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HØRING AV FORSLAG OM AVGRENSING AV MERVERDIAVGIFTEN FOR UTLEIE
AV HYTTER, FERIELEILIGHETER OG ANNEN FRITIDSEIENDOM

Det vises til mottatt høringssak med forstag tit avgrensning av merverdiavgiften for utleie

av hytter, ferieleitigheter og annen fritidseiendom, jf departementets brev av 15. juni

2011.

Det fremgår at forenkting er hovedgrunnen tit at departementet ønsker den fremsatte

tovendrIngen.1-1S-H-mener i prinsippët at ethvert forstag til forenkling av regetverket og

sparte administrative ressurser er positivt. Dog mener vi at det foreliggende forstaget vit

kunne få uheldige konsekvenser for et næringsområde som det har vært satset sterkt på

den siste tiden, btant annet av Reisetivsseksjonen i Nærings- og handetsdepartementet og

Innovasjon Norge. Stik vi oppfatter forstaget vit det for eksempel ikke tenger være mulig å

fradragsføre utgifter tilknyttet utleie av hytter/rom som skjer i tilknytning til drift av

gårdsbruk, da denne aktiviteten ofte er en del av den økonomiske virksomheten som

foregår på gårdsbruket, og ikke av det omfanget som foreslås for avgiftsplikt etter

forstagets § 3-11 tredje tedd. Det er ofte knyttet store investeringer tit stik virksomhet og

fradrag for merverdiavgiften har derfor vært viktig.

Vi frykter således at forslaget vit kunne ramme den spiren tit vekst i turistnæringen som

har utviklet seg de siste 20 årene og som har vært en tittrengt næringsutvikting i

distriktene. Videre vil det føre tit en forskjettsbehandling av gårder som kan tilby

servering i kombinasjon med utteie av hytter/rom, da det vil være ulike regter for disse og

de som ikke har servering. Forslaget vil også kunne ha en konkurransevridende effekt mot

de som driver med utteie av hytter i kombinasjon med camping/hoteltvirksomhet. For å

sikre fortsatt drift og nyetableringer av turistrettet virksomhet i distriktene foreslår vi

derfor at det kan titføres gårdsbruk  etter hotellvirksomhet i S 3-11 tredje tedd.

Avstutningsvis mener vi det kan være tvilsomt om anvendelse av justeringsregtene i dette

tilfellet er i tråd med grunnloven, slik departementet ser ut til å mene. HSH viser tit

foretiggende rettskildemateriate og vit påpeke at foruten tvil omkring

grunntovsmessigheten av justeringsregtene i dette tilfellet, vit en titbakeføringsplikt ha
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svært urimelige konsekvenser for de som har foretatt investeringer i tråd med gjeldende

regler. HSH er svært negativ til denne typen uforutsigbare rammevilkår for

virksomhetene. For det tilfellet at departementet velger å gå videre med forslaget i sin

nåværende form, mener vi at justeringsreglene ikke skal få anvendelse.
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