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Förhandsavgörande i EU-domstolen bör föranleda
omprövning av vårdmomsen
Den så kallade vårdmomsen fortsätter att försvåra kompetensförsörjningen i framför allt
den privat drivna sjukvården och omsorgen. Momsen är fördyrande inte bara när det gäller
inhyrning från bemanningsföretag, utan också när vårdgivare anlitar läkare, psykologer och
andra som verkar på konsultbasis samt vid många underentreprenörslösningar. Detta är
särskilt allvarligt i det här läget när pandemin kraftigt påverkar sjukvårdens verksamheter
och förutsättningarna att ge patienter vård.
En statlig utredning ser för närvarande över möjligheterna att, via lagstiftning, komma till
rätta med de problem som den så kallade vårdmomsen skapar. Utredningen ska dock inte
lämna betänkande förrän i april nästa år. Sedan ska lagförslag remitteras och behandlas i
regeringskansli och riksdag. Det kommer att dröja innan lagändringar, förhoppningsvis, kan
komma på plats. Under tiden fortsätter vårdmomsen att försvåra bemanningen i
sjukvården.
Vi hoppas att det förhandsavgörande som EU-domstolen nyligen lämnade kan ligga till
grund för att Skatteverket som myndighet omprövar sitt ställningstagande avseende
vårdmomsen. Domstolen slår fast att momsundantaget för social omsorg kan tillämpas i
flera led, det vill säga att en tjänst är fri från moms även när den tillhandahålls av en
underentreprenör.
Målet i EU-domstolen (C-657/19) handlade om huruvida den tjänst som en sjuksköterska
utförde genom att upprätta utlåtanden om patienters vårdbehov till en vårdkassa i
Tyskland omfattades av undantaget från moms (artikel 132.1 g i momsdirektivet). Den tyska
domstolen ifrågasatte att undantaget var tillämpligt eftersom tjänsterna tillhandahölls av
en underentreprenör.
EU-domstolen framhåller att momsundantaget kan tillämpas i flera led. Som
momsexperterna hos Ernst & Young konstaterar i sin kommentar till domen säger EUdomstolen till och med uttryckligen att avgörandet i C-594/13, ”go fair” Zeitarbeit inte ska
tolkas på så vis att undantaget inte är tillämpligt i flera led.

EU-domstolen slår också fast att artikeln i momsdirektivet inte ställer några villkor
avseende mottagaren av tjänsterna. EU-domstolen påminner om att syftet med undantaget
är att minska kostnaderna för tjänsterna, vilket i sig inte är beroende av till vem de
tillhandahålls. Som momsexperterna hos Deloitte konstaterar i sin kommentar till domen
ställs alltså inga krav på att tjänsterna ska tillhandahållas patienten eller omsorgstagaren
direkt.
Det är vår förhoppning att Skatteverket mot bakgrund av det nya förhandsavgörandet från
EU-domstolen omprövar den nuvarande momstolkningen, så att den skadliga vårdmomsen
slopas. Det skulle få stor betydelse för kompetensförsörjningen i sjukvården och omsorgen
och uppnå momsundantagens syfte - att minska kostnaderna i vården.
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