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Der er endnu ikke direkte støtte fra det offentlige til brugen af alternative behandlingsmetoder.
Men en indirekte støtte er der, fordi alternative behandlere ikke behøver at betale moms af det
honorar, de tager af deres klienter.
Denne støtte er en væsentlig anerkendelse af de alternative behandleres arbejde og samtidig en
væsentlig økonomisk støtte. Alt andet lige hæver det den alternative behandlers indkomst med 20
– 25 % afhængig af de momsfradrag, man ville have. Merindtægten skal selvfølgelig beskattes så i
sidste ende er det kun ca. det halve, der ender i behandleres lomme.
For klienten er billedet imidlertid mere gunstigt rent økonomisk, fordi der er besparelsen på 25 %,
forudsat at den alternative behandler skulle lægge moms på de priser, man har i forvejen.
For at kunne udskrive regninger uden moms på behandling er der en forudsætning, at behandlerne
opfylder en række minimumskrav til uddannelse:
Told- og Skattestyrelsens uddannelseskrav for momsfritagelse for alternative behandlere
(fra Told og Skattestyrelsens nyhedsbrev d. 9.9.1999.) Alternative behandlere er fritaget for at betale moms af deres
behandlinger, når følgende mindstekrav til uddannelsen er opfyldt:

1. anatomi/fysiologi

200 lektioner

2. sygdomslære/farmakologi

100 lektioner

3. den primære alternative behandlingsform

250 lektioner

4. psykologi

50 lektioner

5. klinikvejledning/klientbehandling

10 lektioner

6. introduktion til andre alternative behandlingsformer

50 lektioner

En lektion skal være på mindst 45 minutter.
Hvis en alternativ behandler, som opfylder uddannelseskravene, udover den primære alternative
behandlingsform også udfører andre former for alternativ behandling, omfatter momsfritagelsen
også disse behandlingsformer.

Mange alternative behandlere holder også kurser, og disse kurser vil også ofte være momsfritaget,
fordi undervisningsvirksomhed normalt er momsfritaget.
Man skal dog være opmærksom på, at momsfritagelsen kun gælder selve vejledningen /
behandlingen, hvis man dertil sælger et produkt, f.eks. kosttilskud, homøopatisk medicin eller
andet, er der moms på selve produktet.

Endvidere skal man også være opmærksom på, at når man er momsfritaget kan man selvfølgelig
heller ikke trække momsen fra på de udgifter, der vedrører den momsfritagne del af virksomheden.
Træerne gror som bekendt ikke ind i himlen, og er man momsfritaget skal man i stedet betale en
lønsumsafgift, også selv om man ikke udbetaler løn til ansatte. Heldigvis er lønsumsafgiften mindre
end momsen.
Hvis man skal i gang med opstart af engen klinik, bør man især være opmærksom på de regler der
gælder for hvornår man skal momsregistreres. Der findes nemlig en bundgrænse, og hvis man har
en omsætning under denne behøver man ikke at være momsregistreret – men tjek hvad den
aktuelt er før du går i gang.
Ovenstående er en overordnet gennemgang, og den må ikke forstås som en præcis vejledning i
forhold til din klinik. Det er altid dit eget ansvar som forretningsdrivende at kende og overholde de
forskellige regler fra told og skat. Mange af svarene kan du finde på www.toldogskat.dk

