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Høring - forslag til utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområde

Innføring av 8% moms vil gi vårt firma et nettotap på inngående/utgående moms på
ca 170.000 kr for 2010 dersom dette innføres fra 01.07.2010, dette fordi
refusjonsgrunnlaget vårt er lite. Vår største utgiftspost er lønn. Beregningen er gjort
av vår regnskapsfører.

Våre instruktører krever helt spesiell utdanning og kompetanse innen sine fagfelt,
dette gjelder blant annet teknisk ferdighet, sikkerhet og redning. De krever og
fortjener god lønn.
Innføring av moms midt i sesongen, etter at brosjyrer, priser og avtaler er gjort kjent
for våre nasjonale og internasjonale kunder, vil selvfølgelig være umulig å ta igjen på
inntektssiden. Vi kan ikke legge til moms på våre priser nå. Vi må derfor kutte i våre
utgifter og lønn er den variabelen det først og fremst vil gå ut over.

Vi ber om at rafting, juving, rappellering og lignende naturbasert reiselivsnæring gis
fritak for moms slik som tidligere.
Alternativt at innføringen utsettes til neste år slik at vi gis en mulighet til å forberede
oss på denne økonomiske utfordringen. Vi vil likevel påpeke at økte priser for å
dekke den økte skatteleggingen vil føre til en risiko for å undergrave
næringsgrunnlaget for vårt firma og dermed våre ansatte. Det er vanskelig nok å
drive naturbasert reiseliv i Norge som det er i dag.

Det finnes ca 15 større raftingfirmaer i Norge med en total omsetning på ca 90 mill kr.
Dette representerer ca 150 årsverk. I mange bygdesamfunn er disse firmaene å
betrakte som hjørnesteinsbedrifter som gir store ringvirkninger for næringslivet ellers.

Raftingindustrien er ikke organisert i Norge, men innholdet i dette skrivet støttes av
blant andre GoRafting AS i Sjoa, TrollAktiv AS i Setesdal, Serious Fun AS på Dagali
og Opplev Oppdal AS.
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