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LAGRÅDET 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-05 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Per Virdesten 

samt justitierådet Erik Nymansson. 

 

Förändringar av husavdraget 

 

Enligt en lagrådsremiss den 28 maj 2015 (Finansdepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 

2. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattere-   

   duktion för hushållsarbete, 

3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Peter  

Österberg. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen 

 

67 kap. 13 § 

 

Enligt paragrafens gällande lydelse avses med hushållsarbete bl.a. 

”städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden” 

(punkt 1). Det remitterade förslaget innebär att tillämpningen ska  
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begränsas till ”enklare städarbete eller annat rengöringsarbete  

samt flyttstädning som utförs i bostaden”.  

 

I förarbetena till gällande lydelse anges bl.a. följande. 

 

Till de tjänster som, enligt regeringens uppfattning, bör omfattas av en skattere-

duktion hör i första hand vad som skulle kunna benämnas hushållsarbetets kärn-

områden. Till sådana arbeten kan hänföras städning eller annat rengöringsarbete, 

diskning, fönsterputsning och matlagning som utförs i hemmet. I städning ingår 

sådant arbete som dammsugning, dammtorkning och skurarbete som behöver 

utföras med jämna mellanrum. För att undvika gränsdragningsproblem bör i städ-

ning även ingå städning av skåp, lådor och garderober m.m. samt flyttstädning. 

Även flytt av möbler inom bostaden i anslutning till städningen ingår. Hushållsar-

betet kan även avse klädvård i form av tvättning, strykning, lagning, uppläggning 

och liknande samt skoputs. I rengöringsarbetet ingår även uppsättning av gardiner 

och gardinstänger samt byte av glödlampor, proppar och liknande. Däremot omfat-

tas inte snickeriarbeten, omklädning av möbler, montering av möbler eller liknande. 

När det gäller tjänsterna som omfattas av skattereduktionen enligt vad som nämns 

ovan är det fråga om normalt och sedvanligt hushållsarbete som inte kräver någon 

specialistutbildning (prop. 2006/07:94 s. 41). – Med rengöringsarbete avses t.ex. 

arbete i form av diskning och fönsterputsning och motsvarande sysslor som måste 

göras för att en bostad ska vara i gott skick. Även ommöblering som ingår som ett 

led i städningen samt flyttstädning omfattas (a. prop. s. 59).  

  

I författningskommentaren till den nu föreslagna lydelsen av bestäm-

melsen anges bl.a. följande. 

 

Med enklare städarbete eller rengöringsarbete avses städning och annan rengö-

ring av mer vardaglig karaktär inom ramen för hushållets kärnområde som inte 

utförs med mer avancerad städutrustning eller annan kringutrustning som inte är 

vanligt förekommande i en genomsnittlig bostad. Exempel på sådant arbete som 

inte omfattas är grovstädning med mer avancerad utrustning och rengöring av 

inomhuspool. Exempel på mer avancerad städutrustning är pooldammsugare och 

golvboningsmaskin. 

 

Ett flertal remissinstanser, däribland Kammarrätten i Jönköping,  
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Förvaltningsrätten i Linköping och Skatteverket, har riktat kritik mot 

att det ska överlämnas till rättstillämpningen att dra gränsen för vad 

som ska anses som enklare städarbete. Kammarrätten ansåg att de 

exempel som getts knappast räckte för att skapa tillräcklig klarhet i 

vad begreppet omfattar och att ett förtydligande bör ske av vilka for-

mer av städarbeten som ska berättiga till avdrag. Skatteverket efter-

lyste fler exempel i författningskommentaren för att undvika gräns-

dragningsproblem.   

 

Enligt remissen (s. 15) bedömer regeringen att den närmare gräns-

dragningen med nödvändighet måste ske i rättstillämpningen. Lagrå-

det anser emellertid att det inte är lämpligt att, i den utsträckning som 

sker, överlämna till rättstillämpningen – i första hand Skatteverket – 

att dra upp gränserna för tillämpningen.   

 

Ungefär 780 000 skattskyldiga beräknas göra RUT-avdrag år 2016, 

varav det får förutsättas att en stor andel av dessa får avdrag för  

just enklare städarbete och annat rengöringsarbete. Cirka 20 000 

företag tillhandahåller RUT-berättigade tjänster. Det är för dessa 

skattskyldiga och företag men även för Skatteverket och domstolar 

angeläget att det tydliggörs vilken ändrad tillämpning som den före-

slagna ändringen är tänkt att åstadkomma och att gränsdragnings-

problemen reduceras. Skälen för den aktuella lagändringen har  

dessutom inte utvecklats i remissen, vilket bidrar till osäkerheten  

om innebörden.  

 

Mot denna bakgrund anser Lagrådet att det i lagstiftningsärendet 

måste klargöras om, och i sådant fall i vilket avseende, de äldre för-

arbetena inte längre har aktualitet. Enligt dessa förarbeten omfattas 

tjänster som skulle kunna benämnas hushållsarbetets kärnområde 

och som beskrivs som normalt och sedvanligt hushållsarbete som 

inte kräver någon specialistutbildning. Vilken skillnad, om någon, 
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som finns mellan ”hushållsarbetets kärnområde” och städning och 

rengöring av ”mer vardaglig karaktär inom ramen för hushållets kärn-

område” bör enligt Lagrådets mening utvecklas, särskilt i förhållande 

till de exempel som anges i äldre förarbeten.  

 

Till skillnad från äldre förarbeten, som inte lade någon uttrycklig vikt 

vid vilken utrustning som används, betonas i lagrådsremissen att 

med enklare städarbete eller rengöringsarbete avses sådant arbete 

som inte utförs med mer avancerad städutrustning eller annan kring-

utrustning som inte är vanligt förekommande i en genomsnittlig bo-

stad. Detta torde kunna få som resultat att, allt annat lika, en utförare 

som genomför en viss städning på ett snabbt och effektivt sätt med 

en modern och avancerad utrustning inte utför en avdragsberättigad 

tjänst till skillnad från om utföraren genomför samma städning med 

en sådan mindre effektiv utrustning som är vanligt förekommande i 

en genomsnittlig bostad. Det torde vidare innebära att städning med 

t.ex. centraldammsugare, skurmaskiner och mattvårdsmaskiner inte 

berättigar till RUT-avdrag. Författningskommentaren måste vidare 

förstås så att såväl grovstädning som storstädning omfattas av para-

grafens tillämpningsområde förutsatt att den inte utförs med mer 

avancerad städutrustning. 

 

Begreppet ”flyttstädning” har lyfts in i den föreslagna paragrafen. Vad 

som åsyftas med begreppet måste enligt Lagrådets mening precise-

ras. 

 

Sammanfattningsvis anser Lagrådet att den avgränsning av det nya 

begreppet ”enklare städarbete” som anges i remissen och som hu-

vudsakligen tycks bygga på vilken typ av städutrustning som an-

vänds, är alltför vag och ger utrymme för godtyckliga bedömningar. 

Den föreslagna utformningen av punkt 1 i bestämmelsen bör därför 

övervägas ytterligare.   
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Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.  

 

 

 

 


