KVÄLLSKURS MED MIDDAG

Moms
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på konsulttjänster
inom tandvård
Onsdag 13 februari kl 16.00–20.00 i Stockholm

K VÄLLSKURS MED MIDDAG

Moms på konsulttjänster
inom tandvård
Från 1 juli 2019 gäller nya momsregler för konsulttjänster inom
tandvård. På den här kursen får du reda på hur din verksamhet
påverkas och vad du kan göra.
Patientavgiften i tandvård är inte momsbelagd.
Det är däremot de flesta varor och tjänster som
tandvården använder. Konsulttjänster inom
tandvård har hittills varit momsbefriade när de
avsett patientvård. Exempelvis kan en tand
hygienist eller tandläkare, som inte är anställd
på en tandläkarmottagning, ha ett bolag som
debiterar konsultarvode för utförd vård utan att
tjänsten momsbeläggs. Från 1 juli 2019 ändras
detta och tjänsten momsbeläggs med 25 %.

Kursinnehåll:

• Hur fungerar moms
• Vad är momspliktigt och inte
• Vad innebär moms för tandvården och
mitt företag
• Hur hanterar jag momsfrågan rent praktiskt
• Vilka alternativ till konsultupplägg finns det
Föreläsare: bland andra experten på moms
frågor, Lena Westfahl från Grant Thornton

Plats och tid: Stockholm – Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21. Onsdag 13 februari 2019, kl 16.00–20.00
Pris: 4 000 kr inklusive middag
Frågor och anmälan: info@celindental.se, tel: 073-655 07 07 • Begränsat antal platser.
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UTDRAG UR SK ATTEVERKETS STÄLLNINGSTAGANDE
www.skatteverket.se
Områden: Mervärdesskatt
Datum: 2018-10-25
Dnr: 202 398355-18/111
Uthyrning av personal föreligger när någon tillhandahåller arbetskraft till en köpare
under förutsättning att tillhandahållaren gör detta i egenskap av beskattningsbar
person. Det saknar betydelse i vilken företagsform som säljarens verksamhet bedrivs.
Uthyrning av personal är inte en sådan tjänst som i sig utgör sjukvård eller
tandvård. Det gäller även om den uthyrda personalen ska utföra tjänster hos
köparen som är vårdtjänster.
Det är fråga om uthyrning av personal när köparen ansvarar för arbetsledning,
bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna och säljaren ställer
arbetskraft till förfogande.
Det är däremot en vårdtjänst när säljaren tillhandahåller vården för egen räkning
och under eget ansvar, det vill säga säljaren driver den vårdmottagning som
tillhandahåller vården gentemot patienten.
Med vårdmottagning avses i detta ställningstagande sådana mottagningar som

tillhandahåller vårdtjänster och dit en patient kan vända sig för att få vård eller dit en
patient har remitterats. En vårdmottagning är till exempel ett sjukhus, en tandvårdsmottagning, en vårdcentral eller en enskild läkares mottagning. Det är den som
driver vårdmottagningen som tillhandahåller vårdtjänsten direkt till patienten och
som är patientens motpart.
Eftersom uthyrning av vårdpersonal inte är en tjänst som i sig utgör sjukvård eller
tandvård omfattas den som huvudregel inte av undantaget från skatteplikt. Undantaget
kan dock vara tillämpligt när uthyrning av vårdpersonal har nära anknytning till
sjukvård eller tandvård.
Tjänster med nära anknytning till sjukvård eller tandvård omfattas av undantag
från skatteplikt. För att uthyrning av personal ska kunna vara nära anknuten till
sjukvård eller tandvård ska följande tre kriterier vara uppfyllda.
• Både tillhandahållaren av personal och köparen ska driva vårdmottagningar
som huvudsakligen tillhandahåller sjukvård eller tandvård.
• Tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten.
• Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna ytterligare intäkter
genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste
betala mervärdesskatt.
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