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Høringsinnspill - Én sats for merverdiavgift
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan
for 97 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner med rundt 450 000 medlemmer og over
11 000 lokallag.
LNU takker for muligheten til å komme med innspill til NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én
sats. Under følger våre innspill til høringen, utover dette stiller vi oss bak innspillene til Frivillighet
Norge.

Uklare konsekvenser for barne- og ungdomsorganisasjonene
Barne- og ungdomsfrivilligheten preges av et bredt mangfold av organisasjoner som skaper et rikt
tilbud av aktivitet for barn og unge. Samtidig er organisasjonene sårbare for endringer i det offentlige
grunnet små ressurser, både økonomisk og i antall ansatte. De velger derfor forenklet modell når de
skal søke og rapportere til dagens momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner forvaltet
av Lotteri- og stiftelsestilsynet. For mange av disse organisasjonene vil en endring til én sats for
merverdiavgift ikke oppleves som forenklende hvis det samtidig fører til svekket økonomi og behov for
å søke på flere støtteordninger.
LNU legger til grunn at det ikke er NOU-en sin intensjon at barne- og ungdomsfrivilligheten blir
økonomisk skadelidende av de foreslåtte endringene. Vi ser at endringer i avgiftssystemet kan påvirke
momskompensasjonsordningen, både ved å føre til forskyvninger i hvor mye organisasjonene mottar i
kompensasjon og hvor mye organisasjonene totalt sett betaler i merverdiavgift.
På bakgrunn av dette mener vi at det er behov for mer kunnskap om hvordan ringvirkningene av en
eventuell endring rammer frivillig sektor spesifikt. Det er svært viktig å sikre at endringer i
avgiftssystemet ikke bidrar til å svekke tiltakene regjeringen har gjort for å styrke
momskompensasjonsordningen. Dersom de foreslåtte endringene gjør at organisasjonene blir
økonomisk skadelidende er det behov for konkrete tiltak som kompenserer for dette. Slike tiltak må
være på plass før eventuelle endringer i avgiftssystemet.
Det er spesielt stor uklarhet knyttet til hvordan de foreslåtte endringene vil ramme barne- og
ungdomsorganisasjoner som arbeider innenfor kulturfeltet. For mange av disse organisasjonene er det
glidende overganger mellom frivillig aktivitet og profesjonell aktivitet. Dersom kulturfeltet ikke
skjermes for endringene kan det ha en direkte effekt også for den frivillige innsatsen i sektoren.
Med vennlig hilsen

Andreas Tangen Borud
Generalsekretær
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