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Forslag om unntak i merverdiavgiftsloven for interne
transaksjoner i veldedige,  allmennyttige og ideelle
organisasjoner

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har gjennomgått tilsendte høringsnotat og
har følgende kommentarer.

LHLs  hovedsynspunkt
' LHL kan ikke se at de foreslåtte endringer vil gi de forbedringer i rammevilkårene

som frivillige organisasjoner i dag har behov for.

LHL går i stedet inn for fullt fradrag for inngående merverdiavgift - i en forutsigbar
og permanent ordning der ordinære momsregler blir lagt til grunn sammen med klart
definerte fritak for merverdiavgift på visse områder som medlemskontingent, gaver
og kurs.

LHL oppfatter høringsutkastet som et initiativ i retning av en forenkling av regelverket
for vår sektor. Imidlertid oppleves forslaget å være begrenset til noen få tjenester og med
sterke begrensninger. For LHL vil forslaget slik det framstår, ikke føre til administrative
forenklinger eller økonomiske fordeler verken lokalt eller sentralt.

En gjennomføring av forslaget kan lett føre til at det regelverket frivillig sektor må
forholde seg, blir ytterligere komplisert gjennom unntak fra ordinære regler og særskilte
kompensasjonsordninger. Konsekvensen av forslaget kan derfor bli det motsatte av det
man ønsker.

LHL har organisert en del av sin virksomhet gjennom datterselskap organisert som
aksjeselskap. Foreningen yter i noen grad fellestjenester som beskrevet i høringsbrevet
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overfor sine datterselskaper. LHL mener det er uklart om denne typen tjenester vil kunne
omfattes av forslaget.

LHL mener det er viktig at veldedige, allmennyttige og ideelle organisasjoner prinsipielt
underlegges den ordinære mva-lovgivningen (innenfor området). Det må innrømmes 0-
sats forutgående merverdiavgift for typiske foreningsinntekter, annen omsetning må
omfattes av de ordinære reglene. Samtidig må registrerte organisasjoner innrømmes fullt
fradrag for inngående avgift i tråd med de vanlige mva-reglene. Dette er i tråd med de
synspunkter LHL har oversendt i brev 2. februar til Kulturdepartementet som krav til
statsbudsjettet 2007.

LHL mener at vårt standpunkt rundt merverdiavgift vil
• bidra til at en større del av organisasjonenes innsamlede midler vil kunne benyttes

til det oppsatte formål.
• føre til at ressurser allokeres fra administrasjon til aktivitet
• gi et enklere regelverk å forholde seg til både for organisasjonene og

myndighetene noe som vil stimulere til ytterligere frivillig avktivitet.

Med vennlig hilsen
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