
Maria Nilsson, Svenska Bankföreningen

Regelrådet tillstyrker Finansdepartemen-
tets betänkande Vissa bostadsbeskatt-
ningsfrågor. Enligt rådet kommer försla-
gen att leda till minskade eller i vart fall 
oförändrade administrativa kostnader för 
berörda företag. Konsekvensutredningen 
bedöms som bristfällig då  konsekven-
serna för ROT- och RUT-avdragen inte 
utretts tillräckligt.

Förslagen om avskaffad fastighetsavgift 
uppges innebära en marginell regelförenk-
ling för de omkring 13 800 företag som 
upplåter bostäder med hyresrätt. Dessa 
företags administrativa kostnader beräknas 
minska med ca 1 miljon kronor till följd av 
förslaget. Även för oäkta bostadsföretag 
uppges förslaget om avskaffad fastig-
hetsavgift leda till minskade administrativa 
kostnader. 

Regelrådet finner dock att konsekvens-
utredningen är bristfällig. Som en följd av 
förslaget att sänka taket för skattereduktion 
för ROT- och RUT-avdrag kommer arbeten 

Konsekvensutred-
ning rörande ROT 
och RUT kritiseras

motsvarande en total arbetskostnad om 
3,66 miljarder kronor inte längre att berät-
tiga till skattereduktion. Till skillnad från Fi-
nansdepartementet anser Regelrådet därför 
att efterfrågan på ROT- och RUT-arbeten 
kan komma att minska kraftigt med anled-
ning av förslaget. Enligt rådet kan detta 
förväntas leda till såväl minskade intäkter 
som andra konsekvenser för ROT- och 
RUT-företagen, där särskilt små företag kan 
komma att drabbas hårt. Konsekvensut-
redningen saknar emellertid en bedömning 
av sådana konsekvenser. Vidare saknas en 
beskrivning av i vilken utsträckning förslaget 

kan komma att påverka företagens 
konkurrensförhållanden. 

Syftet med förslagen är att öka utbudet av 
hyresbostäder samt att uppnå skattemäs-
sig neutralitet mellan olika boendeformer. 
För att finansiera förslagen föreslås att taket 
för skattereduktion för ROT- och RUT-
arbeten sänks från 50 000 till 34 000 kronor 
per person och år, vilket beräknas medföra 
en ökad skatteintäkt för staten om 1,83 
miljarder kronor per år.  

Flera remissinstanser är kritiska till den 
föreslagna minskningen av taket för 
ROT- och RUT-avdrag.

Skatteverket avstyrker förslaget om att 
sänka taket för ROT- och RUT-avdrag. 
Enligt Skatteverket leder förslaget till att 
incitamenten för att anlita vit arbetskraft 
försvagas, vilket i sin tur leder till att seriösa 
företag i större utsträckning drabbas av 
osund konkurrens.

Näringslivets skattedelegation anger i sitt 
remissvar att konsekvenserna för den 

Remissinstanser kritiska till sänkning 
av tak för ROT- och RUT-avdrag

och öka förekomsten av vita jobb samt att 
reformen har fyllt sitt syfte. De förväntar sig 
att en sänkning av taket för ROT- och RUT-
avdragen sannolikt kommer att få motsatt 
effekt. Av den anledningen ifrågasätts de 
antaganden som görs i betänkandet kring 
vilka nya skatteintäkter ett försämrat 
ROT- och RUT-avdrag skapar. 

föreslagna inskränkningen av skattereduk-
tionen för ROT- och RUT-arbeten inte har 
analyserats tillräckligt. Detta mot bakgrund 
av att både en rapport från Skatteverket 
och en promemoria från Finansdepar-
tementet har visat att skattereduktionen 
för ROT- och RUT-arbetet har bidragit 
till minskningen av svartarbete inom de 
berörda sektorerna, vilket har bidragit till 
ökade skatteintäkter. 

Villaägarnas Riksförbund påpekar att in-
förandet av ROT- och RUT-avdrag syftade 
till att minska förekomsten av svartarbete 
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Regelrådet tillstyrker Näringsdeparte-
mentets förslag mot överprissättningen i 
taxibranschen. De administrativa effek-
terna av förslaget bedöms vara tillräckligt 
beskrivna och syftet med regeln bedömer 
rådet uppnås utan onödiga administra-
tiva bördor.

genom att det i remissen tydligt beskrivs 
vilka administrativa moment och kostnader 
som tillkommer för taxiföretagen, tillstyrker 
Regelrådet förslaget. Konsekvensutred-
ningen anses godtagbar, främst tack vare 

beskrivningarna av berörda företag, alterna-
tiva lösningar och de ekonomiska konse-
kvenserna av förslaget. Förslaget innebär 
att taxiförare som har ett högsta jämförpris 
över 500 kr på ett bestående sätt ska lämna 
en prisuppgift till kunden före varje färd och 
dessutom bevara uppgiften.

10 april
Litauisk delegation besöker Regelrådet
23 april
Regelrådet sammanträder
5 maj
Beräkningsutbildning med Tillväxtver-
ket och Ekonomistyrningsverket
7 maj
Regelrådet sammanträder
13 maj
Utbildning om konsekvensutredningar i 
samarbete med Tillväxtverket 

Regelrådet bedömer om förslag till reg-
ler utformas så att de uppnår sitt syfte 
på ett enkelt sätt och till en relativt sett 
låg administrativ kostnad för företag. 
En annan viktig del är att titta på om 
konsekvenserna för företag är tillräck-
ligt utredda. Regelrådet är rådgivande 
till myndigheter och departement.

 Läs mer om Regelrådets uppdrag

Tandvårds- och läkemedelsförmåns-
verkets förslag till ändring av föreskrifter och 
allmänna råd om statligt tandvårdsstöd.

 Tillstyrker
      Godtagbar utredning

livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om 
användning av viss symbol (Nyckelhålet).

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

Transportstyrelsens framställan om upp-
hävande av lagen och förordningen om 
biluthyrning.

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

 
Skogsstyrelsens förslag till omtryck av 
föreskrifter om stöd till vissa åtgärder inom 
skogsbruket.

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

Finansdepartementets promemoria Minskat  
svartarbete i byggbranschen.
 Avstyrker

 Bristfällig utredning

     Läs mer på www.regelradet.se
     

Överprissättning i 
taxibranschen

institutet grundades 1939 av Sveriges 
industriförbund och Svenska Arbetsgivare-
föreningen (SAF) med syftet att forska om 
ekonomiska och sociala frågor av betydelse 
för näringslivets utveckling. 

Regelrådet fick möjlighet att ställa några 
frågor till Magnus henrekson och svaren 
reodvisas här nedan.

Enligt Världsbankens rapport om svenskt 
företagsklimat ligger Sverige totalt kvar 
på en 14:e plats men backar till 61:a plats 
när det gäller enkelhet att starta företag.
Vad tror du att det beror på?
- Tror det är för att vi släpat efter i vårt 
förenklingsarbete relativt andra.

Vilka regler är det främst som behöver 
ändras? 
- Regler som minskar riskerna med att 
anställa blir allt viktigare ju mer heterogen 
befolkningen blir. Kortare varseltider är en 

åtgärd som bör övervägas. Ett annat om-
råde rör höga ingångslöner och ob-tilläggen 
i tjänstesektorn, som i många fall inte är 
anpassade till ett modernt tjänstesamhälle.

Hur kan regelverket förbättras?
 -  genom att steg för steg gå igenom 
Världbankens Doing business-listor och 
försöka förbättra överallt där det går. Doing 
business är ett undersökningsverktyg inom 
Världsbanken som lanserades för 10 år 
sedan och som tar pulsen på hur små och 
stora företag upplever företagsklimatet.

Regelrådet avstyrker Finansdepartemen-
tets förslag om förbättring av husavdragets 
fakturamodell. Konsekvensutredningen 
anses vara bristfällig, främst med anledning 
av att de ekonomiska effekterna är otillräck-
ligt beskrivna. Förslaget innebär bl.a. att 
fler uppgifter ska lämnas i den begäran om 
skattereduktion som utförare av hushålls-
nära tjänster lämnar till Skatteverket.
    Läs hela yttrandet här
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Magnus Henrekson, professor och vd för 
Institutet för Näringslivsforskning, IFN

brister i promemoria om husav-
dragets fakturamodell i skolorna

Magnus Henrekson
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