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Sammanfattning

Skatteverket avstyrker förslaget att tvätt vid tvättinrättning ska omfattas av rutavdraget.
Vidare avstyrker Skatteverket att arbetskostnaden vid transport av bohag och annat lösöre
till och från magasinering ska utgöras av arbetskostnaden enligt nuvarande regler för
flyttjänster. Verket föreslår i stället att den schablon som föreslås för bortforsling av bohag i
syfte att främja återanvändning också bör användas vid transport av bohag och annat lösöre
till och från magasinering, dvs. 50 procent av det debiterade beloppet för tjänsten i sin
helhet. I detta sammanhang föreslår Skatteverket att utredningen i sitt fortsatta arbete bör
utreda om arbetskostnaderna för flytt av bohag mellan bostäder också bör bestämmas till en
fast procentsats av fakturabeloppet.
Skatteverket har inga invändningar mot att övriga förslag genomförs. Skatteverket lämnar
dock vissa synpunkter vad gäller de samhällsekonomiska konsekvenserna av förslagen och
även vissa förslag till förtydliganden av lagtexten.
Skatteverkets kostnader beräknas till dels en engångskostnad på cirka 1,5 miljoner kronor,
dels en årlig kostnad på 4 686 000 kronor (år 1), 4 580 000 kronor (år 2), 4 470 000 kronor
(år 3), 4 366 000 kronor (år 4) och 4 260 000 kronor (fr.o.m. år 5).
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Skatteverkets synpunkter

2.1

Tvätt vid tvättinrättning

Skatteverket anser inte att rutavdraget ska utökas med tvättarbete som utförs vid
tvättinrättning. Detta mot bakgrund av att:
•
•
•
2.1.1

tvättarbetet inte utförs i eller i nära anslutning till bostaden,
risken för medvetna och omedvetna fel är stor, samt
det blir en relativt stor ökad administrativ börda för utförarna och Skatteverket.
Tvättarbetet utförs inte i eller i nära anslutning till bostaden

En grundläggande förutsättning för att skattereduktion för hushållsarbete arbete ska kunna
medges är att arbete ska vara utfört i eller i nära anslutning till en bostad och som sökanden
själv helt eller delvis nyttjar för bostadsändamål (67 kap. 13 §, 13 a § och 13 b §
inkomstskattelagen (1999:1229), IL. En utvidgning av rutavdraget till att omfatta tvättarbete
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