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Finansdepartementet 
Skattelovavdelingen 
Postboks 8008 Dep 
0030 Oslo 
 
 
 
Høringssvar på forslag om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensning av 
merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (Forskrift nr. 119). 
 
Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) har følgende tilsvar til høringen: 
 

• Forslaget fra Finansdepartementet tiltres 
• Alternativ 2 hvor helsepersonell med autorisasjon eller lisens ikke er unntatt ved 

utøvelse av alternative behandlingsformer ønskes 
 
Begrunnelse: 
 
NHL anser det som en forutsetning at alle alternative behandlingsformer likestilles med 
hensyn til merverdiavgiftsfritak. 
Den frivillige registerordningen vil være en naturlig måte å skille seriøse fra useriøse utøvere.  
Vi ser følgene av registerordningen og at organisasjonsfriheten dermed vil påvirkes. Dette da 
det av konkurransehensyn vil være gunstig å være registrert. 
 
Helsepersonell har i utgangspunktet ingen kompetanse til å utføre alternativ behandling.  
NHL mener at disse også skal være tilsluttet en utøverorganisasjon og tilfredsstille de samme 
faglige krav som andre som praktiserer alternativ behandling. Det bør skilles mellom den 
behandling som er utført med bakgrunn i godkjenning som helsepersonell og den som 
utføres med bakgrunn i kompetanse som alternativ behandler. Helsepersonell bør også 
registrere seg dersom de skal ha merverdiavgiftsunntaket. 
 
NHL understreker viktigheten av en overgangsordning på minimum 1 - 2 år, slik at våre 
medlemmer får tilstrekkelig tid til å registrere seg i Brønnøysundregistrene. NHL er fremdeles 
i en startfase når det gjelder registrering av våre medlemmer i Altbas. 
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