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Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna
promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat
yttrande.
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Remiss av RUT-utredningens slutbetänkande "Rutavdrag för
äldre" (SOU 2020:52)
Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på promemorian.

Som även framförts i särskilt yttrande till utredningen är skatterna på̊ arbete höga i Sverige.
Inkomstskatt, arbetsgivaravgift och moms medför sammantagna att skillnaden mellan
konsumentpris och nettot för säljaren är mycket stor när privatpersoner köper tjänster. Dessa
omfattande skattekilar ger upphov till särskilda problem. Framförallt medför de att
arbetsmarknaden fungerar sämre; med en ökad arbetslöshet och högre bidragsberoende, ett
ökat svartarbete, en minskad specialisering, mer oavlönat hemarbete samt en minskad
produktion av tjänster som underlättar vardagen för många människor. RUT-avdraget har
visat sig kunna mildra och minska dessa problem på̊ ett effektivt sätt.
Förslagen i detta betänkande har goda förutsättningar att uppnå̊ samma positiva effekter
som dagens RUT. Av den anledningen bör förslagen i detta betänkande genomföras i sin
helhet utan någon begränsning i fråga om ålder. De gränsdragningsproblem som skulle
kunna uppstå̊ gentemot det offentligas tillhandahållande av tjänster för äldre finns delvis
redan i dag och bör inte öka mer än mycket begränsat. I stället överväger tydligt de
ekonomiska skälen för att utveckla RUT med några fler tjänster, då det kan bidra till att
ytterligare minska de problem som skattekilarna på̊ arbete medför.
En ny utredning om RUT bör vidare ges i uppdrag att analysera hur ett generellt system
skulle kunna utformas. Ett sådant system skulle medge avdragsrätt för samtliga tjänster som
köps av privatpersoner i anslutning till det egna hushållet. Syftet skulle vara att undvika de
många gränsdragningsproblem som finns i dagens system och som kan elimineras eller
kraftigt minskas med ett generellt RUT-system.
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