
 
       Oslo, 29.08.2019 

HØRINGSSVAR NOU 2019: 11 ENKLERE MERVERDIAVGIFT MED ÉN SATS  

Norske Kunsthåndverkere (NK) har lenge arbeidet for at de MVA-pliktige kunstnerne skal omfattes av 
den såkalte kulturmomsen, som i dag er 12 %. Det er derfor med bekymring vi leser utvalgets forslag i 
NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats, der det argumenteres for innføring av flat MVA-
sats. NK mener det er viktig å beholde gjeldende innretninger på merverdiavgiftssystemet der 
lavmomsen for kultur opprettholdes samt at nytterelatert kunsthåndverk innlemmes i ordningen. 

KUNSTHÅNDVERKERNES PRAKSIS OG MVA 

Vi vil benytte muligheten til å løfte noen problemstillinger vi mener ikke er tilstrekkelig belyst i MVA-
utvalgets rapport, under kapittel 7 om kultur og idrett. Kunsthåndverkere arbeider med materialbasert 
kunst i en rekke uttrykksformer og medier. Noen er helt unntatt MVA-plikt da alt de skaper faller inn 
under MVA-fritaket for kunst, regulert i forskrift til merverdiavgiftsloven §1-3-21. Kunsthåndverk med 
hovedsakelig nyttefunksjon klassifiseres derimot ikke som kunst i denne forskriften og er følgelig MVA-
pliktig. Mange kunsthåndverkere lager verk i begge kategorier. Moms blir i praksis oftest en utgift som 
bæres av kunstneren selv da prisen på objektet må senkes før moms slik at sluttprisen holder et nivå 
kundene er villig til å betale. De fleste kunsthåndverkere arbeider alene i egne verksteder der utgiftene 
til drift er høye og produksjonen er lav, fordi håndverksprosessene er arbeidsintensive.  

UTREDNING OM KULTURMOMS FOR HÅNDVERKERE 

I 2015 utarbeidet Oslo Economics rapporten: Kulturmoms for håndverkere2. Her konkluderes det med 
at redusert moms er et egnet og kostnadseffektivt virkemiddel for å forbedre lønnsomheten i de 
gjeldende fagene, samt for å oppfylle Norges forpliktelser gjennom UNESCO-konvensjonen for den 
immaterielle kulturarven. Det slås fast at det for gjeldende fag er pris-kostnadsmarginen lav og dermed 
har MVA-nivået en stor effekt på prisnivået. Oslo Economics skriver: 
§ «Ved redusert merverdiavgift vil dermed lønnsomheten for den enkelte utøver av å tilvirke 

produkter øke. Dette vil i sin tur lede til insentiver til å produsere mer.»  
§ «Sagt på en annen måte, utøverne vil respondere på en lavere merverdisats ved å allokere en 

større andel av sin arbeidstid til produksjonen av det relevante håndverket.»  
§ «En primær fordel med redusert merverdiavgift, sammenliknet med andre støtteformer, er at den 

stimulerer til at produksjonen tilpasses etterspørselen.» 

Oslo Economics slår altså fast at lavmoms som en indirekte støtte er et rasjonelt virkemiddel, da det 
medfølger lite administrasjon og ikke minst fordi det gir insentiver til å produsere mer, muligheter til å 
selge mer og dermed øke egen inntjening. Dette samsvarer med regjeringens mål for 
kunstnerpolitikken, slik det slås fast i både kulturmeldingen og innspillsrunden til kunstnermeldingen. 
Kunsthåndverkernes arbeider kan ofte ha samme bruksfunksjon som masseproduserte varer. 
Tilvirkningen er derimot annerledes. Verkene er skapt av kunstnere som driver sin egen arbeidsplass, er 
kortreiste, har dermed lavere klimaavtrykk og kan gi kunden både estetisk og emosjonell merverdi 
liknende varer ikke kan måle seg med. I en bruk-og-kast verden, der produkter ofte produseres langt 
unna forbrukeren, representerer kunsthåndverket et bindeledd mellom fortidens håndverkstradisjoner, 

 
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-15-1540#KAPITTEL_1 
2 https://norskekunsthandverkere.no/om-norske-kunsthandverkere/presserom/oslo-economics-rapport-om-kulturmoms-handverkere 
 
 
 



 

vår immaterielle kulturarv og dagens forbrukere. Det er derfor fornuftig av flere grunner å styrke 
kunsthåndverkets markedsposisjon. Men kundene er prissensitive og vant til varer med ekstremt lave 
priser, grunnet masseproduksjon i lavkostland. Ønsker man å vri handelen mot hjemmeproduserte 
håndverksprodukter, må man gi håndverkere og kunsthåndverkere verktøy til å konkurrere på pris. 
Lavmoms er slikt verktøy. Oslo Economics konkluderer slik: 

 «En redusert sats vil dermed effektivt kunne bidra til å avhjelpe problemene knyttet til begrenset 
lønnsomhet. Gitt utfordringene som tradisjonelt håndverk, kunsthåndverk og tilgrensende fag 
står overfor, synes redusert merverdiavgift å være et egnet virkemiddel for å sikre 
videreføringen av den immaterielle kulturarven.» 

VENSTRES FORSLAG OM KRAFTTAK FOR DEN IMMATERIELLE KULTURARVEN 

I 2017 fremmet Venstres stortingsgruppe ved Trine Skei Grande et dokument 8 forslag «Anno 2020, et 
krafttak for den immaterielle kulturarven»3 der regjeringen ble bedt om å fremme forslag til moms-
kompensasjon eller redusert moms på̊ tradisjonshåndverk og kulturhåndverk. NK ønsker at Venstre nå 
følger opp dette forslaget i regjering. 

VURDERING AV UTVALGETS FORSLAG  

Problemstillingene for kulturfeltet er av kompleks art. At det regjeringsoppnevnte utvalget foreslår å gi 
direkte støtte som kompensasjon for å heve kulturmomsen til alminnelig sats vitner om lite innsikt i 
kunst- og kulturfeltets ulike utfordringer. Utvalgets forslag om å erstatte dagens indirekte 
støtteordninger med direkte støtte vil være lite treffsikkert for kunsthåndverksfeltet. Å innføre faste, 
individuelle støtteordninger til alle kunstnere som rammes av endringer i dagens ordning, vil være 
vanskelig å gjennomføre. Derimot vil lavmoms gi en mulighet for inntektsøkning for samtlige av disse 
enkeltstående utøverne. Lavmoms for bruksrelatert kunsthåndverk derfor vil være et godt virkemiddel 
for å bedre lønnsomheten og øke kunsthåndverkernes inntekter. Vi anbefaler at en ny utredning 
vurderer hva slags avgrensing en innføring av lavmoms for kunsthåndverkere skal ha for å bli 
treffsikker og minimere provenytapet. Her vil vi nevne omsetningsgrensen for revisjonsplikt i 
aksjeloven som en mulig avgrensning. 

Avslutningsvis vil vi kommentere utvalgets sluttrefleksjoner i kapittel 7 (s.80) der de skriver:  
«Selv om det i utgangspunktet ligger utenfor utvalgets mandat, vil utvalget likevel anbefale at det 
foretas en ny vurdering av å innlemme flere deler av kultur- og idrettssektoren i 
merverdiavgiftssystemet med alminnelig sats.»  

NK vil på det sterkeste advare mot å endre gjeldende unntak, fritak og nullmoms i kultursektoren. Det 
vil kunne gi dramatiske konsekvenser både for enkeltkunstnere og for store deler av kulturfeltet. Helt til 
slutt ønsker vi å nevne at kunstnere også er forbrukere. En flat moms på 23% vil bety at utgifter til mat, 
transport og kulturtilbud for øvrig vil øke. Det er lite gunstig for kunstnerbefolkningen som allerede er 
en lavinntektsgruppe med presset økonomi.  

KONKLUSJON 

NK ønsker ikke endringer som gjør det dyrere å leve som kunstner. NK ønsker ordninger som gjør det 
lettere å øke inntjening via eget kunstnerisk arbeid. Å beholde gjeldende innretninger på 
merverdiavgiftssystemet og samtidig innlemme kunsthåndverk i kulturmomsen, vil være egnet for å 
oppnå dette.  

 
3 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016-2017/dok8-201617-046s/ 
 


