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Høring NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget
FFO hadde store forventninger til Kulturmomsutvalgets arbeid, da det på et tidlig
tidspunkt ble uttrykt både fra statsminister og flere statsråder at spørsmålet om
moms på frivilligheten skulle utkvitteres gjennom dette arbeidet. Skuffelsen ble
selvsagt stor når det i løpet av Kulturmomsutvalgets mandatperiode ble klart at
verken flertallet i utvalget eller Finansdepartementet hadde samme oppfatning av
mandatet som Regjeringsrepresentanter tidligere hadde uttrykt.

Fjern frivillighetsskatten  -  gi fullt momsfritak!
FFO mener momsfritak for frivillige organisasjoner er et av de viktigste grepene som
kan tas for å bedre de generelle rammevilkårene for frivillige organisasjoner. Når
andre aktører i samfunnet har momsfritak, oppleves det nokså meningsløst at de
som bidrar gratis for fellesskapet, skal betale for det. Moms må sees på som en
frivillighetsskatt.

Kulturmomsutvalgets innstilling er lagt fram uten å ta stilling til dette vesentligste
spørsmålet for frivillige organisasjoner. Et mindretall i utvalget understreket at dette
spørsmålet var selve begrunnelsen for å gå inn i dette utvalget, og dette mindretallet
velger derfor å belyse spørsmålet i en særmerknad til utvalgets innstilling: I denne
merknaden står det bl.a.

"Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbunds primære standpunkt er at frivillige
ikke-fortjenestebaserte aktører ikke  skal  sitte igjen med merverdiavgift på
innkjøp av varer og tjenester. Dette kan gjennomføres ved etablering av ny
lovgivning, eller gjennom endringer i eksisterende merverdiavgiftslovgivning jf.
Frivillighet Norges utredning av spørsmålet om en varig
merverdiavgiftsordning for frivillig virksomhet."

FFO vil gi sin fulle  støtte til  mindretallets særmerknad. Når nå Regjeringen på nytt
har signalisert at det skal tas stilling til spørsmålet om momsfritak for frivillige
organisasjoner som ledd i oppfølgingen av Kulturmomsutvalgets innstilling, forventer
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FFO at det  gjøres aktive grep som snarlig kan gi resultater.  Kulturmomsutvalgets
arbeid har vært en unødvendig utsettelse av en viktig avklaring.

Om forslagene i NOU 2008:7

FFO opplever at det i liten grad er fremmet forslag som vil ha særlig betydning for
funksjonshemmedes organisasjoners rammevilkår, men velger her å kommentere
det som er relevant for våre medlemsorganisasjoner.

Forenkling av dagens tjenestemomskompensasjon
Utvalget foreslår:

• Ordningen utvides til å omfatte alle vare- og tjenestemoms
• Ordningen med at organisasjoner kan søke momskompensasjon etter

sjablonmodell må vurderes opprettholdt.

FFO

FFO ser helt klart det er vanskelig å holde oversikt over hvilke tjenester som var en
del av tjenestemomsreformen i 2001, og hvilke tjenester som er kommet inn i
ordningen etterpå. Det kan derfor  være  en fornuftig endring at beregningen skjer på
bakgrunn av den samlende vare- og tjenestemoms. En slik endring vil føre til at
fordelingen mellom frivillige organisasjoner blir forskjellig alt etter hvilke type
kostnader organisasjonen har. Eksempelvis har organisasjoner som er store på
lotterifeltet relativt større tjenestemomskostnader enn andre.

Dersom en slik endring i tråd med utvalgets innstilling blir gjort, må det være en
forutsetning at kompensasjonsrammen økes betraktelig slik at en ikke kommer i en
situasjon der enkelte organisasjoner i kroner vil motta mindre enn tidligere år. Vi vil
understreke at den momskompensasjonsordningen som har vært siden 2001 ikke
representerer et bidrag for å bedre rammevilkårene, men i stedet et bidrag for å
redusere tapene.

FFO vil også understreke at vi ser på hele tjenestemomskompensasjonen som
midlertidig fram til en beslutning om fullt momsfritak for frivillige organisasjoner. En
endring i samsvar med forslaget fra Kulturmomsutvalget kan sees på som en
overgangsordning og en opptrapping fram mot full kompensasjon.

Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur-  og idrettsområdet
Det foreslås endringer spesielt knyttet til idrett og kulturarrangement der disse blir
innlemma i merverdiavgiftsgrunnlaget ved at det settes en sats på 8 % for utgående
moms som videre gir anledning til å trekke fra 25 % på inngående moms. Dette vil
samlet sett gi et positivt økonomisk bidrag for de det gjelder. FFO vil understreke at
dette er tiltak som i svært liten grad vil komme den samlede frivilligheten til gode, og
for funksjonshemmedes organisasjoner er ingen ting å hente gjennom disse
endringene.

Skjermingsregel overfor små frivillige organisasjoner
For å skjerme små frivillige organisasjoner mot stor arbeidsbyrde knyttet til
registrering i momsmanntallet foreslår Kulturmomsutvalget bl.a:
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• Innføring av frivillig momsregistrering for veldedige og allmennyttige
organisasjoner som har momspliktig omsetning mellom 140 000 og
300 000 kr FFO

Dette er et viktig bidrag for at mange små organisasjoner skal lettes for unødvendig
byråkrati, og at det skal bli enklere å være frivillig. Økningen må sees i sammenheng
med at utvidelsen av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur og idrettsområdet
automatisk vil gi flere med momspliktig omsetning. For at forslaget skal ha en
betydelig effekt i forhold til mindre byråkrati, burde denne grensen for frivillig
momsregistrering økes ytterligere, til for eksempel 500 000 kr.

FFOs  hovedsynspunkter er:
• Det må settes i gang et utredningsarbeid som har som mål å finne en ordning

som på sikt kan gi frivillige organisasjoner fullt momsfritak
• FFO støtter en forenkling av dagens tjenestemomskompensasjon under

forutsetning av at rammen økes tilstrekkelig til at ingen mottar mindre
kompensasjon enn det som dagens ordning innebærer. FFO ser på dette som
en overgangsordning mot fullt momsfritak for frivillige organisasjoner.

• Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet
er positivt for de gruppene det gjelder, men vil ikke medføre bedret
rammevilkår for den store bredden av frivilligheten.

• FFO støtter intensjonene i forslaget om en skjermingsregel overfor små
frivillige organisasjoner gjennom en inn innføring av frivillig momsregistrering
for veldedige og allmennyttige organisasjoner som har momspliktig omsetning
mellom 140 000 og 300 000 kr. FFO mener grensen bør settes høyere, f.eks
500 000 for at det skal gi en tydelig byråkratisparingseffekt.

Med vennlig hilsen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Margaret Sandøy  Ramberg/s Liv Arum
leder generalsekretær
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