kultur. Ingen av løsningene utvalget kommer frem til, breddemodellen,
subjektmodellen eller aktivitetsmodellen, vil falle spesielt heldig ut for
filmklubbvirksomheten, som er en frivillig, ideell kulturvirksomhet, bestående av små
driftsenheter med lav omsetning. Det anbefalte forslaget ser ut til å favorisere
organisasjoner med stor økonomisk aktivitet.

Argumentasjonen for hvorfor og hvordan man skal endre merverdiavgiftsordningen
går i stor grad på at ordningen skal være lett å administrere, at staten ikke skal tape
(for mye) inntekter og at det skal være lettere for kulturbasert næring å få fratrekk på
sine utgifter. Dette er selvsagt bra, men hensynet til små frivillige
kulturorganisasjoner og foreninger synes i stor grad fraværende i dette bildet.

Filmklubbene (ca 70 filmklubber og 30 barnefilmklubber fordelt over hele landet) er
gjennomgående små virksomheter som alle drives på frivillig basis. De har sjelden et
budsjett på over 100.000 kroner per år. Inntektene består av medlemskontingent og
billettinntekter fra filmvisningene. Utgiftsposter er bl.a. produksjon av
informasjonsmateriell, kontorutgifter, porto, filmleie og leie av lokaler. De fleste
filmklubber er altså for små til at det kan bli aktuelt med mva registrering. Eventuell
registrering vil gjøre regnskapsføringen mer komplisert for klubbene.

Både filmklubbene og filmklubbforbundet ble rammet av innføringen av mva på brev
og pakkepost når dette ble innført for noen år siden. På samme måte ble filmklubbene
rammet da det ble innført merverdiavgift på kinofilm i 2005. Begge ganger ble
prispåslaget for de nevnte tjenester 25 %, uten at filmklubbene hadde mulighet for å
trekke fra mva på inngående regninger. Mens innføring av mva på kinobilletter gav
kinoene mulighet til å trekke fra 25 % inngående mva, mens bare 8 % ble lagt på
billettsalget, satt filmklubbene igjen med 25 % inngående mva og ingen
fratrekksmuligheter
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Norsk filmklubbforbund mener at merverdiavgift er et virkemiddel som hører hjemme
i næringsvirksomhet, ikke i kulturell og ideell virksomhet. Slik virksomhet vil i de
aller fleste tilfelle ikke generere noen økonomisk merverdi, snarere kan vi snakke om
økonomisk mindreverdi. Som utvalget nevner kan dette bli et tap for staten, som da
igjen eventuelt kan begrenses ved å gi mindre offentlig støtte til kultur. Tilsvarende
må det da sørges for høyere støtte til dem som rammes eller er blitt rammet av
endringer i mva lovgivningen. Filmklubbene er, som nevnt, allerede rammet negativt
av endringer i merverdiavgiftslovgivingen. Blir det anbefalte forslaget vedtatt må det
vurderes å øke den offentlige støtten til filmklubbvirksomheten.

Dersom mva lovgivningen skal endres, ønsker vi at en eventuell mva reform gir
organisasjoner og foreninger som driver med frivillige og ideelle kulturaktiviteter
fratrekk for merverdiavgift på inngående regninger, mens det legges en nullavgift på
alle inntekter.
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