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Debatt

Vill ni verkligen att moms ska göra
tandvård dyrare?
Det har hittills varit momsbefriat att hyra in tandvårdspersonal.
Skatteverkets ställningstagande att uthyrning av vårdpersonal
ska momsbeläggas kommer därför att få stora negativa
konsekvenser som i förlängningen leder till att patientens pris
för tandvården ökar, skriver Privattandläkarnas vd Merit
Lindberg och näringspolitiska chef Lars Olsson.
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Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det blir skillnad om vårdgivaren har en anställd specialist för att utföra viss tandvård, vilket kommer att
vara momsbefriat, eller om vårdgivaren hyr in en specialist för att utföra samma tandvård, vilket kommer att
momsbeläggas.”
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S

Ämnen i artikeln: Tandvård Moms Skatteverket Hyrpersonal

katteverkets ställningstagande att uthyrning av vårdpersonal ska
momsbeläggas från och med den 1 juli i år ställer till stora problem för

tandvårdsbranschen. Det råder dessutom oklarheter i vad som ska betraktas som
uthyrning av vårdpersonal, vilket ska momsbeläggas och vad som ska anses vara
tandvård, vilket ska vara momsbefriat. Privattandläkarna menar därför att
tillämpningen av ställningstagandet måste skjutas upp och att rättsläget måste
klargöras innan ställningstagandet tillämpas.

Att utföra tandvård är enligt svenskt lagstiftning momsbefriat. Det har, fram
tills nu, inneburit att det också är momsbefriat att hyra in tandvårdspersonal.
Något som är självklart mot bakgrund av att vårdgivarna inom tandvården inte kan
lyfta bort momsen och ofta inte heller är momsregistrerade.

Ställningstagandet får därför stora negativa konsekvenser för såväl
tandvårdsbranschen som patienterna. Det medför ökade kostnader för
vårdgivaren, som i förlängningen leder till att patientens pris för tandvården ökar.

Skatteverkets ställningstagande innebär också att det blir oacceptabla
skillnader i vårdgivarens kostnader beroende på hur denna väljer att utforma
verksamheten.

Det blir skillnad om vårdgivaren har en anställd specialist för att utföra viss
tandvård, vilket kommer att vara momsbefriat, eller om vårdgivaren hyr in en
specialist för att utföra samma tandvård, vilket kommer att momsbeläggas.
Ställningstagandet är därför inte marknadsneutralt; det missgynnar de mindre
vårdgivarna, som inte har möjlighet att anställa specialister.

Utöver detta påverkar ställningstagandet konkurrensneutraliteten mellan
privata och offentliga vårdgivare, eftersom kommuner och regioner, till skillnad
från privata vårdgivare, får momskompensation av staten.

Privattandläkarnas uppfattning är att Skatteverkets ställningstagande strider
mot både intentionen i lagstiftningen och den bakomliggande EU-lagstiftningen.
Därför behövs ett förtydligande av lagstiftningen, som klargör att alla led i
utförandet av vård ska vara momsbefriade.
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Det innebär att politikerna måste ta sitt ansvar för att ändra lagstiftningen,
vilket alltid tar viss tid. Fram till dess att ny lagstiftning är på plats ligger ansvaret
hos Skatteverket, som måste se till att tillämpningen av deras ställningstagande
skjuts upp.

Merit Lindberg, vd, Privattandläkarna

Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna
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Läkarstudenter är en resurs för vården – använd dem!
Debatt Det är hög tid för vårdens arbetsgivare att planera för sommarens bemanningsutmaningar. Vår
rekommendation till dem är att de rekryterar så många läkarstudenter som möjligt...

Miljömålen äventyras – med tillstånd!
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Andra läser också

Agenda 2030: Så ligger din kommun till i rankningen - ”Visar något jag är rädd för”
Hållbarhet Bottenlistan ser likadan ut när Dagens Samhälle åter rankar hur kommunerna ligger till gällande
Agenda 2030-variablerna. Kramfors och Markaryd hamnar sist när socioekonomiska faktorer obarmhärtigt...

Utredning: Kommunerna ska styra med tioårsplan
Kommunal ekonomi Kommunerna måste bli mer långsiktiga och ska hädanefter styra sin ekonomi med en
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Kommunal ekonomi Kommunerna måste bli mer långsiktiga och ska hädanefter styra sin ekonomi med en
rullande tioårsplan, föreslår den statliga utredningen av balanskravet. En statlig myndighet ska...

ANALYS: ”Finansministern saknar tillit till kommunsektorn”

Kommentar Regeringens budgetförslag är sprängfyllt med reformer för kommunala välfärden. Det är
samtidigt sprängfyllt av ny, detaljerad statlig styrning. Tillitsbaserat? Inte så värst.

Dagens Samhälle har temavecka om hållbarhet och Agenda 2030
Hållbarhet Den här veckan har Dagens Samhälle ett tema på webben om hur svenska kommuner jobbar för
att de ambitiösa målen i Agenda 2030 ska nås.
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