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Høring - NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget. Innspill fra Norges Korforbund

Vi viser til brev av 2. april 2008.

Norges Korforbund ønsker innledningsvis å poengtere at vi er skuffet over at
Kulturmomsutvalget ikke har fått mandat til å utrede betydningen av momsfritak for frivillige
organisasjoner. Vi viser til at det fra regjeringshold ved flere anledninger er lovet en
gjennomgang av momsfritak i forbindelse med behandlingen av NOU 2008:7 og ser fram til å
få en avklaring i saken. Det nedenstående er derfor kommentarer direkte til
Kulturmomsutredningen, samt momenter i behandlingen av spørsmål om momsfritak for
frivillige organisasjoner.

13.4 Forbedring av dagens kompensasjonsordning for frivillige virksomheter
Norges Korforbund stiller seg bak utvalgets forslag om å forbedre dagens ordning for
momskompensasjon. Vi understreker at dagens sjablonmodell fører til betydelig mindre
administrativ ressursbruk enn tidligere. Modellen bør videreføres, forbedres og forenkles
ytterligere. Ved en eventuell utvidelse av ordningen til også å gjelde moms på varer, vil det
etter vår oppfatning være lett å innlemme dette i dagens ordning, all den tid vi allerede er
innlemmet i merverdimantallet. Vi ser det også som vesentlig å videreføre ordningen med at vi
som moderorganisasjon kan søke kompensasjon på vegne av våre distriktsledd.

15.2 Utvalgets anbefaling av hovedmodell for utvidet merverdiavgiftsplikt
Vi slutter oss til Frivillighet Norges syn om at de foreslåtte endringene vil ha liten betydning
for frivilligheten.



15.2.2 Særlig om en skjermingsløsning for frivillig virksomhet
Problemstillingen med en omsetning over 140.000 er nærmest ikke eksisterende for vår
medlemsmasse. Enkelte kor kan komme over dette beløpet fra år til annet, og vil slik sett nyte
godt av å skjermes for obligatorisk momsregnskap. Likeledes vil det i enkeltstående tilfeller
der det arrangeres festivaler, konkurranser og stevner av avgrenset varighet og med en
kortvarig administrativ struktur, kunne være en fordel med en høyere registreringsgrense. Vi
støtter derfor utvalgets forslag om å heve registreringsgrensen til 300.000, samt gjøre
momsregistrering frivillig for virksomheter med en omsetning på mellom 140.000 og 300.000.
Vi slutter oss i tillegg til Frivillighet Norges forslag om å heve grensen ytterligere til 500.000
for å sikre at ikke små organisasjoner og arrangementer som gjennomføres av våre
organisasjoner.

Om momsfritak generelt og notemoms spesielt
I likhet med de andre organisasjonene i Frivillighet Norge, stiller Norges Korforbund seg bak
kravet om et generelt momsfritak for frivillig sektor.
Vi ønsker i tillegg å rette fokus spesielt mot ett område der vi mener mangel på momsfritak
rammer det frivillige musikklivet særlig hardt og urimelig. Pr. i dag gis momsfritak på
studiemateriell til en rekke foreninger, lag og utdanningsinstitusjoner. Som mottakere av
voksenopplæringsmidler og med en utstrakt pedagogisk virksomhet, fremholder Norges
Korforbund at det er svært uheldig at det fortsatt er momsplikt på noter. For våre medlemmer
er notematerialet direkte knyttet opp til den pedagogiske virksomheten som drives i kor på alle
nivåer, også de helt i toppsjiktet. Dersom en studiesirkel ønsker å fordype seg i Arnold
Schönbergs musikk og går til innkjøp av musikkteoretiske tekster og en antologi over hans
verker, er de fritatt fra moms. Dersom et kor vil utforske hans musikk, må de betale 25 % skatt
på notene de kjøper inn. Norges Korforbund arbeider iherdig med å heve korenes bevissthet
om viktigheten av å kjøpe noter på lovlig vis. Notemoms er ikke med på å fremme dette
arbeidet. Vi mener norsk kulturliv ikke lenger kan være bekjent av en så urimelig
forskjellsbehandling, og som rammer en stor del av det frivillige Norge. Norges Korforbund
kommer til å følge opp denne saken spesielt i den videre politiske behandlingen av
Kulturmomsutvalgets innstilling.

Vi ser fram til den videre behandlingen av NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget og til
oppfølgingen av løftene om å utrede en varig momskompensasjonsordning for frivilligheten.
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