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Det vises  til brev av 02_04.08 om høring på kulturmomsutvalgets utredning.

Frivillige organisasjoner yter et uvurderlig bidrag til samfunnet gjennom
tjenesteproduksjon og omfattende frivillig innsats. Mange bruker mye tid og ressurser
for å hjelpe andre. Dette er forutsetningen for å ha et høyt aktivitetsnivå på mange
områder. Statistikken for Den norske kirke i 2006 viste at det var 106 000 frivillige
engasjert i ulike former for menighetsarbeid for mennesker i ulike livsfaser.
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Et hovedpoeng i alt frivillig arbeid er at det må gjøres så enkelt som mulig. Frivillig
sektor må stimuleres til aktivitet og ikke hemmes. Det er derfor viktig at nye ordninger
ikke innebærer større administrative belastninger. Det kan føre til at noen trekker seg
for videre deltakelse samt at det vanskeliggjør rekruttering av nye frivillige. Den
verdiskapning som skjer gjennom dugnad og uegennyttig innsats fører ikke til utgifter i
mva-regnskapet.

Det viktig at regelverket er enkelt og forutsigbart. Vi forstår at dette har vært et
anliggende i utredningsarbeidet og håper at dette også blir resultatet. Det må være så
enkelt som mulig å være frivillig. Ordningene bør virke inspirerende.

Om utvidelse av merverdiav ifts rensen
Tiltaket vil ikke ha noen konsekvenser for små virksomheter. Skal
merverdiavgiftsgrunnlaget utvides er vi enig i at dette må baseres på lav sats med 8 %
og breddemodellene som utvalget går inn for.

Om hevin av re istrerin s rensen til kr 300.000
Vi er glad for at registreringsgrensen er økt i forslaget fra dagens grense på kr 140.000.
Vi anser likevel ikke grensen satt høyt nok til å skjerme små virksomheter som ikke kan
forventes å ha den nødvendige regnskapskompetanse. Vi vil foreslå at grensen heves til
kr 500.000. Satsen bør justeres jevnlig slik utvalget anbefaler i pkt 15.5.

Om omtalen av fenestekom ensas'onsordnin en fra 1.'uli 2007
Ordningen som ble innført for å gi private og ideelle virksomheter refusjon når de
produserer tjenester for kommunene som var lovpålagte innenfor helse-, sosial- og
undervisningsområdene er en komplisert og tidkrevende ordning for virksomhetene som
er tilgodesett med dette. Da ordningen ble innført ble det lagt avgrensninger fra
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lovgivers side for å begrense omfanget av denne. Slik sett er det mange virksomheter
som fikk økt merverdiavgift på kjøp av tjenester uten at dette er blitt kompensert.

Vi støtter utvalgets forslag i pkt 13.4 i at det må utvikles en ny enkel og effektiv modell.

Kirkerådet har behandlet høringsuttalelsen administrativt og takker for muligheten til å
uttale seg.

Med vennlig hilsen
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