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Kulturmomsutvalget

Vi viser til  Kulturmomsutvalgets rapport om et utvidet merverdiavgiftsgrunnlag på kultur- og
idrettsområdet  (NOU 2008:07).

Kulturmomsutvalget anbefaler i sin rapport å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og
idrettsområdet ved bruk av en breddemodell med en sats på 8 pst. Vi vil i denne
høringsuttalelsen be om at utvalgets anbefaling ikke følges og at dagens
merverdiavgiftsgrunnlag beholdes og at adgangsbilletter til blant annet konsertarrangementer
fortsatt unntas merverdiavgift.
Goldstar Music er en konsertarrangør og artistformidler. Vi vil derfor konsentrere
høringssvaret til konsertområdet.

I NOUens kapittel 17, tabell 17.6, vises det provenyberegninger for den delen av
kultursektoren som ikke mottar offentlig støtte. Beregningene, basert på Telemarksforsknings
datagrunnlag, viser at for konserter vil en inngående mva sats på 25 % og en utgående mva
sats på 8 % gi et totalt provenytap for staten på 25 millioner kr. Dette er basert på at
inngående mva, fradrag, utgjør kr 50 millioner kr mens utgående mva bare utgjør 25 millioner
kr. Aggregert vil dette da tilsi at billettinntektene utgjør 337,5 millioner kr (ink mva)', og de
fradragsberettigede kostnadene utgjør 250 millioner kr (ink mva)2. Dette tilsier igjen at
fradragsberettigede kostnader utgjør om lag 74 % av billettinntektene fra en konsert.

Goldstar Music kjenner ikke igjen dette kostnadsbildet som blir presentert. Goldstar Music
har siden oppstarten i november 2004 gjennomført nærmere 1030 konserter, hvorav over 300
er konserter hvor Goldstar Music har vært arrangør eller medarrangør. Dette vil si at selskapet
har oversikt over alle inntekter og utgifter ved konserten. Konsertene har også blitt
gjennomført på et bredt spekter av konsertscener, fra små konsertsteder med en kapasitet på
rundt 150 besøkende til store scener som Oslo Spektrum. Vår erfaring er at den største delen
av kostnadene ved en konsert er ikke fradragsberettigede kostnader, i første rekke
artisthonorarer, men også lønnskostnader. Fradragsberettigede kostnader utgjør ikke en så stor
andel av billettinntektene som beregningene i NOU 2008:07.

På`bakgrunn av vår erfaring innen konsertvirksomhet ønsker vi derfor å be Finansministeren
ikke følge anbefalingen fra kulturmomsutvalget og i stedet beholde dagens momsordning.

Ve ighii en,

or eir ullaksen
D ig leder, Goldstar Music.
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