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NOU 2008:7  UTVIDELSE AV MOMSGRUNNLAGET PÅ KULTUR-  OG IDRETTS-
OM RÅD ET - HØ RI NGSUTTALELSE

Vi viser til Finansdepartementets invitasjon til høringsuttalelse som er lagt ut på internet.
Fylkestinget i Troms har behandlet saken og fattet følgende vedtak:

1. Fylkestinget i Troms er av den prinsipielle oppfatning at frivillig virksomhet ikke skal
betraktes som et skatte og avgiftsobjekt, og dermed helt bør fritas, for moms.

2. Fylkestinget i Troms ser med tilfredshet at innstillingen i NOU 2008:7 Utvidelse av
merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet har tatt opp i seg vesentlige
synspunkter fra organisasjoner og institusjoner innenfor kultur- og idrettsfeltet. Dette
gjelder særlig det at den foreslåtte modellen betyr en administrativ forenkling for alle
aktører.

3. Fylkestinget vil subsidiært støtte forslaget til breddemodell, som innebærer at det innføres
lav merverdisats (8 %) på utgående moms, og fullt fradrag for inngående moms.
Fylkestinget forutsetter at momsendringene ikke fører til prisøkning på billettinntekter og
andre publikumsrettede tiltak.

4. Samtidig vil Fylkestinget påpeke muligheten for forskjellsbehandling av de
organisasjonene som kommer under registreringsgrensen. Disse vil ikke nyte godt av
fradraget for inngående moms. Siden registreringsgrensen er foreslått hevet til kr
300 000, vil dette også gjelde organisasjoner med omsetning av en viss størrelse der
fradrag for inngående moms kunne betydd en reell økonomisk lettelse.

5. Fylkestinget forutsetter at statens inntektstap ikke dekkes inn gjennom reduksjon i
tilskuddene eller økt momssats til utvalgte organisasjoner og institusjoner. Den foreslåtte
ordningen kan bli en vitamininnsprøytning for kulturlivet og bidra til å oppfylle Soria
Moria-erklæringens visjoner om et kulturløft for Norge.
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