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Remiss av promemorian Ytterligare stimulanser på hyberområdet: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri
uthyrning av personliga tillgångar
Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har
som syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva
företag.

Förslaget
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. Även reparation och underhåll av möbler,
hushållsapparater, trädgårdsmaskiner och barnvagnar inkluderas i den nya
skattereduktionen. I likhet med vad som gäller för rut- och rotavdraget ges skattereduktion
endast för arbetskostnader. Hämtning och lämning av produkterna omfattas av
skattereduktionen när transporten utgör en del av den föreslagna reparationstjänsten.
Skattereduktionen utformas med en fakturamodell av motsvarande slag som den som finns
för rut- och rotavdrag så att köparna kan få del av skattelättnaden redan vid köpet.
I promemorian föreslås även att ersättningar vid uthyrning av personliga tillgångar endast
ska tas upp till beskattning till den del som de sammanlagda ersättningarna överstiger 20
000 kronor.
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Ställningstagande
Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av förslaget och är positiva på det stora hela.
Småföretagarnas Riksförbund anser vidare att promemorian väl problematiserar de problem
i form av ökad administration som förslagen kan innebära för småföretag.

Skattereduktion för reparationer
Det är i dag i många fall relativt lätt och billigt att köpa nytt i stället för att låta reparera det
som gått sönder. Att reparera och återanvända produkter är dock ofta bättre ur
miljösynpunkt än att skrota, återvinna och köpa nytt, vilket också klargörs i EU:s
avfallshierarki där minimering av mängden avfall och återanvändning prioriteras framför
återvinning, energiutvinning och deponering (se artikel 4 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/ 98/ EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa
direktiv). En positiv bieffekt av mer reparation kan också bli att det skapas fler
arbetstillfällen.
Småföretagarnas Riksförbund ser förslaget om utökade tjänster, som lovvärt i dess ambition
att skapa en marknad för det som idag är oavlönat arbete i och i anslutning till hemmet.
Utredningen pekar också på möjligheten att skapa fler arbetstillfällen. Det som dock är
viktigt är lärdomen från införande av Rot- samt Rutavdrag där var reglerna vällovliga, men
inte helt lyckade. Reglerna skapar onödig byråkrati och likviditetsproblem för våra
småföretagare.
Hämtning och lämning av produkter i samband med reparation
Det är viktigt att förslaget kompletteras med ett tänk kring hämtning och lämning av
produkter i samband med reparation. Promemorian föreslår att för att underlätta för
privatpersoner att använda sig av reparationstjänster som utförs utanför hemmet bör en
tjänst som innebär hämtning och lämning av produkter till och från t.ex. en verkstad
omfattas av skattereduktionen för reparationsarbeten. Att låta tjänster som avser transport
av produkter omfattas av den nya skattereduktionen under vissa förutsättningar kan också
leda till ökad efterfrågan på sådana tjänster, vilka i viss mån kan utföras av personer med
svag anknytning till arbetsmarknaden. Rätten till skattereduktion för transport bör, i likhet
med vad som gäller för transport av tvättgods i samband med tvätteritjänster inom
rutavdraget, vara neutral när det gäller hur utföraren väljer att organisera transporten.
Uthyrning av personliga tillgångar
När det gäller uthyrning är vi positiva till den höjning av beloppet som nu görs. Vi delar
bedömningen att förslagen inte kommer medföra några omfattande konsekvenser för små
företag, eftersom det i första hand berör konsumenter sinsemellan i delningsekonomiskt
tänk.
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Synpunkter på promemorians förslag
Det är bra att promemorian problematiserar fakturamodellen. Denna modell innebär en
administrativ förenkling för köparen jämfört med skattereduktion i allmänhet.
Skattereduktionen för reparationsarbeten bör därför utformas på motsvarande sätt. För
företagen kan förslaget innebära en viss påfrestning på utförarnas likviditet samt visst
administrativt merarbete. Detta kan vara besvärligt för mindre företag men måste samtidigt
ställas i relation till de fördelar som utförarna får genom att köparna erhåller en
skattereduktion direkt vid köpet.
Småföretagarnas Riksförbund vill dock återigen lyfta att det är viktigt är lärdomen från
införande av Rot- samt Rutavdrag där reglerna var vällovliga men inte helt lyckade. Reglerna
skapar onödig byråkrati och likviditetsproblem för våra småföretagare.
För företag som inte tidigare administrerat Rut- och Rotbetalningar bedöms den
administrativa bördan öka initialt innan ett system för skattereduktionen är på plats. Det
finns därför risk för att den administrativa bördan kan bli relativt stor för många företag.
Detta bedöms i synnerhet vara fallet för mindre företag med mindre utvecklade
ekonomisystem. För dessa företag kan det inte uteslutas att den administrativa bördan i
vissa fall kan vara så omfattande att fördelen med skattereduktionen inte alltid överväger
nackdelen.

Avslutande kommentarer
Efter dessa kommentarer på utredningen och dess förslag vill vi peka på behovet av att
skapa alternativa lösningar till ett alltmera yvigt RUT/ ROT-system. Nuvarande system
genererar en omfattande regelmassa som delvis skulle kunna undvikas med en
skattemässigt enklare hantering i form av ett generellt borttagande av vissa skatter och
avgifter, såsom den allmänna löneavgiften, för berörda tjänster för dem som har rätt att
utnyttja systemet.
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