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Underlätta bemanningen i sjukvården och 
omsorgen med anledning av Coronaviruset   

Det nu pågående coronaviruset ställer svensk hälso- och sjukvård och omsorg under 
mycket stor press och kommer att göra så de kommande månaderna. Vårdföretagarna 
representerar en viktig del av den samlade vård- och omsorgskapaciteten i Sverige och 
våra medlemsföretag bidrar varje dag i arbetet med att hantera virusutbrottet.   
 

Behovet av hälso- och sjukvårdspersonal och omsorgspersonal är mycket stort. Alla 
resurser behövs, dels på grund av kraftigt ökade sjukvårdsbehov, dels på grund av att en 
stor del av personalen i vården och omsorgen riskerar att inte vara tillgänglig till följd av 
smitta eller egen sjukdom. Läget i sjukvården förändras snabbt. För att ge en bild av hur 
allvarligt läget är så befinner sig Region Stockholm i förstärkningsläge och vidtar 
förberedelser för katastrofläge. Regionen begärde häromdagen att alla privata 
vårdgivare som verkar på deras uppdrag omgående ska inventera och meddela hur 
många läkare och sjuksköterskor de har anställda. Flera stora privata vårdgivare ställer 
nu om sin verksamhet för att avlasta akutsjukhusen. Med nya utökade vårdvolymer 
finns behov av att snabbt kunna rekrytera personal.  
 
I detta extraordinära läge som vården och omsorgen befinner sig i vill vi be Skatteverket 
göra ett avsteg från Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom från den 7 juni 2018 
avseende moms vid inhyrning av vård- och omsorgspersonal och istället göra det 
frivilligt för företagen att välja om de önskar låta verksamheten omfattas av undantaget 
för sjukvård i 3 kap. 4-5 §§ ML eller inte. Som utgångspunkt skulle enskilda företag 
kunna medges möjlighet att antingen tillämpa det rättsläge som gällde före HFD:s dom, 
eller låta nämnda dom tillsammans med Skatteverkets tolkning och efterföljande praxis 
från HFD gälla. Möjligheten skulle kunna göras tidsbegränsad, exempelvis från 1 april till 
den 31 december 2020, med möjlighet till förlängning. För att undvika onödig 
gränsdragningsproblematik skulle möjligheten kunna begränsas så att företagen måste 
tillämpa det ena eller andra synsättet konsekvent under hela den aktuella perioden, dvs. 
så att inget företag kan välja att ”gå in och ur” under aktuell period. 

Som rättslig grund för Skatteverkets beslut kan följande argument göras gällande. 

- Det övergripande syftet med undantaget för sjukvård i art. 132.1.b och c i 
mervärdesskattedirektivet är att sjukvården inte ska belastas av onödiga 
merkostnader i form av moms. Den krissituation som vårdsektorn nu befinner 
sig i medför ett akut resursbehov. Lösningen är att olika vårdgivare delar 
resurser med varandra. Detta hindras dock uttryckligen genom att resursdelning 
medför merkostnader i form av ej avdragsgill moms. Därmed blir det tydligt att 
den svenska tolkningen står i strid med undantagets syfte.    
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- Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som ska analysera möjligheten till 
lagändring för att återställa det rättsläge som gällde före HFD:s dom av den 7 
juni 2018, men en sådan utredning hinner inte slutföra sitt uppdrag i tid för att 
avhjälpa den akuta situation som vårdsektorn och Sverige nu befinner sig i. 

- Det rättsläge som gäller efter HFD:s dom från 7 juni 2018 har de facto inte 
uttryckligen godkänts av EU-domstolen. 

- Flera avgöranden från EU-domstolen (jmf. bl.a. C-700/17, Peters och C-48/19, X-
GmbH) har tydliggjort att undantaget i art. 132.1.c endast förutsätter två 
kriterium, dels att åtgärden kvalificerar som sjukvårdande behandling, dels att 
den utförs av en yrkesgrupp som definierats av medlemsstaten ifråga.  

- Skatteverket har tidigare godtagit en övergångsperiod då det nya rättsläget inte 
behövde tillämpas. Det motiverades med att branschen behövde tid för 
omställning. Därmed är det tydligt att Skatteverket har visst utrymme att under 
en begränsad period frångå praxis med hjälp av tillämpningsföreskrifter.   

Vi bidrar gärna med ytterligare inspel i frågan om Skatteverket så önskar. 

Ett sådant avsteg från Skatteverket skulle avsevärt underlätta för vård- och 
omsorgsgivare att bemanna sina verksamheter. Det skulle också minska de ekonomiska 
effekterna av det kraftigt ökade personalbehovet i det läge som har uppkommit.  

Med vänlig hälsning 

Antje Dedering  
Förbundsdirektör 
Vårdföretagarna  Karin Liljeblad 
   Näringspolitisk expert 
   Vårdföretagarna 
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