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HØRINGSUTTALELSE - NOU 2008:7 KULTUR - MOMSUTVALGET - UTVIDELSE AV

MERVERDIAVGIFTSGRUNNLAGET PÅ KULTUR OG IDRETTSOMRÅDET

Vi viser til brev datert 2. april 2008. Frelsesarmeen vil i det følgende gi noen kommentarer til

Kulturmomsutvalgets arbeid og innstilling. I tillegg tillater vi oss å kommentere behovet for permanent

momsfritak for frivillige organisasjoner.

Avgiftsreglene generelt

Stadige endringer av avgiftsreglene, med mange unntak og særbestemmelser, resulterer i et

komplisert og lite forutsigbart regelverk. Dette medfører at avgiftsmyndighetene, næringsdrivende

og frivillig sektor bruker mye tid og ressurser på å forholde seg til regelverket. Avgrensninger

mellom de forskjellige reglene, og avklaring om virksomheten er omfattet av et unntak, eller om

man er avgiftspliktig, er vanskelig og kan derfor medføre vilkårlighet. Regelverket medfører også

konkurransevridninger mellom aktører i samme bransje.

2. Utvidelse  av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet

Den foreslåtte endringen vil være positiv for en del aktører innen kultur og idrettsfeltet. For den

største delen av norske kulturorganisasjoner og idrettslag vil dette tiltaket ikke ha noen betydning.

For Frelsesarmeens kulturarrangementer vil enten billettsalget skje i regi av

kulturhus/konsertlokaler og lignende, eller at musikkorpsenes arrangementsinntekter vil komme

under skjermingsregelen. Hvis vår organisasjon kommer i den situasjonen at vi vil ha

kulturarrangementer hvor vi blir momspliktig på billettinntekter, vil vi få enda et nytt avgiftsområde

å forholde oss til. Det vil ikke bli noen forenkling for vår organisasjon, som antydet fra utvalget.

3. Skjermingsregelen

Innføring av friv momsregistrering  for veldedig og almennyttig  organisasjoner som har

momspliktomsetning  mellom kr. 140.000 - 300.000, er positivt.

Innføringen av billettmoms og moms på rett til å drive idrett, vil nødvendigvis føre til at flere

organisasjoner må registrere seg i moms-manntallet og sende inn momsregnskap.

Dette er komplisert og medfører også stort ansvar for frivillige tillitsvalgte og ledere i

organisasjonene. For å redusere denne utfordringen foreslår vi at registreringsplikten økes utover

kr. 300.000, til for eksempel kr. 500.000.
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For å sikre at beløpsgrensen skal ha skjermingseffekt over tid, er det viktig at beløpsgrensen blir

indeksregulert, som foreslått.

4. Statens provenytap og muligheter for inndekning

Staten må være svært forsiktig med å overføre provenytapet som følge av en gjennomføring av

Kulturmomsutvalgets  innstilling  over på frivillig sektor. Det vil oppleves som et løftebrudd fra

statens side  dersom staten "blander kortene". Vi kan se at for noen typer virksomheter vil fritak for

inngående moms bli så stor andel av driften at stønadsordningen vil måtte avkortes.

5. Forslag om å forenkle dagens kompensasjonsordning for tjenestemomsen.

Denne ordningen er sårbar da den er avhengig av Stortingets bevilgning over statsbudsjettet. Vi

støtter planene/ønskene om at det må etableres en varig ordning for moms-kompensasjon for

frivillige organisasjoner. Det var derfor skuffende at dette ikke ble medtatt i mandatet til

Kulturmomsutvalget. Vi er derfor glad for at Regjeringen i brev til Frivillighet Norge den 21. april

d.å. skriver at de vil ta stilling til spørsmålet om momsfritak for frivillige organisasjoner, som del av

oppfølgingen av Kulturmomsutvalgets innstilling.

Det virker uforståelig at de næringsdrivende og det offentlige får trekke fra moms ved innkjøp, mens

frivilligheten skal være en stor inntektskilde for staten. Frivillig sektor trenger aksept og stimulering til sine

aktiviteter, i stedet for at gaveinntekter og medlemsbidrag skal gå til skatter og avgifter.

Forutsatt at Frivillighetsregisteret og registreringsmuligheten vil kunne dekke behovene for både store

komplekse organisasjoner og små foreninger/lag, vil en få et verktøy som kan brukes for å gi momsfritak for

frivillig sektor. De store organisasjonene bør få muligheten til å bruke organisasjonsleddet i

Enhetsregisteret, som i dag er forbeholdt offentlig sektor. Dette for å kunne operere med flere kategorier

for organisasjonen uten å måtte registrere dette på virksomheten (underenheten).

Frelsesarmeen håper at forholdene blir lagt til rette for at frivillig sektor får mest mulig stabile rammevilkår

og at vi kan bruke ressursene på formålet, i stedet for til byråkrati.
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