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Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny
skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga
tillgångar
Kammarrätten ställer sig i allmänhet positiv till förslagen i promemorian mot
bakgrund av det syfte som anges att bl.a. främja återanvändning och en cirkulär
ekonomi. Kammarrätten har enbart följande synpunkter.
I promemorian anges att skattereduktionen ska omfatta reparation och
underhåll av möbler, hushållsapparater, trädgårdsmaskiner och barnvagnar.
Reparation och underhåll av maskiner som i första hand används i samband
med reparation, underhåll och tillbyggnad av småhus, t.ex. sticksågar,
borrmaskiner och skruvdragare omfattas dock inte. Vidare anges att det görs en
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. Kammarrätten anser att det inte är helt klart varför förslaget i
promemorian endast omfattar reparation av vissa transporter, maskiner och
produkter i hemmet. Om syftet med förslagen är att främja återanvändning och
cirkulär ekonomi står det inte heller helt klart varför det finns ett behov av att
avgränsa skattereduktionen på det sätt som föreslås i promemorian. Vad
hindrar att reparationer av andra saker i hemmiljön omfattas t.ex. brödrosten,
sågmaskinen och bilbarnstolen. Motiven till dessa förslag bör därför
förtydligas i den fortsatta beredningen. Det kan enligt kammarrätten också
övervägas om det är möjligt att utforma förslaget till att mer generellt omfatta
reparationer och underhåll av saker och maskiner i hemmet.
I promemorian föreslås också att skattereduktionen högst får uppgå till 10 000
kr för ett beskattningsår. Kammarrätten anser att det kan övervägas om en mer
ändamålsenlig ordning skulle vara att lägga samman och samordna
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beloppsgränsen för skattereduktion för reparationer med den sammanlagda
beloppsgräns som gäller för rot- och rutavdraget.
I övrigt har kammarrätten inga synpunkter på förslagen i promemorian.
___________________
Detta yttrande har beslutats av lagmannen Eva-Lotta Hedin. Föredragande har
varit föredragande juristen Johanna Eriksen.
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