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Kompensation av merkostnader för
vårdmoms år 2021 till privata
leverantörer
Dnr 00403-2021

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Ersättningsbilagan för Vårdval Primärvård kompletteras med kompensation till privata leverantörer för vårdmoms under 2021
2. Kompensationen är 20 procent av totala kostnaden för inhyrd personal
inklusive moms och finansieras av rekvirerade medel från Kammarkollegiet
3. Om eventuella avtal om hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen tecknas under 2021 ska hänsyn tas till eventuell kompensation av
vårdmoms under 2021.

Yttrande till beslutsförslaget
Regeringsbeslut utgör underlag till detta beslut.

Sammanfattning
Privata leverantörer inom hälso- och sjukvården i Vårdval Primärvård och
enligt LOU kan kompenseras under 2021 för ökade kostnader för moms på
inhyrd vårdpersonal. Kompensationen finansieras av medel som Region
Norrbotten får rekvirera från Kammarkollegiet.

Ärendet
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 beslutade regeringen att avsätta 210
mnkr år 2020 som ett tillfälligt statsbidrag för att underlätta för privata vårdgivare att anpassa sig till det nya rättsläget. Regeringen gav även en särskild
utredare i februari 2020 i uppdrag att undersöka de EU-rättsliga förutsättningarna för en förändrad lagstiftning ifråga om moms på inhyrd personal
(dir 2020:20). Uppdraget ska redovisas senast 1 juni 2021.
Regeringen har nu även beslutat om ett tillfälligt statsbidrag på 210 mnkr för
2021 för att omförhandla avtal med privata aktörer som utför hälso- och
sjukvård och som har fått ökade kostnader för bemanning med anledning av
sk vårdmoms. Regionerna ska rekvirera medel från Kammarkollegiet. Medlen är fördelad per region enligt befolkningsandel. Region Norrbotten kan
rekvirera 5,1 mnkr.
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För Region Norrbotten kan detta gälla de privata leverantörerna i Vårdval
Primärvård samt tecknade avtal enligt LOU.
De privata leverantörer som har ökade kostnader för moms på inhyrd bemanning ska månadsvis fakturera Region Norrbotten ett belopp som motsvarar 20 procent av fakturerad kostnad för inhyrd bemanning inklusive moms.
Till fakturan bifogas kopia på faktura för inhyrd bemanning. Leverantören
ska senast 25 januari 2022 skicka sammanställning av fakturor för 2021 med
revisorsintyg till ekonomiavdelningen i Region Norrbotten.
Kompensation utges inte till vårdgivare som tillsammans med bemanningsföretaget ingår i en momsgrupp inom en koncern. Fakturering inom en
momsgrupp sker utan påslag för moms och således uppstår ingen merkostnad.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektören
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