Til Stortingets finanskomité
Fra Melanor
Fornebu, 12/10-20

Høringsinnspill Prop. 1 Kap. 5556, post 70 og Prop. 1 LS (20202021) Skatter, avgifter og toll 2021, 10.19 Avgift på alkoholfrie
drikkevarer
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, foreslås det å differensiere avgiften på alkoholfrie
drikkevarer etter sukkerinnhold. Slik forslaget er utformet, vil det ikke gi redusert avgift for
medisinske næringsdrikker til behandling av sårbare mennesker med underernæring.
Avgiften for alkoholfrie drikkevarer har ikke som formål å regulere medisinsk ernæring brukt i
behandling av underernærte og syke mennesker. Effekten avgiften har i forhold til disse
næringsdrikkene, er imidlertid både urimelig og uheldig sett i helseperspektiv. Melanor mener
«Næringsmidler til spesielle medisinske formål» bør gis fritak fra avgiften på alkoholfrie
drikkevarer.
Næringsdrikker for medisinske formål
Næringsdrikker klassifiseres som «Næringsmidler for spesielle medisinske formål», og brukes i
pasientbehandling. Næringsdrikker anbefales av Helsedirektoratet i «Nasjonale faglige
retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Behandling med næringsdrikker
rekvireres av lege, dekkes av Folketrygden gjennom blåreseptordningen og selges på apotek.
Avgift på alkoholfrie drikker omfatter også næringsdrikker
«Næringsmidler for spesielle medisinske formål» har ingen egen posisjon i tolltariffen, men
behandles likt med andre drikker til ordinært konsum. Melanor mener næringsmidler til spesielle
medisinske formål, som inkluderer både næringsdrikker og sondeløsninger, bør klassifiseres under
eget tolltariffnummer med et tollfritak.
Avgift på medisinsk ernæring gir dyrere behandling og lite netto inntekter
Dagens innretning på avgiften affiserer pasienter direkte. Om lag 30 prosent av brukerne betaler
selv for nødvendig næringsdrikk. Økte priser på næringsdrikker rammer disse pasientene.
Om lag 70 prosent av medisinsk behandling med næringsdrikker finansieres av Folketrygden
gjennom blåreseptordningen. Høyere priser på grunn av særavgiften, resulterer i høyere utgifter for
Folketrygden. I praksis gir avgift på «næringsmidler for spesielle medisinske formål» lite
nettoinntekter til den norske stat.
Effekten dagens avgift har i forhold til næringsdrikker for spesielle medisinske formål, er uheldig i
et helse- og ernæringsmessig perspektiv, og har liten fiskal betydning. Melanor ber

Finanskomiteen om å frita «Næringsmidler for spesielle medisinske formål» for avgiften på
alkoholfrie drikkevarer, og tilføye gruppen under unntakene i §2 i forslaget til avgifter på alkoholfrie
drikkevarer. Dette vil understøtte Statens ernæringsråd og Helsedirektoratet sitt arbeid med god
ernæring for bedre helse hos eldre og underernærte.
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Om Melanor
Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr,
laboratorieutstyr, måleutstyr, og hjelpemidler i det norske markedet. Melanor representerer om lag 150
medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere i Norge. Samlet omsetter våre medlemmer for om lag 12 mrd.
NOK. Utstyr fra medlemmene våre brukes i helse- og velferdssektoren, i forskningssektoren og i industrien.
En viktig oppgave for oss er å synliggjøre verdibidragene til de etablerte norske og internasjonale
medlemsbedriftene.
Melanors medlemmer som produserer næringsmidler til spesielle medisinske formål er Fresenius Kabi,
Nestlé Health Science og Nutricia. Vi er ikke kjent med at det finnes norske produsenter av tilsvarende
næringsmidler til spesielle medisinske formål.
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