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NOU 2008:7  Kulturmomsutvalget

LHL, Landsforeningen for hjerte-  og lungesyke har gjennomgått ovennevnte utredning og
har følgende kommentarer. Vi er  skuffet over at Kulturmomsutvalgets mandat ble
avgrenset slik at utvalget ikke kunne vurdere et generelt merverdiavgiftsfritak for
frivillige organisasjoner.  Vi mener det burde ha vært en naturlig del av en slik utredning
og i tråd Soria Moria-erklæringen om å  "utrede muligheten  for en varig ordning for
momskompensasjon  for frivillige  organisasjoner  ".  Vi forventer imidlertid at spørsmålet
momsfritak for frivillig organisasjoner vil, være en del av Regjeringens oppfølging av
Kulturutvalgets utredning,  slik finansminister Kristin Halvorsen skriver i brev til
Frivillighet Norge 21 .  april i år.

LHL er medlem både av Frivillighet Norge og av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
(FFO) som begge leverer høringsuttalelser til utredningen. Vi stiller oss bak uttalelsene
fra disse organisasjonene så vel som særmerknadene i utredningen fra medlemmene
Birgitte Brekke og Børre Rognlien. I tråd med dette er våre hovedsynspunkter:

LHL mener det må settes i gang et utredningsarbeid med det som målsetting å finne
en ordning som kan gi frivillige organisasjoner fullt momsfritak.

LHL støtter en forenkling av dagens tjenestemomskompensasjon under den klare
forutsetning at rammen økes tilstrekkelig til å sikre at ingen mottar mindre
kompensasjon enn det som ligger i dagens ordning.

LHL mener momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner er en
overgangsordning mot fullt momsfritak for frivillige organisasjoner.
LHL støtter forslaget om en skjermingsregel overfor små frivillige organisasjoner
gjennom innføring av en frivillig momsregistrering for veldedige og almennyttige
organisasjoner. I stedet for å heve grensen fra 140 000 til 300 000 kroner mener LHL
grensen bør settes til 500 000 kroner.

(For utdyping av disse punktene, se høringssvar fra FFO og Frivillighet Norge.)
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Uheldig med moms på aktivitet og deltakelse
LHL mener at forslagene om utvidet merverdiavgiftsgrunnlag på kultur- og
idrettsområdet er uheldige - både i et forebyggings- og et tilgjengelighetsperspektiv.

Innføring av moms på billetter til kultur- og idretts-arrangementer og på retten til å drive
idrett  vil bety  økte billettpriser på kultur- og idrettsarrangement så vel som økte kostnader
ved å delta i fysisk aktivitet .  Vi mener forslaget til utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget
på disse områdene har uheldige sider som utvalget burde gått mer inn i.

Billettprisene både på kultur- og idrettsarrangementer er allerede høye. Å kreve
merverdiavgift på toppen, vil bety enda dyrere billetter. Økonomi er en faktor som kan
bidra til å ekskludere mange fra deltakelse i kulturelle aktiviteter. Personer med nedsatt
funksjonsevne har i gjennomsnitt dårligere økonomi enn andre. Vi mener staten må velge
løsninger som bidrar til å øke tilgjengeligheten i stedet for å snevre den inn.

Når det gjelder forslaget om å legge merverdiavgift på retten til å drive idrett, mener LHL
det er et uheldig forslag i et folkehelseperspektiv. Det er også feil signal i forhold arbeidet
med å utjevne sosiale helseforskjeller. Riktignok går utvalget inn for noen unntak
(medlemskontinget), men høyere brukeravgifter på fysisk aktivitet og idrett vil ikke få
flere til å delta i helsefremmende og forebyggende fysisk aktivitet. LHL forutsetter at
treningssentra og svømmeanlegg forblir momsfrie.

Med vennlig hilsen
Landsforeningen

for hjerte- og lungesyke

Ø
H stad

fung. fo u sleder
r

Frode Jlhren
generalsekretær

Landsforenin en for h'erte- o lun es ke


