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Angående promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny
skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerad promemoria. Synpunkter
lämnas endast beträffande de delar av förslagen som berör myndighetens verksamhet.
Ekobrottsmyndigheten ser i huvudsak positivt på förslagen och instämmer i stort i de
bedömningar som görs. De finns dock frågor som bör belysas ytterligare i den fortsatta
beredningen.
I tidigare remissyttrande gällande förslag till ändringar av rot- och rutavdrag har
Ekobrottsmyndigheten anfört att det råder enighet inom berörda branscher och samverkande
myndigheter om att införandet av rut- och rot-avdrag har inneburit att användningen av svart
arbetskraft kraftigt tryckts tillbaka inom både städ- och byggbranscherna.
Myndigheten har i sitt remissyttrande över betänkandet En gemensam angelägenhet (SOU
2020:46) bedömt att Jämlikhetskommissionens förslag om ett avskaffande av rot-avdraget
påverkar den ekonomiska brottsligheten i negativ riktning.
Att införa skattereduktion för fler typer av reparationsarbeten än de som idag omfattas av rutavdraget skulle minska incitamenten för att köpa svarta tjänster. Härigenom kan
skattebrottsligheten minska.
Samtidigt som en skattereduktion inom den nu förslagna fakturamodellen motverkar
användningen av svarta tjänster kan den öka risken för att fler bedrägerier begås, bl.a. för
finansiering av organiserad brottslighet. Till skillnad från rut- och rot-avdragen behöver den
föreslagna skattereduktionen inte vara kopplad till någon bostad. Mot denna bakgrund skulle
bedrägerier som begås genom utnyttjande av den föreslagna skattereduktionen bli svårare att
upptäcka och utreda än bedrägerier som begås genom utnyttjande av rot- och rut-avdragen.
Ekobrottsmyndigheten bedömer att det finns en påtaglig risk för att den förslagna
skattereduktionen leder till fler bedrägerier som finansierar organiserad brottslighet trots den
föreslagna beloppsbegränsningen. Promemorians konsekvensanalys saknar en bedömning av
denna risk. I förslagets fortsatta beredning bör dess positiva effekter vägas mot de risker för
ökad brottslighet som Ekobrottsmyndigheten identifierat.
Om den nya skattereduktionen införs tillstyrker Ekobrottsmyndigheten förslaget att
Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska omfatta sådana bedrägeribrott där gärningen
har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion
för reparationsarbete.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga
handläggning har rättschefen Eva Melander Tell deltagit. Verksjuristen Johan Dibb har varit
föredragande.
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