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Forslag om endring av forskrifter 15. Juni 2001 nr. 682 Om registrering av
merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (Forskrift nr. 119)

Vi viser til  ovennevnte endringsforslag fra Finansdepartementet ,  og har følgende kommentarer:

Norsk Gestaltterapeut Forening(NGF) stiller seg positiv til at Finansdepartement har tatt
initiativ til å avklare avgrensningsspørsmålet vedrørende merverdiavgift for alternative
helsetjenester.

Nåværende ordning hvor gestaltpsykoterapi er unntatt fra merverdiavgiftsunntaket er gjenstand
for omfattende frustrasjon blant våre medlemmer. Gestaltpsykoterapeuter utøver sitt virke innen
helsesektoren bl.a. i det offentlige helseapparat, i tilknytning til legekontorer og i egen praksis
hvor pasienter også henvises fra lege. NGFs medlemmer er utdannet ved Norsk Gestalt Institutt,
en offentlig godkjent privat høgskole med eksamensrett.
NGF stiller bl.a. krav til sine medlemmer om å drive i henhold til etablerte fagetiske
retningslinjer, at utøveren er forsikret og at det er klagemuligheter for pasienter.

På denne bakgrunn opplever vi det urimelig at gestaltpsykoterapeuter skal være pålagt
merverdiavgift på sine tjenester.

Det faktum at autorisert helsepersonell er unntatt merverdiavgiftsplikten, også når de utøver
enhver form for alternativ behandling, betyr at det ikke lenger er tjenesten som utføres som er
avgjørende for om den skal MVA belastes. Vi ser det som en meget uheldig praksis at like
tjenester skal være gjenstand for ulike avgifter noe som bl.a. fører til ulike konkurransevilkår.

Med bakgrunn i Ot.prp. nr. 27 Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. er det etablert
en registreringsordning for utøvere av alternativ behandling.

NGF stiller seg meget positive til registreringsordningen og til departementets forslag om å
knytte merverdiavgiftsunntaket til registeret.

Som en seriøs utøverorganisasjon støtter vi etableringen av en registreringsordning. Vi er av
den mening at en slik ordning vil bidra til å sikre seriøsitet og forsvarlighet blant utøvere.
Pasientsikkerheten vil bli bedre ivaretatt ved at utøver pålegges å drive i samsvar med etiske
retningslinjer og ved at pasienten sikres klagerett og at utøver er forsikret.
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Registerordningen slik den er beskrevet i Ot.prp. nr. 27 gir en unik mulighet
for å registrere alle seriøse utøvere av alternativ behandling. Ved å knytte
merverdiavgiftsunntaket til ordningen sikrer man at registeret i størst mulig grad dekker hele
det alternative behandlingsmarkedet.

Vi har vurdert om kravet til registrering i utøverregisteret også bør omfatte autorisert
helsepersonell som utfører alternativ behandling. Vi har ovenfor påpekt det uheldige i dagens
forskjellsbehandling mht merverdiavgiften på samme type tjenester. På samme måte mener vi
det er uheldig med forskjellsbehandling når det gjelder registrering av utøvere av alternativ
behandling. Ved å unndra enkelte kategorier av utøvere av alternativ behandling fra
registreringsordningen vil det igjen dukes for forskjellsbehandling mellom utøvergrupper og en
vil miste oversikten over alternative behandlingsformer og utøvere av disse. Dette er neppe
formålstjenlig sett fra et brukersynspunkt.

På denne bakgrunn mener vi at både de som idag har fått innvilget merverdiavgiftsunntak og
autorisert helsepersonell skal registreres i registeret.

NGF er enige med departementet at det er mest hensiktsmessig at de krav som stilles for å være
unntatt merverdiavgiftsplikten bør være de samme for alle som yter alternative helsetjenester,
utfra hensynet til like konkurransevilkår og et effektivt og oversiktelig register og regelverk.

Blant våre medlemmer har vi en del utøvere med helsefaglig bakgrunn som er unntatt
merverdiavgift på sine tjenester. Dette faktum endrer imidlertid ikke vårt syn om at
registreringsordningen bør gjelde for samtlige som yter alternative behandlingstjenester.

Konklusjon
Med den enkle registreringsordningen som er tilrettelagt og med siktepunktet om lik behandling
for alle utøvere av alternativ behandling, støtter vi derfor Finansdepartementets forslag om
registreringplikt  for samtlige  utøvere av alternativ behandling, gjeldende også for autorisert
helsepersonell og for de som yter alternative behandlingsformer som idag er unntatt etter sin
art.

Med hilsen
Styret i NGF

Synnøve Skåksrud
leder
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