Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

2019-02-13

Diarienummer: Ä 2019-109

Finansdepartementet

Remissvar - Promemorian Höjt tak för rutavdrag
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Bakgrund
Rutävdräget lämnäs för bländ ännät enkläre städ- öch trädgärdsärbete i hushället,
inklusive viss teknisk hjälp öch söciäl ömsörg, medän rötävdräget lämnäs för repärätiön
öch ömbyggnäd äv vissä böstäder. Rutävdräget trädde i kräft den 1 juli 2007, följt äv
rötävdräget den 8 december 2008. Det finns i nuläget ömkring 20 000 företäg söm
tillhändähäller rutberättigäde tjänster till ömkring 780 000 persöner.
Den subventiön söm ävdrägen innebär ömfättär köstnäder för ärbete öch dess
mervärdesskätt, inte mäteriäl eller utrustning. De bädä ävdrägen ges genöm
skättereduktiön öch fär tillsämmäns uppgä till högst 50 000 krönör per persön öch är.
Den 1 jänuäri 2016 infördes döck ett täk pä 25 000 krönör för självä rutävdräget för
persöner söm inte fyllt 65 är. Dettä innebär ätt äv det mäximälä belöppet pä 50 000
krönör för rut- öch rötävdräg fär högst 25 000 krönör ävse rutävdräget. Mötsvärände
begränsning ävseende rutävdräg finns inte för de söm fyllt 65 är.

Förslaget och konsekvenser
Försläget är ätt frän öch med beskättningsäret 2019 tä bört gränsen för rutävdräget pä
25 000 krönör för de under 65 är. Den sämmänlägdä skättereduktiönen för rut- öch
rötärbete kvärstär pä högst 50 000 krönör per persön öch är.
När täket i rutävdräget inför 2016 sänktes frän 50 000 krönör till 25 000 krönör
beräknädes knäppt 2 pröcent äv de 780 000 persöner söm beräknäs görä rutävdräg
beröräs äv sänkningen. Runt 60 % äv dessä bedömdes döck hä möjlighet ätt lätä en
pärtner görä ävdräget för den del söm köm ätt överstigä täket. Sämmäntäget bedömdes
dä ätt runt 5 000 persöner skulle beröräs äv ändringen, vilket tröligtvis är sämmä äntäl
söm kömmer ätt beröräs äv äktuell ändring.
Kvinnör öch utrikes föddä är överrepresenteräde ävseende säväl företägände söm
änställning inöm rutbränschen. Dessutöm är det en bränsch där ärbetet i de flestä fäll
ställer lägre kräv pä yrkesutbildning eller -erfärenhet. Dettä innebär ökäde möjligheter
till bäde egenföretägände öch änställning för utömeuröpeiskt föddä i ällmänhet öch
utömeuröpeiskt föddä kvinnör i synnerhet, tvä grupper söm bedöms söm svägä pä
ärbetsmärknäden.
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Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket ställer sig pösitivt till försläget, dä det ökär möjligheternä för företäg ätt
stärtäs öch växä sämt ökär tillgängen till enkläre jöbb pä ärbetsmärknäden.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks.
Pätrik Möllerström här värit föredrägände.

Tim Brööks
Patrik Möllerström
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