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28. september 2005

Høringsuttalelse - forslag om endring av forskrift av.15. juni 2001 nr. 682 om
avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester
Norsk akupunktu rforening (NAFO) viser til Finansdepart ementets brev av 30. juni

d.å. - med referanse 01/5065 SA TN/tis .
NAFO er sterkt imot Finansdepa rt ementets forslag om å knytte fritak for

merverdiavgift til Registerordning for alternative behandlere. For det første er
benevnelsen på forskriften

Frivillig registerordning...

Det at ordningen skulle

være frivillig bidro til at tidligere NFKA i sin tid støttet forslaget. Med
Finansdepa rt ementets forslag vil organisasjoner som ikke ønsker å stå i registeret
og som i dag er fritatt for me rv erdiavgift, bli presset til å melde seg inn. Dette
begrunnes med at en økning i takster med 25% ikke vil kunne la seg

gjennomføre av hensyn til pasientene og resultatet vil da bli en kraftig reduksjon i
inntjeningen

for akupunktører.

cNAFOhar valgt å stå utenfor registeret . Vår organisasjon har tilfredsstilt kravene

som stilles til utøverne som skal stå i registeret i et par tiår nå, så det er ikke noe
å hente for våre medlemmer ved å stå i dette reoisteret.

Fn innmelding i

registeret vil Ikke være noen pådriver for å høyne kvaliteten for norske
akupunktører.
Det stilles ikke krav til faglig kompetanse for å være registre rt .
Hovedhensikten bak registerordningen er ivaretakelse av pasientsikkerhet, men
NAFo er overbevist om at kun en autorisasjonsordning for akupunktører
kan bidra til å sikre befolkningen trygg akupunkturbehandling
. Gjennom
Then

autorisasjonsordning

vil

det

kunne

stilles

krav

til

faglig

høyt nivå på utøvere

som benytter tittelen akupunktør.
En registerordning for akupunktører kan etter vå rt synspunkt dessverre bidra til å

1skapefalsk trygghet for pasientene.Det er ikke tvil om at bruk av
akupunkturnåler i hendene på ukvali fisert e behandlere i ytterste konsekvens kan
være fatalt. Nettopp fordi vi ønsker å ivareta pasientsikkerheten velger vi å stå
utenfor ordningen.
Norsk akupunkturforening

ønsker ingen endring av forskri ft 15. juni 2001 nr. 682
for helsetjenester.

om avgrensning av merverdiavgiftsunntaket
Med hilsen
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