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Remissvar angående betänkandet Rutavdrag
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Fi2020/03706
TCO har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget rutavdrag för
äldre och inkommer härmed med följande yttrande.
Övergripande synpunkt
TCO anser att rut-tjänster är en viktig del i en politik för att
underlätta människors livspussel.
TCO:s utgångspunkt är att alla avvikelser i skattesystemet, även
rutavdraget, behöver vara både legitima och effektiva. Varje
förändring måste vägas mot frågan om detta ur ett allmänt perspektiv
är en legitim skattenedsättning. Dessutom måste beskattningen, i det
här fallet själva rut-avdraget som metod, vara effektivt.
En skattereduktion innebär ett skattebortfall. Detta bortfall innebär
en ”förlust” av pengar, pengar som alltid har en alternativ
användning, antingen i form av andra skattesänkningar eller som
utgifter. Exempelvis måste argumentet att en skattereduktion på en
viss tjänst skapar nya jobb vägas mot hur många jobb som kunde
skapas eller vilken omsorg som skulle kunna ges genom en alternativ
användning.
TCO anser att systemet med rutavdrag, dvs. en skattereduktion med
halva arbetskostnaden för vissa hushållsnära tjänster, är viktigt för
att underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och ansvar för
familjeliv, och att det just därför behöver värnas från förslag som
riskerar att undergräva legitimiteten för systemets grunduppgift.
Utredningen har lagt förslag som innebär en ordning med särskilda
rutavdrag för äldre för tjänster som bland annat avser sällskap,
matlagning och bakning samt rastning och passning av sällskapsdjur.
TCO befarar att ett genomförande av ett sådant förslag riskerar att
undergräva legitimiteten för systemets grunduppgift och dessutom
skapa otydliga gränser mot det offentligas ansvar för exempelvis
äldreomsorg.
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Istället anser TCO att rutavdraget bör reformeras så att det blir mer
träffsäkert mot sitt ursprungliga syfte samt effektivt och legitimt.
TCO avstyrker utredningens förslag.
15.2 Utredningens bedömning av behov och lämplighet.
Utredningen som följt sina kommittédirektiv och lagt förslag om rutavdrag för äldre gör dock bedömningen att det inte finns något
uttalat behov av detta och att det heller inte är lämpligt att införa ett
sådant särskilt avdrag. TCO instämmer i den bedömningen.
Samtidigt anger utredaren i sin bedömning att det kan övervägas om
utvidgningen istället borde införas för samtliga enskilda. TCO
avstyrker även detta. Ingen av de föreslagna tjänsterna ligger inom
ramen för vad som är en rimlig skattereduktion i syfte att förena
arbete med nödvändigt ansvar för hem och barn.
TCO avstyrker därmed förslagen i avsnitten 10.5.1 – 10.5.5.
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