Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33 Stockholm

Er referens:
Fi 2016/03965/S1

2017-02-09

Remissvar avseende betänkandet Översyn av skattereglerna
för delägare i fåmansföretag SOU 2016:75
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.
Inom den privata tandvården kommer alla intäkter från patientbesöket. Ökade kostnader för
vårdgivarna, innebär ökade kostnader för patienten.
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. Dagens 3:12-regelverk och särskilt
kapitalandelskravet riskerar att slå sönder Praktikertjänsts affärsmodell som välfärdskooperativ.
Därför innebär kapitalandelskravet att konkurrensneutraliteten inom tandvården påverkas
negativt.
En tandläkare som önskar förverkliga sin vård- och affärsidé som egen vårdgivare har många
risker att förhålla sig till. Om en verksamhet måste avvecklas förlorar företagaren ofta inte bara
det tillskjutna kapitalet. Banker och andra kredit-/långivare har i regel ställt krav som innebär
att ägaren påtar sig ett personligt borgensåtagande för bolagets förpliktelser mot dem. De
ekonomiska riskerna för privatekonomin kan således vara betydligt större än det tillskjutna
aktiekapitalet. Till detta kommer den risk som tandläkaren tar när tandläkaren, för att kunna bli
egen vårdgivare, säger upp sig eller avstår från en anställning inom folktandvården och därmed
förlorar tillgång till en relativt säker månatlig inkomst.
Privattandläkarna anser att det är olyckligt att den utveckling som pågått sedan 2003 att
förbättra reglerna, för att få ett regelverk som beaktar den risk som följer med företagande, nu
föreslås upphöra. De föreslagna regelförändringarna gör det svårare för tandläkaren att bedriva
sin tandvårdsverksamhet i egen verksamhet. Privattandläkarna anser inte att förslaget

motsvarar direktivens krav på bra balans mellan syftet att skapa positiva effekter såsom ökat
entreprenörskap, fler arbetstillfällen och högre tillväxt samt syftet att förhindra
inkomstomvandling.

Privattandläkarnas synpunkter på förslaget
Privattandläkarna är negativa till att beskattningen på fåmansföretag ökar och menar att det får
stor betydelse för möjligheten att bedriva tandvård samt för prisnivån för patienterna inom
tandvården.
En stor del av företagen använder sig av förenklingsregeln och en sänkning av den till 1,75
inkomstbasbelopp får väldigt stor betydelse för tandvårdsbranschen.
Privattandläkarna anser även att en höjning av skatteuttaget inom gränsbeloppet till 25 procent
är negativt för tandvårdsbranschen och påverkar prisnivån inom tandvården.
Privattandläkarna är positiva till förslaget att ägarskiften inom och utom närståendekretsen ska
behandlas lika.
Privattandläkarna är även positiva till att kapitalandelskravet för att utnyttja
löneunderlagsregeln avskaffas.
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