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Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler   
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Ana Maria Wahlberg 

  800 80 000 Din/Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no AR487895037 94183498 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2022/5195816 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

NORGES LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE NLH 
Nymansveien 190 
4015 STAVANGER 
 
 

U.off. offl. § 13, sktfvl. § 3-1, sktbl. § 3-2  

 

 

 

Innsyn innvilget etter offentleglova  

Skattekontoret viser til ny innsynsbegjæring mottatt 04.05.2022, hvorfra følgende gjengis: 

«Vi trenger også en oversikt over merverdiavgift fra næringskode 86.909 Andre helsetjenester i 
tidsperioden fra 01.01.2020 til 31.12.2020 til sammenligning, siden næringskode 86.909 Andre 
helsetjenester omfatter flere andre ting enn alternativ behandling. Kan dere sende oss en oversikt over 
dette så raskt som mulig?» 

Skattekontorets tilbakemelding  

Det følger av offentleglova § 3 at saksdokument, journaler, og lignende register for (forvaltnings) organet er 
åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Alle kan kreve innsyn i 
saksdokument, journaler og lignende register til organet hos vedkommende organ. Det følger videre av 
offentleglova § 9 at alle kan kreve innsyn i en sammenstilling av opplysninger som er elektronisk lagra i 
databasene til organet dersom sammenstillingen kan gjøres med enkle fremgangsmåter.  

I medhold av offentleglova § 3 jf. § 9 gis det herved innsyn i etterspurte opplysninger: 

År Antall enheter Beløp 

2019 1074    85 913 638 

2020 1075    95 499 640 

2021 2015  223 104 169 

Vi gjør oppmerksom på at det for året 2021 er det noe høyere tall nå enn det var sist. Den gangen var det 
veldig kort tid etter forfall 6. termin + at årsterminene ikke hadde forfalt ennå. 

*** 

Vi håper dette var tilfredsstillende svar på deres henvendelse, og dersom dere har ytterligere spørsmål er 
dere velkommen til å kontakte skattekontoret igjen. 
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Vennligst oppgi vår referanse 2022/5195816 ved henvendelse i saken. 
 
 
Med hilsen 

Ana Maria Wahlberg 
seniorskattejurist 
Brukerdialog, innland 
Skatteetaten 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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