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Remissyttrande
Promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget
Näringslivets skattedelegation (NSD) tillstyrker regeringens förslag till komplette
ringar av RUT-avdraget, men med det tillägget att de försämringar av RUT- och ROT
avdragen som regeringen tidigare fattat beslut om och som redan trätt i kraft
snarast återställs. NSD föreslår även att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag
att utifrån ett mera principiellt synsätt utreda ett avdragssystem som bygger på en ge
nerell tillämpning av ROT- och RUT-avdrag på privatpersoners köp av tjänster kopp
lade till fastighet och hushåll.

—

—

Bakgrund

RUT-avdraget infördes den 1 juli 2007 och ROT-avdraget den 8 december 2008. Fram
till den 1 januari 2016 var det maximala RUT- och ROT-avdraget 50 000 kr per skattskyldig och år.
från och med den 1 augusti 2015 omfattas inte längre läxhjälp av RUT-avdraget.
Från och med den 1 januari 2016 omfattas inte längre matlagning av RUT-avdraget.
Sådan matlagning som en barnvakt kan ha som en normalt förekommande arbetsupp
gift ska dock fortfarande omfattas av RUT.
Från och med den 1 januari 2016 gäller beträffande städarbete att endast enklare städ
arbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning omfattas. Exempel på städarbete, som inte längre ska omfattas av skattereduktionen, som nämns i promemorian är
rengöring av inomhuspool.
Från och med den 1 januari 2016 har RUT-avdraget halverats till 25 000 kr per per
son och beskattningsår för skattskyldiga som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets
ingång. Skattelättnaden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får
ROT-tjänster som förmån har från samma datum sänks från 50 till 30 procent.

Huvudmän i NSD är:
*
*
Svensk Industriförening
Föreningen Svenskt Näringsliv
Stockholms Handelskammare
*
*
Fastighetsägarna Sverige
Svensk Försäkring
Svenska Bankföreningen
Kansli: Postadress 114 82 Stockholm, Besöksadress Storgatan 19
Telefon 08/553 430 00, Telefax 08/553 430 99
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Regeringens förslag

Vissa trädgårdstjänster, vilket innebär att beskrärning och borttagande av träd och
buskar ska omfattas av RUT-avdraget. Däremot ska inte t.ex. nyplantering av träd och
buskar omfattas även om dessa ersätter sådana träd och buskar som tagits bort.
Flyttjänster, vilket innebär att flytt av bohag mellan bostäder ska omfattas av RUTavdrag. Det ska då vara fråga om den enskildes eller dennes förälders bostäder. Flytt
av möbler t.ex. från eller till en annan privatperson bör inte omfattas.
It-tjänster, som avser installation, reparation och underhåll av data- och informations-

teknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgiv
i
ning i samband med sådant arbete ska omfattas av RUT-avdrag. Arbetet ska utföras
d
handle
a
omfatt
inte
eller i nära anslutning till bostaden. Däremot ska avdraget bl.a.
ning och rådgivning som ges på telefon eller som på annat sätt sker på distans.
NSD:s synpunkter

NSD vill med genomgången ovan visa vad som framstår som godtycklig och nyckfull
lagstiftning på RUT- och ROT-området och då framför allt vad gäller RUT. Det sak
nas en nödvändig stabilitet för att företagare ska kunna förlita sig på att lagstiftningen
är mer än av kortvarigt slag. för att företagare ska våga investera krävs en tilltro till
att regelverket är mera robust utformat för att kunna gälla i ett längre perspektiv.
NSD anser även att detaljreglering av företeelser som i det närmaste är okontroller
bara för Skatteverket är enbart skadligt. Vad som händer är att företag och skattskyl
diga får gränsdragningsproblem med att hantera de risker som detta medför. Särskilt
personer med begränsad erfarenhet av näringsverksamhet lär ha svårigheter att tillgo
dogöra sig så slumpmässiga gränsdragningar för vad som berättigar till avdrag. Språk
förbistring kan självfallet leda till ytterligare svårigheter.
NSD delar regeringens uppfattning i promemorian att RUT-avdraget är effektivt för
att skapa sysselsättning på både kortare och längre sikt och tillstyrker därför regering
ens nu framlagda förslag. NSD anser även att de försämringar som regeringen tidigare
genomfört av RUT- och ROT-avdragen bör återställas. För att göra regelverket mera
logiskt begripligt bör det dock bygga på ett mera principiellt synsätt där utgångspunk
ten bör vara en generell tillämpning av ROT- och RUT-avdrag på privatpersoners köp
av tjänster kopplade till fastighet och hushåll. Utifrån ett sådant mera övergripande
synsätt kan man sedan diskutera vilka tjänster som eventuellt bör undantas från av
dragsrätten. NSD föreslår att regeringen tillsätter en utredning med ett sådant uppdrag.
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