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Angående vårdmomsen
Interpellanten Mikael Andersson Elfgren (M) ställer en fråga om vårdmomsen för
privata vårdgivare, frågan lyder:
•

Om regeringens kompensation för vårdmomsen inte täcker kostnaden
för privata vårdgivare i Västmanland kommer region Västmanland
skjuta till medel för att nå full kompensation? Om inte, varför?

Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen har fastslagit att ett
bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är undantagen från skatteplikt
för mervärdesskatt. Enligt Skatteverket betyder detta att både privata och allmänna
vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal. Regioner och kommuner
har särskild rätt till ersättning för faktiska momskostnader, men den möjligheten
har inte privata utförare. Kommuner och landsting kompenseras i stället med en
schablonersättning för de momskostnader som uppstår hos privata utförare.
I budgeten för 2020 föreslår regeringen därför ett tillfälligt statsbidrag på 210
miljoner kronor per år under en treårsperiod. Satsningen möjliggör för regionerna
att underlätta för privata vårdgivare att anpassa sig till det nya rättsläget.
Regeringens förslag till budget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
I regeringens skrivningar kring utgiftsområde 9 står följande:
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”Regeringen avser att skyndsamt tillsätta en utredning för att se över om det finns
EU-rättsliga förutsättningar att istället införa en alternativ ordning, som innebär att
dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer. Om sådana föreligger ska förslag
läggas.”
Regionens utgångspunkt är att regeringen beräknat det tillfälliga statsbidraget på
ett korrekt sätt och i enlighet med finansieringsprincipens grunder, vilket innebär
att kompensationen via statsbidraget ska täcka de momskostnader som uppstår hos
privata utförare.
Dessutom kan man inte tala om konkurrensneutralitet i detta område eftersom vi
som region har ett slutansvar att våra medborgare ska ha tillgång till primärvård i
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hela länet. Detta ansvar åligger inte de privata utförarna. I övrigt har vi ett likvärdigt
avtal i primärvårdsprogrammet vilket vi styr över och där vi tar ansvar.
Med anledning av detta har regionen inte för avsikt att skjuta till ytterligare medel
för kompensation.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Denise Norström (S)
Regionstyrelsens ordförande
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