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Høringsuttalelse vedrørende forslag til utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur-idrettsområdet.
Område guiding.

Norges Guideforbund (NGF) er landsomfattende organisasjon for guideforeninger, hvis medlemmer er
autoriserte guider som har bestått guideeksamen godkjent av NGF. Forbundet skal ivareta norske guiders
felles interesser og arbeid for å heve guideyrkets status. NGF arbeider målbevisst og systematisk med
profesjonalisering og kvalitetssikring av guideyrket. NGF har for tiden vel 550 medlemmer.

Høring og tidspunkt
NGF vil på det sterkeste bemerke hvor uheldig det er at verken NGF eller andre i guidenæringen har hatt
anledning til å uttale seg om forslaget om utvidet MVA på guiding og guidetjenester før Høringsutkastet av
16.02.2010. Den korte høringsfristen og at planlagt innføring er allerede 01.07.2010, midt i høysesongen, er
også svært beklagelig. De aller fleste avtalene for 2010 er inngått og det sier seg selv at det blir vanskelig å
komme til et stramt turistmarked og be om å få inn denne avgiften.

Merverdi på guiding
Forslaget om innføring av henholdsvis 8 % merverdiavgift på guiding og 25 % på formidling vil ha drastiske
konsekvenser i et reiselivsmarked som på dette området har liten inntjening.

Saksbehandling
Det foreligger ingen utredning av konsekvensene ved innføring av merverdiavgift på guidetjenester og guiding.
NGF mener det må foretas en slik utredning før en lovendring kan vedtas.

Konkurransevridning
Det sies i Kulturmomsutvalgets innstilling at innføringen skal forenkle administrasjonen. For guidene og for
guidenæringen vil det være det motsatte som skje. Guidene i Norge har stort sett guidingen som en deltidsjobb
i en kort og hektisk turistsesong. Inntekten av guidearbeidet er ikke høy og det er ulike måter å bli betalt på.
En del av guidene er selvstendig næringsdrivende og vil dermed bli momspliktige ved inntekt over kr 50.000,-,
men de fleste er oppdragstakere hos guidebyråene. Disse får fast lønn hvor guidebyråene betaler skatt og
arbeidsgiveravgift. Det sier seg selv at her kan det bli en konkurransevridning mellom guidene, i tillegg til at en
på slutten av sesongen kan få mangel på guider. Mange guider tjener rundt eller under grensen for
avgiftspliktig omsetning. En kan dermed frykte at en guide sier fra seg oppdrag for å slippe merarbeidet med
momsinnbetaling. Dette vil føre til at færre av guidene vil være villige til å arbeide i slutten av sesongen.
Guidene har dessuten forholdsvis få utgifter som kan trekkes fra i et momsregnskap.
For guidebyråene vil det også bli ekstra arbeid med flere satser på samme guidearbeid. I tillegg er svært
mange av turoperatørene utenlandske, og de har dermed ikke fordel av fratrekk av MVA og det blir en direkte
kostnad for guidebyråene.
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Guidens rolle.
For Norges Guideforbund er konsekvensene av denne avgiften for guidefaget og guidens rolle i det norske
reiselivet enda viktigere. I de siste årene har NGF arbeidet sterkt for å få fokus på hvor viktig guiden er i det
totale reiselivsproduktet. Vi har samarbeid med ulike aktører og det er et ønske om at standarden på
guidetjenestene skal heves og ytterligere profesjonaliseres i årene fremover. Vi ser at flere og flere aktører
innen reiselivet stiller høye krav til de som guider på de ulike destinasjonene. Ved innføring av moms på
guiding er NGF redd for at kvaliteten på guiding kan forringes. Norske kvalifiserte og kvalitetssikrede guider
kan bli for dyre.

Guidens arbeid
Guidens arbeid kan best sammenlignes med fri scenekunst som Kulturmomsutvalget har fritatt for moms. I
Danmark er det vedtatt i dansk skatterett at guiding er sett på som kunstnerisk virksomhet og derfor holdt
utenfor merverdiavgiftsområdet. Guiden forfatter selv tekstene til de enkelte omvisningene. En hver guidet tur
blir et selvstendig ”åndsverk” alt etter gruppe, tema, sted osv.

Konsekvenser
NGF er redd for at ved innføring av merverdiavgift både på formidling og guiding vil medføre at mange
turoperatører velger bort den kvalifiserte lokalguiden og reiseleder eller buss-sjåfør tar guidingen selv. Likeså
vil flere cruisebåtoperatører bruke ikke-kvalifiserte guider eller eskorter fra båten med manus og bare en
lokalkjent buss-sjåfør. Det er også stor fare for at vi kan få et ”svart marked”, hvor guider, både ukvalifiserte og
kvalifiserte, kan tilby sine tjenester uten at det blir meldt inn som inntekt.

Turistene som kommer til Norge og de som ferierer i eget land ønsker mye mer informasjon i dag enn de
gjorde tidligere. De har ofte forberedt seg godt og vet hva de vil få oppleve og hva de vil ha mer kunnskap om.
Dette stiller krav til guiden/formidleren.
I regjeringens Strategiplan for reiselivet er det mange punkt som beskriver hva som ønskes av og i reiselivet i
Norge. Det viktigste stikkordet er kvalitetssikring, - kvalitet i alle ledd. Merkevaren Norge markedsføres i
utlandet. Hvordan kan dette ivaretas når det legges hindringer i veien ved innføring av MVA på guidedelen av
reiselivet?

Oppsummert
Norges Guideforbund mener at unntaket for guiding og guidetjenester bør opprettholdes, og at disse
tjenestene ikke må inngå i det foreslåtte lovforslaget.

Med hilsen

Kari Steinsvik
Leder Norges Guideforbund
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