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Yttrande över delbetänkandet ”Fler ruttjänster och höjt
tak för rutavdraget”
Ekonomistyrningsverket (ESV) avstyrker förslaget att rutavdraget ska omfatta de
angivna tjänsterna . ESV tar inte ställning till vad som är en lämplig storlek på
taket för rutavdraget men ställer sig frågande till behovet av att taket höjs.
HUS-avdraget innebär att privatpersoner kan få skattereduktion för ruttjänster och
rotarbeten. Avdraget innebär dock permanenta undantag i skattelagstiftningen och
att statens skatteutgifter ökar. När avdraget utökas till att omfatta fler tjänster gör
det att en allt större del av statens utgifter undantas riksdagens årliga budgetprövning. ESV anser att man bör vara mycket restriktiv med permanenta undantag
från reglerna och efterfrågar en starkare motivering för de föreslagna undantagen.
Undantag i skattelagstiftningen ökar även komplexiteten i systemet, vilket ökar
risken för skattefel och skattefusk. ESV har tidigare påpekat att det vid köp av
rottjänster ibland förekommer fusk genom att man omvandlar materialpåslag till
arbetskostnad för att på så sätt öka underlaget för avdraget.1 Vid avdrag för tvätt
vid en tvättinrättning kan till exempel avdraget nyttjas felaktigt för kemtvätt.
Därtill är möjligheten till kontroll mycket begränsad. Förslagen är även behäftade
med potentiella gränsdragningsproblem. Till exempel vad gäller avdraget för
möblering vid köp av tjänster som hemstajling eller vid distanshandel där
hemleverans och bärhjälp erbjuds som tilläggstjänster.
ESV tar inte ställning till vad som är en lämplig storlek på taket för rutavdraget
men ställer sig frågande till behovet av att taket höjs. I samband med höjningen av
taket till 50 000 kronor påpekade ESV i sitt yttrande2 att väldigt få personer ens
hade avdrag som översteg det förra taket på 25 000 kronor. ESV ställer sig
frågande till utredningens uppdrag att föreslå en höjning av taket.
I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Daniel Stedt har
varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz medverkat.
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