Til
Finansdepartementet
2. august 2020

Høring - Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk
kirurgi og kosmetisk behandling

Det vises til høringsutkast fra Finansdepartementet vedrørende forslag om merverdiavgiftsplikt på
alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.
Den norske tannlegeforening (NTF) setter pris på muligheten til å avgi høringssvar.

Alternativ behandling
NTF støtter forslaget om å innføre avgiftsplikt på alternativ behandling og at avgiftsfritak bare skal
gjelde for helsetjenester utført av autorisert helsepersonell.
Når det gjelder alternativ behandling er det tannleger som benytter for eksempel akupunktur som en
del av en integrert odontologisk behandling (for eksempel som kvalmestillende/for å hindre
brekning). NTF forventer at denne integrerte behandlingsformen ikke omfattes av avgiftsplikten, selv
om helsehjelpen i tannhelsetjenesten ikke nødvendigvis finansieres helt eller delvis av det offentlige,
ref. § 3-2 nytt tredje ledd som skal lyde:
Som helsetjeneste etter første ledd anses ikke kosmetisk kirurgi eller kosmetisk behandling som ikke
er medisinsk begrunnet og ikke finansieres helt eller delvis av det offentlige. Det samme gjelder
alternativ behandling omfattet av lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv.
med mindre slik behandling inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp etter
lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. som ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt
vederlag, og hvor helsehjelpen finansieres helt eller delvis av det offentlige.
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Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling
NTF ser også positivt på forslaget om at ren kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet
ilegges avgiftsplikt. Slike tjenester har i de fleste tilfeller ikke som formål å forebygge og behandle
sykdom, skade eller medfødte misdannelser. Et avgiftsfritak slik vi har i dag bidrar til et overforbruk
av denne typen tjenester som ikke er ønskelig. Selv om det alltid vil finnes grensetilstander mellom
syk og frisk, er den kosmetiske virksomheten per definisjon rettet om forsøk på forbedring,
perfeksjonering eller normalisering i henhold til skjønnhetsidealer hos allerede friske mennesker.
Dette kan bidra til å bryte ned normalitetsbegrepet og dermed skape helseproblemer.

NTF ønsker imidlertid å påpeke at det utføres tannbehandlinger som for noen kan fremstå som
kosmetiske og hvor det er en estetisk komponent, men hvor det er en medisinsk/odontologisk
begrunnelse som ligger bak behandlingen. Det forventes at behandlinger hvor det fremgår av
pasientjournalen at det er en medisinsk/odontologisk indikasjon ikke omfattes av avgiftsplikten. Vi
presiserer igjen at avgiftsfritaket her også må gjelde der helsehjelpen ikke finansieres helt eller delvis
av det offentlige, siden voksne pasienter i all vesentlig grad betaler for sine egne tannhelsetjenester.

Med vennlig hilsen
Den norske tannlegeforening

Camilla Hansen Steinum
President i Den norske tannlegeforening
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