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Høring - forslag om innføring av begrenset skatteplikt for offentlig eide
sykehusapotek

Det vises til mottatt høringsbrev datert 6.mai 2014 der fmansdepartementet foreslår å innføre
skatteplikt for publikumsdelen av offentlige eide sykehusapotek.

Sykehusapotekene HF er eid av Helse Sør-Øst RHF og omfattes av denne høringsuttalelsen.

Helse Sør-Øst RHF slutter seg til forslaget om å innføre skatteplikt på inntektene fra de
offentlige sykehusapotekenes publikumsutsalg for å bringe forholdene i tråd med EØS-avtalens
regler om offentlig støtte. Endringen vil sammen med øvrige tiltak foreslått av ESA forhindre
uheldig konkurransevridning mellom offentlig eide sykehusapotek og private apotek.

Fradragsrett for sykehusapotek

Helse Sør-Øst RHF har fokus på at det skal være konkurransemessige like vilkår for offentlig og
privat eid apotek. Forslaget til innføring av en begrenset skatteplikt for sykehusapotekene
korresponderer imidlertid ikke med en tilsvarende fradragsrett for renter for helseforetaket (se
høringsnotatets side 11-12 om fradragsrett for rentekostnad). Etter vårt syn vil dette påføre
sykehusapotekene en konkurransemessig ulempe sammenlignet med privat eide apotek, - som har
fradragsrett for gjeldsrenter - ved at sykehusapotekenes virksomhet skattemessig anses for å være
100 °, egenkapitalfinansiert. Høringsnotatet vil på dette punkt ikke sikre at offentlige
sykehusapotekutsalg konkurrerer på skattemessig like vilkår som private apotek, sml.
horingsnotatet pkt. 5 første avsnitt.

Videre kan vi ikke se at helseforetak kornmer i noen skattemessig særstilling. Til illustrasjon vises
det til situasjonen for offentlige eide kraftforetak, hvor det beløpsmessige omfang av lån fra
offentlige eiere (uten skatteplikt for renteinntekter) til kraftforetak (som har fradragsrett) er
betydelige. Med virkning fra inntektsåret 2004 ble bestemmelser om særskilt
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gjeldsrentebegrensning for offentlige eide kraftforetak opphevet, jf Ot. prp. Nr 1 (2003-2004)
pkt. 10.5.

Dette støttes videre av at det fra 1.januar 2014 er innført regler om begrensning av rentefradraget
mellom nærstående, jf skatteloven § 6-41. Denne sjablongmessige rentebegrensningen vil også
komme til anvendelse på den skattepliktlige delen av sykehusapotekenes virksomhet. For øvrig vil
skatteloven § 13-1 etter omstendighetene kunne komme til anvendelse med avskjæring av
rentefradraget.

I tillegg kommer regulatoriske rammebetingelser for helseforetak som i praksis begrenser eiers
mulighet til å lånefmansiere publikumsutsalgene, jf helseforetaksloven § 33. De regionale
helseforetakene kan utelukkende oppta driftskreditt og lån til investeringsformål gjennom statlige
bevilgninger, noe som representerer en kontroll med låneomfanget.

På denne bakgrunn er det Helse Sør-Øst RHFs oppfatning at det ikke bør innføres særlige regler
med henhold til fradragsrett for sykehusforetak, men at de generelle regler bør gjelde.

Konkretisering av krav til balanseposter

Sykehusapotekene vil i sin nåværende organisasjonsform kunne foreta nødvendige endringer for
å tilfredsstille kravene for begrenset skatteplikt for publikumsutsalget. I høringsnotatets punkt 4.3
(Overgang til skatteplikt — fastsetting av skattemessige inngangsverdier) fremkommer at det skal
fastsettes skattemessige inngangsverdier (åpningsbalanser) for eiendeler, men drøftelsen omfatter
kun driftsmidler. Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt det vil kreves skattemessige
inngangsverdier for øvrige balanseposter, bør det konkretiseres hvilke balanseposter som skal
splittes mellom den skattepliktige og skattefrie delen av virksomheten for å tilfredsstille kravene.
Det er i så måte ønskelig at sykehusapotekene ikke pålegges fullstendig næringsplikt.
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