
V'cbc. S

SCH JØDT

NOTAT

Til: SATS

v/ Anders Grøterud

Fra: Advokatfirmaet Schjødt DA

Dato : 11. juni 2008

NOTAT - STATSSTØTTE VURDERING AV "KULTURMOMS"

1. INNLEDNING

1.1.1 Formålet med notatet er å vurdere de forslag som er kommet fra

"kulturmomsutvalget" opp mot statsstøttereglene, dvs. EØS-avtalen artikkel 61 og

Lov om offentlig støtte.

1.1.2 Konklusjonen er at - i det omfang foretak som driver økonomisk virksomhet

omfattes av utvalgets forslag - foreligger det ulovlig statsstøtte i strid med EØS-

avtalen artikkel 61 som må notifiseres til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for

eventuell godkjenning.

1.1.3 "Kulturmomsutvalget" ble satt ned for å gjennomgå merverdiavgiftsregelverket på

kultur- og idrettsområdet. Utvalgets konklusjoner fremgår av NOU 2008: 7.

1.1.4 Utvalget foreslår en modell (breddemodellen) for utvidelse av

merverdiavgiftsgrunnlaget der man opphever sentrale merverdiavgiftsunntak på

kultur- og idrettsområdet. Blant annet omfatter dette unntaket om retten til å utøve

idrettsaktivitet. Opphevelsen innebærer at det skal legges utgående merverdiavgift

på omsetningen av slike tjenester. Samtidig vil virksomhetene som omsetter disse

tjenestene i utgangspunktet få fullt fradrag for inngående merverdiavgift til denne

virksomheten. Utvalget anbefaler en sats på 8 % for disse tjenestene.

1.1.5 Utvalget foreslår likevel å opprettholde unntaket for medlemskontingent til ideelle

organisasjoner og foreninger.
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1.1.6 Behovet for å skjerme frivillig virksomhet som følge av den utvidelsen av

avgiftsgrunnlaget som breddemodellen innebærer, foreslås ivaretatt gjennom en

forhøyelse av den særskilte registreringsgrensen for veldedige og allmennyttige

organisasjoner fra dagens NOK 140.000 til 300.000 (evt. 500.000).

1.1.7 Utvalget har videre sett på hvordan statens provenybortfall eventuelt kan dekkes

inn. Utvalget peker på at tapet kan dekkes inn ved å foreta trekk i overføringene til

de deler av kultur- og idrettsområdet som mottar statlige overføringer, eller ved å

benytte den ordinære satsen på 25 % for de deler av kultur- og idrettsområdet som

bidrar til det største provenytapet og som har størst omsetning.

2. UTVALGETS FORSLAG -  BREDDEMODELLEN

2.1 Utvalgets vurdering av breddemodellen i forhold til statsstøttereglene

2.1.1 Utvalget har i NOUens kap. 16 vurdert enkelte sider av breddemodellen opp mot

statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Utvalget redegjør overfladisk for kravene etter

EØS-avtalen artikkel 61(1), men foretar ingen inngående vurdering av vilkårene

eller hvorvidt de er oppfylt.

2.1.2 Utvalget uttaler at "breddemodellen kan ha enkelte problematiske sider til

statsstøtteregelverket". Utvalget viser til at en kombinasjon av merverdiavgiftsplikt

og offentlige tilskudd i noen grad kan virke inn på konkurransesituasjonen hvor det

bare er noen aktører som mottar slike tilskudd.

2.1.3 Enkelte av virkningene av breddemodellen kan etter utvalgets syn imidlertid

forklares ut fra merverdiavgiftssystemets logikk. Dette innebærer at det såkalte

"selektivitetsvilkåret" i EØS artikkel 61(1) i så fall ikke er oppfylt, og dermed at det

ikke foreligger ulovlig statsstøtte  selv om  mottageren av støtten er et foretak som

driver økonomisk virksomhet.

2.1.4 Utvalget viser i denne forbindelse til Finansdepartementets brev av 18. september

2007 til ESA i pågående sak om nullsatsordningen for aviser. Den argumentasjon

som utvikles går i korthet ut på at forskjellige avgiftssatser er en iboende del av

MVA-systemet. Det tilføyes at en uunngåelig konsekvens av forskjellige

avgiftssatser er at det kan oppstå situasjoner som oppleves som

konkurransevridende i grensesonen mellom de enkelte avgifter.

2.1.5 Avslutningsvis viser utvalget til at "man ikke er sammensatt med tanke på å foreta

en detaljert analyse av regelverket om statsstøtte, og vil derfor anbefale at man ser

nærmere på dette ved oppfølgningen av utvalgets utredning". I

I Se NOUens pkt. 16.4.2
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2.2 Vurdering

2.2.1 Vilkårene for statsstøtte er i korthet at det skal foreligge en økonomisk fordel som

på en eller annen måte finansieres av offentlige midler. Fordelen skal komme en

eller flere foretak til gode - selektivitetsvilkåret - og må ikke være en følge av selve

avgiftens system eller logikk. Videre skal det foreligge (i det minste) en potensiell

konkurransevridning og en potensiell påvirkning av samhandelen.

2.2.2 Hva angår  den økonomiske  fordel,  skal breddemodellen i prinsippet medføre en

utvidelse av merverdiavgiftsplikten ved at de sentrale merverdiavgiftsunntak på

kultur- og idrettsområdet oppheves .  I utgangspunktet vil alle disse tjenestene etter

forslaget bli ilagt en avgift på 8 %. Virkningene av en slik ordning er imidlertid at

virksomheter som mottar offentlige overføringer også vil bli avgiftspliktig ,  og disse

vil gjennomgående kunne levere negative omsetningsoppgaver .  Dette  skyldes

større inngående enn utgående mva. I tillegg vil dessuten betaling av

medlemskontingent til ideelle organisasjoner og foreninger fortsatt være unntatt.

2.2.3 Dersom disse foretakene (de som vil kunne levere negative omsetningsoppgaver og

de unntatte organisasjoner og foreninger) kan sies å få en økonomisk fordel som

følge av denne breddemodellen, anses tiltaket å være støtte i EØS-avtalens forstand.

Dette er ikke tvilsomt. Det er også klart at disse foretak vil kunne tilby sine tjenester

til en lavere pris enn de foretak som er undergitt den alminnelige MVA-sats på 25

%.

2.2.4 Utgangspunktet er at skatte- og avgiftslettelser og fritakelser innebærer en

økonomisk fordel for de omfattende foretak?

2.2.5 ESA har i sin beslutning nr. 155/07/COL av 3. mai 2007 uttalt at "the payment of

input tax is an operating cost related to purchases in the normal course of an

undertakings' economic activity, which is normally borne by the undertaking

itself". ESA var av den oppfatning at i den grad norske myndigheter kompenserer

inngående MVA på kjøp av varer og tjenester til visse foretak, gir de disse foretak en

økonomisk fordel.

2.2.6 De virksomheter som karakteriseres som frivillige vil få en økonomisk fordel ved å

bli skjermet fra avgiftsreglene i forhold til de øvrige virksomheter som vil være

avgiftspliktige. Videre vil de virksomheter som mottar offentlige overføringer, og

dermed vil kunne levere negative omsetningsoppgaver, slik motta en statlig

utbetaling. Utvalget uttaler selv at innføring av merverdiavgiftsplikt for tjenester

som ytes med en stor del av offentlige tilskudd i realiteten kan bety økt offentlig

støtte til virksomheter som tilbyr disse tjenesten, og at dette innebærer en netto

statlig utbetaling og indirekte støtte. Følgelig vil disse virksomhetene få en

økonomisk fordel.

2 Jf. FADs veileder til EØS- avtalens regler om offentlig  støtte pkt. 2.1.
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2.2.7 Når det gjelder unntaket for medlemskontingent til visse organisasjoner og

foreninger, kan denne medlemsavgiften anses som vederlag for bl.a. instruksjon,

veiledning mv. Dette er uttalt av utvalget i NOUen pkt. 5.3.2, hvor det for øvrig

fremgår at enkelte av disse tjenestene også omsettes av konkurrerende

virksomheter. I konkurranse med disse virksomheter vil de organisasjoner og

foreninger som er omfattet av unntaket, klart få en økonomisk fordel.

2.2.8 Følgelig vil både de skjermede frivillige virksomheter, de virksomheter som som

følge av offentlige overføringer kan levere negative omsetningsoppgaver og de

organisasjoner og foreninger som vil være omfattet av unntaket for

medlemskontingent, få en økonomisk fordel sammenlignet med de øvrige

virksomheter, og det vil derfor foreligge støtte etter EØS artikkel 61(1).

2.2.9 Hva angår vilkåret om  offentlige  midler,  er det klart at denne støtten  ytes  direkte fra

staten ,  og kommer derfor fra statsmidler ,  jf. EØS artikkel 61(1).

2.2.10 Hva angår  foretakskriteriet,  vil Staten gjennom breddemodellen yte en økonomisk

fordel til de skjermede såkalte frivillige virksomheter, men også til de virksomheter

som kan innlevere negative omsetningsoppgaver som følge av offentlige tilskudd.

Spørsmålet er om disse virksomheter utøver økonomisk aktivitet og anses å være

"foretak" etter EØS artikkel 61(1). Med økonomisk aktivitet menes en virksomhet

som består i å tilby varer og tjenester i et marked i konkurranse med andre aktører.

2.2.11 Utvalget deler aktørene i kultur- og idrettssektoren inn i tre grupper; aktører som

utelukkende driver økonomisk aktivitet, aktører som alene ivaretar sosiale eller

kulturelle funksjoner og aktører som både bedriver ikke-økonomiske aktiviteter og

økonomiske aktiviteter. Utvalget vurderer kort hvilke grupper som kan anses å

være foretak, men går ikke nærmere inn på vurderingen av hvilke virksomheter

som omfattes av de ulike grupper.

2.2.12 Det kan hevdes at de frivillige virksomheter som er skjermet ikke utøver økonomisk

aktivitet, men disse virksomhetene må vurderes nærmere for nettopp å ta stilling til

dette spørsmålet. De virksomheter som vil bli "skjermet" etter utvalgets forslag er

de virksomheter som har en omsetning på under NOK 300.000 (evt. 500.000). Selv

om noen av disse foretakene har en omsetning på under NOK 300.000 kan de

fortsatt være foretak dersom de utøver økonomisk aktivitet.

2.2.13 Når det gjelder de virksomheter som vil kunne levere negative

omsetningsoppgaver, vil mange av disse virksomhetene være foretak som tilbyr

tjenester på et marked i konkurranse med andre aktører, og følgelig anses å være

foretak. Av ESAs beslutning nr. 155/07/COL fremgår at selv om noen aktører som

mottar refusjon av inngående MVA ikke tilfredsstiller kravet til å være et foretak, er

det  tilstrekkelig  at noen av de begunstigede av støttetiltaket er foretak for å anse
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tiltaket som sådan å være i strid med statsstøtteregelverket.3

2.2.14 Følgelig må det legges til grunn at det vil være situasjoner der støtten ytes til foretak

og dermed er foretakskriteriet etter artikkel  61 oppfylt.

2.2.15 Hva angår  selektivitetskriteriet  synes utvalget å være av den oppfatning at kriteriet

ikke er oppfylt fordi forskjellsbehandlingen kan begrunnes i skattesystemets logikk.

2.2.16 Unntak fra skatte- og avgiftsområdet vil i utgangspunktet anses for å gi en selektiv

fordel for de unntatte sektorer eller bedrifter.4 Det er imidlertid klart at et støttetiltak

ikke anses for selektivt dersom en avgiftsmessig forskjellsbehandling kan begrunnes

som en naturlig og logisk del av systemet.

2.2.17 ESA anså i beslutning  Nr. 225/06/COL at Lov  om kompensasjon for merverdiavgift

utgjorde et selektivt tiltak. Loven fastsetter at kun noen skattepliktige personer som

faller inn under lovens § 2 kan kompenseres for inngående avgift av innkjøp, og

ESA var altså av den oppfatning at dette var selektivt.

2.2.18 Hovedformålet med merverdiavgiftssystemet er å beskatte/avgiftslegge visse

forsyninger av varer og tjenester. Merverdiavgift er en indirekte skatt på

konsum/forbruk av varer og tjenester 5 EF-domstolen har mange ganger uttalt seg

om MVA-systemets karakteristika. Disse er: MVAen anvendes generelt på

transaksjoner vedrørende varer eller tjenester, den er proporsjonal med prisen på

disse varer og tjenester uansett antallet av transaksjoner, den oppkreves i hvert ledd

av produksjons- og omsetningsforløpet, og endelig finner den anvendelse på

varenes og tjenestenes merverdi, idet avgiften, som skal betales ved en transaksjon,

beregnes etter fradrag av den avgift som er betalt i det foregående ledd 6

2.2.19 Etter vår mening kan det ikke være mye tvil om at betingelsen om at fordelen ikke

må følge av systemets logikk ikke er oppfylt. Vi understreker at den konklusjon

naturligvis bare relaterer seg til den situasjon der det gis støtte til foretak som driver

økonomisk virksomhet. I det omfang det ikke drives økonomisk virksomhet, er man

jo allerede ute av statsstøttebegrepet fordi det ikke finnes noe foretak i

statsstøttereglenes forstand.

2.2.20 Begrunnelsene for vårt syn er i korthet at den argumentasjon som utvikles i det

ovenfor siterte brev fra Finansdepartement til ESA postulerer - helt generelt - at

variable MVA-satser er en logisk del av MVA-systemet. Dette postulat stemmer

ikke overens med de karakteristika (eller vilkår) som EF-domstolen har fastlagt i sin

praksis, og som er angitt ovenfor. Dertil kommer at både ESA og EFTA-domstolen,

som kjent, har funnet at variable arbeidsgiveravgifter ikke var noen logisk følge av

3 Jf. beslutningens side 9, jf. E-2/05  ESA mot Island,  avsnitt 24.

4 Se FADs veileder pkt. 2.4.

5  Se ESAs beslutning nr. 155 /07/COL  av 3. mai 2007.

6  Se bl.a.  sak C-347/90  Bozzi.
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avgiftssystemet - variasjonen stammer fra betraktninger som ligger utenfor et

sosialt sikringssystem (især betraktninger vedrørende distriktspolitikk). Videre er

det grunn til å nevne at det av flere bestemmelser i EUs grunnleggende MVA-

direktiv fremgår at statenes muligheter for å foreta unntak fra de alminnelige MVA-

regler og satser ikke innebærer noen tillatelse til å foreta konkurransevriding i strid

med EF-traktaten som jo er en trinnhøyere norm. Dette følger også av det forhold at

EØS-retten anerkjenner en alminnelig likhetsgrunnsetting som også binder lovgiver.

Som et videre argument skal nevnes det helt elementære, at de foreslåtte MVA-

unntak og reduserte satser er begrunnet i å styrke det frivillige arbeidet og idretten,

ikke for å styrke virksomhet som drives i konkurranse med kommersielle

operatører.

2.2.21 Endelig skal vi bemerke at vi finner det noe overraskende at utvalget så ensidig

støtter seg på et brev fra Finansdepartementet for å underbygge sine konklusjoner.

Brevet er avgitt i en snart to år gammel sak i ESA, og har ingen rettskildeverdi i en

EØS-rettslig kontekst. Det kan klart legges til grunn at ESA ikke har funnet brevets

riktighet åpenbar.

2.2.22 Hva angår  konkurransebegrensningskriteriet og samhandelskriteriet,  bemerkes at for at

støtten skal være forbudt etter EØS-avtalens artikkel 61(1) må støtten ha virkning på

konkurransen og samhandelen. Rettspraksis fra EF-domstolen og EFTA-domstolen

viser at det normalt skal svært lite til for at en støtte anses som å vri eller true med å

vri konkurransen 7 Støtte til en bedrift eller sektor vil i utgangspunktet påvirke

konkurransen fordi bedriftene vil oppnå en konkurransemessig fordel i forhold til

sine konkurrenter.

2.2.23 Utvalget har selv pekt på at breddemodellen vil føre til at virksomheter

gjennomgående vil kunne levere negative omsetningsoppgaver og slik motta

overføringer fra staten gjennom merverdiavgiftssystemet, noe som igjen vil føre til

en (potensiell) forskjellsbehandling i favør av disse virksomheter i forhold til

virksomheter som ikke eller i mindre grad er mottakere av offentlige overføringer.

2.2.24 Hva gjelder unntaket for medlemskontingent, har utvalget sett på de

konkurransevridninger som følger av en forhøyet registergrense. Utvalget er av den

oppfatning at en heving av grensen for registrering i avgiftsmanntallet for veldedige

og allmennyttige organisasjoner kan forsterke ulikhetene mellom registrerte og

ikke-registrerte virksomheter. Utvalget foreslår derfor å innføre en egen

konkurransevridningsbestemmelse i merverdiavgiftsloven, for nettopp å unngå

potensiell konkurransebegrensning.

2.2.25 Slik vi ser det vil den økonomiske fordelen de foretak som kan inngi negative

omsetningsoppgaver og de skjermede foretak mottar, kunne begrense

konkurransen ettersom visse foretak settes i en konkurransemessig bedre

7 Se FADs veileder punkt 2.5.
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økonomisk situasjon enn sine konkurrenter. Ulike idrettsforeninger, treningssentre,

samt annen idrett vil åpenbart drive konkurrerende virksomhet og vil således også

anses som konkurrenter i rettslig forstand, noe som synes forutsatt i utvalgets

vurdering. Dette følger også av tidligere forarbeider på området. Selv om et av

formålene og kriteriene som er vektlagt i breddemodellen er konkurransenøytralitet

og å hindre konkurransevridninger mellom aktører i samme bransje,' er

konsekvensen av modellen at konkurransen vris.

2.2.26 Videre må støtten kunne påvirke samhandelen innenfor EØS. Ettersom det indre

marked utvikler seg i retning av stadig mer grenseoverskridende handel, er

terskelen for når man mener samhandelen påvirkes i praksis lav.9

2.2.27 De virksomheter som vil motta støtte gjennom merverdiavgiftssystemet vil være

ulike virksomheter innenfor kultur- og idrettssektoren. Noen av disse områdene er

delvis eller fullt åpen for konkurranse i EØS. Støtte gitt til foretak i sektorer som er

åpen for konkurranse vil potensielt ha innvirkning på samhandelen mellom

avtalepartene.10

2.2.28 På bakgrunn av ovenstående må det således konkluderes at iverksettelsen av

utvalgets forslag vil kreve notifikasjon av systemet til ESA. Detaljene i en

iverksettelse kjennes naturligvis ikke på inneværende tidspunkt, men det skal

tilføyes at det akkurat nå er vanskelig å se en grunn til at ESA skulle godkjenne det

foreslåtte system uten endringer.

3. FORSLAGET TIL Å  DEKKE  INN PROVENYTAPET

3.1 Utvalgets  forslag

3.1.1 Provenyeffekten av utvalgets anbefaling fremgår av NOUens kap. 17. Hvilke tiltak

som er foreslått for å kompensere for statens provenytap følger av punkt 17.9. Et

mulig virkemiddel for i større grad å sikre provenynøytralitet er å benytte den

ordinære satsen på 25 % på flere områder.

3.1.2 For de deler av kultur- og idrettsområdet som mottar støtte fra KKD eller Norsk

Tipping, vil det være mulig å kompensere statens provenytap ved å redusere

tilskuddene. For andre deler av kultur- og idrettsområdet som ikke mottar noen slik

form for støtte, kan en mulig løsning være å ilegge den delen av sektoren med

særlig høy omsetning den generelle merverdiavgiftssatsen på 25 % i stedet for den

reduserte satsen på 8 %.

3.1.3 Utvalget fremhever at det særlig er den profesjonelle idretten og treningssentrene

8 Se NOU pkt. 9.1.

9 Jf. FADs veileder punkt. 2.6.

10 Jf. ESAs beslutning nr. 155/07/COL punkt 1.6.
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som gir det største provenybortfallet for staten ved bruk av redusert sats, og på

denne bakgrunn er en mulig løsning at den profesjonelle idretten og

treningssentrene ilegges den generelle satsen.

3.1.4 Utvalget  peker på at  bruk av  satsdifferensiering for kultur -  og idrettssektoren

innebærer isolert sett en forvanskning av merverdiavgiftssystemet og kan skape et

lite forutsigbart regelverk.

3.1.5 Utvalget har ikke vurdert forslaget til dekning av statens provenytap opp mot

statsstøtteregelverket.

3.2 Vurdering  av forslaget  opp mot  statsstøtteregelverket

3.2.1 Det er neppe grunn til å oppholde seg lenge ved dette. De betraktninger som er

angitt ovenfor vedrørende breddemodellen gjør seg tilsvarende, med forsterket

tyngde, gjeldende her.

3.2.2 Iverksettelse av dette forslag - detaljene kjennes naturligvis ikke på inneværende

tidspunkt - vil derfor også kreve notifikasjon til ESA.

3.2.3 Om systemet ikke  notifiseres  til ESA vil det  etter vår vurdering være uforenlig, og

dermed ulovlig etter EØS -avtalen artikkel  61. Forslaget kan ikke lovlig

gjennomføres i sin nåværende form.


