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Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52)
Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om utredningsbetänkandet
Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52). Här följer våra synpunkter.

Förslaget i korthet
Betänkandet är det andra från utredningen om utvidgning av Rut-avdraget. Utredningen har i
denna del haft i uppdrag att föreslå ett särskilt Rut-avdrag för äldre.
Utredningen anser att en särskild ordning för Rut-avdraget för äldre bäst uppnås genom att
nuvarande Rut-avdrag kompletteras med tjänster som bara äldre (och deras anhöriga) har rätt
att få skattereduktion för köp av. Tjänsterna som utredningen tar upp avser sällskap,
matlagning och bakning samt rastning och passning av sällskapsdjur. Därtill bör möjligheterna
till rutavdrag utvidgas för arbete som avser tillsyn av bostad och trädgårdsskötsel.
Dock drar utredningen slutsatsen, efter en avvägning av de positiva respektive negativa
aspekterna av den föreslagna ordningen, att det inte vore lämpligt att införa en särskild
ordning för rutavdrag för äldre. Emellertid finner utredningen att det finns efterfrågan på de
identifierade tjänsterna, och ser därför anledning att överväga utvidgningen borde införas för
samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag enligt gällande bestämmelser.
Om föreslaget skulle genomföras skulle förändringarna börja gälla 1 januari 2022.

Företagarnas inställning
Företagarna har i grunden en positiv uppfattning om Rut-avdraget. Det har fungerat väl och
varit ett verktyg att minska skattekilarna i viktiga sektorer, vilket minskar incitamenten för
svartarbete. Det har också bidragit till ökad entreprenöriell aktivitet, fler vägar in på
arbetsmarknaden och framväxten av nya varumärken i ett flertal branscher.
Dock instämmer Företagarna i utredningens avvägning, att de negativa aspekterna av att
avgränsa vissa Rut-tjänster till en viss åldersgrupp överväger fördelarna, i synnerhet
likabehandlingsskäl och gränsdragningsproblem.

Således tillstyrker vi utredningens slutsats i avsnitt 15.2 samt det som uttrycks i det särskilda
yttrandet från experterna Evelina Kogsta och Johan Lidefelt.
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