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Remissyttrande 

Remiss av Promemorian Höjt tak för rutavdrag 

Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på promemorian Höjt tak 

för rutavdrag. 

 

NSD tillstyrker regeringens förslag om att det nuvarande taket för rutavdrag för personer 

som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kr till 50 000 kr per 

person och beskattningsår från och med 1 juli 2019. NSD vill dock tillägga följande. 

 

Reglerna för rutavdrag har sedan de infördes den 1 juli 2007 varit föremål för ett stort antal 

förändringar. 

- Från och med den 1 augusti 2015 omfattas inte längre läxhjälp, 

- från och med den 1 januari 2016 omfattas inte längre matlagning (förutom sådan 

matlagning som en barnvakt kan ha som normalt förekommande arbetsuppgifter), 

- från och med den 1 januari 2016 omfattas endast enklare städarbete eller annat 

rengöringsarbete och flyttstädning, 

- från och med den 1 augusti 2016 omfattas vissa trädgårdstjänster, flyttjänster och 

it-tjänster, och 

- från och med den 1 januari 2017 omfattas reparation och underhåll av vitvaror som 

utförs i bostaden. 

 

Från och med den 1 januari 2016 infördes vidare ett tak på rutavdraget på 25 000 kr för 

personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Taket innebär att av maximala 

50 000 kr för rut- och rotavdrag får högst 25 000 kr avse sådant arbete som inryms i rut-

avdraget. Det är detta tak som nu, i enlighet med Moderaternas och Kristdemokraternas 

budgetreservation och riksdagens tillkännagivande, föreslås höjas till 50 000 kr per person 

och beskattningsår. Den föreslagna ändringen skulle innebära att taket för rutavdraget blir 

50 000 kr för samtliga skattskyldiga. Liksom tidigare får den sammanlagda skattereduktionen 

för rut- och rotarbete uppgå till högst 50 000 kr per person och beskattningsår. 
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Av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation framgår vidare att det bör till-

sättas en utredning för att utvidga rutavdraget ytterligare genom att fler tjänster ska omfattas 

och att ett mer generöst rutavdrag för äldre också bör utredas. Av reservationen framgår 

även att i samband med att antalet tjänster som omfattas av rutavdraget utökas bör också 

nästa steg tas för att höja taket till en nivå på 75 000 kr per år och person. 

 

NSD välkomnar en utredning av rutavdraget. NSD vill dock i sammanhanget framhålla att 

en förutsättning för att företagare ska våga investera i och expandera sina verksamheter 

är stabil lagstiftning och en tilltro till att regelverket kommer att gälla i ett längre perspektiv. 

Lagstiftningen avseende rut- och rotavdraget utgör tyvärr ingen förebild i detta avseende 

utan framstår snarast på grund av alla förändringar som godtycklig och nyckfull. 

 

Lagstiftningen präglas även av en detaljreglering som, förutom att den är i det närmaste 

omöjlig för Skatteverket att kontrollera, är skadlig för såväl företag som skattskyldiga. 

Konsekvensen är att företag och skattskyldiga får betydande gränsdragningsproblem med 

att hantera vad som berättigar respektive inte berättigar till avdrag. NSD anser att regel-

verket skulle bli mer logiskt och begripligt om det byggde på ett mer principiellt synsätt där 

utgångspunkten är en generell tillämpning av rut- och rotavdrag 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 avdragsrätten. 

 

NSD noterar att ett breddat eller utvidgat rutavdrag nämns i den s.k. januariöverens-

kommelsen (punkterna 3 och 16) samt att detta ska utredas under 2019 med lagstiftning 

2021. NSD föreslår därför att uppdraget utformas utifrån ett mer principiellt synsätt med ett 

avdragssystem som bygger på en generell tillämpning av rut- och rotavdrag på privatperso-

ners köp av tjänster kopplade till hushåll och fastighet. 
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