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Yttrande över ytterligare stimulanser på hyberområdet: En ny
skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga
tillgångar
(Fi2021/ 01820)
Hantverkarnas Riksorganisation lämnar i detta yttrande synpunkter på den del av promemorian som avser
skattereduktion för reparationsarbeten.

Huvudsakligt ställningstagande
Hantverkarnas Riksorganisation välkomnar en skattereduktion för reparationsarbeten. Att laga och
reparera befintliga ägodelar är en förutsättning för att nå exempelvis de Globala målen. En skattereduktion
kan också motverka snedvridning av höga marginalskatter på arbete och kan därmed bidra till fler arbetade
timmar.
Kommentarer
I samhället ses fler och fler initiativ till ett mer hållbart leverne och fler ser nyttan av att reparera det man
redan har i stället för att slänga och köpa nytt. Det är mycket positivt och kommer hjälpa Sverige i
ambitionen att nå de Globala målen och kan bidra till fler arbetade timmar och kan motverka
snedvridning av höga marginalskatter. En förutsättning är att reparationerna sker i Sverige och att det som
ska lagas inte fraktas till andra länder såsom promemorian föreslår kan ske.
Redan nu ses på många håll att efterfrågan på duktiga, utbildade hantverkare är större än utbudet. Under
många år har för få hantverkare utbildats i Sverige, samtidigt som det har funnits en attityd att
hantverksutbildning är lämpligt för ” skoltrötta” . Inom de närmaste åren väntas stora pensionsavgångar
inom hantverksyrken, redan nu fortsätter många hantverkare inom yrket trots att de har uppnått
pensionsålder.
I förslaget ingår rätt till skattereduktion vid hämtning och lämning av produkter i samband med
reparation. Här vill vi föreslå en begränsning av antalet kilometer som reduktionen omfattar för att
stimulera användande av lokala hantverkare i första hand och inte använda reduktionen till att frakta varor
kors och tvärs över Europa.
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I planering av såväl nya stadsdelar som utveckling av befintliga samhällen bör lokaler med rimliga hyror
för hantverkare tas i beaktande, så att invånarna snabbt och enkelt kan ta sig till sin lokala hantverkare,
oavsett om det handlar om reparation av möbler, elartiklar, skor, kläder eller andra ägodelar. Är det lätt att
få sina ägodelar reparerade är det större sannolikhet att det vinner popularitet hos invånarna.
Detta yttrande har beslutats av vd Anders Havdelin
Föredragande i ärendet har varit kommunikationschef Caroline Eriksson
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