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Høring  -  NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget

Norske Kunsthåndverkere har i lang tid arbeidet med kunsthåndverkernes merverdiavgifts-
messige stilling. Ved flere anledninger har organisasjonen, som representerer de fleste
kunsthåndverkere i Norge, reist spørsmålet overfor Finansdepartementet. Da det ble innført
unntak for merverdiavgift på kunstfotografier i 2004, henvendte vi oss departementet for å få
en lignende løsning for kunsthåndverk. Vi fikk da beskjed om at et utvalg som skulle se på
moms på hele kulturfeltet var på trappene, og at det derfor på daværende tidspunkt ikke var
aktuelt å  vurdere videre unntak fra loven.

Det er forskrift nr.932 som danner basis for hva som regnes som kunstverk i en merverdi-
avgiftsmessig sammenheng. Vi er svært tilfredse med at kulturmomsutvalget karakteriserer
denne forskriften som uttrykk for et snevert og utdatert kunstsyn, bl.a. siden omsetning av
kunsthåndverk ikke omfattes av unntaksbestemmelsene. I tillegg påpeker utvalget at dagens
fortolkning av kunstbegrepet "i mange sammenhenger framstår som tilfeldig, urettferdig og
med muligheter for å skape konkurransevridninger mellom aktører innenfor samme marked
som omsetter produkter som har mange fellestrekk" (s.177).

Imidlertid resulterer denne gode drøftningen ikke i konkrete forslag for endring av forskriften.
Dette begrunnes bl.a. i at gjeldende praksis er godt innarbeidet, samt at en ny forskrift vil
skape nye vanskelige avgrensningstilfeller. Denne begrunnelsen holder etter vårt skjønn ikke
mål. For det første er det på det rene at ulike fylkesskattekontor tolker reglene ulikt. Gjeldende
praksis og avgrensningsområde er dermed slett ikke uproblematisk. Vi vil videre hevde at nye
avgrensningstilfeller er håndterbare, og kan vise til vellykket praksis fra andre land.

Vi er også overrasket over at dette spørsmålet ikke drøftes i forhold til 5%-avgiften på
kunstkjøp som ble innført i 2007. Nedslagsfeltet for kunstavgiften ble da utvidet til også å
omfatte kunsthåndverk og kunstnerisk fotografi. Et og samme kunsthåndverksobjekt anses
dermed med dagens regelverk som "kunst" i en avgiftsmessig sammenheng og som "ikke-
kunst" i en annen. Resultatet blir en høyst åpenbar urimelighet samt en avgiftsbelastning på
sammenlagt 30 %.
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Vi minner om at kunsthåndverk helt siden 70-tallet har hatt status som en selvstendig kunstart,
og er innlemmet i alle tenkelige kunstnerpolitiske ordninger, fra Staten Kunstnerstipend og
garantiinntekter, støtteordninger via Norsk Kulturråd, Visningsvederlaget og nå den nye
kunstavgiften. Tiden er nå overmoden for at denne statusen og likebehandlingen også
overføres til momslovgivningen. Norske Kunsthåndverkere forventer at det opprettes en
likebehandling mellom billedkunst, kunsthåndverk og kunstnerisk fotografi så snart som
overhodet mulig.

Vi ser ingen saklige grunner til en videre forskjellsbehandling av kunsthåndverkere.

Hva angår forslagene for avgiftsbelastning av billettinntekter, har vi ingen merknader, da
Norske Kunsthåndverkere og våre medlemmer i liten grad bedriver virksomhet som medfører
slike inntekter.

Med vennlig hilsen

Lise Stang Lund
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