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Sammanfattning 

Titel Skattereduktion för hushållsarbete – En granskning 

av gränsdragningsproblem 

Problem Införandet av RUT-bestämmelserna har visat sig 

medföra gränsdragningsproblem gällande vilka 

tjänster som omfattas av bestämmelserna och vilka 

som inte gör det. RUT-bestämmelserna kan 

uppfattas som komplicerade och oförutsebara vilket 

vittnar om att en omarbetning av lagen bör göras för 

att den inte ska strida mot rättssäkerheten. 

  

Syfte Syftet med denna uppsats är att analysera gällande 

RUT-bestämmelser ifråga om 

gränsdragningsproblem avseende vilka tjänster som 

kan anses vara hushållsnära och vilka som inte kan 

anses vara det. Den syftar även till att utreda 

huruvida bestämmelserna bör ändras för att inte 

strida mot kravet på förutsebarhet och 

likabehandlingsprincipen samt att ge förslag på 

förbättringsåtgärder.  

Metod För denna uppsats har en rättsvetenskaplig metod 

använts för att analysera gällande rätt och belysa de 

gränsdragningsproblem som finns. 

Slutsatser Undersökningen visar att RUT-bestämmelserna än 

idag är otydliga och medför flera 

gränsdragningsproblem gällande vilka tjänster som 

omfattas av reglerna och vilka som inte gör det. Ur 

rättssäkerhetssynpunkt bör lagen omarbetas för att 

inte strida mot legalitetsprincipens krav på 

förutsebarhetskravet och likabehandlingsprincipen. I 

lagtext och förarbeten finns många otydliga 

formuleringar och begrepp vilka skulle behöva 

ändras i syfte att uppnå en mer klar och förutsebar 

lag. I uppsatsen har förslag på åtgärder lämnats vilka 

skulle kunna bidra till att undvika 

tillämpningsproblem och öka RUT-bestämmelsernas 

förutsebarhet.     
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Förkortningar 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en bakgrund och problemdiskussion kring ämnesvalet, vilket 

leder fram till uppsatsens problemformuleringar. Sedan följer ett metodavsnitt där 

uppsatsens material behandlas och metodvalet motiveras. Därefter redogörs för 

uppsatsens syfte samt dess avgränsningar. Slutligen presenteras en disposition 

över uppsatsen. 

1.1. Problembakgrund 

Den 1 juli 2007 trädde lagen om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete 

(2007:346) i kraft. Skattereduktionen blev snabbt känd som RUT-avdraget. 

Begreppet RUT står för rengöring, underhåll och tvätt.
1
 Skattereduktionen 

innebär enligt 67 kap. 19 § inkomstskattelagen, IL att den som har utgifter för 

hushållsarbete kan få en minskning av skatten med hälften av utgiften för arbetet, 

med upp till 50 000 kronor per person och år. Med hushållsarbete avses enligt 13 

§ bland annat städarbete, matlagning, snöskottning och barnpassning. 

Skattereduktionen har sedan den först infördes gått igenom ett flertal förändringar 

och har även utökats till att omfatta byggarbete (ROT-arbete) och läxhjälp. RUT- 

och ROT arbete kallas gemensamt för husarbete.
2
 Den 1 januari 2008 ändrades 

namnet på lagen till det nuvarande, lagen om skattereduktion för hushållsarbete 

(2007:346). 

RUT-bestämmelserna infördes på förslag av alliansen. I propositionen framgår att 

syftet främst är att öka sysselsättningen genom att få in fler korttidsutbildade på 

arbetsmarknaden samt att få bort svartarbeten. Avsikten är att det ska vara lättare 

för den vita marknaden för hushållstjänster att konkurrera med den motsvarande 

svarta marknaden. Vidare ska de aktuella tjänsterna främst vara sådana som kan 

utföras av personer som saknar en mera omfattande yrkesutbildning.
3
  

1.2. Problemdiskussion 

RUT-bestämmelserna har under sin relativt korta livstid genomgått flera 

ändringar, vilket vittnar om att regelverket kan upplevas som komplicerat och 

oförutsebart. Ur rättssäkerhetssynpunkt är detta inte bra, då förutsebarhet är en 

viktig faktor för rättssäkerheten. För att en lag ska uppfattas som rättsäker krävs 

bland annat att reglerna är klara, att de tillämpas likadant på lika fall samt att de 

finns tillgängliga för allmänheten.
4
 Istället har RUT-bestämmelserna medfört 

stora gränsdragningsproblem avseende vilka tjänster som kan anses vara 

hushållsnära och vilka som inte är det. 2008 skrev Thörnroos, rättslig expert på 

Skatteverket, en artikel i Skattenytt där hon berörde de gränsdragningsproblem 

den då nya lagen hade fört med sig. Författaren underströk behovet av ett 

förtydligande av vilka tjänster som ska omfattas av skattereduktionen och vilka 

                                                 
1
 SKV, Exempel på rutarbete 

2
 SKV, Uppföljning och utvärdering av fakturamodellen för skattereduktion för hushållsarbete, s. 7 

3
 Prop. 2006/07:94 s. 34-35 

4
 Frändberg, JT 2000/01, s. 274 
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som inte ska göra det. Detta framgår inte av vare sig lagtext eller förarbeten enligt 

Thörnroos. Vidare används i propositionen uttryck som ”hushållsarbetets 

kärnområde” och ”gott skick” för att avgränsa rätten till skattereduktion.
5
 Var 

gränserna för dessa begrepp dras framgår inte heller, vilket har lett till 

tillämpningssvårigheter för Skatteverket som ska svara på dessa frågor från 

berörda parter. Ytterligare ett problemområde som tas upp är betydelsen av 

begreppet ”i eller i nära anslutning till bostaden.” En tjänst som exempelvis 

matlagning kan medföra skattereduktion om den utförs ”i eller i nära anslutning 

till bostaden”, men däremot inte för matlagning som sker för avhämtning eller för 

leverans till bostaden. Den fråga som man kan ställa sig är då om en person på 

seniorboende har rätt till skattereduktion för den del av kostnaden som avser 

matlagning i den gemensamma matsalen som är belägen nära boendet.
6
 Det har 

dessutom visat sig att detta begrepp har lett till att en samhällsgrupp utestängs från 

arbetsmarknaden genom att de inte kan konkurrera på lika villkor som övriga. Det 

rör sig om funktionshindrade vilka, på grund av sitt handikapp, inte kan ta sig in i 

alla bostäder och därmed går miste om arbetsmöjligheter. Detta är några av många 

exempel som belyser problematiken med gränsdragningen inom det aktuella 

området. Frågan är om RUT-bestämmelserna har förbättras genom de 

förändringar som skett sedan gränsdragningsproblematiken först belystes? Kan 

det till och med vara så att förändringarna har medfört nya problem? 

Ovanstående diskussion gällande den svårförutsebara lagstiftningen samt dess 

gränsdragningsproblem har lett till följande problemformuleringar:  

- Vilka gränsdragningsproblem finns det idag mellan de tjänster som kan 

betraktas som hushållsnära och de som inte betraktas som det enligt RUT-

bestämmelserna? 

- Vilka förbättringar ur förutsebarhetssynpunkt bör göras för att undvika 

sådana tillämpningsproblem? 

- Bör lagens omfångsområde ändras av likabehandlingsskäl så att inte vissa 

grupper diskrimineras? 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera gällande RUT-bestämmelser ifråga om 

gränsdragningsproblem avseende vilka tjänster som kan anses vara hushållsnära 

och vilka som inte kan anses vara det. Den syftar även till att ge 

förbättringsförslag, dels ur förutsebarhetssynpunkt för att undvika sådana 

tillämpningsproblem, och dels ur likabehandlingssynpunkt för att inte 

diskriminera vissa grupper. 

  

                                                 
5
 Prop. 2006/07:94 s. 59 

6
 Thörnroos, SN 2008, s. 36-38 
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1.4. Metod 

För att kunna besvara uppsatsens syfte är det viktigt att använda sig av rätt metod. 

Valet av metod bör grunda sig på det aktuella problemområdet och på det material 

som ska användas.
7
 Då syftet är att granska lagen om skattereduktion för 

hushållsarbete avseende gränsdragningsproblem har en rättsvetenskaplig metod 

för denna uppsats valts. Metoden är lämplig då gällande rätt kommer att 

analyseras med hjälp av de olika rättskällorna. De för denna uppsats aktuella 

rättskällor som har beaktats är skattelagstiftning, förarbeten samt doktrin. Lagtext 

är en sådan rättskälla som ska beaktas som juridiskt auktoritetsskäl, men då 

lagtexten på det aktuella området är relativt informationsfattig och många gånger 

otydlig har stor vikt lagts på förarbetena till lagen, vilka bör beaktas.
8
 Förarbetena 

får här stor betydelse då det saknas prejudikat. Eftersom Skatteverket är den 

myndighet som beslutar i ärenden om skattereduktion för hushållsarbete så har 

deras ställningstaganden och synpunkter på bestämmelserna tagits i beaktande. 

För att belysa de problemområden som finns har dessutom olika rättsfall 

behandlats. Då det saknas klara prejudicerande rättsfall från Högsta 

förvaltningsdomstolen, HFD har rättsfall från kammarrätter och länsrätter valts, 

vilka inte har samma rättskällevärde. Rättsfallen kan oavsett detta belysa de 

gränsdragningsproblem som har uppstått i samband med införandet av lagen om 

skattereduktion för hushållsarbete. 

1.5. Avgränsningar 

Införandet av RUT-bestämmelserna har lett till debatter om dess vara eller icke 

vara där frågor avseende ökade klyftor i samhället och jämställdhet har förts fram 

och så vidare. Denna uppsats avser inte att ta upp dessa frågeställningar, utan 

syftar till att avgöra hur lagstiftningens gränsdragningsproblematik påverkar 

effektiviteten och framförallt rättssäkerheten. Vidare avgränsas uppsatsen till att 

inte ha någon rättspolitisk ansats. För att höja relevansen utelämnas även 

granskningen av ROT-arbeten för att fullt ut kunna fokusera på RUT-

bestämmelserna. I fjärde kapitelet har jag valt att analysera vissa utvalda 

problemområden, vilka enligt mig är de som medfört störst problematik avseende 

gränsdragningar och bristande hänsyn till kraven på förutsebarhet och 

likabehandling.  

1.6. Disposition 

Uppsatsen är fortsättningsvis upplagd enligt följande: I det andra kapitlet redogörs 

för begreppet rättssäkerhet med relevanta rättsprinciper. I det tredje kapitlet 

behandlas lagen om skattereduktion för hushållsnära tjänster. Kapitlet inleds med 

en bakgrund till varför RUT-bestämmelserna infördes för att sedan komma in på 

gällande rätt. Däremellan redogörs, i ett historikavsnitt, för hur lagen har 

förändrats sedan dess ikraftträdande. I det fjärde kapitlet tas vissa aktuella 

problemområden inom RUT-systemet upp. Där illustreras även problemen med en 

                                                 
7
 Sandgren, 2007 s. 45 

8
 Peczenik, 1995 s. 35 
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granskning av utvalda rättsfall och förslag till åtgärder som kan göras för att 

utveckla systemet lämnas. I det avslutande kapitel fem görs en utvärdering av det 

nuvarande systemet vilken knyter an till rättssäkerhetskapitlet och där syftet med 

uppsatsen besvaras. 
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2. Rättssäkerhet 

I följande kapitel behandlas begreppet rättsäkerhet och dess betydelse på det 

skatterättsliga området. Vidare redogörs för de rättsliga principer som ingår 

under rättssäkerhetsbegreppet vilka har stor betydelse för skatterätten. 

2.1. Rättssäkerhetsbegreppet 

En viktig del av rättskulturen är att värna om rättssäkerheten. Rättssäkerhet är ett 

begrepp som används i många olika sammanhang, men när det gäller dess 

betydelse uppkommer ofta meningsskiljaktigheter. I vissa sammanhang används 

begreppet för att beskriva ett rättsstatsvärde där den enskilda individens rättsskydd 

gentemot staten ligger i fokus. Andra gånger används det för att beteckna en stats 

tillstånd av sinnesfrid där man betonar vikten av rättsordningens förmåga att 

upprätthålla trygghet till liv och egendom.
9
 Betydelsen av rättssäkerhet i det 

senare fallet är enligt Frändberg att rättssystemet ska tillhandahålla klara, tydliga 

och pålitliga svar på frågor av rättslig karaktär, att man på förhand ska veta hur 

utförandet av ens handlingar rättsligt kommer att bedömmas.
10

 

En allmänt vedertagen användning av begreppet rättssäkerhet, av framförallt 

jurister, är förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. Även Hultqvist menar att 

begreppet har en tydlig förankring i förutsebarhetskravet och syftar till sådana 

rättsliga åtgärder som avser att förhindra en allt för godtycklig och långtgående 

maktutövning.
11

  

Peczenik menar å andra sidan att endast definiera rättssäkerhet som förutsebarhet i 

rättsliga angelägenheter inte räcker, och kan till och med ses som en absurd 

definition. De tyska judarna under andra världskriget kunde på grund av de då 

gällande lagarna förutse att de skulle komma att förföljas, och att då kalla 

förutsebarheten i det fallet rättssäkert vore enligt Peczenik absurt.
12

 Han delade 

istället upp begreppet i två delar, formell och materiell rättssäkerhet, vilka måste 

vägas mot varandra. Den formella rättssäkerheten handlar om förutsebarhet, där 

det tydligt ska framgå vad som gäller i lagtexten. Materiell rättssäkerhet innebär 

istället att en avvägning måste göras mellan förutsebarhet och andra etiska värden 

vid rättsskipning och myndighetsutövning. Den formella rättssäkerheten, det vill 

säga förutsebarhet, är enligt Peczenik ett viktigt värde, men den måste samtidigt 

vägas samman med andra etiska värden och menar att den materiella 

rättssäkerheten är resultatet av denna avvägning.
13

 

                                                 
9
 Frändberg, JT 2000/01, s. 269 

10
 Frändberg, JT 2000/01, s. 274 

11
 Hultqvist, SvSkT 1998, s. 763 

12
 Peczenik, 1995 s. 97 

13
 Peczenik, 1995 s. 95 
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Frändberg är av annan åsikt och anser inte att etik har något med 

rättssäkerhetsbegreppet att göra.
14

 

Frändberg har identifierat tre villkor som måste vara uppfyllda för att rättssäkerhet 

ska råda. För det första ska det finnas klara och överensstämmande regler, vilket 

innebär att rättssystemet ska kunna ge klara och överensstämmande svar på 

rättsliga frågor. För det andra måste svaret på dessa frågor finnas lätt tillgängliga 

för det allmänna. Oavsett hur klara regler det finns, så kan rättssäkerhet inte råda 

om de inte står att finna för allmänheten. Till sist menar Frändberg att det inte 

spelar någon roll hur tydliga och lättillgängliga reglerna är om man inte kan lita på 

att de rättstillämpande organen tillämpar dem på ett korrekt och lojalt sätt. Det 

sista villkoret är alltså att man ska kunna lita på innehållet i reglerna och att de 

tillämpas på lika sätt i lika situationer.
15

 

2.2. Rättsprinciper 

Det finns ett nära samband mellan rättssäkerhetsfrågor och ett flertal allmänna 

rättsprinciper.
16

 Inom skatterätten återfinns flera olika principer, så kallade 

skatterättsliga principer, vilka har fått olika funktioner på området. Det är vanligt 

att åberopa vissa av dessa principer både i den skattepolitiska debatten samt i 

lagtext. Några principer kan anses ha en deskriptiv roll i rättssystemet, det vill 

säga, att de används för att beskriva och tolka innehållet i gällande rätt. Andra 

principer har fått en mer normativ roll då de åberopas som rättslig grund i en 

domstols bedömning i konkreta fall.
17

 På beskattningsområdet finns några 

principer som är särskilt viktiga ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Den första är 

legalitetsprincipen vilken ställer krav på förutsebarhet. Objektivitetsprincipens 

krav på att förvaltningsmyndigheter och domstolar ska vara opartiska är en annan. 

Kravet på allas likhet inför lagen och rätten till domstolsprövning är krav som 

ställs av Likhetsprincipen. Den sista principen som är viktig att beakta är 

proportionalitetsprincipen.
18

   

I följande avsnitt redogörs för de ovan nämnda principerna och dess betydelse för 

rättssäkerheten inom skatterätten. 

2.2.1. Legalitetsprincipen 

Nullum tributum sine lege, ingen skatt utan lag. Så uttrycks den kanske viktigaste 

skatterättsliga principen. Legalitetsprincipen används dock inom flera 

rättsområden än skatterätten, och har varit mest behandlad inom straffrätten. Där 

uttrycks den istället nulla poena sine lege och nullum crimen sine lege, det vill 

säga inget straff utan lag och inget brott utan lag.
19

 För inkomstbeskattningen 

                                                 
14

 Frändberg, JT 2000/01, s. 271 
15

 Frändberg, JT 2000/01, s. 274-275 
16

 Moëll, 2003 s. 15 
17

 Tikka, SN 2004, s. 657 
18

 Höglund, 2008 s. 21 
19

 Hultqvist, 1995 s. 3 
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innebär principen ett skydd för den skattskyldige att inte bli påförd skatt utan att 

det finns klart uttryckt lagstöd för det.
20

 Legalitetsprincipen ställer dessutom krav 

på förutsebarhet, vilket innebär att en skattskyldig med hjälp av lagtext, domar 

och beslut ska kunna förutse konsekvenserna av sitt handlande.
21

  

Vid tolkning och tillämpning av skattelag brukar legalitetsprincipen sägas ha fyra 

aspekter som ska beaktas.
22

  

- Föreskriftskravet 

- Analogiförbud 

- Retroaktivitetsförbud 

- Bestämdhetskravet 

Föreskriftskravet är reglerat i grundlag och återfinns i regeringsformen 

(1974:152), RF. Av 1 kap. 4 § RF framgår att det är riksdagen som stiftar lagar 

och beslutar om skatt till staten. Föreskrifter ska enligt 8 kap. 1 § RF meddelas av 

riksdagen genom lag om de enligt 2 § p. 1 avser ”enskildas personliga ställning 

och deras ekonomiska förhållanden inbördes.” Föreskriftskravet innebär med 

andra ord att uttag av skatt ska ha stöd i lag.  

Analogiförbudet är enligt Hultqvist en naturlig följd av föreskriftskravet vilket 

innebär att man inte får tillämpa en bestämmelse i lag på ett rättsfall där uttrycklig 

lagbestämmelse saknas.
23

 För att legalitetsprincipen ska vara uppfylld krävs att 

lagtolkning ha ska ha stöd i lagtextens ordalydelse.
24

 

Retroaktivitetsförbudet återfinns i 2 kap. 10 § RF och innebär att en skattelag inte 

får införas med retroaktiv verkan, vilket allmänt anses vara en förutsättning för 

rättssäkerhet.
25

 Det finns dock undantag mot denna bestämmelse i form av så 

kallade stoppskrivelser, vilka i denna uppsats lämnas därhän. 

Bestämdhetskravet är den enda utav ovanstående aspekter som inte regleras i 

lagtext. Den tar sikte på att undvika en medveten vag utformning av lagstiftningen 

så att eventuella oklarheter inte ska kunna utnyttjas till den skattskyldiges nackdel 

av Skatteverket eller av domstolar.
26

 

Legalitetsprincipen kommer oftast på tal då man befinner sig utanför 

ordalydelsens kärnområde, det vill säga i ytterkanterna av vad som följer av lag, 

då principen ger skydd mot allt för extensiva lagtolkningar.
27
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2.2.2. Likhetsprincipen 

Principen tar sikte mot allas likhet inför lagen, det vill säga att lika fall ska 

bedömas lika.
28

 Principen återfinns tillsammans med objektivitetsprincipen i 1 

kap. 9 § RF där den kommer till uttryck enligt följande: 

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet”. 

På inkomstskattelagstiftningens område innebär det att personer med lika inkomst 

ska betala lika mycket i skatt. Likhetsprincipen ställer ett krav på konsekvens, 

genom att man i ett rättsfall väljer det alternativ som tillämpats på andra personer i 

jämförbara situationer.
29

 Det är emellertid svårt att avgöra vilka fall som kan 

anses vara så jämförbara att de bör behandlas lika.
30

 Detta gäller inte minst då det 

kommer till att avgöra rättsfall som berör RUT-bestämmelserna, då dessa ofta är 

in casu betonade och utgår från de speciella omständigheterna i det enskilda fallet.  

I viss doktrin skiljer man på likhetsprincipen och likabehandlingsprincipen. Bland 

annat Höglund anser att det är viktigt att hålla isär dessa begrepp då de enligt hans 

mening täcker olika områden. Höglund menar att innebörden av likhetsprincipen 

med dess krav på likformiga och rättvisa taxeringar medför ett krav på en korrekt 

och konsekvent beskattning och på att staten drar in skatt på ett effektivt sätt. 

Skattebördan ska fördelas lika på lika inkomster och skatterna ska solidariskt 

betalas av medborgarna på ett så rättvist sätt som möjligt. Likhetsprincipen skulle 

då innebära ett effektivitetskrav som legitimerar skattesystemet vilket i sin tur 

ökar de skattskyldiges förtroende för systemet. Kravet på lika behandling inför 

lagen utgörs enligt Höglunds mening istället av likabehandlingsprincipen.
31

 Då 

Sverige blev medlem i EU blev diskrimineringsförbudet som avser att säkra fri 

rörlighet tillämpligt, vilket kan sägas uttrycka samma sak som ett 

likabehandlingskrav.
32

 

2.2.3. Objektivitetsprincipen 

Även objektivitetsprincipen har som tidigare nämnts sitt stöd i 1 kap. 9 § RF och 

innebär att svenska myndigheter och domstolar i sitt utövande ska iaktta saklighet 

och opartiskhet. Kravet på opartiskhet tar sikte på att undvika att förutfattade 

meningar ska styra utfallen i domar i negativ riktning. För att ärendena ska få en 

allsidig belysning krävs att Skatteverket och domstolarna ska vara objektiva. För 

Skatteverket innebär principen att de bör sträva efter att använda lagar, förarbeten 

och andra rättskällor på samma sätt som Regeringsrätten.
33
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2.2.4. Proportionalitetsprincipen 

Grundtanken med proportionalitetsprincipen är att en juridisk åtgärd ska stå i 

rimlig proportion till vad som står att vinna med åtgärden.
34

 Myndigheter och 

domstolar ska alltså inte bruka mer våld mot den enskilda än vad nöden kräver.
35

 

Vid en juridisk åtgärd mot en skattskyldig bör en avvägning göras mellan å ena 

sidan rättssäkerheten och å andra sidan skatteutredningens effektivitet.
36

 Principen 

har funnits länge i den svenska rätten men har genom det ökande inflytandet av 

utländsk rätt blivit än mer aktuell. Det hänvisas allt oftare till principen i 

förarbeten, domar och doktrin, även inom skatterätten.
37

  

2.3. Sammanfattning 

Rättssäkerhet är ett begrepp som har getts många olika betydelser. En av den mest 

vedertagna användningen av begreppet är förutsebarhet i rättsliga 

angelägenheter. I denna uppsats utgår jag från Frändbergs tolkning av 

rättssäkerhetsbegreppet då han ställer upp följande krav som måste vara uppfyllda 

för att rättssäkerhet ska råda: För det första ska det finnas klara och 

överensstämmande regler. För det andra ska dessa finnas lätt tillgängliga för 

allmänheten och till sist ska man kunna lita på innehållet i reglerna. Vidare finns 

det flera, för rättssäkerheten, viktiga rättsprinciper. De viktigaste inom skatterätten 

är legalitetsprincipen, likhetsprincipen, objektivitetsprincipen samt 

proportionalitetsprincipen. Legalitetsprincipen innebär för skatterätten att ingen 

skatt får tas ut utan stöd i lag. Principen består av fyra aspekter som ska beaktas, 

föreskriftskravet, analogiförbud, retroaktivitetsförbud samt bestämdhetskravet. 

Både likhetsprincipen och objektivitetsprincipen finns reglerad i regeringsformen 

där den förre tar sikte mot allas likhet inför lagen medan den senare ställer krav på 

myndigheter och domstolars saklighet och opartiskhet i sitt utövande. 

Proportionalitetsprincipen innebär kort att en juridisk åtgärd ska stå i rimlig 

proportion till vad som står att vinna med åtgärden.  

För denna uppsats innebär rättssäkerhet främst att reglerna ska vara klara och 

överensstämmande vilket innebär att de som avser att köpa eller sälja de tjänster 

som omfattas av RUT-bestämmelserna med hjälp av lagtext och förarbeten ska 

kunna förutse konsekvenserna av sitt handlande. I kapitel fem görs en utvärdering 

av RUT-bestämmelserna där en stor del av denna utgår från de aktuella 

rättsprinciperna och hur reglerna ter sig ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  
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3. Skattereduktion för hushållsarbete 

I kapitlet redogörs för 67 kap. IL, om skattereduktion, närmare bestämt den del 

som rör skattereduktion för hushållsarbete. Kapitlet börjar med en bakgrund till 

RUT-bestämmelserna, vilket följs av en historisk tillbakablick vilken förklarar 

reglernas förändring. Slutligen behandlas gällande rätt. 

3.1. Bakgrund 

I slutet av mars 2007 överlämnade den borgerliga regeringen en proposition till 

riksdagen om skattelättnader för hushållstjänster m.m. Propositionen innehöll 

förslag om att skattereduktion skulle införas för utgifter för hushållsarbete. De 

tjänster som omfattas av hushållsarbete bör enligt regeringen vara sådana som kan 

anses höra till hushållsarbetes kärnområden. Detta kan t.ex. vara städning, 

matlagning, fönsterputsning etc. Reduktionen skulle innebära en minskning av 

skatten med hälften av utgifterna för det utförda arbetet upp till 50 000 kronor per 

person och år. Om kostnaderna för hushållsarbete under ett år understeg 1 000 

kronor skulle skattereduktion ej medges.
38

 Skattereduktionen kom att kallas för 

RUT-avdraget. De nya reglerna kom att träda i kraft 1 juli samma år och stod att 

finna under dåvarande skattebetalningslagen (1997:483), SBL.  

Syftet med skattereduktionen är framförallt att omvandla svarta arbeten till vita, 

samt att fler ska ta sig in på arbetsmarknaden. I propositionen hänvisar man till en 

av Skatteverket gjord undersökning om svartarbetets omfattning. Den visar att den 

största kategorin som utfört svartarbete är fackutbildade arbetare och att det svarta 

arbetet är väldigt vanligt när det gäller hushållstjänster. Det svarta arbetet 

motsvarar enligt undersökningen 20 000 stycken årsarbeten. Av dessa kan ca 

9 000 hänföras till djurpassning och ytterligare 2 000 till barnpassning.
39

 Även 

städtjänster och trädgårdsarbete är vanliga inom den svarta sektorn. Med 

skattereduktionen skulle det inte längre löna sig att betala svart för de aktuella 

tjänsterna och efterfrågan på vita jobb skulle öka vilket i sin tur medför fler vita 

arbetstillfällen.
40

 Den privata konsumtionen av hushållstjänster uppgick år 2005 

till nästan 2.1 miljarder kronor. Skattereduktionen skulle enligt beräkningar 

medföra att efterfrågan ökar med 25 procent.
41

 

RUT-bestämmelserna skulle dessutom möjliggöra för fler att kombinera familjeliv 

med arbetsliv på lika villkor. I propositionen hänvisas till tidigare gjorda studier 

som visar att det i många hushåll är vanligt att det är framförallt kvinnor som 

minskar sitt betalda arbete i förmån för att utföra obetalt hushållsarbete. Med 

systemet skulle villkoren mellan kvinnor och män bli mer lika, då fler kvinnor ska 

kunna utnyttja skattereduktionen för hushållstjänsterna och därmed kunna utföra 
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betalt arbete i större utsträckning. Vidare ska personer som saknar en mer 

omfattande yrkesutbildning kunna utföra de aktuella tjänsterna.
42

  

3.2. Historik 

Reglerna om skattereduktion för hushållsarbete har sedan 2007 genomgått flera 

förändringar, för vilka nedanstående avsnitt avser behandla. 

Vid lagens ikraftträdande skulle tre villkor vara uppfyllda för att skattereduktion 

skulle kunna tillgodoräknas:  

1. Det utförda hushållsarbetet skulle ske i den sökandes eller dennes förälders 

hushåll, under förutsättning att föräldern var bosatt i Sverige.  

2. Den som utförde hushållsarbetet skulle inneha F-skattesedel. Om det var 

fråga om utländskt företag skulle intyg eller handling finnas som 

motsvarade F-skattesedel i fråga om skatter och avgifter i hemlandet. 

3. Arbetet fick inte utföras av närstående eller närståendes företag.
43

  

För att sedan kunna ta del av skattereduktionen skulle en skriftlig ansökan till 

Skatteverket göras med uppgifter som avsåg bland annat underlaget för den 

skattereduktion som begärdes, vart arbetet utfördes, uppgifter om den som utfört 

arbetet etc. Efter att Skatteverket godkänt skattereduktionen tillgodoräknas denna 

i samband med debitering av den slutliga skatten på grund av taxeringen för det 

beskattningsår som arbetet utförts. Skattereduktionen räknades alltså av mot 

kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt samt den dåvarande 

förmögenhetsskatten.
44

 Detta system gjorde att köparen av tjänsten kunde få ligga 

ute med pengarna i upp till 23 månader.
45

 

De flesta remissinstanserna ställde sig positiva till propositionen om 

skattereduktion för hushållsarbete.
46

 LO som var en av de få instanser som klart 

avslog förslaget ansåg att reduktionen skulle ge upphov till negativa 

fördelningseffekter då skattereduktionen främst skulle gynna förmögna hushåll. 

Vidare menade de att det var fel att bekämpa skattesmitning genom 

skattelättnader.
47

 JämO ansåg att förslaget inte var tillräckligt belyst ur 

jämställdhetssynpunkt för att kunna yttra sig. Flera remissinstanser ansåg 

dessutom att systemet skulle kunna komma att upplevas som onödigt krångligt för 

både Skatteverket och för enskilda och ville därför se ett enklare system med 

exempelvis checkar eller liknande som redan förekom i andra länder.
48

 

Skatteverket ställde sig i stort positiva till regeringens proposition med 

invändningar på några få punkter. De ansåg bland annat att begränsningarna för 
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att anlita närstående eller närståendes företag skulle tas bort, samt att 

förfarandereglerna för Skatteverkets utbetalningar skulle ses över för att minska 

oklarheterna gällande säljarens rättsliga status.  

Redan 28 juni, det vill säga dagarna innan lagen trädde i kraft, beslöt regeringen 

om att göra en översyn av bestämmelserna för skattelättnader för hushållstjänster. 

Anledningen var att man ville förenkla och effektivisera systemet samt att om 

möjligt minska administrationen. En analys av möjligheterna om att avskaffa 

begränsningen av att anlita eget eller närståendes företag skulle dessutom göras, 

utan att möjligheterna till missbruk öppnas.
49

 I samband med detta skrev 

Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, en artikel där hon belyste 

gränsdragningsproblemen som de nya reglerna hade fört med sig. Hon ville se att 

dessa skulle ses över i den då pågående översynen av bestämmelserna.
50

 

3.2.1. Översyn av bestämmelser för skattelättnader för hushållsarbete 

I juni 2008 färdigställdes översynen. Det huvudsakliga uppdraget var att lämna 

förslag om ett enklare och mer effektivt system än det dåvarande för att medge 

skattelättnader för hushållstjänster. Utgångspunkten var att hanteringen skulle 

vara så enkel som möjligt för de enskilda hushållen. För att minska 

administrationen ville man se över möjligheten att den som söker 

skattereduktionen inte ska behöva ansöka om den hos Skatteverket. Man skulle 

även undersöka möjligheten att bevilja skattelättnad även i de fall då 

hushållsarbetet utförs av privatpersoner vilka inte innehar F-skattesedel. 

Dessutom skulle möjligheten att avskaffa begränsningen till att anlita eget eller 

närståendes företag och ändå få skattereduktion undersökas.
51

  

Privatperson anlitar F-skattesedelinnehavare 

Utredningens förslag var att ersätta systemet där köparen måste göra en ansökan 

till Skatteverket för att få skattereduktion för köp av hushållstjänster med ett 

system med preliminär och slutlig skattereduktion. Systemet skulle innebära att en 

privatperson som köper hushållstjänster av en F-skatteinnehavare endast betalar 

hälften av det angivna beloppet på fakturan. Det resterande beloppet skulle utgöra 

en skattelättnad för köparen och tillgodoräknas som en preliminär skattereduktion. 

Motsvarande belopp skulle utbetalas till säljaren efter begäran till Skatteverket.
52

 

Detta nya system kom att kallas fakturamodellen och är det som används idag.
53
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Kravet på F-skattesedel 

Utredningens förlag var att alla säljande företag ska kunna uppvisa F-skattesedel 

för att skattereduktion ska kunna tillgodoräknas. Förslaget innebar att även 

utländska företag måste inneha F-skattesedel, till skillnad mot tidigare 

bestämmelser. Förslaget innebär att då en köpare anlitar ett säljande företag med 

F-skattesedel ska fakturamodellen tillämpas.
54

 Vidare föreslogs det att personer 

som köper hushållstjänster av en fysisk person utan F-skattesedel ska kunna 

utnyttja RUT-bestämmelserna. Enligt förslaget bör ”reglerna utformas så att 

skatteplanering och skatteundandragande förebyggs.”
55

 Utredningen visade att ett 

slopat krav på F-skattesedel skulle öka köparnas valfrihet vilket skulle innebära 

att svartarbetet i sin tur skulle minska. Man fastslog att skattereduktionen inte 

kommer att kunna hanteras på samma sätt som då en säljare med F-skattesedel 

anlitas, dvs. fakturamodellen. Istället skulle skattereduktionen exempelvis kunna 

ske med den motsvarande kostnaden för erlagda arbetsgivaravgifter.
56

 

Beloppsgränser för skattereduktion 

I de tidigare bestämmelserna fick skattereduktion ske med högst 50 000 kronor 

per person och år. Underlaget för skattereduktion fick inte vara lägre än 1 000 

kronor under ett år. Utredningens förslag var att den undre gränsen om 1 000 

kronor skulle tas bort. Motiveringen var att en sådan gräns gjorde systemet 

onödigt komplicerat. Om man istället tog bort den undre gränsen skulle 

administrationen minska för köpare, säljare och Skatteverket.
57

   

Möjlighet att anlita eget eller närståendes företag 

I uppdraget ingick även att analysera möjligheten att avskaffa begränsningen att 

anlita eget eller närståendes företag och ändå få rätt till skattereduktion. I de 

dåvarande bestämmelserna fick arbetet inte utföras av ”en närstående eller av ett 

företag i vilket sökanden eller närstående till denne, direkt eller indirekt, genom 

ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande.”
58

 Utredningens förslag 

var att slopa begränsningen om att anlita eget eller närståendes företag, så länge 

arbetet inte utförts av den sökande eller någon i dennes hushåll. Motiveringen var 

framförallt att gränsdragningsproblemen om vem som kan anses ha väsentligt 

inflytande skulle försvinna, samt att alla personer behandlas på ett likartat sätt.
59

 

De förslag som arbetats fram av utredningen föreslogs träda i kraft 1 januari 2009. 
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3.2.2. Skatteverkets yttrande över betänkande Skattelättnader för 

hushållstjänster 

Redan den 18 augusti 2008 redovisade Skatteverket sitt yttrande över betänkandet 

där de höll med om vikten av att förenkla det dåvarande systemet, framförallt för 

de enskilda hushållen. De hade inget att anmärka på gällande förslaget om 

fakturamodellen, systemet som innebar att köparen av hushållstjänster tillgodogör 

sig skattereduktionen redan i samband med köpet. Dock hade de invändningar 

mot förfarandereglerna gällande utbetalningar till det säljande företaget. De 

menade att förslaget var oklart gällande säljarens rättsliga status och ansåg därför 

att förslaget behövde kompletteras med regler avseende säljarens rättigheter och 

skyldigheter vid begäran om utbetalning. Vidare menade de att förslaget som 

skulle innebära att säljaren efter en enkel begäran skulle få ersättning av 

Skatteverket skulle medföra en ökad risk för fusk. Deras motförslag var att 

säljaren skulle ange vilken typ av hushållsarbete som utförts i samband med 

begäran av ersättning. Förslaget med fakturamodellen skulle även medföra att 

Skatteverket får en helt ny roll som utbetalare av säljarens ersättning. Detta skulle 

medföra ett behov av ett nytt rigoröst datasystem vilket beräknas kosta 20 – 40 

miljoner kronor och löpande kostnader på ca 19 miljoner kronor per år. 

Skatteverket menade att utveckla ett sådant system skulle ta tid, varför de ansåg 

att de nya bestämmelserna inte bör tas i bruk innan 1 januari 2010.
60

 

Skatteverket hade inte heller något att erinra mot att den som köper 

hushållstjänster av en person utan F-skattesedel skulle kunna få skattereduktion, 

då det var ett steg i rätt riktning till att motverka svartjobben. Dock ifrågasatte de 

förslaget om att skattereduktionen skulle motsvara arbetsgivaravgifterna då 

reduktionen förmodligen inte skulle räcka för att locka privatpersoner att redovisa 

betalningen för det utförda arbetet. Vad gäller förslaget om att möjliggöra köp av 

hushållstjänster av eget eller närstående företag var de betydligt mer reserverade. 

Skatteverket menade att bestämmelserna lätt skulle kunna kringgås, och att de 

föreslagna reglerna om att hushållsarbetet inte får utföras av någon i hushållet 

skulle bli väldigt svårkontrollerat och i praktiken verkningslöst.
61

  

3.2.3. Regeringens proposition – Ett enklare system för 

skattereduktion för hushållsarbete 

Den 28 november 2008 lämnade regeringen över en proposition till riksdagen 

med förslag om ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete. 

Underlaget för propositionen var den översyn av bestämmelserna som 

färdigställdes i juli samma år, vilken redogjordes för i föregående avsnitt. I 

propositionen föreslogs att den så kallade fakturamodellen skulle ersätta det 

tidigare systemet. Vidare föreslogs det att även en privatperson som köper 

hushållstjänster av en privatperson utan F-skattesedel skulle kunna få 

skattereduktion med ett belopp som motsvarade de arbetsgivaravgifter som 
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redovisats för arbetet. Det förslogs dessutom att ett slopande av begränsningen att 

anställa eget eller närståendes företag skulle göras, samt att den lägre 

beloppsgränsen om 1 000 kronor skulle tas bort. Det förslogs att de nya 

bestämmelserna skulle inordnas i ett nytt kapitel i inkomstskattelagen, kapitel 

67.
62

 De nya reglerna trädde, efter propositionens förslag, i kraft 1 juli 2009. 

3.2.4. Regeringens proposition – Skattereduktion för läxhjälp 

Det har visat sig att skattereduktionen för hushållsarbete som avser barnpassning 

har medfört tillämpningssvårigheter i fråga om vad bestämmelsen är avsedd att 

omfatta när det gäller läxhjälp. När lagen om skattereduktion för hushållsarbete 

infördes framhölls att en barnvakt som samtidigt hjälpte barnet med dess läxor 

skulle omfattas av skattereduktionen eftersom läxhjälpen ansågs ha nära koppling 

med själva barnpassningen.
63

 Det har enligt Skatteverket funnits en betydande 

gråzon mellan barnpassning och läxhjälp. För att tydliggöra och underlätta 

tillämpningen av RUT-bestämmelserna, omfattas från och med 1 januari i år 

läxhjälp av hushållsarbete.
64

 Enligt propositionen ska skattereduktionen omfatta 

hjälp med läxor och annat skolarbete till elever i grundskola, gymnasieskola och 

motsvarande skolformer under förutsättning att hjälpen sker i eller i nära 

anslutning till elevens bostad.
65

  

Remissinstanserna hade blandade åsikter om förslaget. Almega, 

Intresseföreningen för hushållsnära tjänster och My Academy ansåg att förslaget 

skulle underlätta tillämpningen av de nuvarande reglerna och samtidigt innebära 

en avlastning för föräldrar och därmed ett ökat arbetsutbud. 

Ekonomistyrningsverket, vilka avstyrkte förslaget, ansåg å andra sidan att läxhjälp 

inte kan jämföras med övrig verksamhet som ger rätt till skattereduktion samt att 

det ligger på kommunernas ansvar att se till att eleverna har tillgång till hjälp- och 

stödundervisning. Statens skolverk menade att förslaget inte skulle hjälpa de 

elever vilka inte har resursstarka föräldrar och skulle hellre se en insats som 

hjälper alla elever.
66

 

Även Skatteverket ställde sig kritisk till det nya förslaget om att läxhjälp skulle 

omfattas av skattereduktion för hushållsarbete. De menade att det ännu inte var 

klarlagt om förslaget skulle innebära mindre kontroll- och gränsdragningsproblem 

och poängterade vikten av stabila regler. Om förslaget trots allt skulle komma att 

genomföras ville de se att de nya reglerna så långt som möjligt skulle förebygga 

nya gränsdragningsproblem. Vidare ville de se en tydlig gränsdragning av vem 

som ska kunna utföra tjänsterna i fråga för att det inte ska handla om en 

specialisttjänst, vilket enligt förarbetena inte ger rätt till skattereduktion.
67

 Det 
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sistnämnda anförandet ansåg regeringen inte vara lämpligt då de menade att det i 

så fall skulle medföra gränsdragningsproblem avseende vilka som skulle kunna 

utföra läxhjälpen.
68

 

3.3. Gällande rätt 

Reglerna om skattereduktion, eller de så kallade RUT-bestämmelserna, återfinns 

idag i 67 kap. IL och i lag om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete 

(2009:194), HUSFL.  

Skattereduktionen får inte överskrida 50 000 kronor per person och beskattningsår 

och räknas av mot den kommunala och statliga inkomstskatten, den statliga 

fastighetsskatten samt den kommunala fastighetsavgiften.
69

 

För få rätt till skattereduktionen ska man enligt 67 kap. 11 § IL, vid 

beskattningsårets utgång ha fyllt 18 år och, enligt huvudregeln, varit obegränsat 

skattskyldig under någon del av beskattningsåret. Vidare ska man ha haft utgifter 

för utfört hushållsarbete, fått förmån av hushållsarbete eller ha redovisat 

ersättning för utfört hushållsarbete i en förenklad arbetsgivardeklaration. 

Skattereduktionen tillgodoräknas genom att köparen av tjänsten och säljaren 

kommer överens om att köparen betalar hälften av arbetskostnaden. Säljaren gör 

därefter en begäran till Skatteverket om utbetalning av det resterande beloppet. 

Köparen ska i sin självdeklaration göra en begäran om slutlig skattereduktion med 

halva fakturabeloppet. I samband med slutskattebeskedet medges köparen 

slutgiltig skattereduktion motsvarande den preliminära reduktionen under 

förutsättning att skatteunderlaget räcker till.
70

 Detta förfarande har kommit att 

kallas fakturamodellen. Säljaren ska, för att kunna få utbetalning av Skatteverket, 

vara godkänd för F-skatt. En privatperson kan dock köpa hushållstjänster av en 

annan privatperson utan F-skattesedel och ändå få skattereduktion. 

Skattereduktionen tillgodoräknas då med ett belopp som motsvarar de, i den 

förenklade inkomstdeklarationen, redovisade arbetsgivaravgifterna. 

3.3.1. Villkor för skattereduktion 

I 67 kap. 15-17 §§ IL, framgår vilka villkor som ska vara uppfyllda för att 

skattereduktion ska medges. Det utförda hushållsarbetet ska vara hänförligt till 

den som begär skattereduktionen eller dennes förälders hushåll. I förarbetena 

preciseras utrycket ”hänförligt till bostaden”, och det framgår att hushållsarbetet i 

huvudsak ska ske i eller i nära anslutning till bostaden för att skattereduktion ska 

medges.
71

 Enligt 67 kap. § 14 IL är bostad att avse som utrymme som med 

nyttjande- eller äganderätt helt eller till väsentlig del används för boende inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Även biutrymmen som garage, 

tvättstuga och förråd räknas med i begreppet bostad.  
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Hushållsarbetet får inte utföras av den som begär skattereduktionen eller av någon 

närstående till denne enligt § 15 st. 2. 

3.3.2. Tjänster som omfattas av hushållsarbete 

De tjänster som enligt förarbetena bör omfattas av en skattereduktion är i första 

hand sådana som kan sägas tillhöra hushållsarbetets kärnområden. Vidare ska det 

vara fråga om normalt och sedvanligt arbete som inte kräver någon 

specialutbildning.
72

  

Av 67 kap. § 13 IL framgår att med hushållsarbete avses följande: 

1. Städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden. 

2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden. 

3. Matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden. 

4. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.  

5. Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller 

i trädgård i nära anslutning till bostaden. 

6. Barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och 

hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande. 

7. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som 

utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, 

bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande ärenden. 

8. Hjälp med läxor och annat skolarbete till elever i skolformer som avses i 10-13, 15 

och 18 kap. samt 24 kap. 2-7 §§ skollagen (2010:800) när hjälpen utförs i eller i 

nära anslutning till bostaden. 

3.4. Sammanfattning 

Lagen om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete (2007:346), som den först 

hette, trädde i kraft den 1 juni 2007. Den 1 januari 2008 döptes den om till lagen 

om skattereduktion för hushållsarbete (2007:346) och återfinns idag i 67 kap. IL 

och i lag om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete (2009:194), 

HUSFL. Lagen går kortfattat ut på att personer som köper hushållstjänster ska 

kunna få skattereduktion med hälften av fakturabeloppet, upp till 50 000 kronor 

per år. De tjänster som omfattas av RUT-bestämmelserna är: städarbete, vård av 

kläder, matlagning, snöskottning, trädgårdsarbete, barnpassning, annan omsorg 

samt läxhjälp. Syftet med bestämmelserna är främst att omvandla svarta jobb till 

vita samt att få in fler på arbetsmarknaden.  

Reglerna har genomgått flera små och stora förändringar sedan de först infördes. 

Från början var man tvungen att ansöka om skattereduktionen till Skatteverket, 

vilka skulle godkänna den innan man fick ta del av skattereduktionen. Detta 

förfarande innebar, förutom att det krävdes stora administrativa resurser av 

Skatteverket, att de som sökte skattereduktionen kunde få ligga ute med pengarna 

upp till 23 månader. Efter en omfattande översyn av bestämmelserna gjordes en 

del förändringar. Den största skillnaden efter denna översyn var att man införde 

den så kallade fakturamodellen. Denna modell innebär att den som köper de 
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aktuella tjänsterna får en preliminär skattereduktion direkt vid köpet genom att 

endast betala halva fakturabeloppet. Säljaren ansöker hos Skatteverket, efter att 

arbetet är slutfört och köparen har betalt, om utbetalning av den resterande delen 

av beloppet som köparen inte har betalat. I samband med köparens 

beskattningsbeslut medges denne den slutgiltiga skattereduktionen motsvarande 

den preliminära skattereduktionen, under förutsättning att beskattningsunderlaget 

täcker den preliminära reduktionen. 

Skatteverket var i det stora hela för förslaget men ansåg att det behövde utvecklas 

för att minska gränsdragningsproblem och att reglerna om vilka tjänster som 

skulle komma att omfattas behövde bli tydligare. Thörnroos önskan om att dessa 

problem skulle tas upp i översynen fick inget gehör, utan bortsågs från helt. I 

nästkommande kapitel redogörs för vissa problemområden och utvalda rättsfall 

kommer att behandlas för att illustrera dessa problem.   
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4. Problemområden inom RUT-systemet 

I följande kapitel redogörs för vissa problemområden som kan urskiljas inom 

RUT-systemet. Jag har även valt att belysa gränsdragningsproblematiken med att 

granska utvalda rättsfall. Vidare lämnas förslag på åtgärder som kan göras för 

att förbättra systemet. 

För att lagregler ska fungera och ha förtroende av folket är det viktigt att de är 

tydliga och enkla att förstå samt att de är enkla att administrera och tillämpa. Inom 

skatterätten är det viktigt att den som är skattskyldig ska kunna förutse vilka 

skattemässiga konsekvenser som uppstår av ens handlande. Vad gäller reglerna 

för skattereduktion för hushållsarbete bör det tydligt framgå för de personer som 

köper eller säljer de aktuella tjänsterna vilka tjänster som faktiskt omfattas av 

reglerna. Dagens utformning av RUT-bestämmelserna uppfyller inte dessa 

kriterier.  

I följande avsnitt redogörs för vissa områden som har medfört 

gränsdragningsproblem sedan lagen om skattereduktion för hushållsarbete 

infördes. Först tas begreppen ”i eller i nära anslutning till bostaden” och 

”närstående” upp, där problematiken kring dessa uttryck förklaras. Vidare 

analyseras de tjänster som omfattas av RUT-bestämmelserna ingående. De 

tjänster som enligt mig har gett upphov till störst gränsdragningsproblem ges där 

än mer utrymme för analys där även förslag på förbättringsåtgärder lämnas.  

4.1. I eller i nära anslutning till bostaden 

Som tidigare nämnts framgår det av lagtext och förarbeten att det krävs att det 

utförda arbetet ska ske i eller i nära anslutning till bostaden för att ge rätt till 

skattereduktion. Nämnda krav beror på att regeringen vill undvika 

gränsdragningsproblem.
73

 I lagtexten preciseras inte begreppet närmare, men i 

förarbetena har man gjort ett försök till att ge en bättre definition. Där kan det 

utläsas att med begreppet bostad menas ”utrymme som med nyttjanderätt eller 

äganderätt helt eller till väsentlig del används för boende inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet.”
74

 Även biutrymmen till bostaden räknas med i 

begreppet där man exemplifierar detta med garage, förråd och tvättstuga, även 

tvättstuga som delas av flera, i exempelvis flerfamiljshus.
75

 Hotell, pensionat eller 

vandrarhem räknas inte med i begreppet bostad.
76

 Även om begreppet bostad kan 

te sig vagt så är det bisatsen eller i nära anslutning till bostaden som har ställt till 

mest problem. I förarbetena kan man utläsa att arbeten utförda på tomt, trädgård, 

garageuppfart och gårdsplan anses vara i nära anslutning till bostaden, medan 
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arbeten utförda på grannens fastighet eller på allmänningar och samfälld mark inte 

anses vara i nära anslutning till bostaden.
77

  

Problematiken med vad som menas med i nära anslutning till bostaden illusteras 

bland annat av fallet från Kammarrätten i Sundsvall 2008-12-16 där man ändrade 

dåvarande länsrättens beslut i ett mål om snöskottning.
78

 Den klagande hade blivit 

nekad skattereduktion för utgift avseende snöskottning och överklagade detta 

beslut till Länsrätten i Norrbotten. Hon anförde där att hon hyr en bilplats av sin 

hyresvärd och har köpt en tjänst som innebär att en person kommer och skottar 

bort snön från och runt hennes bil. Detta borde enligt henne ge rätt till 

skattereduktion då hon anser att arbetet har utförts i nära anslutning till bostaden. 

Skatteverket som är motpart vidhåller sitt beslut och anför att snöskottning som 

utförs på gemensamma eller allmänna utrymmen i hyreshus inte ger rätt till 

skattereduktion. De menar att dessa utrymmen är fastighetsägarens egendom och 

att tjänsten har utförts åt fastighetsägaren och inte åt hyresgästen. Länsrätten 

ansåg utifrån de uppgifter den klagande hade lämnat att den förhyrda bilplatsen 

ligger i nära anslutning till bostaden och att tjänsten hon köpt avser hennes plats 

och bil och inte fastighetsägarens hela parkeringsplats. De hänvisade till 

förarbetena där det framgår att arbete som är berättigat till skattereduktion 

exempelvis kan avse snöskottning av en gårdsplan eller uppfartsväg som är i nära 

anslutning till bostaden.
79

 Länsrätten ändrade därför Skatteverkets beslut och 

förklarade att klagande hade rätt till skattereduktion.
80

 

Skatteverket överklagade beslutet till Kammarrätten i Sundsvall och åberopade 

vad som tidigare framförts samt anförde ytterligare att parkeringsplatsen inte 

ligger direkt utanför hennes hus, utan på en fastighet i kvarteret intill. 

Kammarrätten menade att parkeringsplatsen ligger närheten av hennes bostad 

vilket i viss mån skulle tala för att snöskottningen utförts i nära anslutning till 

hennes bostad. Dock bedömde de utifrån förarbetena att begreppet i nära 

anslutning till bostaden skulle ges en mer begränsad innebörd som därmed inte 

omfattar hennes parkeringsplats vilken inte var belägen på den fastighet där hon 

hade sin bostad. Kammarrätten ändrade därför länsrättens dom och avslog 

sökandes begäran om skattereduktion.
81

 

Även matlagning är en tjänst som omfattas av RUT-bestämmelserna under 

förutsättning att matlagningen sker i eller i nära anslutning till bostaden. Som 

tidigare nämnts har Thörnroos pekat på ytterligare behov av gränsdragningar inom 

det aktuella området. Hon visar detta med ett träffande exempel där hon frågar sig 

om en person som bor på ett seniorboende har rätt till skattereduktion för utgifter 

avseende matlagning som sker i den gemensamma matsalen på seniorboendet. 

                                                 
77

 Prop. 2006/07:94 s. 41-42 
78

 Kammarrätten i Sundsvall 2008-12-16 mål nr 2887-08 
79

 prop. 2006/07:94 s. 41 
80

 Länsrätten i Norrbotten 2008-08-29 mål nr 1162-08 
81

 Kammarrätten i Sundsvall 2008-12-16 mål nr 2887-08 



28 

 

Hon påpekar dock att Skatteverket inte anser att detta skulle medge rätt till 

skattereduktion då deras uppfattning är att detta bör jämställas med 

cateringtjänster, vilket även jag håller med om.
82

 Men om man ser helt krasst på 

vad som står i lagtext och förarbeten, hur bör lagen då tolkas? Till att börja med 

bör seniorboendet utifrån tidigare redogörelse av begreppet bostad, inte kunna 

anses vara något annat än just bostad. I 67 kap. 13 § p. 3 IL, kan man endast utläsa 

att till hushållsarbete avses matlagning som utförs i eller i nära anslutning till 

bostaden. För att få en mer klar bild av vad som omfattas av bestämmelserna 

måste förarbetena granskas. Där framgår det, likt lagtexten, att matlagning 

omfattas av bestämmelserna under förutsättning att det sker i eller i nära 

anslutning till hemmet. Vidare omfattas, enligt förarbetena, även matlagning som 

sker utomhus om det sker i nära anslutning till bostaden, t.ex. grillning i 

trädgården.
83

 Vad gäller catering utrycks bestämmelserna enligt följande:  

”Däremot ingår inte avhämtning av mat eller catering då detta arbete inte utförs i eller i 

nära anslutning till bostaden”.
84 

Emellertid sägs ingenting om catering som sker i nära anslutning till bostaden. 

Skulle en sådan tjänst då omfattas av RUT-bestämmelserna? Enligt min mening 

bör matlagningstjänsten i detta fall, utifrån ovanstående resonemang, kunna anses 

ligga i nära anslutning till bostaden, varför denna ska kunna omfattas av 

skattereduktionen. Dock tror jag inte att någon skulle få skattereduktion i ett 

liknande fall då det torde gå emot syftet med bestämmelserna samt Skatteverkets 

ställningstagande. Men det skulle vara intressant se hur domstol eller 

Skatterättsnämnden skulle argumentera vid bedömningen av ett dylikt fall. Det är 

tydligt att gränsdragningar bör göras inom det aktuella området.  

Anledningen till begränsning ”i eller i nära anslutning till bostaden” var enligt 

förarbetena att man ville underlätta gränsdragningen. Även om syftet var gott så 

har begränsningen lett till nya gränsdragningsproblem där frågor som ”vad avses 

med biutrymmen” och ”vad menas med i nära anslutning till bostaden” har 

aktualiserats. Om begränsningen ska finnas kvar bör den åtminstone preciseras. 

Lagstiftaren skulle kunna öka på listan ytterligare med vad som avses med 

biutrymmen och även peka på sådana utrymmen som inte är det, i syfte att 

underlätta för de som avser att dra nytta av RUT-bestämmelserna. Vidare skulle 

det behöva bli tydligare med vad som avses med ”i nära anslutning till bostaden”. 

Ett ytterligare sätt att undvika gränsdragningar med vad som omfattas av uttrycket 

”i nära anslutning till bostaden” skulle kunna vara att precisera uttrycket med att 

hushållsarbeten utförda i bostaden eller på dess fastighet ger rätt till 

skattereduktion. 
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I samband med praktik på Drivhuset där jag tillsammans med två studiekamrater 

hjälpte Drivhusets entreprenörer med framförallt skattefrågor, kom vi i kontakt 

med Hanna. I detta möte stötte vi på ytterligare problem med begreppet i eller i 

nära anslutning till bostaden. Hanna bedriver sedan december 2011 sin 

verksamhet med läxhjälp i en enskild firma. RUT-bestämmelserna som är avsedda 

att skapa nya arbetsmöjligheter har istället fått motsatt effekt för henne. Då 

läxhjälp kom att omfattas av hushållsarbete i år, försvann Hannas konkurrenskraft. 

Hon är funktionshindrad och sitter i rullstol och därmed fysiskt hindrad från att 

kunna besöka många av eleverna i deras hem, vilket är en förutsättning för 

skattereduktion.
85

 Det är därför stor risk att hennes kunder istället vänder sig till 

andra företagare för att komma i åtnjutande av skattereduktionen. Hanna har fram 

till regeländringen på grund av sitt funktionshinder bedrivit sin verksamhet i 

handikappanpassade lokaler. Att tillåta skattereduktion utan att hon utför 

läxhjälpen i elevernas hem vore enligt Skatteverket numer ett icke acceptabelt 

undantag från en tydligt definierad lag.  

Detta fall grundar sig, till skillnad från övriga situationer, inte på några 

gränsdragningsproblem. Istället visar detta att en lagändring kan få negativa och 

till synes diskriminerande konsekvenser för den enskilde, och att reglerna i detta 

fall har blivit kontraproduktiva sett till dess syfte, nämligen att få in fler på 

arbetsmarknaden. Självklart är det omöjligt för lagstiftaren att förutse alla 

konsekvenser av införandet av en regel, men det kan tyckas vara djupt olyckligt 

att en enskild individ som faller mellan luckorna i lagen på grund av sitt 

handikapp riskerar att helt hamna utanför arbetsmarknaden.  

Då ett av de främsta syftena med RUT-bestämmelserna är att få in fler på 

arbetsmarknaden bör lagstiftaren även se till att inte stänga ute vissa 

samhällsgrupper från arbetsmarknaden. Funktionshindrade som inte kommer in i 

alla bostäder utelämnas i och med denna begränsning från arbetsmarknaden. Detta 

gjordes klart i ovanstående fall, men kan säkerligen uppkomma i fler situationer 

och inte bara för tjänsten läxhjälp. Om det är så att utföraren av en hushållstjänst 

är fysiskt hindrad från att kunna utföra den aktuella tjänsten i eller i nära 

anslutning till bostaden bör undantag från begränsningen kunna göras för att inte 

motverka syftet med systemet. Med hänsyn till likhetsprincipen eller 

likabehandlingsprincipen bör alla, oavsett fysisk kapacitet, ha rätt att konkurrera 

på lika villkor. Lagstiftaren skulle kunna införa att undantag kan ske under 

förutsättning att särskilda skäl finns, och att Skatteverket och domstolar då får ta 

ställning till varje sådant fall. Det blir visserligen mer arbete för berörda parter 

men sett ur likabehandlingssynpunkt skulle det enligt mig vara värt det. 

4.2. Närståendebegränsningen 

När lagen om skattereduktion för hushållsarbete infördes 2007 fick inte tjänsterna 

utföras av den som sökt skattereduktionen, närstående till denne eller av företag 
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ägda av den sökande eller närstående till denne.
86

 1 januari 2009 togs 

begränsningen att anlita eget eller närståendes företag bort. Begränsningen att den 

skattskyldige eller närstående till denne inte får utföra arbetet finns dock 

fortfarande kvar.
87

 Syftet med att man tog bort en del av begränsningen var att 

systemet lätt kunde utnyttjas och att gränsdragningsproblem om bland annat vad 

som avsågs med väsentligt inflytande i företaget skulle försvinna. Dock kvarstår 

vissa problem enligt Skatteverket. De menar att det fortfarande kan uppkomma 

situationer där skattereduktion inte borde medges, där nuvarande regler inte 

begränsar denna möjlighet. Detta kan exempelvis röra sig om situationer där 

personer bor i samma hushåll utan att vara närstående enligt lagens mening köper 

hushållstjänster av varandra. Det har även uppstått situationer där personer med 

företag i städbranschen bor tillsammans och anlitar städtjänster utav varandra. 

Företagaren kan alltså anlita och fakturera sin inneboende och sedan få rätt till 

skattereduktion.
88

 Med närstående avses enligt 2 kap. 22 § IL: 

 Make 

 Förälder 

 Mor- och farförälder 

 Avkomling eller avkomlings make 

 Syskon, syskons make och avkomling 

 Dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämna 

personerna är delägare i. 

I förarbetena förklaras att risken för missbruk ökar om hushållsarbetet kan utföras 

av personer som står den sökande nära och att man därför vill begränsa denna 

möjlighet.
89

 I utredningen Skattelättnader för hushållstjänster, som låg till grund 

för propositionen, föreslogs att begränsningen skulle omfatta personer som tillhör 

samma hushåll som den som begär skattereduktionen.
90

 Regeringen tyckte dock 

att begreppet närstående träffar en mycket vidare krets av personer med 

anknytning till den skattskyldige och att den avgränsningen var mer 

ändamålsenlig.
91

  

Som lagtexten nu är utformad omfattas alltså inte sambos av närståendebegreppet, 

vilket innebär att man idag kan köpa dessa tjänster av någon som man har levt 

med i flera år och få rätt till skattereduktion. Detta är nog, enligt min mening, inte 

vad regeringen avsåg då de införde reglerna. Det enklaste sättet att undvika detta 

problem skulle vara att vidga begränsningen till att även omfatta personer i 

samma hushåll som den skattskyldige. 

                                                 
86

 Prop. 2006/07:94 s. 7 
87

 Prop. 2008/09:77 s. 78 
88

Uppföljning och utvärdering av fakturamodellen för skattereduktion för hushållsarbete, s. 22 
89

 Prop. 2008/09:77 s. 80 
90

 SOU 2008:57 s. 159 
91

 Prop. 2008/09:77 s. 80 



31 

 

4.3. Tjänster som omfattas av hushållsarbete 

De tjänster som enligt regeringen bör omfattas av en skattereduktion är i första 

hand sådana som kan sägas tillhöra hushållsarbetets kärnområden. Vidare ska det 

vara fråga om normalt och sedvanligt arbete som inte kräver någon 

specialutbildning.
92

 

I § 13 IL punktas det upp vilka tjänster som omfattas av hushållsarbete och ger 

rätt till skattereduktion. Lagtexten ger dock enbart en övergripande bild av varje 

tjänsteområde, varför man får gå in i förarbetena för att få en mer precis 

definition.  

4.3.1. Städarbete 

Städ- och rengöringsarbete är som tidigare nämnts sådana tjänster som omfattas 

av RUT-bestämmelserna. Det är dock inte självklart vilka tjänster som omfattas 

av begreppet städarbete. Den första strecksatsen i § 13 IL anger att städarbete eller 

annat rengöringsarbete som utförs i bostaden är att avse med hushållsarbete. 

Enligt förarbetena ingår även diskning, fönsterputsning, dammsugning, 

dammtorkning, flyttstädning och skurarbete i begreppet städning. För att undvika 

gränsdragningsproblem ingår även flytt av möbler inom bostaden i anslutning till 

städning. Till rengöringsarbete omfattas även uppsättning av gardiner samt byte 

av glödlampor, proppar och liknande. Snickeriarbeten och omklädning- eller 

montering av möbler omfattas inte av bestämmelserna.
93

 

I förarbetena har man alltså listat ett antal exempel på vad som är att anse som 

städ- och rengöringsarbete. Det som ställer till det är, enligt min mening, när man 

utrycker sig i meningar som ”hushållsområdets kärnområden”, ”till sådana arbeten 

kan hänföras städning eller annat rengöringsarbete…” och ”i rengöringsarbete 

ingår även uppsättning av gardiner och gardinstänger samt byte av glödlampor, 

proppar och liknande.”
94

 Listan på vad som kan anses vara ”annat 

rengöringsarbete” och ”liknande” kan göras lång. Det framgår även av förarbetena 

att det ska vara sådant arbete som kan anses vara normalt och sedvanligt 

hushållsarbete som inte kräver någon specialistutbildning.
95

 Vart gränsen för vad 

som är normalt sedvanligt hushållsarbete och vad som anses vara sådant arbete 

som kräver specialistutbildning går är enligt mig ytterst oklart.  

Ett intressant exempel på när gränsdragningen inte är helt tydlig är när det 

kommer till rengöring av altan. Enligt Skatteverket är rengöring av altan en sådan 

tjänst som nu mer ger rätt till skattereduktion.
96

 Ändå kom det upp ett fall i 

Kammarrätten i Stockholm 2010 (mål nr 4663-09) där de bedömde motsatsen. Det 

var en man som hade anlitat en firma för att rengöra hans altan. Han fick av 
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Skatteverket ingen skattereduktion för detta, och överklagade efter avslag från 

länsrätten till Kammarrätten i Stockholm. Skatteverket anförde för det första att 

altanen inte är att hänföra till bostaden då det inte finns uppräknat i förarbetenas 

exemplifieringar av biutrymmen. För det andra anförde de att rengöring med 

högtryckstvätt inte kan vara att anse som sådant rengöringsarbete som ger rätt till 

skattereduktion enligt lagen om skattereduktion för hushållsarbete. Mannen 

menade istället att altanen är ett uterum i direkt anslutning till vardagsrummet, 

vilket är försett med tak och är inglasat. Rengöringen och inoljningen är därför en 

hushållsnära tjänst som är utförd i bostaden. Vidare anförde han att altanen bestod 

av tryckimpregnerat virke, vilket enligt rekommendationer, ska oljas in och 

rengöras en gång per år. Han menade att det aktuella arbetet har karaktären av 

rengöringsarbete som ska göras regelbundet i enlighet med förarbetena. Dessutom 

menade han att rengöring och inoljning av tryckimpregnerat virke inte kräver 

några specialistkunskaper. Firman som han anlitade använde sig av 

högtrycksspruta vid rengöringen av altanen, men enligt mannen kunde arbetet lika 

väl kunna ha skett med skurtrasa och skurhink och att firmans val av 

rengöringsmetod inte ska ligga honom till last. 

Vad gällde om altanen var att anse som bostad eller ej, gjorde kammarrätten 

bedömningen att altan bör betraktas som ett sådant biutrymme som hör till 

bostaden. Däremot bedömde de att rengöring med högtryckstvätt och inoljning 

inte är sådant sedvanligt hushållsarbete som avses i lagen om skattereduktion för 

hushållsarbete och avslog därför mannens överklagan.
97

 

Det är enligt mig anmärkningsvärt att Skatteverket för det första gör bedömningen 

att altanen inte skulle utgöra ett biutrymme till bostaden. Att de sedan tillsammans 

med kammarrätten gör bedömningen att rengöring med högtryckstvätt inte skulle 

vara sådant hushållsarbete som skulle omfattas av reglerna för skattereduktion är 

då mer förståeligt. Jag kan dock tycka att högtryckstvätt är ett sådant redskap som 

inte kräver några specialistkunskaper utan användningen av den är snarare ett sätt 

att förenkla och effektivisera arbetet. Utifrån vad som framgår av förarbetena har 

jag svårt att se varför mannen i ovanstående fall inte skulle ha fått rätt till 

skattereduktionen och hade önskat att kammarrätten hade gett en mer utförlig 

argumentation vid sin bedömning för att det i framtiden ska bli enklare att på 

förhand avgöra dylika fall. 

I förarbetena har man gjort en relativt omfattande exemplifiering av vad som är att 

anse som städ- och rengöringsarbete, vilket är bra.  Dock är det inte helt tydligt 

vad som menas med ”annat rengöringsarbete”, varför denna formulering bör 

omarbetas för att undvika svåra gränsdragningar. Vidare bör begreppen 

specialistkunskaper och specialistutbildning utvecklas då Skatteverket och 

kammarrätten ansåg att exempelvis högtryckstvätt är ett sådant redskap som 

kräver specialistkunskaper, vilket jag har svårt att hålla med om. Jag är tämligen 
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övertygad om att det för de flesta inte behövs någon specialutbildning för att 

kunna hantera en högtryckstvätt. Skulle man istället låta de personer som utför 

dessa tjänster använda sig av liknande redskap skulle det leda till än fler 

arbetstillfällen samt mindre behov av gränsdragningar för Skatteverket och 

domstolar, vilket alla parter vinner på. 

4.3.2. Vård av kläder 

Med klädvård avses enligt förarbetena tvättning, strykning, lagning, uppläggning, 

skoputs och liknande.
98

   

4.3.3. Matlagning 

Matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden omfattas av sådant 

hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion. Av förarbetena framgår att 

matlagning även ske i form av grillning i trädgården. Matlagning som sker för 

avhämtning eller leverens av mat till bostaden omfattas dock inte.
99

 

4.3.4. Snöskottning 

Snöskottning som sker i nära anslutning till bostaden omfattas av sådant arbete 

som ger rätt till skattereduktion. Enligt förarbetena kan snöskottningen 

exempelvis utföras på en gårdsplan eller uppfartsväg i nära anslutning till 

bostaden.
100

 

4.3.5. Trädgårdsarbete 

Enklare former av trädgårdsarbete som utförs på tomt eller i trädgård omfattas av 

hushållstjänsterna och ger rätt till skattereduktionen. Enligt förarbetena är en 

förutsättning för skattereduktionen att arbetet avser normalt, återkommande arbete 

som utförs i syfte att hålla tomten eller trädgården i acceptabelt skick och som inte 

kräver några speciallistkunskaper. Man har för tydlighetens skull gett exempel på 

sådana arbeten som omfattas. Dessa är häckklippning, gräsklippning, krattning 

och ogräsrensning. Trädgårdsarbeten som inte omfattas är planteringsarbeten, 

trädbeskäring, trädfällning eller anläggningsarbeten som utförs på tomten.
101

 Trots 

de exempel som finns uppräknade finns det fortfarande utrymme för 

gränsdragningsproblem. 

Thörnroos hävdar att antalet frågeställningar och gränsdragningar om vad för 

arbete som krävs för att hålla trädgården i acceptabelt skick är många. Hon frågar 

sig bland annat om man kan få skattereduktion för plockande av mördarsniglar 

och om viltsådda träd och småplantor räknas som ogräs eller träd.
102

 

Den sistnämnda frågan blev aktuell i och med ett rättsfall från 2009 (mål nr 4711-

09) där Kammarrätten i Stockholm ändrade länsrättens dom angående 
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skattereduktion för slyröjning. Fallet handlar om en kvinna som på grund av ålder 

inte längre orkade rensa slyn på sin tomt själv. Hon anlitade då en person som 

utförde arbetet åt henne. Skatteverket medgav dock ingen skattereduktion då de 

ansåg att sly är att jämställa med småträd, och trädfällning omfattas inte av sådant 

arbete som ger rätt till skattereduktion. Kvinnan överklagade till Länsrätten i 

Stockholm och anförde att hennes tomt är en naturtomt utan gräsmattor och 

planteringar där det bland annat växer sly. Hon har varje år rensat bort slyn själv 

för att kunna vistas på tomten, men orkar inte längre göra detta själv på grund av 

sin höga ålder, varför hon anlitade hjälp. Länsrätten konstaterade att slyröjning 

inte är att jämställa med trädfällning och ansåg att det snarare är sådant arbete som 

anges i förarbeten, det vill säga normalt återkommande arbete som utförs i syfte 

att hålla trädgården i acceptabelt skick och inte kräver några specialistkunskaper. 

De ansåg att arbetet är att jämställa med gräsklippning och ogräsrensning, varför 

de dömde till kvinnans fördel.
103

 

Skatteverket överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm (mål nr 4711-

09) med hänvisning av vad som tidigare anförts samt lade till att enbuskar, skott 

från träd och stickiga buskar (sly) inte är sådant ogräs som man kan dra upp för 

hand eller ta bort med gräsklippare. Vidare anförde de att kvinnan tidigare har röjt 

slyn själv med häcksax, motorsåg och lie, men det utförda arbetet nu, enligt 

fakturan hade skett med röjsåg, vilket är att jämställa med trädfällning snarare än 

ogräsrensning. Kammarrätten ansåg att slyröjning med röjsåg inte omfattas av 

sådant arbete som ger rätt till skattereduktion och ändrade därför länsrättens dom 

och gav bifall till Skatteverkets överklagan.
104

 

Jag anser att kammarrättens dom är anmärkningsvärt hård i detta fall. Det är enligt 

mig tveklöst att detta är en typ av återkommande arbete som måste göras för att 

hålla trädgården i acceptabelt skick och som inte kräver några specialistkunskaper 

i enlighet med förarbetena. Jag kan inte hålla med om att sly skulle kunna 

jämställas med träd, utan anser att detta mer handlar om vanlig ogräsrensning. 

Gränsdragningen mellan vad som anses vara ogräs och vad som anses vara träd är 

tydligen svårt att avgöra, vilket för mig är obegripligt. Detta är något som bör ses 

över och tydliggöras. Tidigare redogörelse över vad som bör göras avseende 

begreppen specialistkunskaper och specialistutbildning innefattar även detta 

tjänsteområde.  

4.3.6. Barnpassning 

Av sjätte strecksatsen § 13 framgår att barnpassning som utförs i eller i nära 

anslutning till hemmet omfattas av hushållsarbetet. Även hämtning och lämning 

av barn från och till förskola, skola, fritidsaktiviteter och liknande omfattas av 

bestämmelserna. Av förarbetena framgår det att barnpassningen även kan ske i 
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eller i nära anslutning till sökandes förälders hushåll, under förutsättning att denne 

är bosatt i Sverige.
105

 

4.3.7. Annan omsorg 

Utöver barnpassning omfattas även omsorg och tillsyn som en fysisk person 

behöver om den utförs i eller i nära anslutning till bostaden. Det kan enligt den 

sjunde strecksatsen § 13 även handla om att hjälpa till med bankbesök, besöka 

vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden. Av förarbetena framgår att 

omsorg och tillsyn kan bestå av att hjälpa till med skötsel av personlig hygien, på- 

och avklädnad, matning och liknande personliga bestyr.
106

 

4.3.8. Skattereduktion för läxhjälp 

Sedan 1 januari i år omfattas även läxhjälp av skattereduktionen i enlighet med 

kap. 67 13 § p. 8, IL. Syftet med att omfatta läxhjälp av reglerna var, som framgår 

av tidigare avsnitt, att få bort gråzonen mellan barnpassning och läxhjälp.
107

 

Däremot lämnar de nya reglerna utrymme för ytterligare gränsdragningsproblem. 

Enligt 67 kap. § 13 p. 8 IL gäller bestämmelsen hjälp med läxor och annat 

skolarbete när hjälpen sker i eller i nära anslutning till bostaden. Av förarbetena 

framgår att bestämmelsen gäller hjälp till barn och ungdomar som är elever i 

grundskolor, gymnasieskolor och motsvarande skolformer.
108

 

Innan reglerna om skattereduktion för läxhjälp introducerades kunde man i vissa 

fall ändå få rätt till denna skattereduktion. Detta rörde de fall då läxhjälpen skedde 

i samband med barnpassning för förskole- eller grundskoleelever.
109

 Skillnaden 

idag är att även gymnasieelever kan få skattereduktion för läxhjälp. Idag finns det 

gymnasieskolor inom de flesta områden. Man kan hitta gymnasieskolor som 

inriktar sig mot fotboll, golf, sportfiske, segling etc. Ska eleverna eller föräldrarna 

till eleverna i dessa skolor kunna anlita privathjälp för att lära sig binda 

fiskeflugor, göra knopar eller träna sig på att göra otagbara volleyskott? Jag tror 

att detta går utanför syftet med bestämmelserna och att lagstiftaren nog främst har 

tänkt sig att det är de mer traditionella ämnena som ska omfattas. Dock framgår 

det inte av vare sig lagtext eller förarbeten. Av förarbetena framgår endast att 

skattereduktionen omfattar hjälp med läxor eller annat skolarbete som hänför sig 

till läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för skolformen i fråga, under 

förutsättning att det sker i eller i nära anslutning till bostaden.
110

  

För att minimera gränsdragningsproblemen skulle lagstiftaren kunna begränsa 

läxhjälpen till att endast omfatta kärnämnena samt eventuellt räkna upp ytterligare 

relevanta ämnen i lagtexten eller förarbeten. På så vis slipper Skatteverket ta 
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ställning till om privathjälp avseende exempelvis flugbindning medger rätt till 

skattereduktion. 

4.4. Sammanfattning 

Utformningen av RUT-bestämmelserna har bidragit till flera 

gränsdragningsproblem avseende vilka tjänster som omfattas av reglerna. För det 

första har uttrycket i eller i nära anslutning till bostaden fått till följd att många 

har haft problem med att veta vad som egentligen omfattas av bostaden. 

Biutrymmen omfattas exempelvis till bostaden, men vad biutrymmen är står dock 

inte helt klart. Man har i förarbetena exemplifierat biutrymmen med tvättstuga, 

garage och förråd. Däremot ansåg inte Skatteverket att altan hör till bostaden, 

medan Kammarrätten i Stockholm bedömde motsatsen. Detta har gjort att 

Skatteverket har fått ändra sitt ställningstagande och altantvätt omfattas även 

enligt Skatteverket numer av sådant hushållsarbete som ger rätt till 

skattereduktion, under förutsättning att det inte sker med hjälp av högtryckstvätt. 

Närståendebegränsningen infördes av regeringen för att minska 

gränsdragningsproblemen. Begränsningen innebär att den skattskyldige eller 

dennes närstående inte får utföra de aktuella tjänsterna och sedan få rätt till 

skattereduktionen. Dock omfattas inte sambos av begreppet vilket gör att man kan 

få rätt till skattereduktion för en tjänst man har köpt av någon man levt med i flera 

år, något som torde gå emot syftet med begränsningen.  

Vidare kommer det ofta upp rättsfall som handlar om en särskild tjänst är 

berättigad till skattereduktionen eller ej. I lagtext och förarbeten är förklaringen av 

de tjänster som omfattas av bestämmelserna inte särskilt utförliga. Detta gör att 

Skatteverket och förvaltningsdomstolar ofta får ta ställning till om exempelvis 

slyröjning omfattas av trädgårdsarbete eller om det istället rör sig om trädfällning, 

om altantvätt får ske med högtryckstvätt eller inte och så vidare. De får med andra 

ord lägga ner stora resurser på att avgöra småsaker vilket eventuellt skulle gå att 

undvika med en tydligare lagstiftning. Vad som kan göras för att minska 

gränsdragningsproblematiken är främst att tydliggöra vad som egentligen avses 

med de olika tjänsterna samt att undvika otydliga formuleringar vilka lämnar 

utrymme för allt för vidlyftiga tolkningar.  
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5. Sammanfattning och avslutande kommentarer 

I detta avslutande kapitel presenteras en avslutande diskussion där syftet med 

uppsatsen besvaras. En sammanfattande utvärdering av RUT-bestämmelserna 

görs, vilken framförallt grundar sig på de problemformuleringar som ställdes i 

det inledande kapitlet. 

Syftet med denna uppsats är att analysera gällande RUT-bestämmelser ifråga om 

vissa gränsdragningsproblem samt att utreda huruvida bestämmelserna bör ändras 

för att inte strida mot kraven på förutsebarhet och likabehandlingsprinciper samt 

att lämna förslag på förbättringsåtgärder.  

Lagen om skattereduktion för hushållsarbete har, som framgår av kapitel tre, varit 

i ständig förändring sedan den först infördes. Detta beror på att lagstiftaren dels 

vill förenkla och tydliggöra RUT-bestämmelserna ytterligare och dels vill få bort 

fler svartjobb från marknaden. Detta har bland annat mynnat ut i den så kallade 

fakturamodellen infördes samt att tjänster som till exempel läxhjälp har kommit 

att omfattas av bestämmelserna. Det är en bra inställning att hela tiden vilja 

förbättra och utveckla systemet, men än idag uppfyller enligt mig inte lagen några 

av de skatterättsliga principer som har behandlas och därmed de krav som kan 

ställas ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Vilka gränsdragningsproblem finns det idag mellan de tjänster som kan 

betraktas som hushållsnära och de som inte betraktas som det enligt RUT-

bestämmelserna? 

Av tidigare kapitel framgår det tydligt att lagen om skattereduktion för 

hushållsarbete i dag är komplicerad och att bestämmelserna däri ofta är svåra att 

förutse. Främst handlar det om vilka tjänster som faktiskt omfattas av 

bestämmelserna samt otydliga formuleringar i lagtext och förarbeten vilket leder 

till gränsdragningsproblem vilket i sin tur gör det svårt för de som vill köpa och 

sälja de aktuella tjänsterna att veta vad som gäller. Detta har gjort att Skatteverket 

och domstolar ofta får ta ställning till dessa problem då de ska avgöra vilka 

tjänster som omfattas av reglerna. De får med andra ord lägga ner stora resurser på 

att avgöra ofta små detaljer, vilket gör systemet ineffektivt. Frågan är då om lagen 

skulle kunna anses strida mot likhetsprincipen? Enligt Höglund med flera ställer 

likhetsprincipen krav på en korrekt och konsekvent beskattning och att staten drar 

in skatt på ett effektivt sätt vilket ökar de skattskyldiges förtroende för systemet. 

Detta resonemang talar för att RUT-bestämmelserna skulle strida mot denna 

princip då Skatteverket som sagt får avsätta stora resurser till att avgöra små 

detaljer istället för att lägga de resurserna på övrig inkomstbeskattning. Vidare 

skulle reglernas otydlighet kunna bidra till ett minskat förtroende för systemet. 

Som tidigare nämnts krävs det att reglerna ska vara klara och överensstämmande 

för att systemet ska kunna uppfattas som rättssäkert. Vidare ställer 

legalitetsprincipen krav på förutsebarhet, det vill säga att man ska kunna förutse 

konsekvenserna av sitt handlande med hjälp av lagtext och förarbeten. Idag brister 
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RUT-bestämmelserna med hänsyn till tidigare redogörelse på den punkten. En 

annan aspekt av legalitetsprincipen som ska beaktas är det så kallade 

bestämdhetskravet, vilken tar sikte på att undvika en medveten vag utformning av 

lagen så att eventuella oklarheter inte ska kunna utnyttjas av Skatteverket eller 

domstolar till den skattskyldiges nackdel. I rättsfallet gällande slyröjning medgavs 

en kvinna inte skattereduktion eftersom kammarrätten gick på Skatteverkets linje 

och ansåg att sly är att likställa med träd.
111

 Även om det kan tyckas 

anmärkningsvärt att jämställa slyröjning med trädfällning finns det inget i lagtext 

eller förarbeten som visar på motsatsen och varför Skatteverket och domstolarna 

inte skulle döma till den skattskyldiges nackdel, vilket är ett resultat av regelns 

otydliga formulering. Det är enligt mig gränsfall om lagen om skattereduktion 

därmed skulle strida mot denna aspekt av legalitetsprincipen. Jag tror visserligen 

inte att lagstiftaren medvetet har utformat lagen så pass vag som den gjorts, 

däremot skulle, och bör den kunna göras mer tydlig än vad den idag är, vilket 

skulle minska liknande gränsdragningsproblem. 

Vilka förbättringar ur förutsebarhetssynpunkt bör göras för att undvika sådana 

tillämpningsproblem? 

För att undvika ovanstående tillämpningsproblem och för att lagen ska uppfylla 

nämnda rättssäkerhetskrav behöver den omarbetas. De skattskyldiga som avser att 

köpa eller sälja de aktuella tjänsterna ska ur lagtext och förarbeten kunna utläsa 

vilka tjänster som omfattas av bestämmelserna. Oklara formuleringar och begrepp 

så som ”i gott skick”, ”hushållsarbetets kärnområden”, ”specialistutrustning” och 

så vidare som idag ger upphov till långtgående tolkningar och gränsdragningar 

behöver ses över och omarbetas. Närståendebegränsningen bör utvidgas till att 

även omfatta personer i samma hushåll som den skattskyldige, det vill säga 

sambos. Kravet på att hushållsarbetet ska vara utfört i eller i nära anslutning till 

bostaden skulle kunna preciseras genom att omfatta den fastighet vilken bostaden 

är belägen på i syfte att undvika svåra gränsdragningar. Detta skulle i sin tur 

innebära att Skatteverket och domstolar inte behöver ägna lika mycket resurser åt 

att avgöra gränsdragningsproblem. 

 

Bör lagens omfångsområde ändras av likabehandlingsskäl så att inte vissa 

grupper diskrimineras? 

Lagstiftaren måste se till att alla har chansen att ta del av systemet med RUT-

bestämmelserna. På grund av lagens utformning kan idag många 

funktionshindrade inte utföra flera av de tjänster som omfattas av bestämmelserna 

då de inte kommer in i alla kunders bostäder. Med hänsyn till 

likabehandlingsprincipen måste därför reglerna som begränsar denna 

samhällsgrupp göras om. En möjlighet är att införa att undantag från att tjänsten 

ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden kan ske om särskilda skäl 

föreligger. 

                                                 
111

 Se avs. 4.3.5. 
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