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Høring - NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget.

Norsk Pensjonistforbunds høringssvar sendes også elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Norsk Pensjonistforbund er den største norske interesseorganisasjon for alderspensjonister med
170.000 medlemmer spredt over hele landet i ca. 1.000 lokale foreninger/lag og 19
fylkesforeninger/lag. Forbundet har samarbeid med pensjonistorganisasjonene utgått fra offentlig
sektor og utarbeider høringssvar på vegne av disse.
Disse er; Forsvarets Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Landsforbund, Postpensjonistenes
Landsforbund, Telepensjonistenes Landsforbund, Politiets Pensjonist-
forbund og Statens Vegvesens Pensjonistforbund. I tillegg deltar LO-stat i vårt arbeid sammen med
Fagforbundet som også har alle sine pensjonerte medlemmer kollektivt innmeldt
i Norsk Pensjonistforbund.

Generelt:
Samtlige pensjonistorganisasjoner er ”non-profitt” interesseorganisasjoner, fortrinnsvis for
alderspensjonister. Hovedorganisasjonenes inntekter er i hovedsak kontingenter og mindre tilskudd
fra det offentlige. Lokalforeningenes inntekter er kontingenter fra medlemmene og lokale
finansarrangement mens fylkesforeningene får støtte fra hovedorganisasjonen og avgift/kontingent
fra de lokale foreninger. En del av de offentlig tilsattes pensjonistorganisasjoner blir i noen grad
støttet økonomisk av sin tidligere arbeidsgiver gjennom særskilte ordninger med lokaler
vederlagsfritt til rådighet og andre støtteordninger av mindre omfang. Et felles kjennetegn for
organisasjonene er begrenset økonomi og usikre rammevilkår på lengre sikt. For Norsk
Pensjonistforbund har det også vært maktpåliggende å dimensjonere kontingenten til et nivå som
gjør at også de mange økonomisk svakstilte pensjonister kan delta i vår organisasjons arbeid.
Landsmøtet har besluttet at kontingenten årlig skal fastsettes i forhold til Folketrygdens Grunnbeløp
(G). Landsstyret har i sine senere budsjettvedtak satt kontingenten for inneværende
landsmøteperiode til 0,16 % av Grunnbeløpet (G).
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Side 2

Pensjonistorganisasjonene og momsbetaling.
Som interesseorganisasjoner er pensjonistorganisasjonene i hovedsak ikke omfattet av ordningen
med merverdiregistrering. Organisasjonenes medlemsblad er juridisk sett en selvstendig enhet med
separate årsregnskaper hvor ut- og inngående moms kommer fram.
Medlemsbladenes økonomi er likevel så svak at de må subsidieres gjennom de respektive
organisasjoners regnskap. Disse forholdene er medvirkende til at organisasjonene betaler full avgift
for alle kjøp m.v. til aktiviteter i organisasjonens regi, herunder alle varer etc. vi bruker i vårt
tjenesteapparat. Utgiftene til betaling er en betydelig post i våre regnskaper. Vi oppfatter disse
utgiftene som en direkte og diskriminerende skatt på vårt frivillige og interessepolitiske arbeid, i
særlig grad er våre 1000 lokalforeninger rammet. Vi gir således vår støtte til en statlig
registreringsordning som kan eliminere disse forholdene i størst mulig grad. Vi gir også støtte til
forslaget om en avgift, 8 %, på de tjenester som etter breddemodellen gjøres avgiftspliktige.

Kulturmomsutvalget har anført at en breddemodell hvor det ilegges 8 pst. merverdiavgift samt
innføres en skjermingsmodell for veldedige og allmennyttige organisasjoner vil gi et provenytap for
Staten på 640 millioner.

Norsk Pensjonistforbund vil for sin del bemerke at det anførte provenytapet, som, må sies å være
lavt, må veies opp mot verdien av de tusenvis av ulønnede årsverk som utføres i de nevnte
organisasjonene. For Norsk Pensjonistforbund alene er antall årsverk i de 1000 lokal-
foreningene/lagene og 19 fylkessammenslutningene anslått til flere tusen.
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