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Anvisning merkostnad vårdmoms 2020
privata
Bakgrund
Skatteverket beslutade under 2019 att uthyrning av bemanningspersonal till
hälso- och sjukvården omfattas av mervärdesskattelagen så kallad vårdmoms. Privata vårdgivare som har behov att ta in bemanningspersonal har,
under vissa förutsättningar, drabbats av högre kostnader på grund av ej avdragsgill moms. Av den anledningen föreslog regeringen under hösten i
budgetpropositionen att för 2020 avsätta ett tillfälligt statsbidrag på 210
mnkr för att underlätta för privata vårdgivare att anpassa sig till det nya rättsläget.
Lagrum och styrande förutsättningar
Regionstyrelsen beslutade i april 2020 (RS §59) att komplettera ersättningsbilagan för Vårdval Primärvård med kompensation för vårdmoms 2020.
Styrelsen informerades i november 2020 om att även att regionen har andra
leverantörer som kan bli föremål för kompensation.
Omfattning
Denna anvisning gäller privata leverantörer enligt LOU med avtal om hälsooch sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Merkostnader under år 2020
avses i denna anvisning.
Roller/Ansvarsfördelning
Privata leverantörer fakturerar för eventuelle merkostnader samt lämnar årssammanställning med revisorsintyg.

Anvisning
Praxis gällande bemanningstjänster avseende uthyrning av vårdpersonal är
ändrad, som innebär att privata utförare av sjukvård enligt LOU som anlitar
bemanningsföretag för sjukvårdspersonal får momskostnader som inte är
avdragsgilla. De privata utförare som har egen anställd personal påverkas
inte. Inte heller påverkas transaktioner inom företagsgrupper som är gruppregistrerade för moms.
Fakturering av vård moms
Leverantören ska fakturera Region Norrbotten en gång per månad.
Fakturan ska innehålla en rad per leverantör och beloppet ska utgöra
20 procent av fakturabeloppet inklusive moms samt hur stor andel av kostnaden avser Region Norrbotten.
Till fakturan bifogas kopia av leverantörsfaktura.
Fakturan märks med referens 01530.
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Årssammanställning med revisorsintyg
Leverantörens ska senast 25 januari lämna årssammanställning med revisorsintyg enligt bilaga till budgetchef carola.fransson@norrbotten.se
Bilaga:
Årssammanställning av merkostnader för moms avseende
inhyrd sjukvårdspersonal
Praxis gällande bemanningstjänster avseende uthyrning av vårdpersonal är
ändrad, som innebär att privata utförare av sjukvård enligt LOV och LOU
som anlitar bemanningsföretag för sjukvårdspersonal får momskostnader
som inte är avdragsgilla. De privata utförare som har egen anställd personal
påverkas inte. Inte heller påverkas transaktioner inom företagsgrupper som
är gruppregistrerade för moms.
Tilläggsavtal har tecknats med privata leverantörer om kompensation.
Leverantör: x
Leverantör

Period

Kategori

X

Läkare

X
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Moms

Belopp inkl
moms

Region Norrbottens andel

Fakturerad
kompensation

X
Summa

Revisorsintyg
Revisor intygar att leverantören anlitat bemanningsföretag till vårdverksamhet samt att anlitade bemanningsföretag inte ingår i företagsgrupp som är
gruppregistrerad för moms.
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