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registrator@finance.ministry.se   

 

Finansdepartementet 

Peter Ljungqvist 

Ämnesråd  

Fi2013/4585 

 

Vi har mottagit en promemoria angående förslag på ändringar av den så kallade 

fakturamodellen för ROT- och RUT-avdrag från Finansdepartementet. I prome-

morian föreslås vissa ändringar av fakturamodellen i syfte att förbättra dess 

funktion bland annat genom ett ökat uppgiftslämnande för de företag som begär 

utbetalning från Skatteverket. Utförarens (entreprenörens) begäran om utbetalning 

föreslås innehålla uppgift om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för 

material och debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och material samt 

vilken typ av arbete som har utförts. Andra förslag är att en begäran om ut-

betalning endast ska kunna lämnas elektroniskt och ske till ett konto som tillhör 

utföraren. Enligt förslaget bör det inte införas ett krav på att faktura eller kvitto 

bifogas en begäran om utbetalning. Det bör heller inte införas någon reglering av 

hur arbetskostnaden beräknas eller någon gräns för hur hög arbetskostnad per 

arbetad timme som ska ge skattereduktion.  

 

Finansdepartementet konstaterar att avdragen har ökat sysselsättningen och 

företagandet samtidigt som de har minskat acceptansen för svartarbete. Det är 

därför viktigt att vårda dessa reformer. Förslagen som föreslås i promemorian 

innebär att Skatteverkets kontrollverktyg stärks ytterligare.     

 

Remissvar ska ha inkommit till Finansdepartementet  senast den 19 mars 2014. 

 

Byggbranschen i samverkans remissvar på promemorian Förbättringar av 

husavdragets fakturamodell   
 

Byggbranschen i samverkan har tagit del av rubricerad remiss och vill i 

sammanhanget framföra följande synpunkter.    

Sammanfattning   

 Byggbranschen i samverkan anser det vara en prioriterad fråga att säkerställa 

att de utbetalningar som sker är korrekta, då detta stärker den sunda 

konkurrensen och försvårar skatteundandragande.  
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 Byggbranschen i samverkan  ser förslaget som ett viktigt verktyg för att 

motverka felaktigt användande av gemensamma skattemedel och genom detta 

säkerställa en viktig reform.  

 Byggbranschen i samverkan  känner en viss tvekan inför bedömningen av 

ökad tidsåtgång för den tillkommande rapporteringsnivån som anges i 

förslaget. Vi  menar att ökningen är högre, främst vid arbeten där flera 

utförare är inblandade.  

 Byggbranschen i samverkan  ställer frågan om de uppgifter som inges till 

Skatteverket kommer att vara offentliga eller inte. 

 Byggbranschen i samverkan  tillstyrker förslaget, med följande kommentarer.  

Kommentarer 

Byggbranschen i samverkan vidhåller att det effektivaste ur ett kontrollperspektiv 

är att utföraren alltid ska bifoga en fakturakopia, där material- och arbetskostnad 

samt arbetskaraktär framgår. Vi förstår samtidigt Finansdepartementets 

argumentation avseende den ökade administrativa bördan.   

  

Byggbranschen i samverkan framhåller att Skatteverkets utbetalning till utföraren, 

tidsmässigt, inte får ske på bekostnad av kvalitetsgranskningen. Samtidigt är det 

angeläget att utbetalning sker skyndsamt för att inte skapa likviditetsproblem hos 

framförallt mindre företag. 

 

Byggbranschen i samverkan framhåller vikten av att Skatteverkets handläggare 

vid behov tar hjälp av personer från branschen (t ex konsulter som är vana att 

räkna på arbeten) för rimlighetsbedömningar när det gäller tids- och 

materialåtgång.  

 

Byggbranschen i samverkan poängterar att redovisningen av antalet arbetade 

timmar vid fast pris, inte överensstämmer med praxis. Men menar att det trots allt 

finns grund för att kräva detta i syfte att, som utredningen anger, vårda 

fakturamodellen.  

 

Byggbranschen i samverkan noterar att kravet om att all redovisning ska ske elek-

troniskt, kan skapa problem i ett övergångsskede för de minsta företagen. Vi 

menar samtidigt att den övergripande erfarenhetsmässiga kvalitetsaspekten är 

överordnad. 

 

Byggbranschen i samverkan känner en viss tvekan inför den bedömning som 

gjorts avseende utförarens tidsåtgång för den tillkommande rapporteringsnivån 

och menar att den är för låg framförallt i de fall där flera utförare är involverade 

och en utförare samordnar gentemot kund. Det är inte ovanligt vid exempelvis en 
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badrumsrenovering, att upp till fyra företag är involverade i processen (bygg, el, 

vvs, måleri, kakel). Kunden har ett fastprisavtal med en av utförarna (oftast bygg-

entreprenören), som i sin tur upphandlar och samordnar de övriga (under-

entreprenörerna). Om samtliga ska redovisa sin arbetstid till den samordnande 

utföraren och denne gentemot kund och Skatteverk, kan tidsåtgången bli 

väsentligt större än den som redovisas i förslaget.  

 

Byggbranschen i samverkan är som helhet positiva till förslaget. Vi föreslår dock 

att en utvärdering av det ökade uppgiftslämnandet sker om några år för att se om 

det har fungerat som ett effektivt verktyg för att motverka felaktigt användande av 

gemensamma skattemedel ställt i proportion till den ökade administrationen.   

Byggbranschen i samverkan undrar även om utförarens lämnade uppgifter 

kommer att vara offentliga och tillgängliga för den som vill ta del av dem, t ex 

kunder och konkurrenter. Vi ser här ett problem med offentliggörande främst ur 

konkurrensskäl, men även gentemot kunden vad gäller vinst- och riskpåslag vid 

fastprisavtalen.  

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till undertecknad på 0708-

210 200  eller peter.lofgren@bygg.org  
 

 

 

Med vänlig hälsning 
 

Byggbranschen i Samverkan  

 
 
 

 

Peter Löfgren 

Ordförande i Policygruppen  
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