
 

Finansdepartementet 
103 33 Stockholm 

Yttrande 
23 juli 2007 
Dnr: 6-12-07 
 

 

 
Konjunkturinstitutet, Box 3116, Kungsgatan 12-14, SE-103 62 Stockholm 
tel +46 8 453 59 00, fax +46 8 453 59 80, ki@konj.se, www.konj.se 

 
Promemorian Skattelättnader för förmån av hushållstjänster 
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Enligt Konjunkturinstitutets mening ger skattelättnader för hushållsnära tjänster 
upphov till samhällsekonomiska vinster i form av bl.a. en ökad specialisering av 
yrkeslivet och förbättrade konkurrensvillkor för den vita sektorn. Skatteslättnader 
för hushållsnära tjänster kan vidare leda till ett totalt sett högre arbetsutbud. 
Institutet har därför tidigare tillstyrkt det förslag som låg till grund för den 
skattereduktion för hushållsnära tjänster som trädde i kraft den 1 juli 2007 och som 
avser den enskildes privata köp av sådana arbeten. Institutet ifrågasatte samtidigt 
nivån på subventionsgraden då en skattereduktion på 50 procent av utgifterna för 
hushållsnära tjänster kan leda till en alltför stor snedvridning mellan konsumtionen 
av hushållsnära tjänster och konsumtionen av övriga varor och tjänster.  
 
Den skattereduktion som införs den 1 juli i år medför att det blir förmånligare för 
en arbetstagare att få högre lön och köpa hushållstjänsterna privat i stället för att få 
löneförmån i form av hushållstjänster. Om inte denna bristande neutralitet rättas till 
är det sannolikt att hushållstjänster som löneförmån till stor del kommer att 
försvinna och ersättas med privata inköp. De effektivitetsvinster som en 
skattelättnad för hushållsnära tjänster ger upphov till uppkommer emellertid oavsett 
om de hushållsnära tjänsterna köps privat eller om de tillhandahålls som 
löneförmån. Om löneförmåner för hushållsnära tjänster skulle komma att ersättas 
med privata köp av sådana arbeten kan en sådan förändring dessutom ge upphov 
till vissa negativa, men sannolikt begränsade, ekonomiska konsekvenser, bl.a. i form 
av en något större administrativ börda för den enskilde och minskad prispress på 
marknaden för hushållstjänster från större köpare. Det är därför befogat att 
skatteuttaget blir detsamma i dessa två alternativ. 
 
Konjunkturinstitutet tillstyrker därför förslaget om att skattereduktion även skall 
införas för fysiska personer som har skattepliktig löneförmån i form av 
hushållstjänster.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mats Dillén. Föredragande har 
varit Urban Hansson Brusewitz. 
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