Svar til Ingjerd Schou 28.4.2009
Best når det gjelder
Senterpartiet støtter frivillig sektor, og har vist det i praktisk politikk. Det skal skje en
opptrapping i forhold til kor, idrettslag og organisasjoner som Røde Kors – noe som er nedfelt
i regjeringserklæringen. Høyres førstekandidat Ingjerd Schou stiller spørsmål ved denne
viljen. Hun må ha fulgt dårlig med i timen.
Senterpartiets landsmøte sa klart ifra at dagens momsordning begrenser aktiviteten til
frivillige lag og organisasjoner. Vi vil ha vekk skatten på frivillig arbeid. Vi støtter derfor
frivillig sektors krav om momsfritak ved kjøp av varer og tjenester. Senterpartiet vil bidra til
at tid og krefter kan brukes på det frivillige arbeidet og ikke på å skaffe ekstra inntekter til
staten.
Det er urimelig at innkjøp av varer og tjenester gjennom frivillige organisasjoner skal være 25
prosent dyrere enn tilsvarende innkjøp for bedrifter. Enkelte lag og organisasjoner betaler i
dag mer til staten enn de mottar i offentlig tilskudd. Totalt sett betaler frivillig sektor om lag
en milliard kroner i merverdiavgift hvert år. Penger som i stedet burde ha skapt lokal aktivitet.
Det er riktig at KrF nylig fremmet forslag i Stortinget om å innvilge momsfritak for frivillige
organisasjoner, noe Høyre og de øvrige opposisjonspartiene støttet. Senterpartiet stemte imot.
Det var fordi KrFs forslag ville ha skapt betydelige problemer. Vi hadde ingen garanti for at
pengene ville gå til de som faktisk burde ha dem.
Først og fremst må man unngå at det gis momsfritak til ren kommersiell virksomhet. Det må
også trekkes en klar grense mellom frivillig innsats i et idrettslag, og sosial aktivitet i
vinklubb. Senterpartiet mener derfor at alle organisasjoner som vil få momsfritak, først må
registreres i Frivillighetsregisteret. Et regelverk må på plass før ordningen kan innføres.
Det bør også være frivillig å benytte seg av en slik ordning med momsrefusjon, og den bør
særlig innrettes mot aktiviteter for barn og ungdom, samt kultur, idrett og humanitært arbeid.
Senterpartiets landsmøte har lagt til grunn at en ny modell for momsrefusjon skal bli lagt fram
for Stortinget i løpet av vårsesjonen. Vi skal stå på videre for en løsning på de utfordringene
frivillig sektor står overfor.

