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1.oktober 2004

HØRINGSUTTALELSE – Merverdiavgiftsloven § 5 b unntak for tannlegers utleie
_

av utstyr mv
Det vises til departementets brev av 24.06.04 med utkast til endring av

merverdiavgiftsloven § 5 b.
Norsk Kiropraktorforening har forelagt høringsnotatet til aktuelle tillitsvalgte og utvalg i
foreningen .
Med dette oversendes høringsuttalelse fra Norsk Kiropraktorforening
1. Generelt
Norsk Kiropraktorforening støtter prinsippet om at helsetjenester skal være unntatt fra moms
og stiller seg positiv til departementets forslag om unntak. Vi har likevel noen bemerkninger
til forslaget.
Kiropraktorbehandling drives i all hovedsak i dag i privat praksis med svært liten offentlig
støtt slik at behandlingen i all hovedsak betales av pasienten. NKF ser det derfor som svært
viktig at det offentlig ikke legger ytterligere kostnader på driften av dette helsetilbudet.
2. Driftsformer
NKF mener det i høringsnotatet åpnes for tolkningsspørsmål når det gjelder ulike driftsformer
og at det er behov for et klarere regelverk.
Den mest vannlige driftsformen blant norske kiropraktorer er omtalt i departementets
høringsnotat. Det vil si at begge parter er selvstendige næringsdrivende, hvor det ofte er en
som ”leier” hos en annen. Vi har likevel sett de senere årene at det har utviklet seg ulike
driftsformer. Likeså er det også blitt mer vanlig at kiropraktorer er med i tverrfaglige
helsesentre/ klinikker. NKF ser det som svært positivt for kvaliteten på helsetjenestene at det
etableres tverrfaglige miljøer. En kiropraktor kan velge å leie lokaler og utstyr hos et
legesenter, eller kan selv velge å knytte til seg f.eks fysioterapeut i egen klinikk. NKF mener

at slike leieforhold må kunne etableres uten at det er tvil om det er unntak for moms i
leieforholdet. I departementets høringsnotat mener vi det er tvil om hvordan man skal tolke
dette. For eksempel kan et tverrfaglig senter ha et driftsselskap med ulike eller sammensatte
eierinteresser. NKF ser det som uklart om leieforholdet med den enkelte kiropraktor da vil
falle innenfor eller utenfor unntaket.
Det er også uklart om leieforholdet mellom de næringsdrivende helseaktørene må være av
samme profesjon.

3. Pasienten
NKF oppfatter at hensikten med unntak av moms på helsetjenester ble gjort med en klar
hensikt at helsetjenester ikke skulle bli dyrere for pasienten. Vi mener derfor at den
økonomiske konsekvensen for pasienten som har behov for kiropraktortjenester bør være
uanhengig av hvem kiropraktoren leier utstyr hos.
4. Konklusjon
NKF mener den foreslåtte endringen gir rom for uklarheter. NKF mener hensikten med å
unnta helsetjenester moms var å ikke påføre pasienten økte kostnader. Vi mener derfor det
bør gjøres et generelt fritak for helsetjenester, også når det gjelder leie av utstyr,
kontortjenester, goodwill etc. Dette unntaket bør være uavhengig av driftsform og hvem
partene i leieforholdet er.
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