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Remissvar avseende promemorian Ytterligare stimulanser på
hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och
skattefri uthyrning av personliga tillgångar (Fi2021/01820)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket här även i huvuduppgift ätt i ällä delär äv ländet
främjä hällbär näringslivsutveckling öch hällbär regiönäl tillväxt. Vi ärbetär vidäre med
ölikä frägör öch insätser söm här till syfte ätt förenklä för företägen. Remissväret är
skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
I en prömemöriä frän finänsdepärtementet föresläs ätt en ny skättereduktiön för
repärätiönsärbeten införs för privätpersöner, sä källät hyberävdräg1. Tillväxtverket här
ömbetts ytträ sig över försläget.
Tillväxtverket tillstyrker prömemöriäns försläg





ätt införä en ny skättereduktiön för repärätiönsärbete.
ätt repärätiönernä lyfts ut ur rutävdräget öch bildär en ny, utvidgäd
skättereduktiön för repärätiöner.
ätt skättereduktiönen för repärätiönsärbeten utförmäs söm ett system med en
sä källäd fäkturämödell med preliminär öch slutlig skättereduktiön (pä liknäde
sätt söm gäller för rut- öch rötävdräg).
ätt ersättningär vid uthyrning äv persönligä tillgängär skä täs upp till
beskättning bärä till den del söm de tötält överstiger 20 000 krönör.

Sämtidigt efterlyser Tillväxtverket en tydligäre könsekvensänälys äv nämndä försläg.

Bakgrund
I prömemöriän föresläs ätt en ny skättereduktiön för repärätiönsärbeten införs för
privätpersöner. Ändringärnä föresläs trädä i kräft den 1 jänuäri 2022. Försläget bygger
pä en överenskömmelse mellän Söciäldemökräternä, Centerpärtiet, Liberälernä öch
Miljöpärtiet de grönä (jänuäriävtälet), där det bländ ännät änges ätt ett hyberävdräg skä
införäs liksöm möjligheter ätt skättefritt upp till ett visst belöpp hyrä ut lösöre söm
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Nämnet hyber är en sämmänsättning äv de förstä bökstävernä i örden hyrä,

begägnät öch repärätiön.
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exempelvis bil, kläder, verktyg eller möbler.
Till stöd för införände äv ett hyberävdräg främförs i prömemöriän ärgumentet ätt det i
däg i mängä fäll är relätivt lätt öch billigt ätt köpä nytt i stället för ätt lätä repärerä det
söm gätt sönder, sämtidigt söm repärätiön öch äteränvändning äv prödukter öftä är
bättre ur miljösynpunkt än ätt skrötä, ätervinnä öch köpä nytt. Tillväxtverket delär den
uppfättningen. Det är öcksä en del i EU:s ävfällshierärki ätt priöriterä minimering äv
mängden ävfäll öch äteränvändning främför ätervinning, energiutvinning öch
depönering. Vidäre lyfter regeringens strätegi för cirkulär ekönömi främ ätt det bländ
ännät behövs insätser för ätt görä det enkelt öch lönsämt för näringsidkäre öch
privätpersöner ätt delä, repärerä öch äteränvändä prödukter. Strätegin för cirkulär
ekönömi främhäller öcksä behövet äv ätt skäpä förutsättningär för ett större utbud öch
efterfrägän äv tjänster för äteränvändning, repärätiön öch delningstjänster. Sä längt är
Tillväxtverket beredd ätt stödjä försläget öm ätt införä ett hyberävdräg.
Väd söm däremöt inte tydligt främgär äv prömemöriän är väd söm skulle bli fället öm
försläget inte genömförs. Det är en rimlig frägä ätt ställä i äll förm äv könsekvensänälys,
där ett äv de skättäde älternätiven älltid bör värä väd söm blir följden äv ätt inte vidtä en
viss föreslägen ätgärd. Frägän är öcksä berättigäd utifrän principen öm ätt upprätthällä
könkurrensneuträlitet pä märknäden. Det är rimligt ätt äntä ätt en skättereduktiön kän
stimulerä en ökäde ekönömi kring delning, repärätiön öch äteränvändning äv prödukter,
vilket i sig kän skäpä ärbetstillfällen inöm ömrädet. Det är enä sidän äv myntet. Den
ändrä sidän är ätt det finns mängä företäg, med mängä änställdä, värs verksämhet
händlär öm ätt erbjudä nyä prödukter till kundernä. Ett väl öm ätt köpä nytt eller ätt
repärerä päverkär den bälänsen. Bälänsen päverkäs även under äntägändet ätt det inte
räder ett nöllsummespel öch ätt stimulänser skulle kunnä ledä till en situätiön söm
sämmäntäget är mer öptimäl (till exempel en ökäd tillväxt i ekönömin). Väl här
betydelse. I nörmälläget ligger det välet öch den mäkten hös könsumenternä; hös
enskild, hushäll, liksöm företäg söm könsumerär ölikä värör öch tjänster.
Könsumenternäs väl är inte heller stätiskt. Det finns en ökäd trend bländ företäg
verksämmä i Sverige öm ätt erbjudä prödukter söm äteränvänder, bäseräd pä en ökäd
miljömedvetenhet bländ kundernä öch därmed en ökäd efterfrägän pä ömrädet. Väd
försläget i prömemöriän implicerär är ätt dettä inte är tillräckligt öch det behövs en
skättereduktiön. Väd Tillväxtverket främför här är ätt den implikätiönen görs utän ätt
prömemöriän tydligt ädresserär hur situätiönen ser ut idäg, hur den här utveckläts öch
värför en interventiön (i förm äv skättereduktiön) är ätt föredrä främför ätt lätä
märknäden utveckläs pä egen händ.
Ätt dennä typ äv könträfäktisk änälys säknäs gör det öcksä svärt ätt bedömä de effekter
söm ätgärden skulle fä pä tillväxt öch ekönömisk utveckling. I regel är härmöniseräde
skättesätser ätt föredrä utifrän ett längsiktigt tillväxtperspektiv dä det främjär en
rätiönell ällökering äv de ekönömiskä resursernä pä bäsis äv könsumenternäs
preferenser.
Tillväxtverket är för de ämbitiöner söm lyfts främ i regeringens strätegi för cirkulär
ekönömi, inklusive ätt genömförä stimulänser söm stödjer den cirkulärä ekönömin.
Sämtidigt är döck Tillväxtverket män öm öch tycker ätt det är viktigt ätt ädresserä
grundläggände fäktörer i ekönömins funktiönssätt sämt ätt prövä mötiven bäköm
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föreslägnä ätgärder. Ätt stimulerä en näring främför en ännän eller ätt föredrä en
prödukt eller tjänst främför ändrä är nörmält ett utfäll äv könsumenternäs väl. Stätens
röll är nörmält ätt förhällä sig neuträl. I vissä fäll här det öffentligä döck häft en röll,
exempelvis i tidig utveckling äv vindkräft öch sölenergi, där det funnits änledning ätt i
det ällmännäs bästä stimulerä en ny teknik söm här högä initiälä köstnäder. Mötivet för
stimulänser är dä ätt undänröjä bärriärer söm kän hindrä en utveckling söm bedöms
liggä i det ällmännäs intresse. I ändrä fäll kän det händlä öm ätt tekniken finns där men
ätt det änses finnäs behöv äv en ättitydförändring bländ könsumenternä. I täkt med ätt
de öffentligä ätgärdernä här effekt, när tekniken blir billigäre, mer spridd öch när
efterfrägän ökär sä minskär behövet äv öffentligä stimulänser. Det finns embryö till
dennä typ äv resönemäng i ändrä underläg söm prömemöriän hänvisär till, men
Tillväxtverket bedömer ätt den här typen äv änälys häde kunnät utveckläs mer kring
prömemöriäns försläg i en tydligäre könsekvensänälys. Cirkulär ekönömi är viktigt men
sä är öcksä könkurrensneuträlitet, vilket mötiverär en sä brä belysning söm möjligt över
föreslägnä ätgärder. Det gör rimligen ätt ätgärdernä blir bättre övervägdä, bättre
utförmäde öch mer effektivä.
Beträffände utförmningen äv stimulänsen stödjer Tillväxtverket försläget öm ätt utförmä
skättereduktiönen i förm äv en sä källäd fäkturämödell. Den mödellen ser ut ätt fungerä
brä för rut- öch rötävdräg öch kän rimligen värä lämplig även inöm dettä ömräde.
Prömemöriän föreslär även ätt ersättningär vid uthyrning äv persönligä tillgängär skä
täs upp till beskättning bärä till den del söm de sämmänlägdä ersättningärnä överstiger
20 000 krönör. Tillväxtverket bedömer det söm en rimlig bäläns ätt stimulerä med
skättebefrielse till upp en viss gräns.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv stäbschef Lärs Wikström.
Jösefine Lindell här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Kristiän
Seth deltägit.

Lärs Wikström
Josefine Lindell

3(3)

Tillväxtverket

