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Sundhedsfaglig
rådgivning til
plejecenter personale

Læger fast tilknyttet plejecenter leverer – udover almindelige lægeydelser
til beboere – også generel sundhedsfaglig rådgivning til plejepersonalet i
forhold til sundhedsfaglige problemstillinger.
Skatterådet har i et bindende svar fra 2019 konkluderet, at lægens
ydelser skal opdeles i henholdsvis momsfrie (men lønsumsafgiftspligtige)
lægeydelser, og momspligtige konsulentydelser/rådgivningsydelser.

Lægeydelser

Det fremgår af det bindende svar, at der er indgået aftaler, hvorefter den fast tilknyttede læge forpligter sig til at
have tilmeldt er vist antal patienter fra det pågældende
plejecenter.
Honorering for sundhedsfaglig behandling af beboerne
sker efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende
regler i Overenskomst om almen praksis, samt lokale/
decentrale aftaler i region Syddanmark (i det konkrete
bindende svar). Denne honorering skal ikke tillægges
moms.

Sundhedsfaglig rådgivning

Derudover yder den fast tilknyttede læge generel sundhedsfaglig rådgivning til plejepersonalet i forhold til
sundhedsfaglige problemstillinger på det plejecenter,
hvor lægen er fast tilknyttet.
Den generelle sundhedsfaglige rådgivning af plejepersonalet kan f.eks. være i form af undervisning eller deltagelse i møder, hvor generelle problemstillinger og/eller faglige emner drøftes. Lægen bidrager med sin viden

og kliniske erfaring. Rådgivningen kan både være generel, f.eks. om medicinhåndtering, og konkret i forhold til
oplevede problemstillinger på plejecentret.
Parterne i det bindende har indgået aftale om, at følgende timetakst for lægernes sundhedsfaglige rådgivning
skal anvendes: 901 kr. i 1. april 2016 - niveau. Denne
takst skal efter den bindende svar tillægges 25% moms.
Det bindende svar har nummer SKM2019.216.SR, og
kan læses på Skattestyrelsens hjemmeside.
Kontakt din revisor eller Skatteafdelingen for yderligere
informationer.
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