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Remissyttrande
Promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny
skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av
personliga tillgångar
Er ref: Fi2021/01820
Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora
och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter
Svensk Handel har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på Promemorian Ytterligare
stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av
personliga tillgångar och har följande att anföra.
I promemorian föreslås att en ny skattereduktion för reparationsarbeten införs för privatpersoner.
Förslaget innebär att den skattereduktion som i dag gäller för arbete i form av installation, reparation
och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt
handledning och rådgivning i samband med sådant arbete samt reparation och underhåll av vitvaror
utvidgas till att även omfatta arbete som sker utanför bostaden, exempelvis på en verkstad. Därtill
föreslås att även reparation och underhåll av möbler, hushållsapparater, trädgårdsmaskiner och
barnvagnar inkluderas i den nya skattereduktionen.
Likt rut- och rotavdraget ska skattereduktion endast ges för arbetskostnader. Hämtning och lämning av
produkterna omfattas av skattereduktionen, när transporten utgör en del av den föreslagna
reparationstjänsten. Skattereduktionen föreslås utformas med en fakturamodell motsvarande som den
som finns för rut- och rotavdrag.
Svensk Handel ser överlag positivt på promemorians förslag på att införa ytterligare stimulanser på
hyber-området för att främja en cirkulär ekonomi. Handeln vill bidra till att bygga en resurseffektiv och
cirkulär ekonomi. Det gör vi genom att skapa hållbara, lönsamma och effektiva affärsmodeller för
återbruk och återvinning.

Svensk Handel

Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm

info@svenskhandel.se

Telefon 010 47 185 00

svenskhandel.se
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Fler produkter behöver i större utsträckning repareras, återbrukas och återvinnas än vad de gör idag.
En avgörande faktor i detta sammanhang är att produkter och material får re-cirkulerar och inte ses som
avfall. Om produkter däremot blir klassade som avfall tar den lagstiftningen över, vilket innebär
betungande administration samt strikta regler kring vem som får hantera vilket avfall och hur. Här bör
avfallshierarkin vara styrande.
För att handeln ska kunna bidra till en cirkulär ekonomi måste lagstiftaren möjliggöra så att fler företag
kan tillhandahålla kommersiella och hållbara cirkulära affärsmodeller. Det gäller såväl
reparationstjänster, uthyrning och secondhand, som återtag och insamling av gamla produkter som
fixas till, rengörs, eventuellt repareras och sedan kan säljas på nytt (återbrukas). Dessa affärsmodeller
bromsas idag från att nå sin fulla potential på grund av gamla linjära strukturer, befintlig
avfallslagstiftning samt det svenska kommunala monopolet på hanteringen av kommunalt avfall (dvs
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall). Om en konsument t ex skänker eller lämnar ifrån sig
produkter för återbruk till en aktör, som sedan visar sig vara trasiga i någon form, klassas de som avfall
- ej återbruk. Därmed är det bara kommunerna som har rätt att hantera dessa. Trots att de kanske på
ett enkelt sätt skulle kunna ha fixats till eller repareras för att säljas på nytt. På så sätt klassas en rad
produkter som skulle kunna återbrukas som avfall och går till förbränning, vilket är ett resursslöseri.
Det behöver bli enklare och mer fördelaktigt att reparera produkter. Därtill behöver lagstiftaren
möjliggöra så att fler aktörer kan erbjuda olika typer av cirkulära tjänster som förlänger livet på
produkter, som till exempel reparationer men även uppfixning och reparation för återbruk. Konsumenter
måste erbjudas möjligheten att, när man själv inte längre vill ha kvar en produkt, kunna sälja eller
skänka dem till olika aktörer (såväl ideella som kommersiella) som kan fixa till produkten så den kan få
ett nytt liv. Så att inte kommunernas återvinningscentraler blir det enda alternativet för gamla och trasiga
produkter.
Det finns en stor potential och vilja inom handeln att utveckla och erbjuda olika typer av cirkulära
affärsmodeller. Förutsättningen är dock att konsumenter och företag i större utsträckning än idag kan
samarbeta kring dessa frågor. Konsumenter vill på ett enkelt sätt kunna reparera, sälja vidare eller
skänka ”gamla” produkter med syfte att förlänga livet på dem. Företag å sin sida vill kunna utveckla och
erbjuda professionella cirkulära lösningar som inbegriper allt från reparationer, renovering och
rekonditionering av gamla produkter med mål om att ge produkter både ett andra och tredje liv.
Det är därför viktigt att det inte blir alltför administrativt betungande och kostsamt att erbjuda denna typ
av tjänster. Lagstiftaren bör fortsatt främja denna utveckling och nya typer av affärsmodeller.
Svensk Handel har valt att fokusera på den del av promemorian som berör skattereduktion för
reparationer.

Synpunkter på utredningens förslag
Svensk Handel välkomnar syftet med den föreslagna skattereduktionen för reparationsarbeten, för att
skapa incitament för konsumenter att i större utsträckning reparera produkter och på så sätt bidra till en
ökad återanvändning av dessa produkter. Fler produkter behöver i större utsträckning repareras,
återbrukas och återvinnas än vad de gör idag.
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4.2 En ny skattereduktion för reparationsarbeten
Promemorians förslag: En ny skattereduktion för reparationsarbete införs.
Kommentar: Svensk Handel ser överlag positivt på promemorians förslag på att införa ytterligare
stimulanser på hyber-området för att främja en cirkulär ekonomi. Däremot tycker vi att det föreslagna
beloppet är något snålt tilltaget, speciellt som regeringen själva har aviserat i såväl strategin som
handlingsplan för cirkulär ekonomi, vikten av en hållbar konsumtion där återbruk, reparation och att
förlänga livet på produkter bör främja. Därtill bör lagstiftaren undersöka möjligheten att höja maxtaket på
den totala skattereduktionen. Detta med tanke på den stor efterfrågan och intresse för underhåll,
renoveringar och tillbyggnad vi sett den senaste tiden. Inte minst nu under corona-pandemin.

4.3 Skattereduktionens omfattning
Promemorians förslag: Med reparationsarbete avses följande.
1. Arbete som avser installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning,
dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete.
2. Reparation och underhåll av vitvaror, möbler, hushållsapparater, trädgårdsmaskiner och barnvagnar.
Med reparationsarbete avses även hämtning och lämning av produkterna i fråga om det ingår i tjänsten.
Som reparationsarbete räknas inte arbete för vilket försäkringsersättning lämnats eller arbete för vilket bidrag eller
annat ekonomiskt stöd lämnats från staten, en kommun eller en region.
Kommentar: Svensk Handel välkomnar att man nu föreslår att utöka möjligheten till skatteavdrag
gällande reparationstjänster genom ett s.k. hyberavdrag. Dels att skattereduktion nu även ska gälla
tjänster som utförs utanför bostaden dels att fler produktområden läggs till som t ex möbler,
hushållsapparater, trädgårdsmaskiner mm. Vi ställer oss dock frågande till varför man inte inkluderar
handverktyg av olika slag. Det är inte minst inom detta område som vi har sett potential för nya
affärsmodeller inom handeln, med reparationstjänster och uthyrning.
Vi ser också positivt på att transporttjänster kopplat till reparationstjänster inkluderas, något som Svensk
Handel själva förordat. Det underlättar för privatpersoner som inte har tillgång till bil samt möjliggör för
effektivisering och optimering av transporter, vilket sparar på både klimatet och miljön. Därtill välkomnar
vi att transporter av bohag och annat lösöre från bostaden till en försäljningsverksamhet som bedrivs i
syfte att främja återanvändning inkluderas. Det möjliggör för att fler produkter får ett andra liv och inte
hamnar på återvinningscentralen.
Vi instämmer i att reparationsarbeten borde generellt sett ofta kräva viss specialist-kompetens och kan
därför se logiken i att man vill flytta över arbeten som tidigare utförts under RUT-avdraget till det nya s.k.
hyberavdraget.
4.4 Vilka som ska ha rätt till skattereduktion och när begäran om skattereduktion ska göras
Promemorians förslag: Rätt till skattereduktion för reparationsarbete har efter begäran de som
1. vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år,
2. är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, och
3. har haft utgifter för utfört reparationsarbete.
………
En begäran om skattereduktion för reparationsarbete ska göras i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då
utgifter för utfört reparationsarbete har betalats.
Utgifterna för reparationsarbetet utgörs av det debiterade beloppet för arbetet inklusive mervärdesskatt.
Kommentar: Svensk Handel har inget att erinra gällande att hyberavdraget utformas på samma sätt
som RUT och ROT vad gäller vem som kan och får ansöka om skattereduktion.
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4.5 En skattereduktion med fakturamodell
Promemorians förslag: Skattereduktionen för reparationsarbeten utformas som ett system med en s.k.
fakturamodell med preliminär och slutlig skattereduktion.
Fakturamodellen innebär att en privatperson som köper reparationsarbete endast behöver betala en del av
kostnaden till utföraren. Resterande belopp utgör en skattelättnad för köparen och tillgodoräknas denne som
preliminär skattereduktion i samband med att motsvarande belopp utbetalas till utföraren efter begäran hos
Skatteverket. Skatteverket administrerar preliminär och slutlig skattereduktion samt utbetalning till utförare.
Kommentar: I promemorian föreslås skattereduktionen för reparationsarbeten att utformas med en
fakturamodell, då den innebär en administrativ förenkling för köparen. Samtidigt kan denna modell
påverka företag då det i sin tur innebär en viss påfrestning på likviditeten samt ökad administration.
Vilket kan vara besvärligt för mindre företag. Samtidigt framhåller man att ”detta måste ställas i relation
till de fördelar som utförare får genom att köparna erhåller en skattereduktion direkt vid köpet”.
Svensk Handel anser att det är viktigt att, när lagstiftaren nu har ambitionen och vill främja olika
cirkulära lösningar, ser till och utvecklar smarta incitament som är enkla att använda, främjar återbruk
och reparationer samtidigt som det går att kontrollera. De får inte bli för komplext så det utesluter vissa
företag från att kunna erbjuda tjänsterna ej heller avskräcka konsumenter från att nyttja dem. Med tanke
på att man nu talar om att utforma hyberavdraget med liknande uppställning som ROT och RUT är det
viktigt att det därmed inte bli alltför rapporterings- och administrativt betungande. För så väl ansvarig
myndighet, som utförare och köpare. Det måste var enkelt, tydligt och transparent. Samt
handläggningstiden måste vara kort.
Turordningsmodellen
Det finns en viss osäkerhet för utförare kring fakturamodellen dels att ett beslut kan överklagas dels att
köpare kan ändra sig och dra tillbaka ansökan om att nyttja skattereduktion för reparationstjänster då
man kanske hellre vill använda pengarna på RUT eller ROT.
Svensk Handel skulle gärna se att man gjorde undantag från turordningsmodellen vad gäller belopp
kopplat till skattereduktionen för reparationstjänster. Att hyberavdragets belopp låg fast och särskilt från
övriga avdrag för att stimulera och främja nyttjandet av dessa. Därtill kan det vara svårt att på förhand
veta om en sak går sönder andra halvan av året och kommer behöva repareras. Om en köpare redan
nyttjat skattereduktionen finns det risk för att diskmaskinen eller datorn slängs istället för att repareras.
Däremot nyttjandet av ROT-avdrag kräver ofta en viss planering i förväg samt RUT-tjänster har en
tendens av att vara av mer kontinuerlig karaktär.
4.6 Villkor för skattereduktion
Promemorians förslag: För rätt till skattereduktion krävs att det utförda reparationsarbetet avser produkter som
ingår i hushållet för den som begär skattereduktion eller dennes förälders hushåll. Föräldern ska dock vara bosatt i
Sverige.
En fysisk person som utför reparationsarbetet får inte vara den som begär skattereduktion eller en närstående till
denne.
Reparationsarbetet måste ha utförts i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
För rätt till skattereduktion krävs vidare att den som utför arbetet är godkänd för F-skatt.
Om reparationsarbetet har utförts utomlands och utföraren inte har bedrivit någon näringsverksamhet i Sverige,
ska utföraren när avtalet om reparationen träffas eller när ersättningen betalas ut ha ett intyg eller
någon annan handling som visar att företaget i fråga om skatter och
avgifter i sitt hemland genomgår motsvarande kontroll som den som är
godkänd för F-skatt.

5(8)

För rätt till skattereduktion krävs att det utförda reparationsarbetet har betalats elektroniskt. Betalningen ska anses
ha skett elektroniskt endast om den har förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt lagen om
betaltjänster och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.
Kommentar: Svensk Handel välkomnar att den nya skattereduktionen för reparationsarbeten breddas
och enligt förslaget inte bara är kopplad till arbeten som utförs i eller i nära anslutning till bostaden utan
även omfattar reparationsarbeten som utförs exempelvis på en verkstad. Som förslaget nu ligger vill
man utforma hyberavdraget med liknande uppställning som ROT och RUT, dvs en fakturamodell där
köparen betalar en del av fakturan för ett arbete medan Skatteverket efter en begäran om utbetalning
betalar resterande del till utföraren.
I och med att det därmed kommer finns tre olika avdrag kommer det bli än mer komplext för köparna att
hålla koll på maxtak och möjliga belopp för skattereduktion för respektive avdrag. Det innebär också en
större osäkerhet för utförarna då de med denna modell måste ligga ute med pengar samtidigt som det
finns risk för att gjorda avdrag i ett senare skede inte kommer att godkännas av Skatteverket. Det blir än
viktigare i och med hyberavdraget, då detta avdrag i större omfattning kommer bestå av många
småbelopp. Det i sin tur innebär en stor administrativ börda för utförare som kommer ha denna
verksamhet som sin huvudinriktning. Så väl som Skatteverket.

4.7 Underlag för skattereduktionen
Promemorians förslag: Underlaget för skattereduktion består av belopp som har legat till grund för preliminär
skattereduktion som har tillgodoräknats för beskattningsåret enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för
reparationsarbete.
I underlaget räknas inte utgifter för material, utrustning och resor in.
Kommentar: Svensk Handel har inget att erinra. Denna modell kan komma att innebära mer
administration för utföraren då arbetskostnaderna måste särskiljas från övriga kostnader på
faktura/kvittounderlaget. Samtidigt tycker vi det är bra att man nu gör skillnad mellan transporter i
samband med arbete som utförs i en bostad och transporter som ingår i tjänsten och som sker i
samband med arbete som utförs på en verkstad mm.

4.8 Subventionsgrad, takbelopp och ordning för skattereduktionen
Promemorians förslag: Skattereduktionen uppgår till belopp motsvarande tillgodoräknad preliminär
skattereduktion. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppå till högst 10 000 kronor.
Ordningsmässigt räknas skattereduktionen av direkt efter skattereduktionen för hushållsarbete och före
skattereduktionen för installation av grön teknik.
Kommentar: Svensk Handel tillstyrker förslaget om 50% reduktion på arbetskostnaden men anser
samtidigt att beloppet är snålt tilltaget och borde vara det dubbla. Där till bör man höja det totala
maxtaket från 75 000 till 100 000 kronor. Om lagstiftarens ambition är att främja cirkulära tjänster bör
reparation vara något som man vill uppmuntra till kontinuerligt.
4.9 Köparens betalning till utföraren och utförarens begäran till Skatteverket om utbetalning
Promemorians förslag: Om den som kan ha rätt till skattereduktion för reparationsarbetet (köparen) inte har
betalat hela utgiften för reparationen, får utföraren begära utbetalning från Skatteverket. För rätt till
skattereduktion krävs att reparationsarbetet har betalats elektroniskt.
En utförare ska kunna begära utbetalning från Skatteverket med ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan
den debiterade ersättningen för reparationsarbetet (inklusive mervärdesskatt) och köparens faktiska betalning för
arbetet. Utbetalning får inte ske till den del köparens sammanlagda preliminära skattereduktion skulle uppgå till ett
belopp som överstiger 10 000 kronor för ett beskattningsår.

6(8)

Utbetalning ska kunna begäras först när reparationen har utförts och betalats. Utförarens begäran om utbetalning
ska lämnas elektroniskt och ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då
reparationsarbetet betalades. Begäran ska vara undertecknad av utföraren eller av den som är ombud eller annan
behörig företrädare för utföraren.
Begäran ska innehålla uppgifter om
1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller
motsvarande registreringsnummer för utföraren,
2. personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns för köparen,
3. debiterad ersättning för reparationsarbetet, debiterad ersättning för annat än reparationsarbetet, betalt belopp för
reparationsarbetet och den
dag som betalningen för reparationsarbetet kommit utföraren tillhanda,
4. vad reparationsarbetet avsett och antalet arbetade timmar,
5. hur stor del av kostnaden för reparationen som avser transport, och
6. det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket
Kommentar: Det är av stor vikt att, när man från lagstiftarens sida vill införa incitament för att främja
olika cirkulära lösningar, utvecklar smarta, enkla lösningar som stimulerar till användning. Hanteringen
får inte bli alltför administrativt betungande och komplex. Det måste var enkelt och tydligt för köpare och
utförare samt möjligt för Skatteverket att kontrollera. Därtill behöver handläggningstiden vara snabb.
Som förslaget ligger vill man utforma hyberavdraget likt ROT och RUT, dvs en fakturamodell där
köparen betalar en del av fakturan för ett arbete medan Skatteverket efter en begäran om utbetalning
betalar resterande del till utföraren. Det innebär därmed att en rad information måste registreras och
rapporteras från utförarens sida för att tillhandahålla detta avdrag. Frågan är om det behöver vara så
omfattande när det i detta fall inte rör sig om samma höga belopp som ROT och RUT?
I och med att det också nu kommer finns tre olika avdrag kommer det bli än mer komplext för köparna
att hålla koll på max tak och möjliga belopp för skattereduktion, för respektive avdrag. Det innebär
därmed en större osäkerhet för utförarna som ligger ute med pengar för gjorda avdrag som i ett senare
skede kan komma att underkännas. Här behöver ansvarig myndighet ge tydlighet och information mot
köparna. Det blir än viktigare i och med hyberavdraget, då detta avdrag i större omfattning kommer
bestå av många småbelopp. Det i sin tur innebär en stor administrativ börda för utförare. Men även för
Skatteverket.
4.10 Skatteverkets utbetalning till utföraren
Promemorians förslag: Skatteverket ska snarast fatta beslut om utbetalning som har begärts av utföraren.
Utbetalningen ska göras till utförarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto.
Den som begär utbetalning ska ge Skatteverket tillfälle att granska underlaget för utbetalning och lämna de
uppgifter som behövs för granskningen.
Kommentar: Svensk Handel har i sak inget att invända. Men fakturamodellen innebär en osäkerhet för
utförare i form av att företag behöver ligga ute med pengar (påverkar likviditeten) samt att avdrag kan
komma att revideras och inte godkännas pga. olika skäl. Svensk Handel välkomnar därför förslaget om
att en utförare av reparationsarbeten får avtalsvägen förbehålla sig rätten att kräva köparen på
ytterligare betalning i händelse av att Skatteverket vägrar utbetalning samt även då Skatteverket
återkräver en utbetald ersättning för att förutsättningarna för skattereduktion inte är uppfyllda.
På sikt hoppas vi att denna typ av tjänster växer och att alltfler konsumenter kommer vilja reparera sina
produkter och nyttja denna form av avdrag. Utifrån handelns sida ser vi framför oss att företag kommer
vilja erbjuda reparationstjänster såväl in-house (i butik) som i samarbete med extern partner (skicka till
verkstad). Därmed kommer fakturaunderlaget att behöva riggas i befintligt kassaregistersystem i butik
och synliggöras på kvittot ut mot kund. Vi ser också framför oss att aktörer som erbjuder denna tjänst
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inom handeln kommer ha många avdrag som består av en mängd småbelopp. Svensk Handel undrar
hur detta kommer att fungera i praktiken, samt för i de fall det visar sig efteråt att en köpare redan har
tillgodoräknats preliminär skattereduktion med belopp motsvarande maximal skattereduktion, hur ska
det skötas rent praktiskt? Är det företaget/butiken själva som ska jaga tag i kunder och kräva att de
betalar utomstående belopp? Det kan i så fall komma att kosta en del i hantering och administration.
4.11 Återbetalning av utbetalda medel
Promemorians förslag: Den som har fått en utbetalning från Skatteverket utan att vara berättigad till den ska
snarast underrätta Skatteverket om denna utbetalning. Om utföraren till köparen betalar tillbaka ett belopp, som
tidigare har legat till grund för beslut om utbetalning av ett belopp från Skatteverket, ska utföraren snarast
underrätta Skatteverket om denna återbetalning. Den som underrättar Skatteverket om återbetalning ska ge
Skatteverket tillfälle att granska underlaget för återbetalning och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.
………………….
Det föreslås därför att om någon har fått en utbetalning utan att vara berättigad till den, ska det felaktigt utbetalda
beloppet betalas tillbaka. Återbetalning ska också ske om en utförare till köparen betalar tillbaka ersättning som
tidigare har legat till grund för en begäran om utbetalning av belopp från Skatteverket.
Som komplement till detta föreslås en underrättelseskyldighet i förhållande till Skatteverket för dels utförare som
till köparen betalar tillbaka ersättning som tidigare har legat till grund för begäran om utbetalning, dels utförare
och andra som mottagit ett felaktigt utbetalat belopp.
Kommentar: Som Svensk Handel nämnt tidigare finns det en viss osäkerhet för företag som utför dessa
tjänster då man först efter utfört arbete får bekräftat om köparen hade rätt till en skattereduktion eller ej.
I promemorian lyfter man också att det i praktiken skulle kunna förekomma att två eller flera utförare
inkommer med en begäran om utbetalning ungefär samtidigt gällande en och samma köpare och att
köparens gräns för preliminär skattereduktion därmed kan passeras. I sådana fall bör gälla, likt
befintliga avdrag, att den preliminära skattereduktion som först har registrerats har företräde framför en
senare. Det är dock omöjligt för en utförare att känna till om en annan utförare har gjort tjänster åt
samma köpare. Därmed är det viktigt att företag har rätten att ha med en friskrivningstext i sin
kommunikation mot köpare.
Det är köparen som själv säger till att man vill nyttja skattebidraget. Därmed anser vi att köpare i större
utsträckning också bör ha ett ansvar att t ex känna till om man inte betalat in tillräckligt med skatt och
därmed inte kan nyttja skattereduktion eller om man redan har nyttjat hela beloppet. Kanske även
informera utförare om att man har flera ärenden igång.
4.12 Preliminär skattereduktion
Promemorians förslag: Köparen tillgodoräknas preliminär skattereduktion motsvarande det belopp som
Skatteverket har betalat ut till utföraren. Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till högst 10 000
kronor för ett beskattningsår. Preliminär skattereduktion tillgodoräknas i den ordning som registrering sker.
Kommentar: Svensk Handel har inget att invända mot upplägget men ifrågasätter den låga summan på
10 000 kronor. Det borde istället vara det dubbla för att främja denna typ av tjänster. Därtill borde
maxtaket för skattereduktion höjas.
Konsekvensanalys
Svensk Handel är positiva till att det föreslås införas en skattereduktion för reparationstjänster.
Samtidigt anser vi att man inte tillräckligt undersökt konsekvenserna för de företag som vill erbjuda olika
reparationstjänster i form av ökad administration och kostnader. Samt om hyberavdraget blir praktiskt
hanterbart och attraktivt att erbjuda. Därtill ska Skatteverket ha resurserna att klara av och hantera ett
tredje avdrag på ett effektivt och transparent sätt.
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I promemorian lyfts att det sannolikt initialt kommer vara administrativt betungande för utförare samt
ökade kostnader, då modellen bygger på att man behöver ligga ute med pengar. Men att det på sikt kan
kompenseras med ökade affärer. I promemorian framgår det också att man har identifierat att
majoriteten av företag som kan komma att erbjuda dessa tjänster är främst små företag, många gånger
med färre än fem anställda. Därmed blir det motsägelsefullt då man samtidigt säger att det kan vara
svårt för just mindre företag att klara av de initiala trösklarna. Därtill tror Svensk Handel att ett
hyberavdrag, till skillnad från ROT, kommer röra sig om många små belopp att hålla koll på. Kopplat till
detta blir det också en mängd information som ska rapporteras och finnas med på varje underlag till
Skatteverket för att utförare i sin tur ska kunna få pengar utbetalade.
I promemorian går att läsa:
 För företag som inte tidigare administrerat rut- och rotbetalningar bedöms den administrativa bördan öka
initialt innan ett system för skattereduktionen är på plats. Vidare bedöms den administrativa kostnaden för
varje köp av tjänster öka i och med att en begäran om utbetalning från Skatteverket ska göras.”
 För en del av de aktuella tjänsterna kan det handla om förhållandevis många och små belopp. Det finns
därför risk för att den administrative bördan kan bli relativt stor för många företag. Detta bedöms i synnerhet
vara fallet för mindre företag med mindre utvecklade kassasystem. För dessa företag kan det inte uteslutas att
den administrativa bördan i vissa fall kan vara så omfattande att fördelen med skattere-duktionen inte alltid
överväger nackdelen.
Därmed blir det än viktigare att man anpassar och synkar rutiner för de olika avdragen samt förenklar
förfarandet för redovisnings- och momshanteringen. Att behöva anmäla och begära utbetalning så fort
en tjänst är utförd, när det kan röra sig om många små belopp, kan bli väldigt administrativt betungande,
för såväl utförarna som Skatteverket. Här skulle vi i så fall vilja se en pragmatisk lösning.
I och med att det nu föreslås bli tre avdrag, blir det också mer för köparen att hålla koll på. Det måste
därför finnas bra och tydlig information att tillgå så att köpare på ett enkelt sätt kan få en överblick över
vad som gäller samt hur mycket skattereduktion man har nyttjat, helst löpande. På så sätt minskar
osäkerheten för företag om köparna får bättre kunskap.
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