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HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:7 kULTURMOMSUTVALGET

Det vises til Finansdepartementets høringsskriv av 2. April 2008.
Musikkens Venners Landsforbund (MVL) er en paraplyorganisasjon for 37 konsertarrangører
i Norge.
I 2-årsperioden 2006 - 2007 (landsmøter holdes hvert 2. år) ble det arrangert 424 konserter
med 34.500 tilhørere.
De enkelte medlemsorganisasjoners omsetning varierer en del. I forhold til den foreslåtte
"registreringsgrensen" på NOK 300.000 vil noen ligg over og noen ligge under i omsetning.
Det må imidlertid tas hensyn til at kostnadsvekst og noe øket aktivitet lett vil bringe flere over
grensen.
Registreringsgrensen bør forhøyes iallfall til NOK 500.000 for veldedige og allmennyttige
organisasjoner, men med valgfrihet for omsetning mellom NOK 140.000 _og NOK 500.000.
En omsetning på NOK 500.000 vil med en avgiftssats på 8 % utløse en utga* ende avgift på
NOK 40.000. MVA under dette beløp står ikke i rimelig forhold til det ekstra arbeide og de
ekstra kostnader innføringen av MVA - plikt vil innebære.
Hertil kommer at de mindre arrangører normalt vil få svært lite inngående avgift som skal
trekkes fra. Eksempelvis kan nevnes at MVA - refusjonen til MVL's arrangører for 2007 var
på NOK 18.080.
En bør videre ha for øye at verdiskapningen gjennom dugnad og uegennyttig innsats i
veldedige og allmennyttige kulturtiltak budsjettmessig ikke føres til utgift i MVA -
regnskapet.
En frykter at flere av våre konsertarrangører som alle utfører en svær dugnadsinnsats kan gi
opp fordi MVA - belegging av virksomheten påfører ekstra bry, kostnader, prisstigning og tap
av inspirasjon. De frivillige organisasjoner vil oppleve at deres innsats skal skattlegges. Det
bør unngås.
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