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Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande,
får härmed avge följande yttrande utarbetat av juris doktor Ellika Sevelin och
professor Mats Tjernberg.
Utvidgad skattereduktion för reparationer:
Den till viss del negativa förväntad jämställdhetseffekten uppvägs enligt
fakultetsstyrelsen i någon mån av en förväntad utjämning tack vare att fler
låginkomsttagare förväntas ta del av detta än existerande RUT och ROT.
Miljöaspekten är positiv och förslaget skapar neutralitet mellan reparationer i och
utanför hemmet. På detaljnivå ställer sig fakultetsstyrelsen frågande till att
reparationer av barnvagnar ska ingå. För det första kan det uppstå
gränsdragningsproblem mellan cykelvagnar som enbart är för barn och
cykelvagnar som också kan användas för att transportera varor. För det andra lär
reparationer av barnvagnar i stor utsträckning utföras av cykelreparatörer som då
måste hantera två olika regelverk.
Skattefrihet för uthyrning:
Fakultetsstyrelsen är negativ till att reglera skattefrihet för privatpersoners
uthyrning av personliga tillgångar. Behovet av sådana regler är litet och det finns
risker för att administrationsproblem och administrationskostnader motverkar
syftet med sådana regler. Gränsdragningsproblem skulle uppkomma dels avseende
vad som är personliga tillgångar respektive inte, dels vad som ska räknas som
ersättning. Hur ska en se på byte av tjänster, väntjänster etc.? Det bör också
övervägas om inte förslaget riskerar att kommersialisera utlåningsverksamhet
mellan privatpersoner. Här är också den miljömässiga effekten svårare att förutse
eftersom det är otydligt vem som kommer att gynnas. Tanken är att förslaget ska
minska nykonsumtion, men det finns en risk att förslaget driver förvärv av
personliga tillgångar. Dessutom gynnar förslaget sannolikt både män och
höginkomsttagare mer än kvinnor och låginkomstmottagare.
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