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Høringssvar: NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget 
 

Innledning 

Vi viser til tilsendt høringsbrev vedrørende Kulturmomsutvalgets utredning ”NOU 2008: 7 

Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet”.  

 

Norsk musikkråd er en interesseorganisasjon for 33 landsomfattende musikkorganisasjoner 

innenfor alle sjangre og uttrykk. Vi organiserer amatører, profesjonelle, aktører innenfor 

vekstlaget, arrangører, pedagoger, utøvere m.m. Norsk musikkråd har 18 

fylkesmusikkråd/kulturnettverk og nærmere 150 lokale musikkråd tilknyttet sin virksomhet. 

 

Et skritt i feil retning 
Frivillige organisasjoner yter uvurderlige bidrag til samfunnet gjennom tjenesteproduksjon og 

omfattende frivillig innsats. Frivillighetens viktigste verdi kan imidlertid ikke måles økonomisk, 

men ligger betydningen den har for samfunnet og enkeltmennesket. 

  

De næringsdrivende og det offentlige får trekke fra moms på innkjøp, mens frivilligheten blir 

sittende igjen med en momsregning på 1 milliard kroner i året. Momsfritak for frivillige 

organisasjoner handler ikke om statsstøtte. Det handler om at det er grunnleggende feil at staten 

ser på frivilligheten som inntektskilde. Frivillig sektor må stimuleres til aktivitet, ikke hemmes 

av skatter og avgifter. 

  

Kulturmomsutvalgets forslag om moms på billetter, momsregistrering, inndekking av 

provenytap gjennom kutt i overføringer m.m. er et skritt i feil retning, og er i realiteten en 

forenkling for byråkratiet, og ikke for det enkelte lag og forening. 

 

Moms på billetter 

Kulturmomsutvalget foreslår å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet 

som følger: 

 Innføring av 8 % moms (lav sats) på billetter til kultur- og idrettsarrangementer med 

motsvarende rett til å trekke fra 25 % moms på alle innkjøp 

 Innføring av 8 % moms på retten til å drive idrett (ikke medlemskontingent) med 
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motsvarende rett til å trekke fra 25 % moms på alle innkjøp 

 

Den foreslåtte endringen vil være positiv for en del aktører, som de kommersielle virksomhetene 

innen kultur og idrettsfeltet. Disse vil ofte kunne få betydelig mer penger i momsrefusjon fra 

staten enn de betaler inn som følge av innføringen av billettmomsen. Noen store 

kulturorganisasjoner vil også kunne nyte godt av ordningen. 

 

Men antallet store organisasjoner som har nytte av tiltaket er imidlertid veldig liten på 

kulturfeltet. Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kulturområdet vil ikke ha betydning for 

organisasjoner med en avgiftspliktig omsetning på under 140.000,-. 

  

Kulturmomsutvalget begrunner forslaget om å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og 

idrettsfeltet med at det vil bidra til forenkling. Norsk musikkråd er av den oppfatning at 

innføringen av billettmoms ikke medfører til noen forenkling for de frivillige organisasjonene.  

 

Det vises i den sammenheng til høringssvar fra flere av våre medlemsorganisasjoner, deriblant 

Norsk rockforbund.  

 

 Enkelt å være frivillig? 
For å skjerme små frivillige organisasjoner mot stor arbeidsbyrde knyttet til registrering i 

momsmanntallet foreslår Kulturmomsutvalget: 

 Innføring av frivillig momsregistrering for veldedige og allmennyttige organisasjoner 

som har momspliktig omsetning mellom 140.000 og 300.000.  

 Innføring av momsplikt for veldedige og allmennyttige organisasjoner som har 

momspliktig omsetning over 300.000. 

 Innføring av indeksregulering av beløpsgrensene som er nevnt ovenfor. 

  

Innføringen av billettmoms, vil nødvendigvis føre til at flere organisasjoner må registrere seg i 

momsmanntallet og sende inn momsregnskap. Dette er komplisert og medfører også stort ansvar 

for frivillige tillitsvalgte og ledere.  

 

For å opprettholde og videreutvikle en mangfoldig og stor frivillig sektor til beste for samfunnet 

og den enkelte som deltar, er det avgjørende at det er så enkelt som over hodet mulig å være 

frivillig. Forslagene om innføring av momsplikt vil medføre fare for at små lag og foreninger 

kveles av byråkrati. 

 

Tar staten med den ene hånda og gir med den andre?  
I tråd med mandatet peker Kulturmomsutvalget på ulike muligheter for å dekke inn provenytapet 

som følge av utvidelsen av momsgrunnlaget. Utvalget kommer ikke med anbefalinger på dette 

punktet, men peker kun på muligheter. 

 

Norsk musikkråd mener at staten ikke skal velte tap over på frivillige kulturorganisasjoner. 

 

Norsk musikkråd vil sterkt fraråde staten å dekke inn provenytapet i form av å kutte i ulike 

statlige støtteordninger til de frivillige organisasjonene, eller i overføringene fra Norsk Tipping. 

Slike kutt vil ramme mange organisasjoner som ikke har billettinntekter eller inntekter fra 

omsetning av rett til å drive idrett, og føre til umiddelbart kutt i aktivitetene. De frivillige 

organisasjonene vil også oppfatte det som et løftebrudd fra statens side dersom staten ”blander 

kortene” på denne måten. Vi tillater oss også denne gang å minne om hvor viktig det er at de 

ulike støtteordningene som det frivillige kulturfeltet nyter godt av blir sett i sammenheng.  
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Forenkling?  
Kulturmomsutvalget foreslår at dagens tjenestemomskompensasjonsordning for de frivillige 

organisasjonene bør forenkles som følger: 

 Ordningen utvides til å omfatte all vare- og tjenestemoms 

 Ordningen med at organisasjoner kan søke momskompensasjon etter sjablonmodell må 

vurderes opprettholdt. 

 

Begrunnelsen for forslaget er at dagens tjenestemomskompensasjonsordning kun omfatter den 

tjenestemomsen som ble innført i juli 2001. Det er svært komplisert og tidkrevende for 

organisasjonene å skille ut og dokumentere denne momsen i regnskapene sine når de skal sende 

inn søknad om refusjon. Det vil være langt enklere for organisasjonene og sende inn søknad med 

anmodning om refusjon av all moms de betaler i løpet av et år. 

 

Om man velger å forsette dagens regime må sjablonmodellen vurderes opprettholdt. 

 

Det vises for øvrig til høringssvar fra Frivillighet Norge. 

 

 

Norsk musikkråd takker for muligheten til å levere inn høringssvar, og står til glede til tjeneste 

med ytterligere informasjon om det er ønskelig. 

 

 

Med vennlig hilsen 
NORSK MUSIKKRÅD 
 
 
 
Morten Hagevik 
daglig leder /.sign./ 
 

vedlegg: 
innspill fra 22 kulturorganisasjoner 
 

 


