Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep,
0030 Oslo
E-post: postmottak@fin.dep.no
Deres ref.:
Dato:

08/981 SL FML/rla
23.06.08

HØRING - NOU 2008:7 KULTURMOMSUTVALGET
Norges museumsforbund ser svært positivt på Kulturmomsutvalgets innstilling, og ber
om at anbefalingene blir gjort gjeldende fra 01.01. 2009. Vi vil også minne om at
Stortingets kulturkomité ved flere anledninger har etterlyst momsordning for
museene1.
Utvalgte problemstillinger:
- Museer som har vært drevet i statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet
har fått fradrag for inngående moms, mens museer som har vært organisert som
selvstendige stiftelser – i tråd med statlige signaler - ikke har fått dette
fradraget. I dag får eksempelvis kommunale/fylkeskommunale nybygg
momskompensasjon, mens museer organisert som for eksempel stiftelser, ikke
tilstås momskompensasjon. Innstillinga legger opp til likebehandling, uavhengig av
organisasjonsform for museene.
- Det pågår som kjent en omfattende museumsreform, hvor museer slås sammen i
større enheter, med sikte på å styrke museene faglig. Vi har en rekke eksempler på
at nye sammenslåtte enheter har valgt selskapsformen interkommunalt selskap
(IKS), bl.a. begrunnet med dagens momslovgivning. Vi har også eksempel på at
selskapsform for museum er endret fra stiftelse til IKS av samme årsak.
- Museenes krav til sikkerhet er stadig økende, ved kjøp av eksterne vakttjenester til
museene vil en nå kunne få fradrag for inngående moms.
- Museene har ansvar for ca. 5500 verneverdige bygninger. Med dagens lovgivning
koster kjøp av eksterne vedlikeholdstjenester museene ca. 20% mer enn tilfellet er
for næringsdrivende, i og med at museene i dag ikke kan trekke fra inngående
moms. Med forslaget til Kulturmomsutvalget vil museenes vedlikeholdsbudsjett
styrkes gjennom at de får fradrag for inngående moms, på lik linje med andre
næringer.
- Museumssektoren står overfor store utfordringer med tanke på å fornye sine

utstillinger og formidlingsuttrykk. Blant annet vil det i framtida være langt større
bruk av ny digital teknologi i utstillings- og formidlingsarbeidet. Dette er utstyr som
krever vesentlige investeringer og som har relativt kort avskrivningstid. Det vil være
vanskelig å delta i den digitale revolusjonen innenfor formidling og historiefortelling
om slikt utstyr er 20% dyrere enn ved full refusjon av merverdiavgiften.
- Museene har opplevd ulik praksis fylkesskattekontorene imellom vedrørende
behandling av momsspørsmål. Ett fylkesskattekontor har eksempelvis slått fast at
samarbeid om felles IKT-virksomhet mellom museer er momspliktig, mens et annet
fylke har innvilget momsfritak for et fellesmagasin og –konserveringsverksted for
museene. Forslaget vil bety mer ensartet og forutsigbar behandling.
- Museer som i dag for eksempel driver museumsbutikker opererer med virksomhet
med fullt fradrag, forholdsmessig fradrag og kostnader uten fradrag. Dette er ei
ordning som er krevende å administrere, samt at forholdsvis fradrag i en viss
utstrekning vil måtte basere seg på skjønn. Ved å innlemme generell museumsdrift i
momsregelverket vil museene få et enkelt og ensartet regelverk å forholde seg til.
Proveny
Kulturmomsutvalget har beregnet at deres innstilling vil bety ca. 110 millioner kr i
netto besparelse for museene. Vi tillater oss å reise spørsmål vedrørende beregningene.
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http://www.museumsforbundet.no/doc/NMF-MVA-310506Endelig.pdf (vedlagt).
kom fram til et vesentlig lavere tall mht. proveny. Iht. deres beregninger vil ei endring i
tråd med Kulturmomsutvalgets innstilling, styrke museenes økonomi med 46,9
milioner kr om billettprisene holdes konstant. I dette regnestykket er også museer
tilknyttet andre departementer medregnet, som for eksempel universitetsmuseene. Vi
mener at PWCs utredning, som tar utgangspunkt i museumsstatistikk kvalitetssikret
av Statistisk sentralbyrå og ABM-utvikling, og beregninger fra enkelte, utvalgte
museer, gir mer sikre anslag. Som premiss for regnestykket ligger at medlemmene
følger anbefaling fra Norges museumsforbund om til å innlemme avgiften i dagens
billettpriser, slik at publikum ikke blir skadelidende.
Uansett vil besparelsen for museene kunne bidra til at Kulturløftet i Soria Moria
erklæringa kan bli gjennomført under forutsetning av at de statlige overføringene til
museumssektoren opprettholdes på minimum dagens nivå.
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Statsbudsjettet 2005: I forbindelse med statsbudsjettbehandlinga for 2005 uttalte Stortingets Kulturkomité følgende
(Budsjett-innst. S. nr. 2 (2004-2005)): Momsordningen
”Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettavtale mellom de
samme partiene i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen og understreker at mange museer sliter med svak
økonomi, som kan bidra til å hemme den viktige konsolideringsprosessen de står oppe i. Flertallet viser til at flere
faktorer har betydning for den økonomiske driftssituasjonen i institusjonene, deriblant momsordningen. Flertallet ber
på denne bakgrunn Regjeringen legge fram en sak med vurdering av momsproblematikken for museene. Det
forutsettes at saken legges fram i løpet av 2005. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Senterpartiet støtter denne flertallsmerknaden”.

Statsbudsjettet 2006
I forbindelse med statsbudsjettbehandlinga for 2006 uttalte Stortingets Kulturkomité følgende (Budsjettinnst. S. nr. 2
(2005-2006)): Momsordningen
”Komiteen understreker at mange museer sliter med svak økonomi som kan bidra til å hemme den viktige
konsolideringsprosessen de står oppe i. Komiteen viser til at flere faktorer har betydning for den økonomiske
driftssituasjonen i institusjonene, deriblant momsordningen. Komiteen viser til at den i merknadene til statsbudsjettet
for 2005 ba Regjeringen om vurdering av moms-problematikken. Denne har ikke kommet. Komiteens medlemmer fra
Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ber på denne bakgrunn Regjeringen legge fram en sak med
vurdering av momsproblematikken for museene. Det forutsettes at saken legges sammen med revidert statsbudsjett
2006”.

