
Besl. O. nr. 9
Jf. Innst. O. nr. 3 (2001-2002), Ot.prp. nr. 1 (2001-2002), Ot.meld. nr. 2 (2001-2002) og 

Ot.prp. nr. 21 (2001-2002)

År 2001 den 4. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

I lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift gjø-
res følgende endringer:

I

§ 5 første ledd nr. 1 bokstav a skal lyde:

Opphavsmannen ved egen utnyttelse av opphavs-
rett til egne litterære og kunstneriske verk. Det samme
gjelder for omsetning ved mellommann i opphavs-
mannens navn.

§ 5 b første ledd nr. 1 skal lyde:

Helsetjenester, herunder tjenester som nevnt i fol-
ketrygdloven §§ 5-4 til 5-12, samt ambulansetjenester
utført med særskilt innrettet transportmiddel. Unnta-
ket omfatter også tanntekniske tjenester. Unntaket
omfatter også formidling av helsetjenester.

§ 5 b første ledd nr. 2 skal lyde:

Sosiale tjenester, herunder tjenester som nevnt i
sosialtjenesteloven § 4-2, samt tjenester i barne- og
ungdomsinstitusjoner. Unntaket omfatter også for-
midling av sosiale tjenester.

§ 5 b første ledd nr. 3 første punktum skal lyde:

Undervisningstjenester og formidling av slike tje-
nester.

§ 5 b første ledd nr. 5 skal lyde:

Tjenester i form av rett til å overvære teater-, ope-
ra-, ballett-, kino- og sirkusforestillinger, konsert- og
idrettsarrangementer, utstillinger i gallerier og muse-
er, samt adgang til fornøyelsesparker og opplevelses-
sentra. Unntaket omfatter også formidling av slike tje-
nester.

§ 5 b første ledd ny nr. 14 skal lyde:

Tjenester i form av kunstnerisk fremføring av
åndsverk og formidling av slike tjenester. Unntaket
omfatter også tjenester som er en integrert og nødven-
dig del av denne fremføringen.

§ 5 b annet ledd skal lyde:

Unntaket for helsetjenester, sosiale tjenester og
undervisningstjenester omfatter også andre tjenester
og varer som institusjonen m.v. omsetter som et natur-
lig ledd i ytelsen av disse tjenestene. Unntaket omfat-
ter også utleie av arbeidskraft for utøvelse av de tje-
nester som omfattes av første ledd nr. 1, 2 eller 3.
Unntaket omfatter også formidling av arbeidskraft for
utøvelse av de tjenester som omfattes av første ledd
nr. 1.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær
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