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Elixia er en av Norges største treningskjeder med 100.000 medlemmer. Selskapet har 27
treningssentre fordelt over hele landet. Vi ønsker med dette å avgi vår høringsuttalelse.
Uttalelsen begrenser seg til forslaget om MOMS på treningssentre.

Økt skatt på fysisk aktivitet

I NOU skrives det at 8 pst mva og fult fradrag vil medføre et provenytap for myndighetene.

For Elixia vil et slik forslag medføre et redusert resultat som vil måtte innhentes vad å øke
prisen til våre medlemmer med 2 %.

Utvalget skriver imidlertid at det bør vurderes også å innføre 25 pst mva på de kommersielle
aktørene, herunder treningssentre. Dette ville medført en avgiftsskjerpelse på vår virksomhet
på mer enn 110 Mill for regnskapsåret 2007. For å kompensere denne meromkostningen vil
det være nødvendig med en prisøkning på 18 -20 pst. En slik prisøkning vil medføre et
betydelig bortfall av medlemmer. Dette vil redusere antall trenende og negativt påvirke
helsesituasjonen. For Elixia vil det således være bedre å forsette med dagens ordning (ingen
mva - ingen fradrag) enn å innføre en ordning med 25 pst mva og fullt fradrag.

En slik økt skatt på fysisk aktivitet vil v ære i strid både med politiske erklæringer og i strid
med den politikk for økt fysisk aktivitet som både denne og tidligere regjeringer har stilt seg
bak. Vi viser i denne forbindelse til følgende sentrale dokumenter:

• Ot.prop nr. 94 (2000-2001) - Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen
• St. meld. nr 16 ( 2002 -- 2003) - Resept for et sunnere Norge og
  Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009
• St. meld. nr_ 20 (2006 - 2007) - Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller



Fysisk aktivitet  er nødvendig  for folkehelsen

Treningssentre har vært unntatt for mva fordi virksomheten ansees som særdeles viktig for
folkehelsen. Dette var begrunnelsen forut Regjeringen Stoltenberg i 2001 foreslo å frita
treningssentre for mva, noe Stortinget  enstemmig  sluttet seg til. Det er siden 2001 ikke
fremkommet noen opplysninger som tilsier at treningssentrene er mindre viktig. Tvert i mot:
Medlemstallet i perioden doblet seg.

Viktigheten av fysisk aktivitet er understreket en rekke ganger av ulike regjeringer. I
Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 heter det bl.a:

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert. Regelmessig
fysisk aktivitet beskytter mot utvikling av hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk,
diabetes type 2, overvekt, fedme, tykktarmskreft, brystkreft og andre kreftformer (Shdir
2000). Fysisk aktivitet er også viktig for muskel-, skjelett- og leddhelse. Samtidig viser
det seg at fysisk inaktivitet øker risikoen for dødelighet og sykelighet og svekker
funksjonsdyktigheten.

I tillegg til at fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer er aktiviteten også en
kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser. Fysisk aktivitet påvirker
humøret, gir energi, reduserer stress, bedrer forholdet til egen kropp og fremmer
sosialt samvær. Forskning har også vist at fysisk aktivitet stimulerer kroppens egen
produksjon av antidepressiva. Dette gjør fysisk aktivitet til en mulig behandlingsform
for personer med depresjon.

I Regjeringens handlingsplan gis de private treningssentrene en viktig rolle for å bedre
folkehelsen. Regjeringen uttaler:

Private aktører har en viktig rolle som tilbyder av fleksible aktivitetstilbud som er
spesielt rettet mot den voksne befolkningen. Blant voksne som oppgir at de mosjonerer
minst en gang i måneden har totalt 36 % trent på et trenings- eller helsesenter i løpet
av det siste året (Vaage 2004). Flest kvinner og særlig unge mosjonister benytter seg
av denne typen tilbud.

Folkehelsen er også begrunnelsen for at myndighetene har fritatt helsetjenester for mva. Dette
fritaket er blitt utvidet til å gjelde også alternativ medisin. Elixia vil påpeke det paradoksale i
at tjenester som homøopati, aromaterapi, urtemedisin og klassisk (svensk) massasje fritas for
mva under henvisning til helse, mens fysisk aktivitet, som har en udiskutabel dokumentert
helsemessig effekt, må betale avgift.

Også i andre nordiske land er folkehelsen avgjørende når myndigheten har valgt lavere mva
på aktivitet ved treningssentre. I Sverige er mva 6 pst. dersom tjenestene tilbys av
kommersielle aktører og i Finland er avgiften 8 pst. Dersom myndighetene velger å innføre 25
pst mva. på treningssentre, betyr det at Norge går til å bli dårligst i klassen når det gjelder å
legge til rette for fysisk aktivitet for de 600 000 som er tilknyttet treningssentre.



Skatten rammer først og fremst kvinner

Treningssentrene i Norge har 600.000 medlemmer, nærmere 420.000 (70 pst) av disse er
kvinner. Flere undersøkelser bekrefter at den type aktivitet som treningssentrene tilbyr er en
type aktivitet som kvinner foretrekker. I Regjeringen Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-
2009 henvises det til en undersøkelse og figur som viser at kvinner i større grad enn menn
foretrekker den type fysisk aktivitet som tilbyd på treningssentre. Et sentralt poeng er at
treningssentrene tilbyr barnepass i tilknytning til treningen.

I en annen undersøkelse, gjengitt i samme Handlingsplan, ser vi også at det først og fremst er
kvinner som oppgir pris (for dyrt/har ikke råd) som grunn for å ikke trene. Nesten dobbelt så
mange kvinner som menn oppgir at de ikke har råd eller at det er for dyrt. Til sammenligning
er det like mange kvinner som menn som oppgir tid som årsak til ikke å trene

Fakta viser altså at treningssentre er fortrukket av kvinner. Undersøkelsene gjør at det er
grunn til å anta at kvinner i større grad enn menn opplever pris som en barriere mot trening.
En økning av prisen på treningssentre vil derfor ramme kvinner og kan medføre at færre
kvinner holder seg i fysisk aktivitet. Dette er stikk i strid med regjeringens målsettinger.

Da forslaget om mva på treningssentre ble diskutert i 2001 ble det fra flere hold påpekt at en
slik avgift først og fremst vil ramme kvinner. Da engasjerte likestillingsrådet seg sterkt mot
moms på treningsstudioer, nettopp fordi det rammet kvinner i særlig grad. Daværende
likestillingsdirektør uttalte bl.a til Dagbladet:

momsen som regjeringen vil påtvinge treningssentrene vil virke kjønnsdiskriminerende

Også nestlederen i Staten råd for fysisk aktivitet,  Roald Bahr la vekt på dette i følge NTB:
Han viser til at de som trenger trening  mest ofte  er de som har minst råd til det. Han
viser også til de kvinnepolitiske konsekvensene , fordi det  er flest kvinner som benytter
seg av treningsstudioer .  Momsen ville dessuten ha gjort det vanskelig å drive
treningsstudioer i distriktene der det  er få folk.

Alle disse argumentene har enda større gyldighet i dag enn i 2001

Konkurransenøytralitet

I utredningen foreslås det at økt mva bare skal ramme det kommersielle aktørene og ikke
andre. Det prinsipielle spørsmålet ble vurdert i forbindelse med behandlingen av mva i 2001.
Finansdepartementet uttalte da i Ot.prop nr. 94 (2000-2001) fra Regjeringen Stoltenberg:

For å oppnå nøytralitet i regelverket er det ønskelig at de ulike aktørene står overfor
samme regelverk. Sett i lys av at det er vedtatt omfattende unntak på idrettsområdet,
mener departementet at det er gode grunner for at det bør være et generelt unntak for
omsetning av rett til å utøve idrettsaktiviteter. Departementet legger derfor fram
forslag om at omsetning av rett til å utøve idrettsaktiviteter unntas fra den generelle
merverdiavgiftsplikten.

Elixia slutter seg til denne vurdering og kan ikke se at det siden denne uttalelsen har kommet
nye opplysninger som gir grunnlag for å endre denne konklusjonen og behandle kommersielle
aktører annerledes enn andre aktører.



Konklusjon:

• 25 pst mva på treningssentrene vil medføre en prisøkning på ca 20 pst for våre
medlemmer

• Treningssentrene er viktig for folkehelsen og regjeringens målsettinger om økt fysikk
aktivitet. Økt pris vil medføre færre trenende.

• Hensynet til folkehelsen gjør at treningssentre i Sverige kun betaler 6 pst mva og i
Finland 8 pst mva.

• Treningssentrene er i større grad foretrukket av kvinner og kvinner opplever i større
grad enn menn pris som en barriere mot trening

• Forslaget vil være konkurransevridene og står i strid med Finansdepartementets
tidligere uttalelser

Forslaget om mva på trening har for  relativt kort  tid siden  vært vurdert av  Stortinget og
enstemmig  avvist .  Det at forslaget om skatt på trening reises igjen, uten at det har
skjedd noe  nytt av betydning  i mellomtiden, fremstår som et forsøk på en utidig
omkamp.
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