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Promemorian Höjt tak för rutavdrag 

Småföretagarnas Riksförbund är remissinstans på Finansdepartementets promemoria angående höjt 

tak för rutavdrag.  

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte 

att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets 

näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att 

stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan. Förslaget om höjt rutavdrag 

kan komma att ha en påverkan för delar av förbundets medlemmar.  

Att rutavdraget har haft betydelse för kvinnors företagande och integration av utrikes födda får väl 

numera anses vara en realitet och en allmänt vedertagen sanning. Rutavdraget är även ett tecken på 

att arbetskraftskostnaden i Sverige är alldeles för hög, betydligt högre än i vår omvärld. Det är inte 

lönen som är för hög, utan arbetsgivaravgiften och då i synnerhet skatten som kallas allmänna 

löneavgiften på 11,62 %. De flesta partierna i vår riksdag verkar också insett detta då, förutom rot- 

och rutavdrag, en hel del andra specialregler införts för att på olika sätt reducera 

arbetskraftskostnader. En modernare och enklare metod hade varit att ta bort den allmänna 

löneavgiften, inledningsvis för mikroföretag enligt EU:s definition. 

Att hålla på med särskilda avgränsningar och märkliga regler i rutavdragsystemet kommer bara att 

skapa förvirring, och möjligen ovilja att använda systemet, för att i stället övergå till svartarbete. Att 

införa olika regler beroende på ålder visar enbart på den regeliver och gränsdragningsproblematik 

som råder i den regeldjungel som över tid byggts upp inom svensk regelsystematik. Logiken att gräva 

små nya rännilar i ett igensatt stuprör ger endast en kortsiktig effekt och kommer troligtvis inte 

kunna ersätta behovet av nya hängrännor för en långsiktigt hållbar konkurrenskraft bland landets 

småföretagare. Samma logik används i resonemang kring effekterna på sysselsättningen. 

Den omfattande debatten för att sänka gränsen från 50 000 kr till 25 000 kr synes vara lite märklig då 

det framgår att det endast berör 5 000 människor. Det hade varit mer framåtsyftande om debatten 

förts över varför denna typ av skattereduktioner alls behövs. 

Man kan konstatera att en utredning bör tillsättas för att utvidga rutavdraget ytterligare genom att 

fler tjänster ska omfattas samt att ett mer generöst rutavdrag för äldre också bör utredas över huvud 

taget lämnas utan förslag. Åtgärder riktade till en åldrande befolkning borde ha högre prioritet både 

av sociala och samhällsekonomiska skäl. Här bör finnas en potential att genom tillgång till RUT-

tjänster minska belastningen på det generella välfärdssystemet.  
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I promemorian hade det funnits en god möjlighet att med nuvarande erfarenhet av systemet kunna 

komplettera och förtydliga vad regeringen avser med en del tolkningsformuleringar som t.ex. i ringa 

omfattning och i eller i nära anslutning till bostaden. För att kunna använda systemet med rutavdrag 

på ett ”riktigt” sätt är det väsentligt att tolkningarna inte överlåts till en myndighet.  

Småföretagarnas Riksförbund anser att i avsaknad av ett helhetsgrepp och skattereformer som ger 

lägre arbetskraftskostnader, så är rut-avdraget ett steg i rätt riktning för att öka förståelsen för 

sambandet mellan sänkta arbetsgivaravgifter och ökad sysselsättningsgrad. Därmed delar vi 

uppfattningen att rutavdraget borde vidgas ytterligare och även inkludera friskvård i anslutning till 

hemmen.  

För att regler om rut- och rotavdrag inte ska missgynna Sveriges landsbygd och enbart gynna 

storstadsbor vore det lovvärt om även reskostnader ingick i underlaget för dessa avdrag. Att man inte 

överallt kan använda billiga kollektivtransporter ska inte diskvalificera användare av systemet. 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och styrelseledamoten Erik Sjölander 

varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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