
Finns det någon information att ge till oss FT som står i begrepp att sälja respektive köpa en 
etablering
så tror jag det är en tacksam information att ta upp.

Vi har ju 21 regioner som driver egna regelverk för hur det ska gå till.
1. Hur sker själva transaktionen mellan säljare - köpare ? 

Tågordningen vid överlåtelse av en etablering beskrivs i lagen om ersättning för fysioterapi, LOF samt 
förarbetena till sagda lag och ser ut som följer:
1. En fysioterapeut anmäler ett önskemål om ersättningsetablering till regionen. 
2. Regionen offentliggör en ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal. 
3. Fysioterapeuter som är intresserade av att överta den aktuella verksamheten ansöker hos 
regionen om att få ingå samverkansavtal. 
4. Regionen beslutar att ingå samverkansavtal med en av sökandena och underrättar samtliga 
sökande och den överlåtande vårdgivaren om beslutet. 
5. Överlåtande och övertagande vårdgivare ingår (villkorat) överlåtelseavtal avseende den aktuella 
verksamheten. 
6. Regionen ingår samverkansavtal med den vårdgivare som tilldelats samverkansavtalet och som har
tagit över verksamheten (prop. 2008/09:64, s. 50). 

Den civilrättsliga transaktionen mellan den överlåtande fysioterapeuten och köparen beskrivs i 
punkten fem. Det är viktigt att avtalet är villkorat på så vis att det endast gäller under förutsättning 
att regionen ingår samverkansavtal med köparen. På vår hemsida hittar du i inloggat läge en 
avtalsmall som kan användas vid överlåtelse av etableringen och som är villkorad på det sätt som 
lagen anger.

2. Är det fortfarande att betrakta som en investering eller som en förlust affär att köpa en etablering?

Den här frågan kan vi dessvärre inte svara på, då vi i dagsläget inte vet om och i så fall hur och när 
förslagen i den senaste utredningen på området kommer att regleras och när eventuell reglering 
kommer att träda i kraft. 

3. Hur hanteras eventuell momsen ? 

Vid överlåtelse av verksamhet som inte medfört skattskyldighet ska bedömningen först ske mot 
bestämmelsen i 2 kap. 1 b § mervärdesskattelagen, ML. Enligt 2 kap. 1 b § ML avses med omsättning 
inte överlåtelse av tillgångar i en verksamhet, som sker i samband med att verksamheten överlåts 
eller i samband med fusion eller liknande förfarande. Detta gäller dock under förutsättning att 
förvärvaren skulle vara berättigad till avdrag för eller återbetalning av den skatt som annars skulle ha 
tagits ut på överlåtelsen. 

Villkoret att förvärvaren ska vara berättigad till avdrag för eller återbetalning av den skatt som skulle 
ha tagits ut på överlåtelsen ska enligt Skatteverket tolkas med utgångspunkt i vad som anges i andra 
stycket i artikel 19 i mervärdesskattedirektivet som ligger till grund för ML. Skatteverket anser därför 
att det är fråga om en verksamhetsöverlåtelse även vid överlåtelse av blandad verksamhet utom i de 
fall då följande två villkor är uppfyllda samtidigt: 1. Förvärvaren skulle inte ha haft rätt till helt avdrag 
för den mervärdesskatt som annars skulle ha tagits ut på grund av att hen endast delvis eller inte alls 
bedriver verksamhet som medför skattskyldighet. 2. En tillämpning av 2 kap. 1 b § ML skulle innebära
en snedvridning av konkurrensen. 

Om du har bedrivit endast momsfri (alltså ej blandad) verksamhet, blir 2 kap. 1 b § ML sannolikt inte 
blir tillämplig i ditt fall.  



Om bestämmelsen inte blir tillämplig kan överlåtelsen i vissa fall ändå ske utan moms, under 
förutsättning att omsättningen undantas från skatteplikt enligt någon bestämmelse i 3 kap. ML. Den 
bestämmelse som kan bli aktuell finns i 3 kap. 24 § ML. Regeln innebär att överlåtelse av andra 
tillgångar än omsättningstillgångar kan undantas från skatteplikt i fall där den som överlåter 
tillgången kan visa att hen inte har haft någon rätt till avdrag för eller återbetalning av ingående skatt 
vid förvärvet av tillgången. Bestämmelsen kan alltså tillämpas i de fall avdrag för ingående skatt inte 
medgivits vid inköpet, exempelvis vid inköp som görs av någon som tillhandahåller vårdtjänster. Den 
som ursprungligen blivit beviljad etableringsrätten av landstinget – numera regionen –  (alltså någon 
som inte förvärvat etableringen) kan däremot, med största sannolikhet, inte överlåta 
etableringsrätten momsfritt enligt denna bestämmelse. 

För att vara helt säker på om transaktionen omfattas av moms eller ej bör du ta kontakt med 
Skatteverket.

4. Hur beskattas eventuell vinst/ förlust ? 

Vad gäller försäljning av din etablering har du rätt att skatta för eventuell vinst vid försäljning i ditt 
aktiebolag, förutsatt att du bedrivit verksamheten inom ramen för bolaget. Hela ersättningen ska då 
tillfalla aktiebolaget. I annat fall (alltså om man inte bedrivit verksamheten inom sitt aktiebolag) 
beskattas man för passiv näringsverksamhet. 

5. Sker köpet mellan två privatpersonerna som har själva avtalet med sin region  eller mellan två 
bolag? 

Parterna till samverkansavtalet är regionen och den övertagande fysioterapeuten. Därefter kan 
köparen tillfälligt överlåta nyttjanderätten till etableringen till sitt bolag. Vad gäller den civilrättsliga 
överlåtelsen mellan säljaren och köparen, se vår avtalsmall. 

6. Hur hanteras A-respektive B-praktik om den ena är B och den andra är A fysioterapeut ? 

Lite osäker på hur du menar här, men om jag tolkar frågan korrekt så gäller den hur överlåtelsen kan 
se ut när säljare och köpare ej uppfyller samma krav. Svaret varierar beroende på vilka krav det gäller
och vad som säljaren väljer att överlåta. Du kan t.ex. välja att enbart överlåta själva etableringen, 
alltså rätten att uppbära offentlig finansiering från regionen inom ramen för LOF. Men du kan också 
överlåta lokaler, inventarier. osv. Även eventuella anställda kan följa med. Regionen blir då endast 
ansvarig för den del som avser samverkansavtalet medan andra frågor regleras civilrättsligt mellan 
parterna. För att ge ett exempel kan köparen inte ställa några krav på regionen om en viss lokal som 
ingår i överlåtelsen inte uppfyller vad som gjorts gällande av säljaren, utan får vända sig direkt till 
säljaren. 

Vad gäller frågan om vilka krav som regionen kan ställa i en ansökningsinbjudan gäller följande. 
Samverkansavtalet ska innehålla motsvarande villkor som gällt för den överlåtande fysioterapeutens 
rätt till ersättning. Regionen får dock ändra villkoren om den överlåtande fysioterapeuten godkänt de
nya villkoren och dessa angetts i ansökningsinbjudan eller annat för sökandena tillgängligt underlag 
(5 e § 2 st. LOF). Det får dock inte handla om villkor som avviker från LOF, då övergår avtalet från ett 
samverkansavtal till ett vårdavtal. Så här skriver regeringen i förarbetena till LOF från 2008 (prop. 
2008/09:64, s. 52): 

”När det gäller vilka villkor som ska kunna föreskrivas för det aktuella samverkansavtalet är det 
viktigt, med hänsyn till kontinuiteten för patienterna i deras kontakt med vården, att den nya 
vårdgivaren får motsvarande villkor för sin rätt till ersättning som den överlåtande vårdgivaren har 



haft. Man kan emellertid tänka sig att landstinget önskar vidga uppdraget, t.ex. genom att godta en 
bredare specialisering, och att den överlåtande läkaren eller sjukgymnasten därmed får en bredare 
krets av potentiella köpare av verksamheten. En annan specialisering än den nuvarande liksom en 
snävare omfattning av uppdraget bör också kunna komma i fråga. Om landstinget och den 
överlåtande vårdgivaren är överens om det, bör det således vara möjligt för landstinget att ställa upp 
andra villkor i det nya samverkansavtalet än vad som gällt mot den tidigare läkaren eller 
sjukgymnasten. De nya villkoren ska godkännas av den överlåtande läkaren eller sjukgymnasten och 
framgå av ansökningsinbjudan eller av annat underlag som landstinget tillhandahåller sökandena. 
Det bör dock särskilt understrykas att ett samverkansavtal aldrig får avvika från vad som anges i LOL 
eller LOS. I sådant fall är avtalet inte längre att anse som ett samverkansavtal, utan som ett vårdavtal.
Det är således inte möjligt att i samverkansavtalet ha kompletterande villkor som avviker från 
lagstiftningen. Om det tidigare avtalet har innehållit kompletterande villkor om t.ex. tillgänglighet, 
särskild inriktning eller annat bör det vara möjligt för landstinget att kräva motsvarande prestation 
från den övertagande läkaren eller sjukgymnasten”. 


