Remissvar på översyn av ersättning till kommuner och
landsting för s.k dold mervärdesskatt, SOU 2015:93
Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården i Sverige. Som sådan
representerar vi vårdgivare inom tandvården. Privattandläkarna är den enda organisation inom
tandvården som företräder privata vårdgivare och har betalande företagsmedlemmar.

Sammanfattning
Privattandläkarna anser att det är bra att landstingens ersättning för s.k, dold mervärdesskatt
ses över. Privattandläkarna menar dock att det även skulle behöva göras en analys av om
ersättningen också når utföraren av tjänsten.
Privattandläkarna anser också att det finns behov av möjlighet till högre ersättning för de
utförare som genomför stora investeringar då deras dolda mervärdesskatt är högre.

Ersättning till landsting för s.k. dold mervärdesskatt gällande tandvård
Schabloniserad ersättning
Utredningens förslag: Ersättning ska lämnas med 5 procent vid upphandling eller
bidragsgivning inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning.
Privattandläkarnas kommentarer: Utredningen konstaterar att den privata tandvården har
kostnader för ingående skatt på cirka 7 procent. Privattandläkarna menar därför att
schablonersättning för den privata tandvården borde vara 7 procent. Privattandläkarna
avstyrker därmed utredningens förslag att sänka schablonen till 5 procent.
Privattandläkarna vill även betona vikten av att vårdgivare inom tandvården som gör stora
investeringar ofta har en kostnad på ingående moms överstigande 7 procent. Det leder till att
det blir dyrt att investera och utveckla verksamhet inom tandvården. Privattandläkarna anser
därför att det utöver den schabloniserade ersättningen bör kunna utgå ytterligare ersättning om
det inom landstingets verksamhetsområde finns vårdgivare som gör stora investeringar.

Ersättningen måste nå utförare
Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt har till syfte att kompensera för dold mervärdesskatt vid
upphandling. Det råder idag oklarheter i om landstingen kompenserar de privata vårdgivarna
med motsvarade belopp som landstingen erhåller. Privattandläkarna anser därför att det behövs
ett tydligt regelverk som innebär att den ersättning som landstingen får för s.k. dold
mervärdesskatt också når utförarna av tandvård.
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