
ÅRSRAPPORT 2019 - FORENINGEN TIL SIKRING AV MVA-FRI AKUPUNKTUR (FOSMA) 
 
Momsfritak for alternativ behandling ble fra 1. januar 2009 knyttet til registrering i Frivillig 
registerordning for alternative behandlere i Brønnøysund. Akupunktører fikk en 
overgangsordning fram til 1. januar 2011. Autorisert helsepersonell som utøver akupunktur, 
slipper å betale moms. 
 
Nær halvparten av Akupunkturforeningens medlemmer har ikke autorisasjon som 
helsepersonell og står derfor i fare for å bli pålagt moms på sin akupunkturbehandling, med 
mindre de blir registrert i det frivillige registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. 
Før behandlere kan registrere seg i dette registeret, så må fagorganisasjonen deres være 
godkjent som utøverorganisasjon fra Helsedirektoratet.  
 
Myndighetene hadde i 2009 knyttet momsfritaket for alternativ behandling til registeret og 
vi hadde ennå ikke fått avslag på vår søknad om unntak fra momskravet. 
Akupunkturforeningen måtte da foreta seg noe for å unngå at medlemmene som omfattes 
av vedtaket, slapp å måtte betale moms. Akupunkturforeningens styre bestemte seg derfor 
å stifte en ny forening for medlemmene som ikke var autorisert helsepersonell.  
 
Foreningen til sikring av merverdiavgiftsfri akupunktur ble stiftet 31. august 2010. 
Advokatfirmaet Hjort bistod foreningen mht stiftelse, vedtekter og søknad om godkjenning. 
Foreningen ble godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon i oktober s.å.  
 
Foreningen er en selvstendig forening, men ledes av de samme personene som leder 
Akupunkturforeningen. For å kunne bli medlem i denne foreningen stilles det krav til 
medlemskap i Akupunkturforeningen og kun Akupunkturforeningens medlemmer, som ikke 
er autorisert helsepersonell, kan bli medlem. Medlemskapet er gratis, men medlemskapet i 
Akupunkturforeningen må være betalt. 
 
I desember ble liste oversendt til Brønnøysundregisteret på de FOSMAmedlemmene vi 
hadde registrert fødselsnummer og org.nr. på. De resterende medlemmene som ikke er 
registrert i Brønnøysundregisteret får sitt forsikringsbevis sendt til sin e-postadresse, men 
må selv sende dette videre til Brønnøysundregisteret. 
 
Pr. 12.2.2020 hadde foreningen til sikring av mva-fri akupunktur 229 medlemmer. 
 
 
 


