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Re.: Innføring av m.v.a. på guidetjenster

Vi er blitt gjort oppmerksom på at det er foreslått å innføre mva på guidetjenester fra og med 1. juli 2010. Vi
synes at det er uheldig at aktørene i bransjen selv ikke er tatt med på råd angående dette forslaget.

Sesongen 2010 er allerede planlagt og de aller fleste kontrakter er signert. Det er uaktuelt for guideformidlere å
komme med en tilleggsregning til kunden etter at vi har gjort våre avtaler. Langt de fleste av våre kunder er
dessuten utenlandske turoperatører som ikke kommer til å kunne få refundert avgiften og dette vil derfor bli sett
på som en ren økning av guidepriser.

For guidenæringen vil en innføring av merverdiavgift ha mange uheldige konsekvenser.

 Guideformidlere har liten eller ingen inngående merverdiavgift og derfor få fradragsmuligheter.

 Mange av våre guider vil aldri komme inn under ordningen ved at de tjener under 50.000 og dermed
ikke er registreringspliktige. Det betyr igjen at de kan tilby sine tjenester direkte til kunder uten å måtte
betale mva.

 Guideformidlere taper kunder som heller vil kontakte norske guider direkte og ”under bordet”. Dermed
taper staten både merverdiavgift og skatt

Et av de store problemer for denne bransjen er at utenlandske turoperatører bringer med seg egne turledere som
opererer som guider på de forskjellige destinasjonene. Dette er noe vi lenge har arbeidet aktivt mot. Vi ønsker
selvsagt at lokale guider skal brukes i størst mulig grad, både for å opprettholde muligheten for våre guider til å
kunne ha en ekstra bijobb, men også for å sikre kvaliteten på det som blir fortalt om landet vårt. Norge er i dag et
høykostland for turister og en ytterligere prisøkning vil ikke dempe lysten til å holde utgiftene nede bl.a. ved
bruk av egne ”guider”.

Ordningen virker dessuten uhyre komplisert og vanskelig å forstå. Hvem skal bestemme hva som er
administrasjonskostnad og hva som er formidling.

Dersom det skal innføres merverdiavgift må det være en sats på 8% på alle ledd. Dette må imidlertid ikke
innføres i 2010. Bransjen må få anledning til å informere våre kunder på en grundig måte for å forhindre
massekansellering av tjenester etter en sesong preget av stor nedgang.
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