Hur kan jag skaffa momsfria privata socialtjänster?
Med socialvård avses sådan verksamhet som har till sitt syfte att sköta om omsorg av barn och
ungdomar, barndagvård, äldreomsorg, omsorg av utvecklingsstörda, andra tjänster och stödåtgärder
för handikappade, missbrukarvård och annan motsvarande verksamhet.
Med hemservice avses t.ex. funktioner som hör till boende, personlig skötsel och omvårdnad samt
andra funktioner i det vardagliga livet eller att bistå med dessa. Med stödservice inom hemservicen
avses t.ex. måltids-, klädvårds-, städ-, bad- eller följeslagarservice och tjänster som främjar socialt
umgänge.
Försäljning av hemservice och stödservice inom hemservicen kan vara momsfri, om servicen säljs i
form av socialvårdstjänster till personer som är i behov av socialvård. Privata serviceproducenter får
sälja socialvårdstjänster utan moms endast om socialmyndigheterna utövar tillsyn över verksamheten
och om tjänsterna säljs till personer i behov av socialvård, vilkas funktionsförmåga är nedsatt t.ex. på
grund av ålder eller sjukdom.
Förutsättningar för socialvårdstjänster utan mervärdesskatt
1. Man kan få momsfria tjänster endast om personens funktionsförmåga är nedsatt t.ex. på grund
av ålder eller sjukdom. Den privata tjänsteproducenten har som uppgift att bedöma rätten till
momsfria tjänster.
2. Tjänsteproducenten är införd i regionförvaltningsverkets register över privata
serviceproducenter eller hen har gjort en anmälan om sin verksamhet till den kommun där
tjänsterna produceras. Dessutom ska tjänsteproducenten ha en plan för egenkontroll och följa
att den verkställs.
3. Socialvården grundar sig antingen på ett myndighetsbeslut eller på ett skriftligt avtal, ett
serviceavtal, mellan tjänsteproducenten och klienten. I serviceavtalet har man räknat upp vilka
tjänster klienten köper och hur mycket.
4. Serviceproducenten har en serviceplan eller motsvarande som gjorts i samarbete med
klienten.
När en privat tjänsteproducent säljer socialvårdens tjänster, är förutsättningen för momsfrihet att
tjänsteproducenten och klienten har ingått ett skriftligt serviceavtal om servicen som säljs samt
uppgjort en service-, vård-, rehabiliterings- eller annan motsvarande plan. När en privat producent av
socialservice producerar socialvårdens tjänster på basis av kommunens beslut, hör ansvaret för
uppgörandet av planen till kommunens socialvårdsmyndigheter. Om klienten själv på basis av ett
skriftligt avtal skaffar tjänsterna från en privat tjänsteproducent, hör det till serviceerbjudarens ansvar
att uppgöra serviceplanen.
Av serviceplanen ska framgå grunden för behov av socialvård, klientens funktionsförmåga, behov av
tjänster och vård, målen med tjänsterna och vården, åtgärder för att uppnå målen samt vid behov
också vårdanvisningar. Det väsentligaste är att av planen framgår servicens mål, innehåll, planens
giltighetstid och granskningstidpunkt samt vilka som har upprättat planen. Ofta är ju
samarbetsinstansen, utöver klienten själv, till exempel en närstående eller kommunens hemvård.
Man behöver inte upprätta en plan om det är fråga om tillfällig rådgivning eller handledning eller om
uppgörandet av planen annars är uppenbart onödigt. Serviceplanen är uppenbart onödig till exempel i
fråga om städning som utförs då och då. Om det ändå är fråga om regelbundet underhåll av
snyggheten och renligheten i klientens bostad, behövs en serviceplan, speciellt om samma
serviceproducent också sköter klientens andra ärenden, t.ex. handlar för klienten.

Hur hittar jag producenterna av privata momsfria socialtjänster i Kyrkslätt?
På Kyrkslätts kommuns webbsidor hittar du de producenter av privat socialservice som Kyrkslätts
kommun godkänt.
https://www.kyrkslatt.fi/overvakning-av-privat-socialservice Bland dessa väljer klienten den producent
hen vill. Man uppgör tillsammans med tjänsteproducenten ett serviceavtal och en serviceplan.
Tjänsteproducenterna har i regel sina egna blanketter för serviceavtalet och serviceplanen. Om man
behöver en modell för serviceavtalet och serviceplanen, hittar man en sådan bl.a. på adressen
www.elias.fi. (Modellerna är avsedda att användas fritt.)
Ytterligare information
Ytterligare information om momsfria tjänster hittar du på skatteförvaltningens webbsida (www.vero.fi)
eller genom att ringa till skatteförvaltningens kundtjänst.
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