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HØRING  - NOU 2008:7  Kulturmomsutvalget

Det vises til Deres brev av 2. april 2008.

Saken er behandlet av NARFs fagutvalg som har kommet frem til at breddemodellen er det
eneste av alternativene som Kulturmomsutvalget foreslår i NOU 2008:7 som kan ses på som
en forenkling. Vi vil imidlertid påpeke at det også ved en eventuell innføring av
breddemodellen vil være behov for klare regler og retningslinjer som avgrenser og gjør
regelverket praktikabelt for alle berørte aktører. Ved utarbeidelsen av et lovforslag vil det
blant annet være behov for:

- klargjøringer knyttet til næringsbegrepets betydning for kultur og idrettsektoren
- registreringsgrense og eventuelt også et fribeløp på et forsvarlig nivå slik at de mindre

aktørene ikke uhensiktsmessig blir pliktig til å registrere seg i avgiftsmanntallet
- gjennomgang av hvor og i hvilken grad det vil oppstå avgiftskumulasjon på de

områder der hvor unntak foreslås opprettholdt

Det er viktig at kultur og idrett ikke blir belastet med mer byråkrati i form av krav til
avgiftsregistrering og strengere krav til regnskapsførsel som ikke kan forsvares ut fra
økonomien i den enkelte organisasjon, idrettslag etc. Høyere registreringsgrense antas å være
den beste og minst kompliserende måten å skjerme de mindre aktørene innenfor veldedige og
allmennyttige organisasjoner. Vi er redd for at en innføring av et fribeløp vil kunne
komplisere regelverket og skape nye problemstillinger.

NARF ber om at departementet særlig vektlegger hensynet til et enkelt og praktikabelt
regelverk.
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