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Forslag om endring av forskrift 15. Juni 2001 nr. 682 om avgrensing av
merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (Forskrift nr. 119)
Vi viser til ovennevnte endringsforslag fra Finansdepartementet , og har følgende
kommentarer:
1. Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) stiller seg positive til at Finansdepartement har
tatt initiativ til å avklare avgrensningsspørsmålet vedrørende merverdiavgift for
alternative helse jenester, og støtter forslaget til endring av forskriften § 2, pkt 4 ,.
2. NFP mener også at alternative behandlingsformer når de uttøves avhelsepersonell1-',
med autorisasjon eller lisens, skal omfattes av registreringsordningen.
Nåværende forskrift om merverdiavgiftsunntak for helsetjenester, fører til
forskjellsbehandling blant psykoterapeuter, og har i lengre tid vært gjenstand for stor

frustrasjon blant våre medlemmer.
Det finnes i dag ca 600 praktiserende psykoterapeuter organisert i NFP. Utøverorg anisasjoner
som er medlem av NFP stiller vedtektsfestede krav til sine medlemmer om å drive i henhold
til etablerte etiske retningslinjer, forsikringsordning og tilgan g til klageinst an s, sammen med
minimumskrav til utdanning og obligato risk faglig oppfølging.
Psykoterapeuter utøver sitt virke både innen det offentlige helseapparat, i tilknytning til
legekontorer og i egen praksis hvor pasienter også henvises fra lege.
Psykoterapeutene representerer dermed en viktig ressurs innen psykisk helse.
På denne bakgrunn opplever vi-det urimelig at psykoterapeuter skal være pålagt
merverdiavgift på sine tjenester.
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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 moms- 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.
NFP støtter fullt og helt etableringen av en registreringsordning for utøvere av alternativ
behandling, med bakgrunn i Ot.prp.nr.27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av
sykdom mv. 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.
_-- NFP-mener -derfor-atdepartementets forslag om å knytte merverdiavgiftsunntaket til registeret, ytterligere
vil bidra til å nå målsettingene i den nye loven om både å utvide, og kvalitetssikre
tilbudet på helserelaterte tjenester til brukerne. Dessuten vil uheldig
konkurransevridning unngås.
> når helsepersonell med autorisasjon eller lisens utøver alternative behandlingsformer,
bør også disse kunne benytte registreringsordningen til å dokumentere at de fyller
vedtektsfestede krav mht. utdanning og praktisering innen den alternative
behandlingsformen de benytter.

Med vennlig hilsen

Da an v an Ba alen, styrelder, NFP
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