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Høringsuttalelse om kompensasjon av merverdiavgift for regionale
helseforetak, helseforetak og enkelte private aktører innen
spesialisthelsetjenesten
Innledning
Det vises til høring om kompensasjon av merverdiavgift for regionale helseforetak,
helseforetak og enkelte private aktører innen spesialisthelsetjenesten av 4. juli 2005.
Behandlingen på Samtun. Nedenforstående uttalelse er gitt av administrasjonen på
Samtun i dialog med organisasjonens revisor.

Generelt
Samtun er positive til departementets forslag om å utvide kompensasjon for
merverdiavgift til også å omfatte spesialisthelsetjenesten. Dette er en viktig brikke i
arbeidet for å redusere konkurransevridninger forårsaket av merverdiavgiftssystemet.
Samtun er enige i departementets vurdering at det er hensiktsmessig å utvide den
foreliggende lov om momskompensasjon.

Om begrensing av ordningen på anskaffelser som føres som
anleggsmidler i årsregnskapet
Vi stiller oss noe uforstående til departementets beskrivelse av anleggsmidler og
koblingen som gjøres til byggeprosjekter i høringsnotatets punkt 4.2.3 : ”Det vises
også til at de aller fleste aktører i spesialisthelsetjenesten ikke utfører egne
byggeoppgaver, og at en kompensasjonsordning for anskaffelser som skal føres som
anleggsmidler i årsregnskapet derfor sannsynligvis ikke vil ha særlig effekt.” Vi har
lagt til grunn at departementet ved bruk av begrepet anleggsmidler sikter til
regnskapslovens definisjon.
En ordningen hvor anleggsmidler ikke omfattes, vil kunne føre til en dreining i
retning av økt leie/leasing på anleggsmidler. Vi stiller oss noe uforstående til at
leasing/leie skal favoriseres økonomisk
Vi finner ikke departementets begrunnelse for å skille i ordningen mellom kommuner
og spesialisthelsetjenesten på dette punkt tilfredstillende.

Rett til frivillig registrering
Samtun mener det bør åpnes for frivillig registrering for utleiere av bygg og anlegg til
alle virksomheter som har krav på kompensasjon etter lov om momskompensasjon.
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En ordning der kun uleiere til offentlige virksomheter kan registrere
seg vil ha en konkurransevridene effekt. Det vil for en utleier være
mer lukrativt å leie ut til offentlige virksomheter. Dette vil gi grunnlag
for fradrag for inngående merverdiavgift. Ved utleie til private virksomheter vil
utleier måtte kompensere bortfallet av fradragsretten. Dette vil resultere i at husleien
øker for private virksomheter, noe som igjen vil medføre svekket konkurranseevne.
Departementets forslag om adgangen til frivillig registrering for utleiere av fast
eiendom er en diskriminering av private aktører som Samtun. Det er mulig at det er
noe uoversiktlig, men ordningen slik den er foreslått vil være konkuransevridenede til
fordel for de offentlige institusjonene. Vi ber derfor Departementet åpne for frivillig
registrering for utleiere til private virksomheter.

Økonomiske og administartive kostnader
Samtun kan ikke se behov for revisorattestasjon av det enkelte kompensasjonskrav.
Det er vanskelig å forstå bakgrunnen for dette kravet, særlig sett i sammenheng med
at dette ikke er et tilsvarende krav for ordinære momsregnskap. Samtun mener derfor
at alminnelige pliktrevisjon bør være tilstrekkelig.
Dersom forslaget fra departementet opprettholdes vil det sannsynligvis øke våre
utgifter til regnskapsfører og revisor med rundt 20% årlig i tillegg til
engangskostnaden med å legge om regnskapet i 2006.

Finansiering av ordningen
Samtun er noe bekymret for beregning av merverditrekket ved gjennomføring av
ordningen pr 1.01.2006 på bakgrunn av uttalelser på høringsnotatets side 17: ” For at
ordningen skal fungere etter hensikten, må størrelsen på trekket for den enkelte aktør
være uavhengig av hva aktørene faktisk får i kompensasjon. Dette innebærer at den
årlige kompensasjonen den enkelte aktør mottar ikke nødvendigvis tilsvarer beløpet
som trekkes ved ordningens begynnelse. Omfanget av dette avviket for den enkelte
aktør vil kunne variere over tid.” Bekymringen gjelder dersom trekk i driftsmidler
frikobles fra mottatt kompensasjon for private leverandører, er vi bekymret for at
RHFene vil kunne benytte trekket som en salderingspost. Konsekvensen av dette kan
bli at private leverandører bidrar til å finansiere momskompensasjonen for HFene, og
således betaler for å være med på momskompensasjonsordningen. Hvis
departementets beskrivelse av sektoren med høyt investeringsnivå og
produksjonsøkning er korrekt, kan frikoblingen ha en ytterligere uheldig effekt for de
private aktørene.
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