1 (2)

Remissvar
Datum

Diarienummer

2021-06-14

2021/40

Finansdepartementet

Ytterligare stimulanser på hyberområdet: En ny
skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av
personliga tillgångar
– ert diarienummer Fi2021/01820
______________________________________________________________
Förvaltningsrätten har beretts tillfälle att lämna synpunkter och har granskat
förslagen i promemorian utifrån perspektiv domstolen kan anlägga.
Förvaltningsrätten anser att den föreslagna lagstiftningen är svåröverskådlig.
Skattereduktionens storlek för reparationsarbeten
I promemorian (s. 34) anges att lämplig subventionsgrad för den nya
skattereduktionen bedöms vara samma som för rutavdrag dvs. 50 procent av
arbetskostnaden.
Om subventionsgraden för reparationsarbeten ska begränsas till 50 procent
behöver det klargöras i lagtext. Den nuvarande regleringen finns i 67 kap. 19 §
första stycket 2. inkomstskattelagen (IL). Där anges att subventionsgraden 50
procent gäller ”sådant hushållsarbete” som anges i 67 kap. 13 § IL.
Reparationsarbeten kommer dock inte att omfattas av hushållsarbete enligt
13 §. Förvaltningsrätten menar därför att lagen behöver kompletteras med
uppgift om subventionsgrad för reparationsarbeten.
Språket i 7 § förslaget till lag om förfarandet vid skattereduktion för
reparationsarbete
I 7 § första stycket anges ”mellanskillnaden mellan”. Istället bör skrivas
”skillnaden mellan”.
Uthyrning av personliga tillgångar
Vid sådan uthyrning ska avdrag få göras för utgifter för att förvärva och
bibehålla inkomsten. Förvaltningsrätten noterar att här kan uppstå problem
med gränsdragningen mellan utgifter föranledda av innehavet för det egna
personliga bruket och utgifter som uppstår på grund av uthyrning. Vidare kan
uppstå gränsdragningsfrågor mot näringsverksamhet vid omfattande uthyrning
av en tillgång eller uthyrning av många tillgångar.
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Detta svar har beslutats av lagmannen Björn Johansson. I handläggningen av
ärendet har även deltagit föredraganden André Andersson.

Björn Johansson
(Remissvaret skickas endast via e-post)
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