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Oslo, 27.  juni 2008

HØRINGSUTTALELSE -  NOU 2008 :7 KULTURMOMSUTVALGET

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) viser til departementets høringsbrev av 2. april 2008,
og kulturmomsutvalget utredning NOU 2008:7. Vi har gjennomgått utredningens forslag til
endringer i merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet, og avgir følgende
høringsuttalelse.

NKRF  mener at følgende momenter bør vurderes:

1. Forslaget vil åpne for mange nye aktører i merverdiavgiftssystemet. Mange av aktørene
kan mangle nødvendig kompetanse til å følge opp avgiftsplikten forslaget medfører, noe
som vil øke risikoen for feilaktig håndtering av merverdiavgiften. Dette vil kreve økte
kontrolltiltak mot feilaktig bruk av regelverket.

2. Forslaget kan medføre økt insitament for organisasjonstilpasninger, ved å slå sammen
eller splitte lag og foreninger, ut fra ønsket mva-behandling i det enkelte tilfelle.

3. Mange idretts- og kulturanlegg blir finansiert med dugnad, innsamling, tippemidler og
kommunale tilskudd. Etter dagens ordning, blir det gjort ulike tilpassinger for å oppnå
maksimal kommunal merverdiavgiftskompensasjon. Ofte gjelder dette kombinerte bygg
som blir brukt til skole, kultur og idrett. Ved at kommunen står som eier, og låner
(symbolsk leie) bygget ut på kveldstid, kan de oppnå full kompensasjon. Dersom det i
stedet blir tatt (mer enn en symbolsk) leie i form av direkte betaling eller dugnad, skal
kompensasjonen reduseres. Disse anleggene/lagene har normalt ikke en omsetning som
gjør at de kommer inn under forslaget til ny ordning.

4. Store anlegg med stort reklamepotensial, organiseres allerede etter nåværende regelverk
ofte i egne selskaper og oppnår fradrag for merverdiavgift.

Vennlig hilsen
N unerevisorforbund
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