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Remissyttrande över promemorian Ytterligare 
stimulanser på hyberområdet: En ny 
skattereduktion för reparationer och skattefri 
uthyrning av personliga tillgångar 
(Fi2021/01820) 
Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade promemoria på remiss och avger 
följande yttrande. 

Brå har inte något att erinra mot förslagen, men anmärker att den brottsförebyggande 
nyttan framstår som begränsad.  

Den stora skattereformen 1990 syftade till att åstadkomma en likformig beskattning med 
breda skattebaser och med få undantag. Med ett sådant skattesystem reduceras de tillfällen 
till brott som olika undantag och avvikelser ger upphov till. Skattereduktion för vissa 
arbeten såsom rut- och rotarbeten, installation av IT-utrustning, reparation av bland annat 
vitvaror, gröna investeringar och nu en utvidgning av reparationer på hyberområdet (hyra, 
begagnat, reparation), innebär därvid en avvikelse mot normen.  

Från ett brottsförebyggande perspektiv var dock rutavdraget intressant eftersom 
hushållstjänster till stor del var svarta. Dessutom infördes skattestimulansen i en bransch 
med låga etablerings- och inträdeströsklar för både företagare och anställda, vilket typiskt 
sett har positiva effekter på integration och sysselsättning. Det visade sig dock att många 
rutarbetare inte var folkbokförda i Sverige utan arbetskraftsinvandrare (Riksrevisionen: 
Rutavdraget 2020:2). 

Även rotavdraget var av värde ur brottsförebyggande synvinkel mot bakgrund av 
byggbranschens kända problem med svart arbetskraft. Senare tids utvidgning av 
skattereduktion till allt fler områden bedöms dock ha haft mindre betydelse för att 
motverka svart arbetskraft. Det får anses vara fallet även med det nu aktuella förslaget som 
varken nämnvärt ökar sysselsättningen eller minskar det svarta arbetet.  

Ett allt bredare fält för skattereduktion ger fler tillfällen för köpare och säljare att sätta 
press på reglerna och med oriktiga uppgifter ”utvidga” det skattesubventionerade området. 
De administrativa kostnaderna för säljarna ska inte underskattas, särskilt inte för som nu är 
fallet med småreparationer. Skatteverkets kostnader för administration och kontroll ökar. 
När allt fler områden omfattas av skattereduktion kommer olika särintressen att ställa krav 
på fler undantag. Till slut kan skattereduktion vara normen. 

Det brottsförebyggande intresset utgör dock enbart en av flera aspekter. Med ett vidare 
resonemang används skattesystemet som ett tydligt politiskt styrmedel, i detta fall som ett 
led i en grön omställning. Den samhällsekonomiska och miljömässiga nyttan kan därmed 



Sid 2(2) 

vara större än de nackdelar som påtalats. Därför har Brå inte något att erinra mot förslaget, 
men ser gärna att reformen följs upp. 

Antagligen kommer en hel de av skattereduktionen att snarare gälla underhåll än 
reparationer. Förslagsvis kan därför ”underhåll” läggas till i lagens rubrik för att öka 
informationsvärdet. 

Så länge uthyrning av personliga tillgångar inte förmedlas genom ett företag, är det 
rimligtvis få personer som redovisar intäkter från sådan uthyrning. Avsaknaden av 
kontrollpunkter omöjliggör i praktiken en effektiv beskattning. Som uttrycks i 
promemorian ökar förslaget ”de skattskyldigas benägenhet att över huvud taget rapportera 
inkomster från uthyrning av personliga tillgångar”. Även om det är en detalj innebär 
förslaget att skattesystemet kommer att ligga mer i linje med de skattskyldigas värderingar 
och beteende, vilket i sin tur bidrar till regelverkets legitimitet.    

-------------- 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Kristina Svartz. Vid handläggningen 
deltog forsknings- och utredningsrådet, docent Lars Korsell, föredragande.  
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