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Remissvar: Höjt tak för rutavdrag
Almega vill härmed lämna synpunkter på promemorian Höjt tak för rutavdrag.

Generella synpunkter
Almega tillstyrker regeringens förslag om att det nuvarande taket för rutavdrag för personer
som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kr till 50 000 kr per
person och beskattningsår från och med 1 juli 2019. Almega vill dock tillägga följande.
Reglerna för rutavdrag har sedan de infördes den 1 juli 2007 varit föremål för ett stort antal
förändringar. Almega vill mot den bakgrunden framhålla att en förutsättning för att företagare
ska våga investera i och expandera sina verksamheter är stabil lagstiftning och en tilltro till
att regelverket kommer att gälla i ett längre perspektiv. Lagstiftningen avseende rut- och
rotavdraget utgör tyvärr ingen förebild i detta avseende utan framstår snarast på grund av
alla förändringar som godtycklig och nyckfull.
Från och med den 1 januari 2016 infördes ett tak på rutavdraget på 25 000 kr för personer
som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Taket innebär att av maximala 50 000
kr för rut- och rotavdrag får högst 25 000 kr avse sådant arbete som inryms i rutavdraget.
Det är detta tak som nu, i enlighet med Moderaternas och Kristdemokraternas
budgetreservation och riksdagens tillkännagivande, föreslås höjas till 50 000 kr per person
och beskattningsår. Den föreslagna ändringen skulle innebära att taket för rutavdraget blir 50
000 kr för samtliga skattskyldiga. Liksom tidigare får den sammanlagda skattereduktionen för
rut- och rotarbete uppgå till högst 50 000 kr per person och beskattningsår.
Sverige står inför en stor integrationsutmaning. Enligt SCB uppgick arbetslösheten bland
utrikes födda till 15,1 procent år 2017. Motsvarande siffra bland inrikes födda var 4,4
procent. När stora grupper ställs utanför arbetsmarknaden behövs särskilda lösningar för att
skapa jobb till de som annars tvingas in i utanförskap. Sedan rutavdraget infördes 2007 har
företag inom den hushållsnära tjänstesektorn stått för en betydande andel av de jobb som
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gått till utrikesfödda. Exempelvis är 26 procent av de anställda kvinnorna i hushållsnära
tjänsteföretag födda utanför EU. Det kan jämföras med 10 procent på hela
arbetsmarknaden.
Utrikesfödda och personer med låg utbildning och ringa arbetslivserfarenhet utgör en stor del
av de som arbetar i den hushållsnära tjänstesektorn. Drygt 75 procent av de som fått jobb i
branschen var arbetslösa vid anställningstillfället. Rutsektorn har också inneburit en
språngbräda för det kvinnliga företagandet. Av alla hushållsnära tjänsteföretag drivs 54
procent av kvinnor. Särskilt viktig kan man se att branschen är för utrikesfödda kvinnor: 38
procent av kvinnorna som driver rutföretag är födda inom EU och 14 procent är födda utanför
EU.
Sedan rutavdraget infördes har tusentals nya jobb växt fram. Beräkningar från Almega visar
att drygt 30 000 nya jobb har skapats sedan reformen genomfördes 2007. Många rutföretag
vittnar dock om att taket i rutavdraget håller tillbaka tillväxten och att en höjning av taket
skulle ge dem möjlighet att anställa ännu fler. Mot bakgrund av Sveriges stora
integrationsutmaning är det avgörande att utnyttja alla möjligheter till att skapa fler jobb som
inte kräver någon längre utbildning. För detta är rutavdraget ett utmärkt verktyg.
En annan aspekt som krånglar till det för såväl hushållsnära tjänsteföretag som
rutanvändare är vilka tjänster som får räknas in i avdraget. Hela 40 procent av företagen i
branschen uppger att deras kunder efterfrågar tjänster som idag inte ingår i avdragets tillåtna
tjänsteinnehåll, som exempelvis rastning av husdjur, hustillsyn vid resa och utökade
omsorgstjänster för äldre. Genom att ta bort hinder som dessa kan rutsektorn nå sin fulla
potential.

Synpunkter på utredningens förslag
Almega instämmer i att taket för rutavdraget ska höjas. Med anledning av den stora
tillväxtpotential som finns i rutbranschen, vilket beskrivs ovan, menar vi dock att regeringen
borde höja taket ytterligare till 100 000 kr.
För att underlätta för båda köpare och utförare anser Almega att den idag snäva
avgränsningen av tillåtna tjänster inom rutavdraget bör vidgas till ett så kallat hemavdrag.
Detta innebär att den snäva avgränsningen av tillåtna tjänster inom skattereduktionen kraftigt
vidgas och att utgångspunkten för nya tjänster är att alla hushållsnära tjänster ska vara
tillåtna – utan att de först behöver godkännas av lagstiftaren.
26 procent av alla nuvarande eller potentiella rut- och rotköpare uppger att de tycker att det
är ganska eller mycket svårt att förstå hur avdragen fungerar. Tittar man specifikt på gruppen
som inte köper tjänster idag men som skulle kunna tänka sig att köpa uppger nära en
tredjedel att de anser att det är ganska eller mycket svårt att förstå avdragen. Avdragen
skulle alltså behöva utformas på ett enklare sätt. En breddning av rutavdraget skulle kunna
ge betydande tillskott av ytterligare tusentals nya riktiga jobb inom hushållsnära
tjänstesektorn.
Almega noterar att ett breddat eller utvidgat rutavdrag nämns i den så kallade
januariöverenskommelsen (punkterna 3 och 16) samt att detta ska utredas under 2019 med
lagstiftning 2021. Almega föreslår därför att uppdraget utformas utifrån ett mer principiellt
synsätt med ett avdragssystem som bygger på en generell tillämpning av rut- och rotavdrag
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på privatpersoners köp av tjänster kopplade till hushåll och fastighet.

För Almega

Andreas Åström, chef påverkan och kommunikation

Evelina Kogsta, näringspolitisk expert

Almega
Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. Våra
medlemsföretag representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Våra
medlemmar består av ca 11 000 företag med över 500 000 medarbetare. Almega är den
största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

