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Høring – NOU 2019-11: Enklere merverdiavgift med én sats
Høringssvar fra Bergen Næringsråd
Vi viser til høringsrunde knyttet til rapport om forenkling av regelverket for merverdiavgift.
Et forslag om forenkling av regelverk for avgiftsberegninger i Norge vil alltid bli mottatt med
positiv forventning. Bergen Næringsråd er den største næringsorganisasjonen i vår region. Vi
representerer virksomheter innenfor en rekke felt. I denne sammenhengen vil vi uttrykke vår
sterke bekymring for konsekvensene for persontrafikk – og i særlig grad flyreiser.
En felles merverdisats som nær dobles fra dagens 12 prosent til 23 prosent vil utfordre et av
fundamentene for næringsutvikling, og dermed også bosetting, i hele Norge. Mye av
verdiskapingen i Norge er lokalisert langs kysten, og Bergen Næringsråd representerer
mange av disse virksomhetene på Vestlandet. Norsk topografi og lange avstander forklarer
langt på vei at flytransport er mer brukt her enn ellers i Europa. Staten kompenserer delvis
for geografiske ulemper gjennom kjøp av kapasitet, men en lang rekke flyruter i distriktet
støttes ikke på denne måten. Det gjelder i særlig grad flyruter som betjenes av mindre fly på
tvers av det norske hovednettet.
Den foreslåtte endringen vil skille seg radikalt ut fra reglementet i våre naboland. Danmark
har et fritak for merverdiavgift på flyreiser. Sverige har en avgiftssats på seks prosent.
Vi er kjent med at Widerøe vurderer å legge ned 37 flyruter dersom merverdisatsene dobles.
I mange tilfeller må brukerne finne alternative reiseruter via Oslo. Det gir lengre reisetid,
høyere kostnader, økte klimautslipp og mindre bærekraft. Det vil svekke konkurransekraft og
attraktivitet for virksomheter som er lokalisert utenfor det sentrale Østlandet.
Bergen Næringsråd vil advare mot en dobling av merverdiavgiften på flyreiser. Forslaget vil
bidra til en forsterket sentralisering og svekket konkurransekraft for næringslivet som i dag
er godt tjent med et flyreisetilbud som kompletterer rutene mellom våre største flyplasser.
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