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Remissyttrande
Remiss av promemorian Ytterligare stimulanser på hyberområdet:
En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av
personliga tillgångar.
Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på promemorian.
En ny skattereduktion för reparationer
Det remitterade förslaget innebär att tjänster, (avseende fiber- och it samt reparation av
vitvaror) tas bort ur reglerna om RUT-avdrag. Istället skapas en ny skattereduktion för dessa
tjänster som samtidigt utvidgas till att även omfatta arbeten som sker utanför bostaden,
exempelvis på en verkstad. Den nya skattereduktionen kommer därutöver omfatta tjänster
som avser reparationer och underhåll av möbler, hushållsapparater, trädgårdsmaskiner och
barnvagnar. Den maximala skattereduktionen uppgår enligt förslaget till 10 000 kr per person
och år.
NSD tillstyrker förslaget att utöka möjligheten för skattereduktion till ytterligare tjänster och
med ett utökat belopp. Det kan dock noteras skapandet av en ny skattereduktion delvis ökar
komplexiteten i systemet, likaså ökar gränsdragningsproblematiken när fler tjänster förs in i
systemet. Såväl det befintligt regelsystem för rut- och rotavdrag som det remitterade
förslaget präglas av en detaljreglering. NSD anser att regelverket skulle bli mer logiskt och
begripligt om det byggde på ett mer principiellt synsätt där utgångspunkten är en generell
tillämpning på privatpersoners köp av tjänster kopplade till hushåll och fastighet. Med en
sådan utgångspunkt kan det därefter diskuteras vilka tjänster som eventuellt bör undantas
från avdragsrätten1.

1 Se även https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/m0n10v_naringslivetsskattedelegation-remissvar-hojt-tak-forrutavdragpd_1004237.html/Nringslivets+Skattedelegation++Remissvar+Hjt+tak+fr+rutavdrag.pdf
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Skattefri uthyrning av personliga tillgångar
Även om NSD anser att det mest skadliga skatterna bör åtgärdas först tillstyrks förslaget.
Med hänsyn till att det finns schabloner vid såväl uthyrning av privatbostäder som vid
försäljning av personliga tillgångar inryms den föreslagna schablonen för skattefri uthyrning
av personliga tillgångar väl i systematiken för beskattning av sådana tillgångar. NSD har
noterat att det i promemorian inte motiveras varför det skattefria belopp ska uppgå till just
20 000 kr. Med hänsyn till att motsvarande belopp vid uthyrning av privatbostad uppgår till
40 000 kr skulle den nivån kunna vara ett alternativ. Avsaknad av resonemang om
beloppsgränsen ger intrycket att beloppet är något godtyckligt valt. Oaktat detta innebär en
skattefritt belopp en administrativ lättnad för såväl enskilda som Skatteverket när inte
småbelopp behöver deklareras. Risken för oavsiktliga fel blir även mindre med en skattefri
schablon vid upplåtelse av personliga tillgångar.
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