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HØRING NOU 2008 :7 KULTURMOMSUTVALGET

Vi viser til brev av 02.04.2008 der det bes om høringsuttalelse på Kulturmomsutvalgets utredning.

Kunst i offentlige rom (KORO) har følgende kommentar til utredningen:
1. KOROs virksomhet berøres av pkt 14.2 Utøvende kunstnere, pkt 14.3 Offentlige tilskudd og pkt

16 EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Selv om utvalget ikke gir noen anbefalinger under
pkt 14.2 og kun påpeker noen spørsmålsstillinger under pkt 14.3, velger KORO å kommentere
disse punktene

2. Pkt 14.2: En endring av MVA-beregningen på kunst vil kunne medføre et merarbeid og en
vesentlig kostnadsøkning for KORO. Det er uheldig dersom kunstnerens valg av
organisasjonsform (eks. enkeltmannsforetak, aksjeselskap eller gjennom galleri) skal være
avgjørende for om det skal beregnes mva eller ikke. Det er også uheldig at det er tolltariffene
som skal definere hva som er kategorisert som kunst og som derved skal fritas for mva. KORO
er fritatt for mva på import av kunst, og ovennevnte definisjon av kunst er uheldig. Det må
legges til rette for at kunsthåndverk og nyere kunstformer defineres som kunst.
Definisjonsmyndigheten for hva som er kunst må flyttes til annen instans enn tollvesenet.

3. Pkt 14.3: KORO gir tilskudd til kommuner og fylker og forutsetter at det ikke skal skje endringer
i mva-plikten i offentlig sektor. KOROS uteromsordning gir tilskudd også til mottakere utenfor
offentlig sektor. KORO stiller ikke krav om gjenytelse. Dette forutsettes ikke å være betraktet
som vederlag for tjeneste og derved ikke være mva-pliktig.

4. Pkt 16: EØS-avtalens regler om offentlig støtte kan påvirke KOROS uteromsordning. KORO gir
under uteromsordningen tilskudd vesentlig til virksomheter som driver ikke-økonomiske
aktiviteter og som derfor ikke vil være mva-pliktig. Ved tilskudd til tilskuddsmottakere som
driver både økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter vil KORO kunne bli berørt av mva-plikt.
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