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Remissvar på Promemorian Utkast till lagrådsremiss 
Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt 
avser avsnitt 5.2, 5.3, 5.7 och 5.8 
 

Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården i Sverige. Som sådan 

representerar vi vårdgivare inom tandvården. Privattandläkarna är den enda organisationen 

inom tandvården som företräder privata vårdgivare och har företagsmedlemmar. 

Den privata tandvårdsbranschen domineras av små företag där bildaren och ägaren ofta är en 

verksam tandläkare. Utformningen av regelverket för fåmansföretag har därför väldigt stor 

betydelse för möjligheten att bedriva tandvårdsverksamhet. Tandvården är i dag den mest 

uppskattade samhällstjänsten, enligt Svenskt Kvalitetsindex. 

Som beskrivits ovan är den vanligaste företagsformen inom tandvården fåmansföretag där 

bildaren och ägaren är en verksam tandläkare. Inom Privattandläkarna finns det även en stor 

vårdgivare, Praktikertjänst, med över 1 000 verksamma tandläkare. För att vara aktieägare i 

Praktikertjänst krävs det att man tillhör ett vårdyrke. Det är Privattandläkarnas uppfattning att 

kapitalandelskravet påverkar konkurrensneutraliteten inom tandvården på ett negativt sätt. 

Regeringens förslag beräknas höja skatten med 4,8 miljarder kronor. Privattandläkarna anser 

inte att det finns skäl att höja skatten för småföretagare. Det är inte Privattandläkarnas 

uppfattning att 3:12-reglerna är för generösa. Privattandläkarna anser inte att förslaget skapar 

en bra balans mellan syftet att förhindra inkomstomvandling och strävan att gynna företagande 

och entreprenörskap.  

Privattandläkarna yttrar sig specifikt över avsnitt 5.3. 

Privattandläkarnas synpunkter på förslaget 

Privattandläkarna är positiva till att kapitalandelskravet avskaffas, eftersom det stärker 

konkurrensneutraliteten inom tandvården. Privattandläkarna är däremot kritiska till det förslag 

på tak för det lönebaserade utrymmet som riktas mot de företag som tidigare omfattades av 

kapitalandelskravet.  
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Privattandläkarna anser att det finns en stor risk att den föreslagna takregeln snedvrider 

konkurrensen inom tandvården och skapar tröskeleffekter. Den föreslagna takregeln innebär att 

företag med många yrkesverksamma delägare missgynnas.  

Privattandläkarna anser att förslaget från utredningen (SOU 2016:75) är bättre utformat och 

anser inte att det finns skäl att modifiera utredningens förslag.  
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