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Høring - forslag om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensing av
merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (Forskrift nr. 119)
NLH er Norges neste største bransjeforbund innen alternativ behandling, og representerer 730
medlemmer som praktiserer forskjellige terapiformer. Vi fremstår som en ensartet yrkesgruppe
under felles yrkestittel Homøopraktiker.
Om Høringsforslaget:
NLH er svært fornøyd med departementets forslag. Vi er tilfreds med at endringsforslaget blir
knyttet til utøverregisteret. Da blir det like konkurranseforhold. Vi ser helt klart problemet med
organisasjonsfriheten, men en plass må grensen settes. Det valg departementet har truffet kan bidra
til å skille seriøse og useriøse utøvere. NLH tiltrer forslaget.
Aut. Helsepersonell fritas registreringsplikten?,
NLH mener det er uheldig hvis Helsepersonell blir fritatt registreringsplikten.
Vi er tilfreds med å registrere at (...) i utgangspunktet mener departementet at forslaget bør gjelde
for samtlige som yter alternative behandlings tjenester. Sitat slutt. Det mener også NLH. Vi kan ikke
se noen prinsipiell forskjell i forsvarlighetskravet til Helsepersonell og Alternative behandlere.
NLH ser også et problem når det gjelder tilsyn. Statens Helsetilsyn har verken kunnskap eller
kapasitet til å føre tilsyn for alternative behandlere som er Helsepersonell. Det er bedre at det blir
lagt under de respektive behandlingsorganisasjonene som er godkjent av Sosial og Helsedirektoratet.
NLH mener at punkt 5 i forskriftet fjernes, dvs. at NLH går for den alternative utforming av
forskriftet.
Forskrift

nr. 119 fra 1. juli 2001 (gammel forskrift).

(...) § 3 Unntaket omfatter også:
a) Andre tjenester og varer som institusjonen mv. omsetter som et naturlig ledd i ytelsen av en
helsetjeneste. Det er et vilkår at leveringen skjer fra den som yter helsetjenesten. Sitat slutt.
NLH finner ikke dette i det nye forslaget til forskrift. Dette er en viktig paragraf for oss alternative
behandlere for de "varer" eksv. Moxa, ørelys og visse oljer mv. som leveres til behandlingen.
NLH hadde sett positivt på om ordlyden kom i den nye forskriften. Da far vi ikke vanskelige
spørsmål fra regnskapsførere og revisorer. For ordens skyld vedlegges kopi av det gamle forskrift
119.
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Forskrift om avgrensing

av merverdiavgiftsunntaket

for omsetning av

helsetjenester (Forskrift nr. 119)
fastsatt av Finansdepartementet 15, juni 2001 med hjemmel i lov 19. juni 969 nr. 66 om
merverdiavgift §5b fjerde ledd.

§1
Denne forskriften gjelder avgrensingen av unntaket for omsetning av helsetjenester i
merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 1 jf. annet ledd.
§2
Unntaket for helsetjenester omfatter:
1. Tjenester som omfattes av lov 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene lov 3
juni 1983 nr 54 om tannhelsetjeneste og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetienesten.
2. Tjenester som omfattes av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapittel 5 og 10.
3. Tjenester som ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter lov 2. juli i 999 nr.
64 om helsepersonell mv. §48 og 49.
4 Akupunktur og homøopati.
5. Andre alternative behandlingsformer når de utøves av helsepersonell med autorisasjon eller
lisens, jf nr. 3.
6. Bedriftshelsetjenesten.
§3
Unntaket omfatter o så:
a) Andre tjenester og varer som institusjonen mv. omsetter som et naturlig ledd i ytelsen av en
helsetjeneste. Det er et vilkår at leverin e
ra den so
er._._
helsetjenesten.
b) Utleie av arbeidskraft for utøvelse av helsetjenester.
c) Tannteknikeres salg av egne fremstilte tanntekniske produkter.
§4
forskriften gjelder fra 1 juli 2001.

