
Kommentar til beregninger foretatt av Sats Norge  AS vs  kulturmomsutvalget

Kulturmomsutvalget har kommet frem til at treningsbransj en vil oppnå en skattelette på
MNOK 80 ved  innføring  av nye mva  regler  (8/25%-modellen ).  Resultat av beregninger
foretatt av  Sats Norge er motstridende med beregningene  foretatt av  momsutvalget.

Kommentar til Sats Nor es bere nin er:
Av totale inntekter på TNOK 441.819 i 2006, utgjorde avgiftsfri omsetning TNOK 408.634.
Uten prisøkning innebærer innførsel av utgående mva på 8% en inntektsreduksjon på TNOK
30.269. Fordelen ved å fradragsføre alt av inngående mva veier ikke opp mot
inntektsreduksjonen. Reduserte kostnader som følge av økt mva fradrag utgjør TNOK 16.784.
Årsaken til at kostnadsreduksjonen ikke er større grunner i at de største kostnadspostene i SN
er husleie og personal (lønn). Disse kostnadene vil ikke påvirkes av den foreslåtte mva
modellen.

Investeringene utgjorde i 2006 MNOK 33. Aktivert treningsutstyr utgjorde TNOK 12.650.
Her var hele mva beløpet balanseført (dvs. ikke fradragsført). Oppussing/tilretteleggelse av
lokale utgjorde TNOK 13.323. Det meste av disse kostnadene var aktivert etter fradrag for
mva i hht fordelingsnøkkel (7%). Øvrige investeringer var enten fradragsført i hht. nøkkel
eller balanseført med mva i sin helhet. Når en sammenligner aktivert beløp med dagens
regelverk med foreslåtte mva modeller, ser vi at sistnevnte vil medføre en mva besparelse på
TNOK 6.516. Dette forutsetter vel å merke investeringer på 2006 nivå. Dette var et år med
høye investeringer i Sats målestokk. I et "mer normalt" år vil investeringseffekten være
mindre (gjennomsnittlig investeringsnivå over de 4 siste årene er MNOK 21).

Oppsummert - utslag ved 8/25% modellen:
• Inntektsreduksjon på TNOK 30.269
• Kostnadsbesparelse  (driftskostnader) - TNOK 16.784
• Mva besparelse på investeringer  TNOK 6.516
3 Tap  som må bæres av SN: TNOK  6.970.

Oppsummert  -  utslag ved 25/25% modellen:
• Inntektsreduksjon  på TNOK 81.727
• Kostnadsbesparelse  (driftskostnader) - TNOK 16.784
• Mva besparelse på investeringer TNOK 6.516
3 Tap som må  bæres av SN: TNOK 58.427.

Dette impliserer at Sats Norge må øke prisene for å være i stand til å levere samme
regnskapsmessige resultat som før eventuelle mva endringer.

Prisøkning ved 8/25% modellen: 2%
Prisøkning ved 25/25% modellen: 18%

Prissensitivitet er ikke medtatt i beregningen.
Beregningene er foretatt på 2006 tall.


