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Høring – NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget

Vi viser til Deres brev av 2.4.2008 og Kulturmomsutvalgets utredning NOU 2008:7.

Etter en gjennomgang av utredningen og utvalgets konklusjoner støtter Norsk
Teknisk Museum kulturmomsutvalgets anbefaling med en modell (breddemodell) for
utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget. Ved valg av breddemodellen opphever man
sentrale merverdiavgiftsunntak på kulturområdet. Dette vil for Norsk Teknisk Museum
være unntaket for adgangsbilletter. Opphevelsen av unntaket innebærer at det skal
legges utgående merverdiavgift på omsetningen av slike tjenester. Samtidig vil
museet kunne føre til fradrag inngående merverdiavgift.

Museet støtter også utvalgets intensjon om at den foreslåtte modell medfører en
forenklet og oversiktlig ordning i forhold til behandling av merverdiavgift.

Til de nevnte endringer har vi følgende kommentarer:

Ved innføring av utgående merverdiavgift på billettinntektene, vil dette for Teknisk
Museum være en avgift som innarbeides i de eksisterende billettpriser. Avgiften vil
ikke bli lagt på nåværende billettpris, da det vil være vanskelig for museet å øke den
eksisterende billettprisen da en slik økning vil svekke museets konkurransedyktighet i
forhold til markedet og sine besøkende, samt gjøre et museumsbesøk dyrere og
dermed mindre tilgjengelig for enkelte brukergrupper. Norsk Teknisk Museum er i
stor grad et familiemuseum og et gjenganger museum. Det er viktig at billettprisen
har en sosial profil i den forstand at kostnaden ikke blir for stor slik at enkelte
publikumsgrupper dermed fratas tilbudet. Museet skal være tilgjengelig for alle og
museet skal også være konkurransedyktig i forhold til tilsvarende aktiviteter som har
gratis inngang eller svært lav pris på sin inngangsbillett.



Med utgangspunkt i regnskapstallene for 2006 og Kulturdepartementets brev til
museet av 7.5.2008 viser med beregningen en provenyvirkning på pluss/minus 2.632
for henholdsvis museet/staten. Billettinntektene for 2006 utgjør kr 5.080.000. En
innføring av 8% utgående merverdiavgift på billettinntekter utgjør kr 376.000. Dette vil
gi staten en økning i sine inntekter på kr 376.000. Samtidig reduseres museets
inntekt med samme beløp, da innføring av utgående merverdiavgiften på
inngangsbilletter vil bli regnet inn i eksisterende billettinntekt. Samtidig innebærer det
fremlagte forslaget at museet vil få fullt fradrag for inngående merverdiavgift på sine
innkjøp og anskaffelser i forbindelse med drift av museet. Dette utgjør i oppstillingen
for 2006 vel 3 millioner kroner. Beregningen viser et provenytap for staten på – 2.632
og for Norsk Teknisk Museum en provenyvirkning på + 2.632.

Norsk Teknisk Museum ønsker å påpeke at dersom staten må dekke inn en større
del av sitt provenytap enn det som gjøres gjennom innføring av 8% utgående
merverdiavgift på kulturaktiviteter, kan det være hensiktsmessig å øke kulturmomsen
med inntil 20-25% fremfor at det foretas en reduksjon i de faste, årlige bevilgninger.
En reduksjon i de faste årlige bevilgninger til drift av museet vil være problematisk og
gi museet en betydelig grad av utrygghet og usikkerhet i forhold til faste kostnader og
ved budsjettering og planarbeid.

Ved en endring av de eksisterende regler innen merverdiavgiftsområdet, ønsker vi å
understreke at et oversiktlig og forutsigbart regelverk er viktig.
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