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Finansdepartementet 
Skatte- och tullavdelningen 
Att: Peter Österberg 
103 33 STOCKHOLM 
 
 
 

Yttrande över promemorian Förbättringar av husavdragets 
fakturamodell (Fi2013/4585) 

Kronofogdemyndigheten välkomnar att en översyn av lagstiftningen kring ROT- 
och RUT-avdragen (husavdrag) görs för att stävja fusk och missbruk med 
avdragen. Myndigheten instämmer i de flesta förslag som framförs i promemorian 
men vill kommentera följande särskilt. 
 
Betalning av ROT- och RUT-arbeten bör enligt myndighetens mening alltid ske 
med ett spårningsbart betalningsmedel. De nackdelar detta kan innebära uppvägs 
av behovet för Skatteverket att kunna kontrollera och beivra fusk och missbruk. 
För seriösa utförare är det även säkrare att slippa hantera kontanter. Kravet 
innebär inte att kontantbetalningar i stort avskaffas. Frågan behöver därför ses 
över på nytt och klargöras avseende husavdraget. 
 
Myndigheten anser att beslut om återbetalning enligt lagen (2009:194) om 
förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete bör gälla omedelbart. En 
paragraf om detta bör därför införas. Om besluten inte gäller omedelbart krävs i 
enlighet med 3 kap. 23 § utsökningsbalken att de vunnit laga kraft innan de kan 
överlämnas till Kronofogdemyndigheten för verkställighet. Skatteverket måste 
därför delge både utförare och köpare innan restföring av utföraren kan ske. Det är 
lätt för oseriösa utförare att undandra sig delgivning och därmed skjuta upp 
restföringen. Gäller besluten omedelbart skulle restföring kunna ske direkt om 
betalning inte sker.  
 
Det är positivt att en möjlighet att ansöka om betalningssäkring för 
återbetalningsskuld införs för att snabbt kunna agera mot påkommet fusk och 
missbruk. Behovet av att besluten bör gälla omedelbart försvinner inte med 
införandet av möjligheten, eftersom betalningssäkring är ett restriktivt använt 
instrument. 
 
Fusk med och missbruk av husavdraget bör enligt myndighetens mening utgöra en 
egen grund för hinder mot respektive återkallelse av godkännande för F-skatt. 
Detta eftersom ett godkännande för F-skatt är grundläggande för husavdragets 
fakturamodell. I de fall utföraren inte innehar godkännande för F-skatt när avtalet 
om arbetet träffas eller när ersättningen betalas ut, erhåller inte heller köparen 
någon skattereduktion. Om fusk och missbruk skulle leda till återkallelse av 
godkännandet för F-skatt vore det ett snabbt och effektivt sätt att beivra fusket och 
missbruket.  
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 
handläggningen har även deltagit biträdande rikskronofogden Erica Wass, 
verksamhetschefen Maria Mindhammar, kanslichefen Karin Berglöf Hedar och 
verksjuristen Linda Welzien, föredragande. 
 
 
 
Eva Liedström Adler     
      
   Linda Welzien 
 


