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PRESSEMELDING
Kulturmomsutvalgets innstilling:

- Museumsforbundet er strålende fornøyd!
Kulturmomsutvalget har i dag lagt fram sin utredning:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/
2008/forslag-til-nye-momsregler-for-kultur-no/pressemelding-fra-
kulturmomsutvalget.html?id=501674

Kort fortalt foreslår utvalget å innføre lav merverdisats på utgående moms (salg av
varer og tjenester, eksempelvis billettinntekter)  - 8% -, med fullt fradrag for inngående
moms  (kjøp av varer og tjenester) – 25%.

Museumsforbundet er strålende fornøyd med innstillinga, som er i tråd med forslag
som vi har arbeidet med i flere år. Også Stortingets kulturkomité har ved flere
anledninger etterlyst momsordning for museene.

Kulturmomsutvalget har beregnet at deres innstilling vil bety ca. 110 mill.kr i netto
besparelse for museene.  Museumsforbundet tar ikke stilling til regnestykket, men vil
gjøre oppmerksom på et ei beregning foretatt av PricewaterhouseCoopers for to år
siden kom fram til et vesentlig lavere tall.

Denne besparelsen for museene kan 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. Museumsforbundet
oppfordrer i den forbindelse sine medlemmer til selv å ta prisøkningen på
billettinntekter, slik at ikke publikum ikke blir belastet med økte priser på
inngangsbilletten.

Utvalgte problemstillinger:
-   Museer som har vært drevet i statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet
    har fått fradrag for inngående moms, men museer som har vært organisert som

egne 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 momskompesasjon. Innstillinga legger opp til likebehandling, uavhengig av
organisasjonsform for museene.

- Museenes krav til sikkerhet er stadig økende, ved kjøp av eksterne vakt- og
   håndverkertjenester til museene vil en nå kunne få fradrag for inngående moms.
- Museene har ansvar for ca. 5500 verneverdige bygninger. Med dagens lovgivning
    koster slikt arbeid 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 styres 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. Forslaget vil bety mer ensartet og forutsigbar
behandling. 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.

- Museer som i dag for eksempel driver museumsbutikker opererer med virksomhet
med fullt fradrag, forholdsmessig fradrag og kostnader uten fradrag. Dette er en
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.

Konklusjon:
Vi håper nå at finansminister Kristin Halvorsen og kulturminister Trond Giske følger opp
anbefalingene fra utvalget på neste års statsbudsjett!

Kontaktpersoner:
Generalsekretær Tron Wigeland Nilsen, Norges museumsforbund,
tlf. 9012 4970
Utvalgsmedlem Randi Gillberg Hjelm-Hansen, Ringve, tlf. 9345 5764

www.museumsforbundet.no


