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HØRING -  FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT 15. JUNI 2001 NR. 682 OM AVGRENSING
AV MERVERDIAVGIFTSUNNTAKET FOR HELSETJENESTER (FORSKRIFT NR. 119)

Vi viser til  Finansdepartementets  brev av 30. juni 2005.

I forskrift nr. 119 § 2 nr. 4 er en rekke alternative behandlingstjenester unntatt fra avgiftsplikt. Andre
tjenester karakterisert som alternativ behandling er i dag avgiftspliktige. Dette gjelder imidlertid ikke når de
utøves av helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, jf. § 2 nr. 5.

Dagens ordning har reist mange vanskelige avgrensningsspørsmål. Vi ser derfor positivt på forslaget om å
knytte avgiftsunntaket til et offentlig register hvor den enkelte utøver vil kunne bli registrert såfremt det
dokumenteres at vedkommende er medlem av en godkjent utøverorganisasjon og i tillegg oppfyller
nærmere bestemte vilkår. Det er opplyst at registeret er åpent både for personer som er helsepersonell etter
helsepersonelloven og som utøver alternativ behandling, og andre som utøver alternativ behandling.
Forslaget vil innebære at det vil være unødvendig i forskriften å foreta opplistinger av avgiftsunntatte
alternative behandlingsformer.

Når det gjelder spørsmålet om kravet til registrering i utøverregisteret også bør omfatte autorisert
helsepersonell som yter alternativ behandling ,  anser vi at dette kravet bør gjelde for samtlige som yter
alternative behandlingstjenester ,  dvs. også autorisert  helsepersonell . Vi er  enig med departementet i at
denne løsningen gir like konkurransevilkår og gjør regelverket mer oversiktlig og enkelt å praktisere. Vi
slutter oss følgelig til alternativ 2 i forskriftsforslaget.
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