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Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum viser til deres brev av 2. april. Siden merverdiavgiftsreformen
ble innført 1. juli 2001, har museet vært stilt ovenfor store utfordringer på dette området. Museets
tilskudd fra Riksantikvaren var inntil i år definert som kjøp av tjenester og utløste alene at vi kom
med i merverdiavgiftsmanntallet.

Det har hele tiden vært i vår interesse å følge en mest mulig korrekt merverdiavgiftspraksis.
Museet har derfor flere ganger fått sin regnskapsførsel gjennomgått av revisor. I tillegg har vi hatt
en løpende dialog med Riksantikvaren, samt tatt kontakt med samtlige fylkesskattekontor og
likesinnede museer. Disse undersøkelsene har vært både tidkrevende og kostbare. Det er derfor i
museets interesse at det blir etablert et mer oversiktlig og helhetlig regelverk som gir mindre
byråkrati og lavere administrative kostnader.

Full fradragsrett
Det vil være en meget stor forbedring dersom den foreslåtte breddemodellen innebærer at museet
får fullt fradrag for inngående merverdiavgift. Om det i praksis skal medføre en forenkling er vi
av den oppfatning at dette må gjelde for hele virksomheten (les: alle merverdiavgiftspliktige kjøp
og investeringer) uten unntak. Vi nevner dette nettopp fordi det flere steder påpekes at et slikt
fradrag bare er hovedregelen som det imidlertid i utgangspunktet kan gjøres unntak fra. Et hvert
unntak mener vi vil føre til å komplisere regelverket.

Fleksibel modell
Registreringsgrensen foreslås hevet fra 140 000 til 300 000 kroner. De med liten omsetning skal
dermed slippe den administrative byrden avgiftsplikt medfører. Samtidig åpnes det for en frivillig
registrering for de som omsetter under dette beløpet. Vi er av den oppfatning at det ville vært
enklere om alle virksomhetene, uavhengig av størrelse, hadde samme regelverk å forholde seg til.
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Provenytap for staten
For at virksomheten skal kunne føre fradrag for kjøp og investeringer med 25 prosent
merverdiavgift, er det foreslått en merverdiavgiftssats på hovedsakelig 8 prosent for salg av
tjenester. Staten vil da muligens dekke sitt provenytap ved å redusere tilskuddet tilsvarende.
Eventuelt er det foreslått at de deler av kulturområdet som bidrar til det største tapet benytter den
ordinære satsen på 25 prosent. Kriteriene for å komme inn under denne ordningen er ikke
spesifisert. En slik oppdeling mener vi også vil komplisere regelverket unødvendig. Enten bør 8
eller 25 prosent gjelde for alle. 25 prosent bør brukes dersom konsekvensen av å bruke 8 prosent
blir kutt i tilskuddene. Bruk av 25 prosent gir også færre prosentsatser å forholde seg til.

Konklusjon
Museet er for en ens merverdiavgiftspraksis. Den administrative byrden avgiftsplikt medfører bør
reduseres til et minimum. Regelverket bør derfor forenkles og unntak bør unngås.
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