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N O T A B E N E

Status i merverdiavgiftssaken
fjor vår behandlet som kjent Stor-
tinget forslag om å endre merverdi-

avgiftsloven slik at vederlag for utleie 
av utstyr og tjenester som ytes mellom 
selvstendig næringsdrivende i samme 
praksis unntas fra merverdiavgift. På 
den bakgrunn satte Finansministeren 
i gang et arbeid med å utforme en unn-
taksbestemmelse. Arbeidet har pågått 
hele det siste året. I slutten av juni ble 
forslag til regelverksendringer sendt ut 
på høring til NTF og andre berørte hø-
ringsinstanser.

Finansdepartementet foreslår å til-
føye en setning i merverdiavgiftsloven 
§ 5b slik at unntaket fra merverdiavgift 

på helsetjenester også skal omfatte 
utleie av praksis mellom selvstendig 
næringsdrivende der begge yter helse-
tjeneste eller helserelatert tjeneste. Det 
er også foreslått en forskriftsendring for 
å presisere at med utleie av praksis 
menes utleie av utstyr, tilgang til kun-
deportefølje, utnyttelse av goodwill og 
lignende.

De som er interessert i å sette seg inn 
i hva som står i Finansdepartementets 
høringsbrev kan finne dette på departe-
mentets hjemmeside. På NTFs nettside 
kan man finne en direkte lenke til 
høringsbrevet ved å klikke seg inn på 
den nyheten som ble lagt ut 28. juni.

NTF har fått høringsfrist frem til 
1. oktober, og det arbeides nå med 
å klarlegge hvilke problemstillinger det 
er nødvendig å påpeke fra vår side. 
Finansdepartementet har opplyst at 
endelig forslag til lovendring antagelig 
kan fremlegges for Stortinget rett før 
jul eller på nyåret. Det vil så ta ytterli-
gere noe tid før Stortinget kan ferdig-
behandle forslaget og det kan settes 
i kraft. Det midlertidige merverdiav-
giftsunntaket som Finansdepartementet 
fastsatte i fjor gjelder inntil arbeidet er 
ferdig.

Dag E. Reite
spesialrådgiver

Nye studenter ved tre 
læresteder
Høsten 2004 skriver man historie ved 
Universitet i Tromsø, når 12 studenter 
starter sine odontologistudier der. Tre 
menn og ni kvinner utgjør det første 
kullet i nord, der regelen er at 60 pro-
sent av studentene skal komme fra de 
tre nordligste fylkene.

I Oslo hilser man 36 nye studenter 
velkommen dette høstsemesteret, 21 
kvinner og 15 menn, mens 36 venter til 
vårsemesteret før de begynner sine 
odontologistudier i hovedstaden. I Ber-
gen er det tatt opp hele 55 nye studen-
ter denne høsten, og her er kvinneande-
len overveldende 40, mens 15 studenter 
utgjør det mannlige mindretall.

Poengkravene for å starte odontolo-
gistudier i henholdsvis Bergen og Oslo 
denne høsten er 64,4 og 65,9. I Tromsø 
var kravet 63,1 poeng for søkere fra de 
tre nordligste fylkene og 65,2 for landet 
for øvrig. De som kom rett fra videregå-
ende skole måtte ha henholdsvis 58,5 
og 59,7 poeng i Oslo, 57,4 poeng 
i Bergen og 59,0 poeng i Tromsø. Oslo-
studentene som begynner til våren har 
64,8 poeng, eller 57,3 hvis de kommer 
rett fra videregående.

Kravene i Oslo og Bergen er litt høyere 
i år enn sist år, da Oslostudentene måtte 
ha 64,5 eller 57,4 på høsten og 63,3 eller 
56,3 på våren, mens det i Bergen var 
snakk om 63,8 eller 57,3 poeng.

Hvor blir det av de nyutdannede tannlegene?

Åttini tannleger, 36 utdannet i Bergen 
og 53 i Oslo, er registrert i foreningens 
medlemsregister som nyutdannet 
i 2004. Foreløpig har vi ikke tall for 
hvilken type stilling de velger. I 2003 

var tallene for utdannede henholdsvis 
39 og 45. Etter oppgitt stillingskategori 
(august 2004) fordelte disse seg som 
følger:

Villedende markedsføring av Solidox Syreblokk

Etter at Nordisk institutt for odontolo-
gisk materialprøving (NIOM) har vur-
dert påstandene i reklamen for tann-
pastaen Solidox Syreblokk, har Mattil-
synet sendt Lilleborg et varsel om 
vedtak. Hvis Lilleborgs tilbakemelding 
ikke inneholder saksopplysninger som 
endrer Mattilsynets vurdering, vil tilsy-
net fatte vedtak om endring av mar-
kedsføringen.

I vinter lanserte Lilleborg Solidox 
Syreblokk som «en ny generasjon tann-
pasta tilpasset dagens spise- og drikke-
vaner». Det er særlig tinnfluoriden 
i tannpastaen som skal ha god effekt 
mot syreskader.

Mattilsynet har bedt NIOM gjøre en 
faglig vurdering av påstandene i rekla-
men, og NIOMs konklusjon er meddelt 
Lilleborg i brev fra Mattilsynet 2. juli 
i år. Der heter det blant annet at NIOM 
avviser at tannpasta som inneholder 
tinnfluorid er nytt, ettersom stoffet er 
blitt brukt i tannpasta i USA på 1960- 
og 70-tallet. NIOM bekrefter at tinnflu-
orid reduserer effekten av syreangrep 
på emalje, men sier samtidig at det ikke 
er dokumentert at Solidox Syreblokk 
har denne effekten. Mattilsynet oppfat-
ter derfor at markedsføringen er ville-
dende og at navnet på tannpastaen 
i seg selv er misvisende.

Arbeidsplass Bergen Oslo Kvinner Menn Totalt

Offentlig 26 (67 %) 24 (53 %) 26 (62 %) 24 (57 %) 50 (60 %)
Privat 10 (26 %) 16 (36 %) 12 (29 %) 14 (33 %) 26 (31 %)
Ikke oppgitt 3 (8 %) 5 (11 %) 4 (10 %) 4 (10 %) 8 (10 %)

Totalt 39 45 42 42 84
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