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Den Norske Impresario Forening utgjør i dag 41 medlemsbedrifter med anslagsvis 120 ansatte som
arbeider profesjonelt med turneplanlegging, samt teater- og konsertadministrasjon for flere tusen
norske artister.

Vi har i mail av 210508 stillet spørsmål om hva som menes med ”høy omsetning”, uten at det er blitt
besvart i brev av 150508 fra departementet. Aktører med ”høy omsetning” kan som kjent risikere å få
pålegg om å beregne 25 % mva på billetter til kultur- og idrettsarangementer. Således stiller vi oss
fremdeles undrende til hvem dette skal gjelde for innenfor vår bransje. Vi vil gjerne få opplyst hvorvidt
departementet er i stand til å besvare dette.

Etter vår oppfatning er det utidig å sette opp en høringsfrist uten at svært essensielle fakta foreligger
hva statens inndekning av provenytap angår. Vi stiller også spørsmål ved utvalgets sammensetning
da de mot alle odds er enstemmige i sine uttalelser. Vi tør hevde at det panelet ikke er representativt
for Norske kulturinteresser.

Hva gjelder mva på billetter generelt er Denif sterkt i mot at dette innføres. Dette vil kun tjene de
instanser som går med underskudd. Alle andre kulturaktører vil lide, det samme gjelder for publikum.
Resultatet er gitt: mange produksjonsselskaper vil opphøre, artister, deres støtteapparat og
leverandører vil få sterkt redusert omsetning, og endelig vil den norske stat sitte igjen med regningen.
Det eneste riktige etter vårt skjønn er at det snarest innføres 0-sats for samtlige produsenter av kultur-
og idretts arrangementer samtidig som man eventuelt kan redusere den offentlige støtten for enkelte
aktører tilsvarende. Dette vil igjen medføre en inspirasjon til økt innsats og vekst som igjen øker
statens inntekter. Vi minner også om at et vellykket kulturarrangement gir store ringvirkninger i form av
økt omsetning i en rekke andre næringer.

Med vennlig hilsen
For styret

Per Langsholt
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