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1 Inledning 

 

Den som anlitar en näringsidkare för att utföra en hushållstjänst kan begära en reduktion av 

sin skatt med hälften av utgiften för arbetet. Samma skattereduktion kan erhållas av den som 

haft utgiften för att reparera, underhålla, ombygga eller tillbygga en bostadsbyggnad. Skatte-

reduktion på grund av de olika arbetena stadgas i inkomstskattelag (1999:1229) (IL) 67 kap. 

11-19 §§. I vanligt språkbruk går hushållstjänster under beteckning rut-arbete. Medan ROT-

arbete används som förkortning till reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av ett 

småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt.  

 

I IL kallas rut-arbete och ROT-arbete gemensamt för ”hushållsarbete”. Skattereduktion för 

hushållsarbete medges efter begäran till Skatteverket.  Förfarandet för begäran finns i Lag 

(2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete(HUSFL). 

 

I den första uppskattningen av skattereduktionen för ROT sektorn i vårpropositionen 2009 

beräknades skattereduktionen till 3,5 miljarder(mdr) kronor per år.
1
 År 2010 betalades ut 14,9 

mdr kronor i preliminär skattereduktion varav 13,5 mdr kronor avsåg ROT-arbeten.
2
 

År 2011 köpte 1,2 miljoner svenskar arbete som gav rätt till skattereduktion.
3
 Enligt Skatte-

verkets beräkningar betalades cirka 70 mdr kronor ut i skattereduktion under perioden 2007- 

2012.
4
 

 

Användningen av skattereduktion för hushållsarbete ökar och intresset växer hos medborgar-

na. Trots detta har det området på skatterätten inte fått – eller ytligt fått – den akademiska 

uppmärksamheten som jag tycker det förtjänar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Proposition 2008/09:100 s 151. 

2
 Skatteverket, Uppföljning och utvärdering av fakturamodellen för skattereduktion, Fi 2011/2962, s.8. 

3
 Skatteverket, Uppföljning och utvärdering av fakturamodellen för skattereduktion, Fi 2011/2962, s.5. 

4
 Skatteverket, Om Rut och Rot och Vitt och Svart, Rapport 2011:1, s.145. 
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1.1 Bakgrund 

Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete introducerades först i Sverige 1993 genom 

Lag(1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus. Lagen var 

temporär. Den kom dock att återinföras två gånger till, vid varje gång alltid under en begrän-

sad tidsperiod.
5
 

 

År 2007 beslöts genom Lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete om skatte-

reduktion för rut-arbete. Från år 2008 utvidgades skattereduktionen till att även omfatta ROT-

arbete. Till skillnad från lagarna ovan om skattereduktion valde regeringen den här gången att 

göra bestämmelserna permanenta.
6
 

 

För den som köpte hushållsarbete fram till 2009 behövde han/hon först betala för hela arbets-

kostnaden och sedan vända sig till Skatteverket och ansöka om skattereduktion för hälften av 

den utbetalda arbetskostnaden. En ny modell, den s.k. fakturamodellen, har sedan dess in-

förts.
7
 Modellen innebär att köparen av ett hushållsarbete bara betalar en del av utgiften för 

arbetet, ofta hälften.
8
 Utföraren av hushållsarbetet får sedan vända sig till Skatteverket med en 

begäran om utbetalning för resterande belopp av arbetskostnaden. Det beloppet som Skatte-

verket betalar till utföraren tillgodoförs köparen som en preliminär skattereduktion. 

 

Skattereduktion medges enbart för arbetskostnad.
9
 Skatteverket anser dock att det fortfarande 

saknas ett tydligt svar i lagen om vad som är en arbetskostnad eller hur en sådan ska beräknas.  

Skatteverket menar att detta öppnar för en snedvridning av konkurrens där vissa företagare 

exempelvis säljer material till självkostnadspris, alternativt med förlust, och istället kompen-

serar ”förlusten” på material genom att kalla resterande utgifter för arbetskostnader.
 10

  

En stor andel arbetskostnad i en offert innebär nämligen för köparen en stor möjlighet till 

skattereduktion. Följden blir att det inte längre är den som erbjuder lägsta pris som vinner ett 

anbudsförfarande utan istället den som erbjuder högst andel arbetskostnad.
11

 Med hänsyn till 

                                                 
5
 Se nedan avsnitt 2.1.1. 

6
 Prop. 2008/09:178, s.24. 

7
 Prop. 2008/09:77, s.32. 

8
 Prop. 2008/09:77, s.33. 

9
 Prop. 2008/09:178 s.38. 

10
 Skatteverket, Uppföljning och utvärdering av fakturamodellen för skattereduktion, Fi 2011/2962, s. 26.  

11
 Tv programmet, Uppdrag granskning episod 14, 2013-05-01. 
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de oklarheterna kring arbetskostnadsfrågan efterlyser Skatteverket en lösning i lagstiftningen, 

men regeringen anser istället att frågorna ska lösas i rättstillämpningen.
 12

 

 

En annan fråga som uppkommit i rättstillämpningen är hur rättsinstitutet ” dold äganderätt” 

mellan makar och sambo med barn står sig gentemot det angivna kravet på ägandet av bo-

staden i 67 kap 13a § IL. I doktrin anses dold samäganderätt kunna beaktas i skatterätten även 

om det varken föreligger något överlåtelseavtal eller en lagakraftvunnen dom beträffande 

äganderätten till egendomen.
13

 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har godtagit dold ägan-

derätt till småhusfastighet vid inkomst- och förmögenhetstaxeringen samt för fastighetsskatt.
14

 

Detta kan tala för att rättsinstitutet även ska godtas när det gäller skattereduktion för hushålls-

arbete. 

 

Skatteverket är emellertid av motsatt uppfattning och kräver att ägandet på något sätt görs 

öppet för att en rätt till skattereduktion för hushållsarbete ska föreligga. Ägandet kan göras 

öppet genom gåvobrev eller annan fångeshandling.
15

  

 

De två rättsfrågor jag beskriver ovan är av ett särskilt intresse att analysera i ett akademiskt 

arbete av följande skäl: 

 Rättsfrågorna har mig veterligen inte behandlats av våra domstolar, i alla fall när det 

gäller beräkning av arbetskostnad och dold äganderätt på skattereduktions område. 

 De motsättningar mellan Skatteverket och regeringen som föreligger med avseende på 

arbetskostnadsfrågan samt Skatteverket och rättspraxis i dold äganderätts fråga ökar 

osäkerheten i rättstillämpningen. 

 

Förevarande arbete utgör en deskription av systemet med skattereduktion för hushållsarbete. 

Vidare utreder jag vad som kan antas vara gällande rätt i arbetskostnadsfrågan och dold ägan-

derätt mellan makar och sambo på skattereduktions område. 

 

 

                                                 
12

 Lagrådsremiss, Förbättringar av husavdragets fakturamodell, 2014-05-28, s.24. 
13

 Brattström, Dold samäganderätt- en sammanfattning av rättsläget, JT 2011/12, s. 326. Se också Sandstedt, 

Dold äganderätt, Rot- avdrag och skatteverkets ställningstagande, Skattenytt 2013 s.788 
14

 Se exempelvis RÅ 1992 ref 41 
15

 SKV 2009-12-11 Dnr 131 913846-09/111.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda vad som kan anses vara arbetskostnad vid begäran om 

preliminär skattereduktion för hushållsarbete och om det finns ett lagstiftningsbehov om hur 

arbetskostnad ska beräknas. Dessutom undersöker jag dold äganderätt i fast egendom och 

särskilt om rättspraxis kring rättsinstitutet på skatterättens område. Detta för att utröna om 

Skatteverkets ställningstagande om dold äganderätt på skattereduktions område kan anses 

utgöra gällande rätt. 

 

De centrala frågorna är bland annat: 

 Vad är syftet med skattereduktion för hushållsarbetet? 

 Vad är en arbetskostnad i inkomstskattelagens mening? 

 Finns det ett behov av ett beräkningssätt på arbetskostnad i lagstiftning? 

 Vad är den familjerättsliga dold äganderätt? 

 Vilka krav bör ställas för att institutet ska gälla när skattereduktion för hushållsarbete 

begärs? 

1.3 Avgränsning 

I uppsatsen behandlas systemet för skattereduktion för hushållsarbete och de frågor som upp-

står i rättstillämpningen när beslut – efter begäran – ska fattas om en utbetalning av preliminär 

skattereduktion.  Av denna anledning syftar jag uteslutande till den preliminära skatte-

reduktionen som erhålls, när jag använder uttrycket skattereduktion för hushållsarbete.  

 

I arbetet tar jag upp frågan om arbetskostnad som grund för skattereduktion. För Rut -arbete 

vid exempelvis fönsterputsning utgör priset för arbetet vanligtvis timpriset och inkluderar inte 

stora maskinkostnader som det ofta är fallet för ROT-arbete. I uppsatsen behandlas enbart 

arbetskostnadsfrågan hos de ROT-arbeten, där vanligtvis priset inkluderar andra stora kost-

nader.  

 

Uppsatsarbetet kommer inte att beröra, förutom när en historisk tillbakablick är nödvändig, 

tidigare tillfälliga skattereduktioner för byggnadsarbete.  
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1.4 Metod och material 

Genom att först sätta skattereduktionen för hushållsarbete i ett historiskt perspektiv och kort 

beskriva skattereduktionens bestämmelser i IL och HUSFL försöker jag initiera läsaren till 

systemet för skattereduktion för hushållsarbete. 

 

Med användning av en deskriptiv metod belyses först rättsfrågor i praktiken sedan analyseras 

rättsfrågorna genom att beakta de traditionella rättskällorna lagtext, förarbeten och rättspraxis. 

Detta för att söka svara på hur problemen bör lösas i rättstillämpningen. 

 

Inom skatterätten anses Skatteverket inneha en viktig funktion som beslutande myndighet. 

När det gäller skattereduktion för hushållsarbete är det Skatteverket som utfärdar de olika 

verkställighetsföreskrifter och godkänner en begäran om utbetalning. Av den anledningen har 

Skatteverkets ställningstagande och andra uttalande i arbetskostnadsfrågan och dold ägande-

rätt tillmätts betydelse som doktrin. Litteratur på skatterättens område har också använts för 

att erbjuda en allsidig förståelse av uppsatsen. 

 

För att bättre illustrera systemet för skattereduktion för hushållsarbete och dess syfte, har jag 

använt mig av olika undersökningar som gjordes av bland annat Skatteverket men också re-

presentanter från de branscher där rut och ROT-arbete förekommer. 

1.5 Terminologi 

Arbetskostnad: Termen används i uppsatsen trots att lagstiftaren använder sig av ” utgifter för 

hushållsarbete” i IL och HUSFL. Anledningen till att jag använder termen arbetskostnad är att 

det är det som används i propositionen och i praxis. 

Åberopas lagtexten använder jag dock” utgifter för hushållsarbete”. 

 

Med arbetskostnadsproblematiken menar jag oklarheten om vilka kostnader som utgör en 

arbetskostnad och svårigheterna med att beräkna arbetskostnader i en totalentreprenad med 

fast pris. 

Med familjerättslig dold äganderätt avses den dolda äganderätten i fast egendom mellan ma-

kar och sambo med barn. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsen består av en allmän och en särskild del. I den allmänna delen introduceras systemet 

för skattereduktion för hushållsarbete. Den särskilda delen som följer består av två huvud-

kapitel, kapitel tre och fyra. I tredje kapitlet utreds och analyseras frågan om den familjerätts-

liga dolda äganderätten på skattereduktions område. I fjärde kapitlet förs en analys av arbets-

kostnadsproblematiken och därefter ges ett förslag på hur problematiken bör lösas i rätts-

tillämpningen. Det femte, och sista, kapitlet innehåller några avslutande kommentarer.  
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Allmän Del 
 

2. Skattereduktion för hushållsarbete – en systemöverblick  

2.1 Inledning 

För den som vill utnyttja systemet för skattereduktion för hushållsarbete gäller det att kunna 

de gällande lagregler och de olika, av Skatteverket, utgivna handlingar på området. Att förstå 

hur systemet fungerar och administreras är lättare sagt än gjort, detta gäller även för den er-

farne skattejuristen.  Anledningen är att systemet i hög grad är påverkad av både rättspolitiska 

värderingar och samhällsekonomiska syften.
16

 

 

Kapitlet inleds med en historisk återblick, efter det behandlas det nuvarande systemet för skat-

tereduktion för hushållsarbete. Tyngdpunkten ligger i att försöka förstå syftena bakom syste-

met samt bekanta sig med lagstiftningen på området. Jag tar också upp vissa viktiga allmänna 

delar i skatterätten. Detta eftersom jag bedömer dem som nödvändiga för förståelsen av sy-

stemet men också inför den fortsatta framställningen av arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Se nedan avsnitt 2.2.2. 
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2.2 Historik  

2.2.1 Pro 2008 

I början av 1990-talet befann sig den svenska ekonomin i ett lågkonjunktursläge och byggsek-

torn ansågs behöva stimuleras. För att öka resursutnyttjandet inom den sektorn samt temporärt 

främja sysselsättningen infördes i Sverige en skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete 

på bostadshus genom Lag (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på 

bostadshus(1993 års lag om skattereduktion för byggnadsarbete).
 17

 

 

Skattereduktionen avsåg då, som nu, utgifter för byggnadsarbete. Utgifter för service på ma-

skiner och andra inventarier var inte skattereduktions grundande enligt 2 § i 1993 års lag om 

skattereduktion för byggnadsarbete. 

 

De byggnader som skattereduktionen kunde medges för var sådana som används för bostads-

ändamål och som benämns småhus eller hyreshus vid fastighetstaxering, se 1§ 3st i 1993 års 

lag om skattereduktion för byggnadsarbete. För småhusenheter var skattereduktionen 30 pro-

cent av underlaget dock max 10 500 kronor. För hyreshus var skattereduktionen 30 procent av 

underlaget, maximibeloppet var det högsta av beloppen 20 000 kronor eller det belopp som 

motsvarar tre gånger fastighetsskatten för hela kalenderåret 1993, 4 § i 1993 års lag om skat-

tereduktion för byggnadsarbete. 

 

I 3 § 1993 års lag om skattereduktion för byggnadsarbete angav lagstiftaren den temporära 

karaktären av lagen. Möjligheten till skattereduktion var kopplad till utgifter för byggnads-

arbete mellan 15 februari 1993 och 31 december 1994. 

 

Redan 1996 återinfördes skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete. De bakomliggande 

motiven var, precis som 1993, konjunkturpolitiska.
18

 Lag (1996:725) om skattereduktion för 

utgifter för byggnadsarbete på bostadshus(1996 års lag om skattereduktion för byggnads-

arbete) motsvarade i stort sett de tidigare bestämmelserna i 1993 års lag om skattereduktion 

för byggnadsarbeten. 

 

 

                                                 
17

 Prop. 1992/93:150, bilaga 6, s. 3.  
18

 Prop. 1995/96:229. 
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En nyhet var att lagen omfattade även åtgärder som innehavare av privatbostadsrätter lät ut-

föra. Skattereduktionen för en ägare av privatbostadsrätt var dock högst 7 000 kronor, se 4§ i 

1996 års lag om skattereduktion för byggnadsarbete. 

 

Lagen var tillämplig på utgifter för byggnadsarbeten som utfördes mellan 15 april 1996 och 

31 december 1997 och som var betalda vid tidpunkten för ansökan, 3 § Lag (1996:725) om 

skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus. 1996 års lag om skatte-

reduktion för byggnadsarbete kom dock att förlängas och upphörde inte förrän den 31 mars 

1999, 3§ Lag(1998:1014) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus. 

 

En tredje skattereduktion för utförda byggnadsarbeten infördes 2004, genom Lag (2004:752) 

om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus och tillämpades på utgifter 

för byggnadsarbeten som utfördes under perioden 15 april 2004 – 30 juni 2005, se 3§ i den 

lag. Skattereduktions regler från 2004 var denna gång i allt väsentligt utformade med de tidi-

gare lagar om skattereduktion för byggnadsarbete som förebild.
19

 

 

2.2.2 Post 2008  

Som jag nämnde inledningsvis gäller från och med 1 juli 2007 en skattereduktion för utgifter 

för rut-arbete, vilken har utvidgats till att också gälla för utgifter för ROT-arbeten.
20

 De ut-

talade syftena med skattelättnaden är att öka arbetsutbudet inom tjänste- och byggsektorn 

samt minska svartarbete.
21

 

 

De höga skattekilarna vid beskattat arbete har gjort att flertalet hushåll valt egenarbete, detta 

har i sin tur inneburit att man gör en mindre arbetsinsats i det egna yrket som man är speciali-

serad på att utföra. Eller så har hushållet valt att anlita svartarbetskraft som enda reell alterna-

tiv till att själv utföra arbetet.
 22

 Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv är ett system med 

skattelättnader för varor och tjänster som minskar tid i hemproduktion ett sätt att komma åt 

minskat arbetsutbud och problemet med svartarbeten.
23

  

                                                 
19

  Prop. 2003/04:163. 
20

 Se ovan avsnitt 1.1. 
21

 Prop. 2008/09: 178, s.23 och 26. 
22

 Skatteverket Om RUT och ROT och VITT och SVART, s. 149 och 152. 
23

 Skatteverket Om RUT och ROT och VITT och SVART, s. 149. 
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Prognosen var vid införandet av skattereduktion för hushållsarbete att en del av det utförda 

svartarbetet skulle, som en följd av skattereduktion, ersättas med vita arbeten.
24

  

 

Skatteverkets utförda studier av skattereduktionens effekter visar att syftena har nåtts med 

goda marginaler. Köp av ROT- svartarbete minskades med ca 14 % medan det registrerades 

47 % nya rut-företag, under perioden 2007 – 2010.
25

  

2.3 Skattereduktion för hushållsarbete  

2.3.1 Inledning 

Sverige har länge tillämpat skattereduktion i interventionistiskt syfte för att stimulera eller 

stävja ett visst beteende hos medborgarna/näringsidkare.
 26

 

 

En skattereduktion, till skillnad mot ett avdrag, görs på den redan uträknade skatten. Redukt-

ionens storlek har samma värde oavsett om den skattskyldige tillhör gruppen låginkomst-

tagare eller höginkomsttagare.
27

 

 

2.3.2. 67 kap IL och HUSFL 

Utgångspunkten är att utgifter för ett hushållsarbete är att anses som personliga levnads-

kostnader som inte är avdragsgilla.
28

 Bestämmelser om skattereduktion för hushållsarbete 

utgör ett undantag i det avseendet. 

 

Alla skattereduktioner i inkomstskattelagen har samlats i ett eget kapitel, 67 kap IL. Av 67 

kap 2 § IL framgår i vilken ordning de olika skattereduktionerna ska göras och mot vilka skat-

teformer avräkningen ska göras. Enligt 67 kap 11 § IL medges skattereduktion en fysisk per-

son som vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år, är obegränsad skattskyldig under någon 

del av beskattningsåret samt har haft utgifter för utfört hushållsarbete eller fått förmån av hus-

hållsarbete som ska tas upp i inkomstslaget tjänst. 

 

En uppräkning av vad som anses som rut-arbete och vars utgifter kan grunda rätt för skatte-

reduktion anges i 67 kap 13 § IL. För ROT-arbete krävs att arbetet är en reparation, ett under-

                                                 
24

 Prop. 2008/09:178, s. 24. 
25

 Skatteverket, Om RUT och ROT och VITT och SVART, s. 50 och 78. 
26

 Lodin, The Making of Tax Law: the Development of Swedish Tax System, s. 33-34. 
27

 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon- Almendal, inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s70. 
28

 Lodin m.fl, inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 78. 
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håll eller om- och tillbyggnad av en småhusenhet, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt, se 67 

kap 13a – 13b §§ IL.  Att det anges att ROT-arbete ska räknas som hushållarbete (se 67 kap 

13a § IL) är en lagteknisk lösning för att åstadkomma att de villkor och förutsättningar som 

gäller för hushållsarbete, sedan 1 juli 2007, ska vara tillämpliga på ROT-arbete.
29

 

 

Åtgärder som enbart avser service på maskiner och andra inventarier eller installationer ger 

inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbete för vilket försäkringsersättning lämnats ger rätt 

till skattereduktion, 67 kap 13c § IL. När det gäller underlag för skattereduktion utgörs det 

enbart av utgifter för hushållsarbete inklusive mervärdesskatt, se 67 kap 11 § 4 st. I underlaget 

ska inte medtas utgifter för material, utrustning och resor, 67 kap 18 § 2 st. IL. Preliminär 

skattereduktion får uppgå till sammanlagt högst 50 000 kr per person för ett beskattningsår, 67 

kap 19 § IL. 

 

Regeringen bedömde att det nya systemet för skattereduktion för hushållsarbete behövde nya 

förfarandebestämmelser. Dessa bestämmelser passade inte i någon befintlig lag som reglerar 

förfarande på beskattningens område. Därför föreslogs att bestämmelser om förfarande vid 

skattereduktion för hushållsarbete skulle placeras i en ny lag. Lag (2009:194) om förfarandet 

vid skattereduktion för hushållsarbete, HUSFL.
30

 

 

Av 4§ HUSFL framgår att beslut om skattereduktion fattas av Skatteverket. En begäran hos 

Skatteverket om utbetalning av preliminär skattereduktion görs av utföraren av hushållsarbete, 

detta enbart om köparen av hushållsarbetet inte betalat för hela utgiften för arbetet, se 6§ 

HUSFL. Vilka som anses som utförare anges av 67 kap.16 -17§§ IL. Av 8 § 1 st. HUSFL 

framgår att en utbetalning från Skatteverket får begäras efter att hushållsarbetet har utförts och 

betalats. Med betalats avses här att ersättningen för hushållsarbetet har kommit utföraren till-

handa.
31

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Prop. 2008/09:178, s. 25. 
30

 Prop. 2008/09:77, s. 31. 
31

 SKV M 2013:04, s. 15. 
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En begäran om utbetalning ska vara egenhändigt underskriven och ha kommit in till Skatte-

verket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades, 8 § 2 st. 

HUSFL.
32

 Anledningen till ovan sista ansökningsdatumet är för att uppgifterna om skatte-

reduktionen ska kunna förtryckas i köpares inkomstdeklaration.
33

 

 

Utbetalningen från Skatteverket uppgår till det beloppet som motsvarar mellanskillnaden mel-

lan utgifter för hushållsarbetet inklusive mervärdesskatt och köparens faktiska betalning för 

arbetet till utförare. Utbetalningen från Skatteverket få dock aldrig överstiga det beloppet som 

köparen erlade i arbetskostnad, se 7§ HUSFL. I 9- 9 a §§ HUSFL anges de uppgifter som ska 

finnas med i en begäran om utbetalning för preliminär skattereduktion, exempelvis uppgifter 

om småhusets eller ägarlägenhetens beteckning. Skatteverkets kontrollfunktion och den begä-

rande parten skyldighet att biträda med all underlag stadgas i 20 § HUSFL. Överklagande av 

utbetalnings beslut sker hos allmän förvaltningsdomstol, 24 § HUSFL. 

 

2.3.3. Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete – fakturamodellen – 

För hushållsarbete utförda t.o.m. juni 2009 gällde för köparen av sådana arbeten att först be-

tala hela arbetskostnaden och sedan själv ansöka om skattereduktion hos Skatteverket. I vissa 

fall innebar det att köparen kunde vänta i upp till 23 månader för att få sin skattereduktion 

beviljad.
 34

 

 

Den 28 juni 2007 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag om att 

lämna förslag om ett enklare och effektivare system för att medge skattelättnader för hus-

hållstjänster. Detta var det dock innan lagstiftningen utvidgades till att också gälla ROT-ar-

bete. Utredningen lämnade sitt betänkande den 19 juni 2008.
35

 Betänkandet resulterade i pro-

positionen ”ett enklare system för skattereduktion för hushållarbete”, känd som faktura-

modellen. Fakturamodellen innebär att ansökningsförfarandet där köparen sökte skatte-

reduktion själv ersattes med ett nytt fr.o.m. den 1 juli 2009. 
36

 

                                                 
32

 Det finns också en möjlighet att lämna begäran via Skatteverkets e-tjänst med hjälp av utförarens e-

legitimation. I en lagrådsremiss från den 28 maj 2014 föreslår regeringen att begäran om utbetalning endast ska 

göras via e-tjänsten. 
33

 Prop. 2008/09:77, s.39. 
34

 Prop. 2008/09:77, s.33. 
35

 SOU 2008:57. 
36

 Prop. 2008/09:77. 
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I samband med utvidgningen av skattereduktionens område till att även omfatta ROT-arbete 

ansåg regeringen att fakturamodellen också skulle gälla för de arbetena.
37

  

 

Modellen innebär att utföraren och köparen kommer överens om att endast halva arbets-

kostnaden ska tas med på fakturan. Köparen betalar fakturan medan den resterande delen av 

arbetskostnaden betalas av Skatteverket. Avtal om att fakturamodellen ska tillämpas måste ha 

gjorts mellan parterna före en eventuell begäran om utbetalning hos Skatteverket. 

En köpare som betalat hela arbetskostnaden kan inte längre använda av sig av faktura-

modellen.
38

 

 

I samband med att Skatteverket, till utföraren, betalar för den resterande delen av arbets-

kostnaden tillgodoräknas köparen preliminär skattereduktion med motsvarande belopp. Det är 

således köparen som får skattelättnaden, men utbetalning av denna skattelättnad sker av prak-

tiska skäl till utföraren. Den preliminära skattereduktionen kan liknas vid en förtida åter-

betalning av köparens slutliga skattreduktion som istället betalas direkt till utföraren för att 

reglera köparens skuld till utföraren. Med fakturamodellen tillgodoräknas köparen preliminär 

skattereduktion löpande under året.
 39

 

 

Den sammanlagda erhållna preliminära skattereduktion under beskattningsåret förtrycks på 

inkomstdeklaration och det är i samband med att köparen godtar den förtryckta uppgiften eller 

korrigerar denna och därefter skriver under som han/hon erhåller en slutlig skattereduktion.
40

 

 

Sammantaget innebär fakturamodellen att en köpare som betalat hela arbetskostnaden till en 

utförare inte längre kan begära skattereduktion utom i vissa särskilda fall.
41

 Enbart utförare 

med F skattesedel kan tillämpa fakturamodellen. Vidare innebär fakturamodellen att en kö-

pare får skattelättnaden direkt vid köpet av hushållsarbete. Den slutliga skattereduktionen 

medges genom att köparen skriver under sin inkomstdeklaration där uppgifter om den er-

hållna preliminära skattereduktionen framgår. 

 

                                                 
37

 Prop. 2008/09:178, s.24. 
38

 Prop. 2008/09:77, s.33 
39

 Prop. 2008/09:77, s.53.  
40

 Prop. 2008/09:77, s.50 
41

 Högsta förvaltningsrätt avgörande mål nr 5054-13, meddelad i Stockholm 2013-12-20. 
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Skattereduktion för hushållsarbete räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt (inklusi-

ve kapitalskatt), fastighetsskatt och fastighetsavgift, se 67 kap. 2 § 2st IL. Detta innebär att en 

skattebetalare aldrig kan få en högre skattereduktion än den slutliga skatten som denne ska 

betala.
 42

 

 

2.3.4 Belysande exempel: 

I det följande illustrerar jag med hjälp av ett exempel hur systemet med skattereduktion för 

hushållsarbete fungerar. Beräkningen avser beskattningsår 2013. 

 

Johan har anlitat en byggfirma för att renovera badrum och kök i hans villa. Fakturamodellen 

har avtalats, d.v.s. att Johan bara betalat hälften av de 100 000 kr inklusive moms som var 

arbetskostnad.
43

  

Efter att arbetet slutfördes och utföraren erhöll betalningen från Johan(50 000 kr), begärde 

utföraren betalning från Skatteverket om resterande 50 000 kr enligt 6-8 §§ HUSFL. I sam-

band med att Skatteverket betalade det begärda beloppet tillgodoräknades Johan preliminär 

skattereduktion med 50 000 kr. 

 

Ponera att Johan har en årslön på 180 000 kr och har betalat 6 000 kr i låneräntor under året. 

Han har inga kapitalinkomster, vilket betyder att han har 6 000 kr i underskott av kapital.  

Kommunalskatt för Johan är på 32 procent. 

Beräkning: 

Kommunalskatt              47 966 kr
44

 

Begravningsavgift               455 kr 

Allmän pensionsavgift    12 600 kr
45

 

Summa skatt och avgifter 61 021 kr 

Enligt 67 kap.2§ 2st IL avräknas skattereduktioner från kommunal och statlig inkomstskatt 

samt fastighetsavgift/ fastighetsskatt.  

 

 

 

                                                 
42

 Broberg & Svensson, Rot & Rut – reglerna om Rot avdrag och hushållstjänster, s. 11 
43

 Prop. 2008/09:77, s.34 
44

 Grundavdraget räknades till 30 104 kr. Prisbasbelopp för 2013 var 44 500 kr. Formel för beräkning är från 

http://www.jobbskatteavdrag.se 
45

 Räknat med Inkomstbasbeloppet för 2013 som var 56 600 kr. 

http://www.jobbskatteavdrag.se/
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Johans skattereduktioner räknas av enligt följande: 

Kommunal skatt                   47 966 kr 

Avgår skattereduktion för: 

Allmän pensionsavgift        - 12 600 kr 

Jobbskatteavdrag                 - 12 963 kr
46

 

Underskott av kapital            - 1800 kr (6000*0.3) 

Skattereduktion för husarbete - 20 603 kr 

Total skattereduktion              47 966 kr 

I detta exempel kan Johan enbart utnyttja 20 603 kr i skattereduktion, det är det utrymmet som 

han har kvar enligt 62 kap.2§ 2 st. HUSFL. Då han erhållit 50 000 kr i preliminär skatte-

reduktion blir han skyldig till en kvarskatt på 29 397 kr (50 000-20 603) som belastar hans 

skattekonto.
47

   

2.4 Om bevisning i skatterätten  

Bevisbördan i skattemål är fördelad mellan parterna.
48

 Den skattskyldige ska kunna framlägga 

underlag för att viss deklaration eller utsaga överensstämmer med de verkliga inkomst-

förhållanden eller kostnader. Skatteverket har bevisbördan för den skattskyldiges intäkts-

sida.
49

 För den parten som bär bevisbördan gäller att lägga fram tillräckligt stark bevisning för 

ett rättsfaktum så att det kan läggas till grund för domen, om parten inte lyckas med det ska 

domstolens bedömning utgå från att faktumet inte föreligger.
50

 

 

I de fall Skatteverket ifrågasätter ett visst avdrag är det upp till motparten att avge en godtag-

bar förklaring och om denna förklaring inte godtas, bevisa detta genom kvitto eller dyl.
51

 An-

norlunda uttryckt ska tillräckligt underlag för en säker bedömning ges in och av de underlagen 

ska det finnas dokumentation av de faktiska utläggen.
52

 

 

När det gäller skattereduktion för hushållsarbete har bevisbördan lagts på den som begär skat-

tereduktion. I ett rättsfall hade Skatteverket avslagit en begäran om utbetalning för ett utfört 

hushållsarbete med motiveringen att paret som sökte skattereduktion inte hade sitt hushåll på 

                                                 
46

 Prisbasbelopp för 2013 är  44 500 kr. Använt formel från http://www.jobbskatteavdrag.se 
47

 Skatteverkets ställningstagande 2009-06-22, dnr 131-552850-09/111 
48

 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i förvaltningsmål, Bevis 7, s.52  
49

 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i förvaltningsmål, Bevis 7, s. 63 
50

 Lodin m.fl, inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 780 
51

 Lodin m.fl, inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt,  s. 779 
52

 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i förvaltningsmål, Bevis 7, s. 85 

http://www.jobbskatteavdrag.se/
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fastigheten. Kammarrätten anger i sitt domskäl att det är den som begär skattereduktionen 

som har bevisbördan för att rätt till sådan föreligger.
53

  

 

Beviskravet har i beskattningsmål fastställts till ”sannolikt”.
54

 Detta har tolkats som att det 

inte kan uppställas något krav på full bevisning utan att det räcker att uppgifterna vid en ob-

jektiv bedömning framstår som sannolika. Bedömningen får göras från fall till fall.
55

 

 

Som ovanstående redogörelse visar ligger bevisbördan i skatterätten – och särskilt på skatte-

reduktionens område – på den som kommer in med en utsaga eller yrkar avdrag för en arbets-

kostnad. Beviskravet ligger på att göra uppgifterna sannolika. 

2.5 Användning av Civilrättsliga begrepp i skatterätten  

Civilrättsliga begrepp används ofta i skatterätten, ibland har dessa fått en egen definition i 

skatterätten jämfört med definitionen i civilrätten eller så har dem inte. I det sista fallet gäller 

det att fastställa vilken innebörd ett visst civilrättsligt begrepp har i skatterätten. 

 

De skatterättsliga normerna består ofta av två delar, rättsfaktum och rättsföljd. Rättsfaktums 

sida innehåller de materiella förutsättningarna som krävs för att en norm skall kunna tillämpas 

medan rättsföljden är effekterna av att de materiella förutsättningarna uppfylls.  

 

Enligt Melz kan en tillämpning av skatterättsliga normer antas ske i två separata steg. I det in-

ledande steget sker en bedömning på rättsfaktums sida. Det är här som kopplingen mellan 

skatterätten och civilrätten blir som mest aktuell eftersom bedömningar och tolkningar av 

civilrättsliga transaktioner och förhållanden sker på faktumsidan. När transaktionens civil-

rättsliga innebörd har avgjorts följer en skatterättslig bedömning av transaktionen, rätts-

följden.
56

  Ett enkelt exempel är att om en transaktion i ett avtal betecknas som ett lån måste 

en bedömning göras om rättshandlingen avser ett lån civilrättsligt innan avdrag medges för 

erlagda räntor enligt skatterättsliga regler. 

 

När det gäller användning av civilrättsliga begrepp i IL identifierar Hultqvist tre olika typer av 

rättsfaktum. Systeminterna rättsfakta, systemspecifika rättsfakta samt systemexterna rätts-

                                                 
53

 Kammarrätten i Stockholm mål nr 7909-12, 2012-10-25. 
54

 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i förvaltningsmål, Bevis 7, s. 102 
55

 Lodin m fl, inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 780 
56

 Melz, Val mellan olika normtyper i rättstillämpningen - RÅ 2004 ref 1 som illustration, 2004, s.224 ff. 
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fakta.
57

 Systeminterna rättsfakta finns i normer som vidare kvalificerar skapade institutionella 

fakta för fortsatt behandling i skatterätten och som slutligen mynnar ut i själva beskattning-

en.
58

 Systeminterna rättsfakta är exempelvis inkomstslag tjänst i IL. Systemspecifika rättsfak-

ta är unika för skatterätten, här handlar det om de skatterättsliga legaldefinitionerna. Se exem-

pelvis definition av privatbostadsfastighet i 2:13 IL.
59

 

 

Systemexterna rättsfakta är de som ska ägnas mest uppmärksamhet då det är här som kopp-

lingen mellan skatterätten och civilrätten aktualiseras. Även om rättstillämparen använder sig 

av ett systeminternt rättsfaktum vid inkomstberäkningen i samband med beskattningen vore 

detta lönlöst om rättstillämparen inte hade först med hjälp av ett systemexternt rättsfaktum 

kvalificerat en händelse utanför skatterätten för behandling inom det skatterättsliga systemet. 

Begrepp som ägare, gåva, lån har alla sina egentliga härkomst i civilrätten men används i 

skatterätten som in-data för att kunna behandla transaktioner och förhållanden skatterättsligt.
60

 

 

Det är vid införseln av systemexterna rättsfakta i det skatterättsliga systemet som problem 

riskerar att uppstå av den anledningen att det är detta moment som innefattar tolkning av det 

bakomliggande rättsförhållandet. Har rättstillämparen lyckats kvalificera de systemexterna 

fakta för behandling i det skatterättsliga systemet som systeminterna eller systemspecifika 

rättsfakta utgör de, enligt Hultqvist, ett närmast logiskt samband.
61

 

 

I doktrinen synes finnas enighet om att civilrättsliga begrepp som används i skatterätten i hu-

vudsak även skall bedömas utifrån samma grunder som i civilrätten.
62

 Hultqvist menar att för 

att koherensen i rättssystemet skall upprätthållas och det därmed skall vara möjligt att föra ett 

logiskt resonemang är det rimligt att ett begrepps definition i civilrätten även tillämpas med 

utgångspunkt i samma definition i skatterätten.
63

 Melz synes också dela den uppfattningen.
64

 

 

Skattereduktionen för hushållsarbete grundar sig på två civilrättsliga avtal. Först kommer ut-

föraren och köparen av hushållsarbete överens om arbetets utförande. Sedan bestämmer de sig 

                                                 
57

 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, 1995, s. 352. 
58

 Se föregående not. 
59

 Se not 57. 
60

 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, 1995, s 358 och 363. 
61

 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, 1995, s 361. 
62

 Bergström, Skatter och Civilrätt: En studie över användningen av civilrättsliga termer i skatterättsliga 

sammanhang, 1978, s 86 ff. se också Grosskopf & Grönfors, SN, 1990, s 367. 
63

 Hultqvist, Ny skatteflyktslag – en metod för skatterätten, SN, 1996 s. 697. 
64

 Melz, Val mellan olika normtyper i rättstillämpningen - RÅ 2004 ref 1 som illustration, 2004, 230. 
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att fakturamodellen ska tillämpas.
65

Det är då, i enlighet med doktrin inom skatterätten, natur-

ligt att de begrepp som används i de avtalen definieras enligt deras civilrättsliga innebörd. 

Samma sak bör gälla de begrepp som används i 67 kap IL eller i HUSFL om dessa inte sär-

skilt definieras i de lagarna. 

2.6 Inför det fortsatta arbetet 

Systemet med skattereduktionen för hushållsarbetet är komplext och kräver en viss kunskap 

om bl.a. förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Systemet kräver också, utifrån 

rättstillämparens perspektiv, kunskap om hur de olika arbetena utförs. Detta då vissa arbeten 

inte ger rätt till skattereduktion. Till det ska det läggas till att systemet är relativt nytt, vilket 

innebär att rättspraxis på området är fortfarande knapphändig. 

 

Rättsfrågor i praktiken är fortfarande många och behöver klarläggas. Jag tvivlar inte på att de 

kommer med tiden att avgöras i våra domstolar men innan dess råder en rättsosäkerhet. I ka-

pitel hädanefter gör jag en utredning av några av de rättsfrågor som förekommer i rätts-

tillämpningen. Detta för att utröna gällande rätt och hur rättstillämpningen bör lösa de rätts-

frågorna. 

 

2.7 Sammanfattning 

Den första juli 2007 infördes permanenta regler som innebär att privata personer kan få en 

skattereduktion när man anlitar någon att utföra hushållstjänster. Från åttonde december 2008 

utvidgades skattereduktionen till att även omfatta reparation, underhåll, om- och tillbyggnad 

av ägd bostad.  

Syftena med skattereduktionen för hushållsarbete är att bekämpa svart arbete och öka arbets-

utbudet i byggbranschen. Något som med facit i hand regeringen lyckats uppnå i väsentlig 

omfattning. 

  

Bestämmelser om skattereduktionen för hushållsarbete stadgas i 67 kap IL och HUSFL. För 

att en köpare av ett hushållsarbete ska kunna medges skattereduktion måste han/hon dock 

komma överens med utföraren om att enbart betala halva arbetskostnaden, enligt den s.k. fak-

turamodellen. Resterande hälften betalas av Skatteverket efter utförarens begäran om ut-

                                                 
65

 Se ovan avsnitt 2.3.3. 
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betalning. Det är i samband med Skatteverkets utbetalning till utföraren som köparen tillgodo-

förs en preliminär skattereduktion. 

Förhållanden mellan köparen och utföraren grundas på civilrättsliga avtal. Uppfattningen i 

skatterättslig doktrin synes vara att de civilrättsliga begreppen som används i en skatterättslig 

situation ska avgöras utifrån deras civilrättsliga innebörd. Detta särskilt om de begreppen inte 

har definierats i skatterätten. 

 

Systemet med skattereduktion för hushållsarbete är dock invecklat och rättspraxis knapphän-

dig. Oklarheter och osäkerheter råder fortfarande kring vissa centrala rättsfrågor och hur dessa 

ska lösas i rättstillämpningen. Jag utreder några av de rättsfrågorna i den fortsatta framställ-

ningen. 
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Särskild Del 
 

3. Dold äganderätt – särskilt vid skattereduktion för ROT-arbete 

3.1. Inledning 

Av 67 kap 13 a § IL framgår att som hushållsarbete räknas även reparation, underhåll samt 

om- och tillbyggnad av ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skatte-

reduktion[min kursivering]. I Skatteverkets allmänna råd meddelas att för att en person ska 

kunna få skattereduktion för ROT-arbete krävs att den som ansöker om skattereduktion äger 

det småhus, den ägarlägenhet eller den bostadsrätt där arbetet utförts.
66

 

 

Huruvida den dolda äganderätten ska kunna läggas till grund för att begära och få en skatte-

reduktion för hushållsarbete är fortfarande oklar. I kapitlet ska rättsinstitutet dold äganderätt 

diskuteras och rättsläget utredas. 

 

Kapitlet inleds med ett fiktivt fall för att belysa rättsfrågan. Därefter redogörs för Skatte-

verkets ställningstagande gentemot dold äganderätten särskilt vid begäran om skattereduktion 

för hushållsarbete. Efter det följer en beskrivning av rättsinstitutet i civilrätten. En dold ägan-

derätt förutsätter att det finns en öppen(synlig) äganderätt, i kapitlet utreds när äganderätten 

till en fast egendom uppstår både i civilrätten och i skatterätten. Avslutningsvis analyseras 

Skatteverkets ställningstagande och om det bör anses spegla gällande rätt. 
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3.2 Ett fall från verkligheten
67

 

Familjen Stark består av maken Bengt Stark, makan Anita Stark och deras tre gemensamma 

barn. Bengt är född i slutet av 30-talet medan Anita föddes i slutet av 40-talet. Deras barn har 

egna familjer och bor inte längre i det gemensamma hemmet. 

När Fastigheten Solsidan 1:2 köptes 1961 hade familjen precis fått en tillökning och hyres-

lägenheten i centrala Bankeryd hade blivit för liten. 

Förvärvet för gemensamt bruk gick på så sätt att Bengt tog ett banklån på ca 75 % av fastighe-

tens köpeskilling, medan Anita lånade resten av köpeskillingen från sin förmögne bror. 

Endast Bengts namn förekommer på köpehandlingar och därmed står ensam som lagfaren 

ägare. Det var dock ingen tvekan, även om det aldrig kom på tal, att fastigheten ägdes gemen-

samt. 

 

Nu efter de senaste skyfall i Jönköping måste taket renoveras och paret Stark bestämmer att 

använda sig av det nya ROT-avdraget som utföraren talade så varmt om. När Anita på upp-

maning av utföraren frågar Skatteverket hur hög skattereduktion familjen är berättigad till får 

hon veta att skattereduktionen för hushållsarbete medges maximalt med 50 000 kronor per 

person och beskattningsår.  

Paret Stark sätter igång en hel renovering av taket och när arbetet är klart och slutbesiktning 

godkänd, betalar paret halva arbetskostnaden medan utföraren begär utbetalning av resten hos 

Skatteverket enligt fakturamodellen. 

Några veckor senare tittar utföraren förbi med Skatteverkets överraskande brev där det står att 

Anita inte står som fastighetsägare till Solsidan 1:2 med en uppmaning till henne att styrka 

äganderätten. 

 

Anita och Bengt är helt förtvivlade då de alltid trott att de ägde fastigheten tillsammans. Och 

hur funkar det där med dold äganderätt mellan makar? Gäller det inte i skatterätten? Sonen 

som är civilrätt jurist i Göteborg har försäkrat dem i åratal att Anita har en s.k. dold äganderätt 

i fastigheten. 
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3.3 Skatteverkets ställningstagande om dold äganderätt vid skattereduktion 

Skatteverket anser att en dold ägare till ett småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt inte ska 

kunna medges skattereduktion för ROT-arbete.
68

 För att den dolde ägaren ska kunna erhålla 

preliminär skattereduktion kräver Skatteverket att han/hon genom avtal och ansökan om in-

skrivning gör sitt ägande öppet. Först då kan den preliminära skattereduktionen medges och 

det från och med dagen för överlåtelsen. 

 

Till grund för Skatteverkets ställningstagande anförs följande skäl, som jag redogör kortfattat 

och i punktform:  

 Den dolde ägaren saknar sakrättsligt skydd. Detta till skillnad från den som har den 

öppna äganderätten.  

 Den dolda äganderätten är en rättighet som den dolde ägaren ensam förfogar över. 

Den som är dold ägare är inte skyldig att betala exempelvis kommunal fastighets-

avgift. 

 Vidare grundas Skatteverkets inställning på att det av reglerna om skattereduktion för 

ROT-arbete och dess förarbeten inte framgår annat än att med ägare avses den som 

undertecknat köpehandlingarna och som därmed är eller kan bli lagfaren ägare till fas-

tigheten eller för bostadsrätt kan bli medlem i bostadsrättsföreningen. 

 Att de rättsfall som varit uppe till prövning i HFD har handlat om att den som är dold 

ägare har hävdat att han ska bli beskattad för den del av fastigheten som han/ hon har 

dold äganderätten till. Rättsfallen har inte behandlat dold äganderätten i samband med 

skattereduktion. 

 I ställningstagandet sjätte stycket presenterar Skatteverket HUSFL och faktura-

modellen. Där anges att en begäran om utbetalning för utfört ROT-arbete ska innehålla 

uppgifter om småhusets eller lägenhetens beteckning. Att bara den som är ägare till en 

fastighet eller ägarlägenhet har rätt till skattereduktion för ROT-arbete.  

 Skatteverket anger också att för en utförare av ROT-arbete är det omöjligt att avgöra 

om en person är dold ägare till en fastighet eller inte. Därför skulle ett godtagande av 

dold äganderätten skapa en allt för stor osäkerhet för den som utför arbetet. Utföraren 

skulle behöva utreda dold äganderätten innan han/hon kan sluta ett avtal med köparen 

om att endast halva arbetskostnaden ska betalas. 
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Ställningstagandet ovan läggs till grund för samtliga ROT-avdrags bedömningar där en möjlig 

dold äganderätt förekommer. Av den anledningen anser jag nödvändigt att utreda gällande rätt 

kring dold äganderätt innan jag analyserar Skatteverket ställningstagandet. 

3.4 Dold äganderätt – en civilrättslig rättsfigur  

Dold äganderätt, eller dold samäganderätt
69

, används för att beteckna makes(samboendes) rätt 

till andel i fastighet som förvärvats i andra partens namn. Rättsfiguren har sitt ursprung i civil-

rättslig rättspraxis.
70

  

 

I det inledande målet NJA 1980 s.705 var frågan om samäganderättslagen var tillämplig. För-

utsättningarna i målet var följande: Edith S och Olle P hade bott tillsammans i mer än 25 år 

innan de bröt förlovningen, paret hade en dotter. Då lägenheten som de bodde i skulle renove-

ras sökte de efter en ny bostad och fick tag på en tomt, Grönsiskan 3:647, som de köpte för 

13 500 kr. Pengarna fick de fram genom ett lån från Edith S. bror på 7 000 kr, ett banklån om 

3 000 kr med en god vän till Edith S som borgensman. Sedan tog de 1 500 kr från dotterns 

bankbok. Resten betalades till lika del av parterna. Det var ostridigt att enbart Olle P hade 

lagfart på fastigheten, att han stod för de lån som togs för tomtköpet och det följande villa-

byggandet. Det ansågs vidare ostridigt att parterna aldrig diskuterade äganderätten till fastig-

heten. 

 

Hovrätten(HovR:n) som fann samäganderättslagen tillämplig, angav följande i domskäl: 

Det var utrett att parterna under äktenskapsliknande former sammanlevt i mera än 25 år. Att 

den ifrågavarande fastigheten förvärvades huvudsakligen för användning som gemensam bo-

stad, att Edith S visserligen själv tillskött endast en ringa del av förvärvssumman men att hu-

vuddelen av denna summa anskaffats genom lån från hennes bror.  Ett lån som varit förenat 

med förmånliga villkor som annars inte hade medgivits om Edith S. inte varit en av lån-

tagarna. HovR:n pekade också på det faktum att Edith S stått, under sammanlevnaden, för 

nästan hela bohagets anskaffande men också för en stor del av sådana utgifter som kommit 

parterna gemensamt till godo. 

 

Högsta domstolen (HD) som fastställde hovrättens domslut uttalar i sitt domskäl att ” på de av 

HovR:n anförda skälen finner HD, att parterna gemensamt förvärvat fastigheten och att någon 
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förändring därefter inte skett i den samäganderätt som sålunda uppkommit”. Därmed är det 

klarlagt, genom HD:s uttalande, att den dolde samägaren blir samägare redan vid den synlige 

ägarens förvärv av fast egendom. 

 

Den dolda äganderätten behandlas sedan i en serie rättsfall.
71

 I NJA 2002 s. 142 valde HD att 

förtydliggöra dold äganderätt och dess variant i familjerätt. Den dolda äganderätten till fast 

eller lös egendom i allmänhet kan uppstå genom ett uttryckligt uppdragsavtal, varigenom en 

mellanman får i uppdrag att köpa viss egendom för huvudmannens räkning (kommission).  

”Den familjerättsliga dolda samäganderätten kan ses som en variant av kommissionsköpet. 

Det som särskilt utmärker denna rättsfigur i jämförelse med ett vanligt uppdragsförhållande är 

att uppdraget eller, med andra ord, överenskommelsen om en gemensam äganderätt inte be-

höver vara klart uttalad utan kan vara mer eller mindre underförstådd”.
 72

 

 

I målet ovan anger sedan HD vilka krav som uppställs för att en familjerättslig dold samägan-

derätt skall godtas. Gemensamt för de tre rekvisiten är att de måste ha funnits vid tidpunkten 

för förvärvet av fastigheten.  

a) inköpet ska vara gjort för gemensamt bruk 

I rättspraxis
73

 har det rekvisitet ansetts uppfyllt om fastigheten används(es) som makarnas 

eller sambos gemensamma bostad.
74

 

b) det ska finnas ett ekonomiskt bidrag från personen som inte nämns i köpehandlingarna 

Det andra rekvisit är att den make/sambo som ej är skriven som ägare skall ha ekonomiskt 

bidragit till köpet. Detta kan innebära att den dolda ägaren rent faktiskt tillskjutit medel för att 

finansiera köpet av fastigheten från egna besparingar eller att medel härstammar från ett lån 

avtal som den dolda ägaren på något sätt medverkat i. Att en part i förhållandet åtagit sig att 

bekosta en del renoveringar efter köpet av fastigheten har också ansetts som ett bevis på det 

ekonomiska bidraget.
75
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c) köpet ska ha gjorts med en gemensam förutsättning om samägande.  

När de två ovan rekvisiten är uppfyllda antas den gemensamma partsviljan vara att fastigheten 

ägs gemensamt.
76

 Rekvisitet har också ansetts uppfyllt genom att en tyst överenskommelse 

intolkas i omständigheterna i samband med köpet.
77

 Inga andra fångesform, än köp, ger den 

andre make dold äganderätt. Inte heller om fast egendom införskaffats av make före relatio-

nen. 

 

Justitierådet Stefan Lindskog uttalade följande angående dold äganderätten: ” S.k. dold samä-

ganderätt mellan makar eller sambor har i rättspraxis introducerats som ett slags särskilt kom-

plement till den familjerättsliga egendomslagstiftningen. En kommissionsrättslig förklarings-

modell har använts (synsättet kom till uttryck redan i samband med giftermålsbalkens infö-

rande, se NJA II 1921 s. 28). Modellen har med tiden genom en omfattande rättspraxis lagts 

till grund för vad som närmast får betraktas som ett rättsligt institut av speciellt slag.”
78

 

3.5 Fastighetsägare – om äganderättsbegreppet i IL och i förarbeten till ROT-bestämmelserna  

3.5.1 Inledning 

Frågan om den familjerättsliga dold äganderätt och skattereduktion för ROT-arbete är bero-

ende av ROT-avdragsreglernas definition av en fastighetsägare. En annan fråga som har av-

görande betydelse i sammanhanget är om IL innehåller en egen specifik definition av ägande-

rättsbegreppet - och särskilt om den dolda äganderätten har uteslutits gällande skattereduktion 

för ROT-arbete. I avsnittet utreder jag också motivet bakom ägarvillkoret i 67 kap 13 a § IL. 

 

3.5.2 Vem är en fastighetsägare i IL? 

Av det relevanta lagrummet 67 kap 13 a § IL framgår att rätt till skattereduktion för ROT-

arbete erkänns den som äger ett småhus eller en ägarlägenhet. Vidare anger lagstiftaren i pa-

ragrafens andra mening att ”Med ägare avses även den som enligt 1 kap 5 § Fastighets-

taxeringslagen (1979:1152) ska likställas med ägare[ min kursivering].” Andra meningen i 

paragrafen kan inte tolkas på annat sätt än en utvidgning av kretsen av ägare vid begäran om 

skattereduktion för ROT-arbete. Noterbart är att vem som är ägare till ett småhus eller ägar-

lägenhet inte förekommer i lagrummet och inte heller någon annanstans i de bestämmelserna 

om skattereduktion för ROT-arbete. 
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När man utreder vad ett visst begrepp innebär i inkomstskattelagen är det av betydelse att be-

akta andra kapitel IL. Detta då lagstiftaren valt att i kapitlet samla upp de definitioner och 

förklaringar över använda begrepp i IL. 2 kap 7 § IL definierar en fastighetsägare som följan-

de: ” Den som innehar, förvaltar eller nyttjar en fastighet på det sätt som anges 1 kap.5 § fas-

tighetstaxeringslagen(1979:1152) räknas som fastighetsägare.”. Läsaren åter hänvisas till 1 

kap 5 § fastighetstaxeringslagen(1979:1152), precis som i 67 kap 13 a § IL. Av specialmoti-

veringen till 2 kap 7 § IL kan man läsa att hänvisningen i lagrummet till 1 kap 5 § fastig-

hetstaxeringslagen(1979:1152) är gjord för att markera en utvidgning av fastighetsägarkret-

sen, exempelvis tomträttshavare. Det sagda stämmer bra med ordet räknas som används i 2 

kap 7 § IL. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att varken 67 kap eller 2 kap IL levererar någon de-

finition på begreppet fastighetsägare och att äganderättsbilden inte framgår med önskad tyd-

lighet.  

 

3.5.3 Att äga fastigheten som rekvisit för ROT- avdrag – särskilt om motivet i propositionen  

Vem som är en fastighetsägare och när äganderätten anses uppfyllt tycks, med hänsyn till av-

snittet ovan, vara underförstått och vagt i ROT-bestämmelserna. För att kunna förstå vad som 

menas med ägarvillkoret i 67 kap 13 a § IL är en läsning av propositionen nödvändig. 

 

I propositionen diskuteras äganderätten till en fastighet och vilka krav som ska ställas på 

ägandet under avsnitt 5.2.1.
79

 Två förutsättningar uppställs för att avgöra om äganderätten 

föreligger i en fastighet: att ha det egentliga underhållsansvar och ha en direkt äganderätt.  

Regeringen anger som skäl för kraven att det egentliga underhållsansvaret för en bostad vilar i 

första hand på en person som innehar bostaden med direkt äganderätt. Detta är fallet för den 

som är ägare till sådana byggnader som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus. För 

en person som hyr eller arrenderar sin bostad är förhållandet emellertid inte detsamma, under-

hållsansvaret åläggs fastighetsägaren.
 80

 ”Mot bakgrund av var det egentliga underhålls-

ansvaret för en bostad får anses ligga anser regeringen att en förutsättning för att få skatte-

reduktion för ROT-arbete bör vara att arbetet avser ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs 

av den som ansöker om eller begär skattereduktion[…]”.
81
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Avsnittet 5.2.1 i propositionen bär rubriken ” Avgränsning till vissa bostäder”. Regeringen 

ansåg det viktigt att markera att skattereduktion inte var avsedd för hyresrätter eller andra 

former av boende där underhållsansvaret innehas av någon annan än den som bor i bostaden.
82

  

Alltså motivet bakom ägarvillkoret i 67 kap 13 a § IL är att markera en avgränsning när det 

gäller vilka bostäder som godkänns för skattereduktion.  

 

Sammanfattningsvis avser regeringen med ägarvillkoret i 67 kap 13 a § IL att markera att en-

bart den som äger ett småhus eller en ägarlägenhet kan söka och få skattereduktionen för hus-

hållsarbete. Kretsen av vilka ägare som kan få skattereduktionen har utvidgats genom en hän-

visning till 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen(1979:1152). I propositionen anges dock inte 

vem som är ägare till ett småhus eller en ägarlägenhet eller hur äganderätten uppstår. Vidare 

undantas inte heller den familjerättsliga dolda äganderätten till en fast egendom. Regeringen 

verkar inte ens ha tänkt på det rättsinstitutet. 

 

En annan sak är att det skulle vara praktiskt omöjligt att använda de avgränsningarna i propo-

sitionen” att ha ett underhållsansvar och ha en direkt äganderätt” för att avgöra vem som ska 

anses som ägare av ett småhus när det gäller två makar. Utgångspunkten är att makarna lever i 

gemenskap och har en underhållsplikt av det gemensamma hem, se exempelvis 6 kap 1§ Äk-

tenskapsbalken(1987:230) (ÄktB). 

 

En gemensam slutsats efter genomgången av ROT- bestämmelserna i IL och lagstiftarens 

syfte med ägandeparagrafen, 67 kap 13 a § IL, är att både regeringen och lagstiftaren utgår 

från en implicit förståelse av när äganderätten till ett småhus eller en ägarlägenhet upp-

kommer.  

3.6 Äganderätten till fast egendom i civilrätten – särskilt om den dolda äganderätten  

När ett civilrättsligt begrepp som ägare används i skatterätten utan att en särskild definition 

anges där, är det ett rimligt antagande att begreppet används utifrån sin civilrättsliga inne-

börd.
83

 Civilrätten blir prejudiciell i förhållande till skatterätten. 

Med ” civilrättslig innebörd” avser jag behandling av äganderätten i jordabalken (1970:994) 

men också de uttalanden i civilrättslig praxis som finns om den familjerättsliga dolda ägande-

rätten. 
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Bilden av äganderätten i jordabalken(JB) är inte så tydlig som det hade önskats. 22 kap 1§ JB 

anger följande ” som fastighetsägare anses i detta kapitel den för vilken lagfart senast är sökt”. 

En läsning av 6 kap 2 § 1 st. JB anger att ”panträtten upplåtes genom att fastighetens ägare 

överlämnar pantbrev som pant för fordringen.”  Av 6 kap 7§ 1 st. 1 men JB framgår dock att 

om fastigheten överlåtits och sedan därefter den förre ägaren upplåter panträtt i fastigheten 

gäller upplåtelsen om borgenären var i god tro vid sitt förvärv av panträtten om äganderätt-

söverlåtelsen.  

 

Av ovan stadgande, 6 kap 7 § JB, framgår egentligen att redan vid överlåtelseavtalet anses en 

ägarstatus uppstått för förvärvaren och att det krävs att pantförvärvaren är i god tro för att 

panträtten ska göras gällande gentemot den ”nya” ägaren. En ägare som än så länge inte har 

lagfart och alltså är osynlig utåt. Med andra ord godkänner JB att en ägare kan vara annan än 

den som står som lagfartsinnehållare i fastighetsregister, detta så fort ett överlåtelseavtal ägt 

rum. 

 

Om den dolda äganderätten för den av makarna som inte anges på överlåtelseavtalet uttalar 

HD följande: ” Till grund för erkännandet av en sådan dold samäganderätt kan anföras vissa 

rättspolitiska överväganden av familjerättslig natur. Konstruktionen ger den make eller sambo 

som inte varit formell köpare ett ekonomiskt skydd. Med hänsyn till den speciella gemenskap 

som uppstår i make/ samboförhållande, där dessutom besittningen är gemensam och formlösa 

och underförstådda överenskommelser vanliga, kan det ses som en naturlig utgångspunkt att 

egendom som inköps för gemensamt bruk av den ena maken eller sambon, med bidrag från 

den andra, skall ägas gemensamt.”
84

 

 

Sammanfattningsvis anses en fastighetsägare i civilrätten kunna vara en öppen ägare, genom 

att han/hon sökt lagfart, eller en osynlig ägare så fort ett överlåtelseavtal har kommit till stånd 

mellan den lagfarna ägaren och den nya ägaren. När det gäller makar och sambo bekänns den 

icke formella köpare en dold äganderätt. Den familjerättsliga dolda äganderätten förstärks, 

enligt HD, av ett familjepolitiskt intresse. 
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3.7 Dold äganderätt i skatterättslig praxis 

Den dolda äganderätten har också prövats i skatterättsliga sammanhang. I RÅ 1989 ref 91 

ansåg Högsta förvaltningsdomstolen(HFD) att en person där HD fann att maken haft en dold 

äganderätt till den gemensamma fastigheten
85

, endast var skattskyldig för den del av realisa-

tionsvinsten vid fastighetsavyttringen som belöpt på henne. 

 

I RÅ 1990 ref 103 var frågan om en tomt som förvärvats av en sambo kunde anses dolt ägd 

till hälften av den andra sambon, som inte fanns med på fångeshandlingar, och om det kunde 

läggas till grund för realisationsvinstbeskattningen. HFD konstaterade i rättsfallet att flera av-

göranden från HD under 1980-talet accepterade dold äganderätt till fastighet under vissa för-

utsättningar.
86

 

 

HFD fortsatte med att beskattningen bygger på de civilrättsliga ägandeförhållandena och de 

formföreskrifter som gäller för att ett fång skall anses civilrättsligt giltigt. Fång som inte upp-

fyller civilrättens krav för giltighet kan inte heller godtas vid beskattningen.
87

 Men sedan kon-

staterade HFD i sitt avgörande att ett gemensamt förvärv av fastighet med dold äganderätt för 

en delägare hade godtagits av allmän domstol, därmed fanns inte skäl att inta en annan princi-

piell ståndpunkt när det gäller beskattningen. I målet ansågs den förebragda utredningen ge 

vid handen att den formella ägarens förvärv av tomträtten – enligt de principer som ligger till 

grund för högsta domstolens avgöranden i NJA 1980 s. 705 och 1981 s. 693 – skett för hans 

och den andra sambons gemensamma räkning. Beskattningen av realisationsvinster skulle 

beräknas med den utgångspunkten. 

 

HFD:s avgörande är intressant eftersom domstolen markerar att den dolda äganderätten ska 

godtas i beskattningssammanhang. De civilrättsliga ägandeförhållandena ska läggas till grund 

i skatteärenden. 

 

Ett annat mål som också är av intresse för dold äganderätt i skatterätt är RÅ 1992 ref 41. I 

målet var maken ensam lagfartsinnehållare på fastigheten. Vid köpet av fastigheten, i början 

på 1960-talet, var det endast han som skrev under köpehandlingarna. Samäganderätten disku-

terades aldrig mellan makarna varken vid förvärvet eller efter. Vidare var det bara maken som 
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yrkat avdrag för räntor på lån i fastigheten. Frågeställningar i målet var huruvida den s.k. dol-

da äganderätten till en fastighet ska kunna godtas vid inkomst- och förmögenhets-

beskattningen samt vid bestämmande av vem som är skattskyldig till statlig fastighetsskatt för 

fastigheten. 

 

HFD besvarade båda frågorna jakande. Detta genom att hänvisa till bland annat RÅ 1990 ref 

103 där dold äganderätten godtagits vid beskattning i anledning av realisationsvinst.  

Men HFD gör ett tillägg som i min mening är viktigt för den dolda äganderätten i skatterätten. 

Domstolen uttalar följande i domskälen: ” Dold äganderätt har således – om vissa utrednings-

krav är uppfyllda – redan godtagits i praxis när det gäller inkomstbeskattning i anledning av 

realisationsvinster. Regeringsrätten finner att dold äganderätten bör – om samma utrednings-

krav är uppfyllda – accepteras även vid inkomstbeskattningen i övrigt[min kursivering]”. 

HFD markerar, enligt min mening, i rättsfallet att dold äganderätten i en fastighet gäller också 

i övriga skatterättsliga sammanhang. Alltså inte enbart för de förhållanden som varit uppe till 

prövning.
88

 

 

Det ovan skildrade rättsläget kan sammanfattas som följande: Den familjerättsliga dolda 

äganderätten i fastigheten accepteras – om vissa utredningskrav är uppfyllda – i skatterättens 

praxis. De civilrättsliga förhållandena läggs till grund för det skatteärendet som prö-

vas/beslutas i rättstillämpning. 

3.8 Bör Skatteverkets ställningstagande om dold äganderätt ses som gällande rätt – en analys  

Att dold äganderätten, som ett civilrättsligt rättsinstitut, gäller i skatterättspraxis har jag re-

dogjort för ovan.
89

 Följande analys grundas på Skatteverkets ställningstagande om dold ägan-

derätten vid begäran om skattereduktion för hushållsarbete. 

 

En fråga som inledningsvis bör analyseras är huruvida de rättsfallen som behandlar dold 

äganderätten i skatterättspraxis har betydelse för skattereduktion för ROT-arbete. Skatteverket 

anger, i sitt ställningstagande, att rättsfallen saknar relevans på området för skattereduktion. 

Detta då rättsfallen behandlar inkomstbeskattningen och inte skattereduktionen. 

 

                                                 
88

 För övriga rättsfall om dold äganderätten i ett skatterättsligt sammanhang se NJA 1986 s. 83, som handlar om 

det numera upphävda gåvoskatten. Se också NJA 1987 s.137 och NJA 1990 s. 702 som behandlar stämpelskatt. 
89

 Se avsnitt 3.7 
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Jag anser att de uttalanden och överväganden som gjordes i rättspraxis om den dolda ägande-

rätten är tillämpliga i skatteärenden rörande skattereduktion för ROT-arbete. Regeringen be-

tonar samhörigheten mellan de båda delarna – inkomstbeskattningen och skattereduktionen – 

på följande sätt ” i samband med införandet av inkomstskattelagen flyttades bestämmelserna 

om skattereduktion från skattebetalningslagen (1997:483) till inkomstskattelagen eftersom de 

ansågs höra mer ihop med de materiella reglerna om skattens storlek än med reglerna om 

hur man fastställer och tar in skatten (prop. 1999/2000:2, del 1, s.482) [min kursivering].”
90

 

Ovanstående uttalande från regeringen illustreras av den kopplingen som görs i lagtexten mel-

lan IL:s bestämmelser om beskattning av kapitalvinst och skattereduktion för hushållsarbete. 

Enligt 44 kap 14 § 2 st. IL skall de utgifter för arbete enligt 67 kap 13 a och 13 b §§ inte ingå i 

omkostnadsbelopp till den del skattereduktionen har tillgodoräknats enligt 67 kap IL. 

 

Det skulle te sig besynnerligt, för inkomstskattelagen som ett system, om dold äganderätten i 

en fastighet accepteras vid beskattning av kapitalvinst såsom uttalats i rättspraxis men inte för 

spegelbilden skattereduktion. Bestämmelser om skattereduktion för ROT-arbete utgör en be-

stående del av den svenska skatterätten, alltså bör rättstillämpningen på skattereduktions om-

råde följa skatterättslig praxis.  

 

I fortsättningen har jag som utgångspunkt för min analys Skatteverkets angivna skäl för att 

inte medge den dolde ägaren skattereduktion. 

 

a) Brist på sakrättsligt skydd hos den dolde ägaren som grund för att inte medges skatte-

reduktionen 

Att den dolde ägaren saknar sakrättsligt skydd framgår av ett flertal domar.
91

 Skatteverket 

anger dock inte, i sitt ställningstagande, varför bristen på sakrättsligt skydd hos den dolde 

ägaren påverkar dennes begäran om skattereduktion för ROT-arbete. Det är möjligt att Skat-

teverket anser sig själv som en borgenär, vilket förklarar syftandet på sakrättsligt skydd, när 

myndigheten beslutar om skattereduktion för ROT-arbete.  

 

I RÅ 1990 ref 103 behandlade HFD frågan om Skatteverket kunde anses som en borgenär. I 

målet angav HFD att det kunde med visst fog hävdas att krav på skatt i mycket kan jämställas 

med krav från en utomstående borgenär vilket torde göra att inbördes överenskommelse mel-
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 Prop. 2008/09:77, s. 31. 
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 Se exempelvis NJA 1984 s. 772, NJA 1985 s. 97 och NJA 1985 s. 615 
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lan makar/ sambo inte beaktades. HFD kom dock fram i sitt avgörande att övervägande skäl 

talade för ”att man vid beskattningen i princip skall kunna godta att en fastighet kan ha för-

värvats med dold äganderätt för en delägare […] ”. Skatteverket ansågs inte kunna betraktas 

som en borgenär gentemot den dolde ägaren. Vidare ansåg HFD i målet det viktigaste vara att 

det framgick i skatteärendet att förutsättningar för dold samäganderätt var uppfyllda, sedan 

hänvisade HFD till de förutsättningarna för dold äganderätt som uttalades i NJA 1980 s. 700. 

 

Av ovan anförda skäl kan Skatteverkets motivering för att en dold ägare inte ska kunna er-

hålla skattereduktion ifrågasättas. 

 

b) Av ROT-reglerna och deras förarbeten framgår inte annat än att med ägare avses den 

som undertecknat köpehandlingar och som därmed är eller kan bli lagfaren ägare. 

Som jag redovisade för ovan stämmer inte Skatteverkets påstående. IL innehåller ingen egen 

definition av vem som är ägare av ett småhus eller en ägarlägenhet förutom de fall där någon 

” räknas som” eller ”anses som” ägare. Inte heller ROT-bestämmelser i 67 kap IL presenterar 

en tydlig och egen ägarbild.
 92

 I förarbetena till ROT-regler behandlas inte heller vem som är 

ägare till ett småhus och när ägandet uppstår, utan där har regeringen diskuterat ägandefrågan 

utifrån vilka som har ett underhållsansvar för sina boende(ofta småhusägare) och vilka som 

inte har det (hyresgäster). Enbart fastighetsägare som har ett underhållsansvar kan begära 

skattreduktion för arbetskostnad.
 93

 

 

c) Att det skulle innebära svårigheter för en utförare om dold äganderätten accepteras  

Skatteverket anger att utföraren skulle stå inför en omöjlig uppgift att kontrollera ägandet in-

för en begäran om utbetalning till Skatteverket. Enligt 6 § HUSFL ska en utförare skicka en 

begäran om utbetalning till Skatteverket om fakturamodellen har använts. Men det Skatte-

verket inte nämner i ställningstagandet är att kontrollfunktionen inför en möjlig utbetalning 

har – av lagstiftaren – placerats på Skatteverket.
94

 Utföraren behöver i sin begäran ange små-

husets eller ägarlägenhets beteckning och köparens personuppgifter, för att Skatteverket ska 

kunna kontrollera ägandeförhållandena. Att kontrollera vilka som är ägare till en viss fastighet 

är Skatteverkets ensak därför anser jag att Skatteverket inte kan motivera sitt ställ-

ningstagande med att utförarna skulle ha det svårt att avgöra ägandeförhållandena. 
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 Se ovan avsnitt 3.5.2.  
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 Se ovan avsnitt 3.5.3. 
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 Se ovan avsnitt 2.3.2. 
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Vidare stämmer inte riktigt Skatteverkets motivering med verkligheten. Skatteverket anger att 

en utförare skulle ha det svårt att teckna ett avtal om att fakturamodellen ska användas ef-

tersom det skulle innebära att utföraren först utrett om köparen har en dold äganderätt. Enligt 

Sveriges byggindustri har 70 % av utförarna av ROT-arbete nuförtiden en s.k. ROT-klausul i 

sina avtal med de som köper ROT-arbete.
95

 ROT-klausul är en skriftlig överenskommelse 

mellan en utförare och en köpare som reglerar vad som gäller mellan parterna om Skatte-

verket skulle neka en begäran om utbetalning enligt fakturamodellen. Ofta innebär klausulen 

att köparen får stå för hela arbetskostnaden. 

 

Det som sker i verkligheten är att i de fall en begäran om utbetalning nekas – av vilken orsak 

som helst – vänder sig utföraren till köparen och begär att resterande del av arbetskostnaden 

ska betalas enligt ROT-klausulen. 

 

d) Kravet på betalning av kommunal fastighetsavgift 

Skatteverket anger i sitt ställningstagande att det är myndighetens uppfattning att den som vill 

ha rätt till skattereduktion för ROT-arbeten också i övrigt bör fullfölja de skyldigheter som 

följer av ett öppet ägande som att betala kommunal fastighetsavgift. Skatteverket anger inte 

skälet till att koppla skattereduktion för ROT-arbete med betalning av kommunal fastighets-

avgiften förutom att det är den öppne ägaren som är skyldig till att betala fastighetsavgiften.  

 

I propositionen görs dock kopplingen mellan skattereduktion för ROT-arbete och betalningen 

av kommunal fastighetsavgiften för att försöka hindra att skattereduktionen används för arbete 

som avser ombyggnation och tillbyggnation av nybyggda småhus. Skattereduktionen ska inte 

kunna användas för att bygga klart nya ”halvfärdiga” hus genom att exempelvis vänta med 

färdigställandearbeten för att kunna söka skattereduktion.
96

 För att undvika kringgående av 

ovan begränsningen anges i lagstiftningen att skattereduktionen inte medges för om-

byggnation och tillbyggnation för ett småhus för vilken fastighetsavgift inte har tagits ut de 

fem första kalenderåren efter beräknat värdeår, se 67 kap 13c § 1st 4p IL.
97

Av förarbetena 
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 Ros och Ris om ROT-avdraget, en studie av inställning till ROT-avdraget hos 1857 företag inom 

byggbranschen, publikationer, Sveriges byggindustrier, oktober 2009. 
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 Prop 2008/09:178, s.34. 
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 Nybyggda bostadshus är undantagna från fastighetsavgift i fem år, Skv 296, utgåva 22, december 2013. 

Avgiftsbefrielse gäller för hus med värdeår 2011 och tidigare år. 
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framgår dock inte annat än att kopplingen till kommunal fastighetsavgiften görs för att för-

hindra en eventuell användning av skattereduktionen på nybyggnation.  

 

Att skattereduktion för ROT-arbete inte medges för en dold ägare förrän äganderätten görs 

öppen på Skatteverkets angivet sätt kan ifrågasättas med hänsyn till både den civilrättsliga 

rättspraxisen om dold äganderätten men också den skatterättsliga praxisen. 

Det är viktigt att skatterättsliga bedömningar förankras i civilrättsliga analyser och ställnings-

taganden, detta för att undvika att man inom skatterätten utvecklar en helt” egen civilrätt” 

utan reell förankring i den faktiska civilrätten.
98

 

 

Det är min uppfattning att Skatteverkets ställningstagande inte ger uttryck för en korrekt upp-

fattning om gällande rätt kring den dolda äganderätten i skatterätten. Den familjerättsliga dol-

da äganderätten ska kunna ge rätt till skattereduktion för hushållsarbete under förutsättning att 

vissa utredningskrav är uppfyllda. 

3.9 Sammanfattning  

Dold äganderätt i en fast egendom är ett civilrättsligt rättsinstitut som introducerades av HD i 

början av 1980-talet. Sedan dess har institutet fått acceptans och utvecklats i många av HD:s 

avgörande. 

 

Enligt 67 kap 13a § IL medges skattereduktion för ROT-arbeten i ett småhus eller en ägar-

lägenhet om den begärs av den som äger småhuset eller ägarlägenheten. ROT-bestämmelser i 

IL innehåller dock ingen definition på vem som är ägare till ett småhus eller en ägarlägenhet. 

Inte heller IL bestämmelser i övrigt ger ett tydligt svar på frågan. 

 

Rättstillämparen får vända sig till civilrätten som blir prejudiciell i förhållande till skatte-

rätten. Av JB framgår att en ägare kan vara både den som innehar lagfart på fastigheten och 

den som ingått ett överlåtelseavtal med lagfartsinnehållaren men inte hunnit söka lagfart och 

därmed är osynlig utåt. 
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 Se Simon-Almendal, Civilrättens betydelse för skatterättsliga bedömningar, och tvärtom. Eller vad är karta, 

vad är verklighet?, JT 2012/13, s. 617. 
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Dold äganderätten har också gjort sin ”entré” i skatterättslig praxis. HFD har uttalat i ett antal 

rättsfall att dold äganderätten ska beaktas i beskattningshänseende om de kraven för dold 

äganderätten i civilrätten är uppfyllda. 

 

Skatteverket kräver dock att den dolde ägaren gör sitt ägande öppet, exempelvis genom in-

skrivning, för att skattereduktion för ROT- arbete ska kunna medges. Jag har dock funnit 

Skatteverkets ställningstagande inte riktigt spegla den gällande rätten om dold äganderätten på 

skatterättens område.  
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4. Vad räknas som en arbetskostnad? 

4.1 Inledning 

Arbetskostnad är en central term för förståelse av hela systemet med skattereduktion för hus-

hållsarbete, det är nämligen endast arbetskostnad som kan ge skattereduktion.
99

 I rätts-

tillämpningen anses dock termen sakna en tydlig bestämning, detta oavsett om svar söks i 

lagstiftning eller i förarbetena.
 100

 

 

När det gäller ROT- arbete är det vanligaste att avtala om en totalentreprenad och ett fast pris, 

detta sker i kring hälften av fallen.
101

 Det är när fast pris avtalats som frågan uppstår om vad 

som är en arbetskostnad och hur den ska beräknas. Skatteverket säger sig sakna verktyg för att 

bevisa att arbetskostnader är orimligt höga i en totalentreprenad medan utförarna anser sig 

följa fakturamodellen genom att bara ange hur mycket av totalentreprenadens slutsumma ut-

gör arbetskostnader. Det är det jag kallar arbetskostnadsproblematiken. 

 

I kapitlets första avsnitt belyses arbetskostnadsproblematiken med hjälp av ett exempel. I de 

följande avsnitten går jag igenom lagtexten, förarbetena och rättspraxis för att utreda vad som 

menas med termen arbetskostnad.  Sedan redogör jag för hur Skatteverket behandlat frågan 

om beräkning av arbetskostnad vid vissa totalentreprenader med fast pris. Avslutningsvis för 

jag en diskussion om arbetskostnadsproblematiken och hur den bör lösas i rättstillämpningen. 
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 Se ovan avsnitt 2.3.2 
100

 Thörnroos Blank, Rot och Rut en succé- men det kan bli bättre, Skattenytt 2013 s.278. 
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 Skatteverket, Om RUT och ROT och VITT och SVART, s.71. 



 

 

37 

 

4.2 Ett typfall om arbetskostnadsproblematiken 

Familjen Axelsson(familjen) har nu bestämt sig att renovera sin villa som är i stort behov av 

en uppfräschning. De kontaktar två, likvärdiga vad gäller yrkesskicklighet och erfarenhet, 

utförare och efter att ha förklarat vilka arbete de vill få utfört begär familjen offerter från utfö-

rarna. Vidare upplyser familjen utförarna att de vill utnyttja maximalt det nya ROT-avdrag 

systemet. 

 

Utförare X tar 200 000 kronor(kr) för den totala entreprenaden. Kostnader delas på följande 

vis: 120 000 kr avser materialkostnader medan 80 000 kr är arbetskostnader. 

Utförare Y tar 210 000 kr för hela arbetet varav 80 000 kr avser materialkostnader medan 

130 000 kr är arbetskostnader. 

 

Väljer familjen utföraren X, vars totalpris är lägre, kommer de att ha en slutkostnad på 

160 000 kr. Familjen betalar hälften av arbetskostnader 40 000 kr medan resterande hälften 

betalas av Skatteverket i enlighet med fakturamodellen
102

, materialkostnader på 120 000 kr 

betalas i sin helhet av familjen.  

Anlitar familjen utföraren Y kommer dem att ha en slutkostnad på 145 000 kr.  Familjen beta-

lar halva arbetskostnaden d.v.s. 65 000 kr och erhåller resterande arbetskostnad i preliminär 

skattereduktion, materialkostnaden på 80 000 kr betalas i sin helhet av familjen. 

 

Om systemet med skattereduktion för hushållsarbete inte fanns hade familjen valt utföraren X 

då denne erbjuder det lägsta totalpriset på entreprenaden. Men för familjen Axelsson, där två 

vuxna kan utnyttja skattereduktionen fullt ut, lönar det sig att anlita utföraren Y. Slut-

kostnaden blir lägre med Y jämfört med X. Det är den som erbjuder högst andelen arbets-

kostnad som vinner offerten, inte den som har den lägsta kostnad på totalentreprenaden. 

 

Typfallet ovan visar termens behov av precisering i rättstillämpningen, sättet att beräkna ar-

betskostnaden eller vad som är en arbetskostnad kan variera kraftigt och kan användas i verk-

ligheten som ett konkurrensmedel.  
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 Se ovan avsnitt 2.3.3. 
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4.3 Arbetskostnad – en tolkning av lagtext och förarbeten  

4.3.1 Inledning 

Relationen mellan statsmakten och skattebetalarna – den starka parten mot den svaga parten – 

medför att det finns en relativt etablerad uppfattning om rättskällornas sinsemellan för-

hållande och de tolkningsmetoder som bör användas.
103

 Det innebär att vissa av rättskällor 

inom skatterätten tillmäts avgörande betydelse om de är klara och tydliga medan andra rätts-

källor får en sekundär roll och används när de förra är oklara. 

 

Legalitetsprincipen inom skatterätten utgör en grundlagsregel.
104

 Är lagtexten klar ska den 

följas. Ställs man inför ett oklart begrepp i lagen eller en oklar lagtext söker man preciseringar 

i förarbetena där lagstiftarens syfte kan återfinnas. I Sverige innehar lagmotiven, som finns i 

utredningsbetänkande eller propositioner, en privilegierad plats vid tolkning av skattelagen.
105

 

Melz menar att då lagtexten inte vid en objektiv tolkning ger ett klart svar på rättsfrågan är det 

självklart att domstolen söker ledning i förarbetena och att på det sättet förarbetsuttalandena 

bör tillmätas en auktoritativ betydelse.
106

 

 

I vissa mål om skattereduktion för hushållsarbete har förarbetsuttalanden anförts som stöd för 

den valda tolkningen.
107

 Förarbetena har på det sättet getts ett avgörande betydelse. 

 

4.3.2 En objektiv lagtolkning  

Genom att lagen anges som den absolut första rättskälla när det gäller tolkning av en skatte-

rättslig situation tvingas lagstiftaren att skriva en tydlig, klar och fullständig lagtext. Detta inte 

minst av rättssäkerhetsskäll.
108

 I avsnittet görs en tolkning av lagbestämmelser kring utgifter 

för hushållsarbete, arbetskostnad. 

 

Av 67 kap 11 § 1 st. IL framgår att rätt till skattereduktion har den som haft utgifter för hus-

hållsarbete. Utgifter för hushållsarbete utgörs av det debiterade beloppet för arbetet inklusive 

mervärdesskatt, se 67 kap 11 § 4 st. IL. 
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 Lodin m.fl, inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 707. 
104

 Hultqvist, legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflexioner med anledning av 5/6- delsmålet, skattenytt 

2013, s. 16. 
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 Lodin m.fl, inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 710. 
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 Melz, ” lagtolkningsmetoder – synpunkter i anledning av ett rättsfall om subjektiv skattskyldighet för 

ränteintäkter” skattenytt 1992 s. 615. 
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 HFD 2012 ref 47. 
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 Lodin m.fl, inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 708 
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I 67 kap 18 § 2 st. IL anges att i underlaget för skattereduktion räknas inte utgifter för materi-

al, utrustning och resor. 

 

I en objektiv lagtolkningsprocess är det särskilt betydelsefullt att hämta ledningen i lag-

stiftningens systematik. I IL används ett speciellt stadgande för att begränsa ett allmänt så-

dant.
 109

 Det allmänna stadgandet i 67 kap 11 § IL anger att som utgifter för hushållsarbete 

räknas det debiterade beloppet för arbetet inklusive mervärdesskatt. I ett speciellt stadgande 

har dock lagstiftaren velat begränsa underlaget för skattereduktion genom att explicit undanta 

utgifter för material, utrustning och resor, se 67 kap 18 § 2 st. IL. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att underlaget för skattereduktion är de utgifterna för 

att utföra ett hushållsarbete inklusive mervärdesskatt men exklusive kostnader för material, 

utrustning och resor. 

   

4.3.3 Subjektiv lagtolkning 

När vissa oklarheter kvarstår efter en tolkning av lagtexten blir rättstillämparen hänvisad till 

att studera förarbetena för att utröna lagstiftarens mening.
110

 I det här fallet måste det utredas 

vad som menas med utgifter för att utföra ett hushållsarbete och hur avgränsningen gentemot 

exempelvis materialkostnader ska göras i en totalentreprenad där fast pris avtalats. 

 

I samband med den första skattereduktionen för hushållsarbete i Sverige uttalade departe-

mentschefen följande: "För att förstärka skattereduktionens effekt vad gäller att skapa nya 

arbetstillfällen bör reduktion medges endast för arbetskostnader och inte för material-

kostnader. Det föreligger dock svårigheter att göra sistnämnda avgränsning. Ett alternativ 

skulle kunna vara att försöka definiera vad som skall avses med arbetskostnad. Jag bedömer 

dock inte detta som en framkomlig väg, främst med hänsyn till att det kan diskuteras vad som 

skall ingå i arbetskostnaden. Skall t ex, förutom den direkta lönen till den som utfört arbetet, 

också inräknas bl.a. mervärdesskatt och arbetsgivarens pålägg för vinst m.m. Jag anser det 

inte heller lämpligt att schablonmässigt ange ett visst belopp per arbetad timme som skälig 

lönekostnad. Det skulle i många fall bli mycket svårt för skattemyndigheterna att bedöma om 

den angivna tidsåtgången är rimlig. För att uppnå den eftersträvade effekten förefaller det 
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 Lodin m.fl, inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 710 
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 Melz, ” lagtolkningsmetoder – synpunkter i anledning av ett rättsfall om subjektiv skattskyldighet för 

ränteintäkter” skattenytt 1992, s. 615. 
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enklare att i stället undanta utgifter för material inklusive därpå belöpande mervärdesskatt, 

samt ställa upp som krav att utgifter för material specificeras på fakturan eller mot-

svarande."
111

 

 

I förarbetena för nuvarande lagstiftning om skattereduktion för hushållsarbete anses inte heller 

att materialkostnader ska räknas som arbetskostnader. Kostnader för utrustning och resor ut-

gör inte heller arbetskostnader.
 112

  Vissa av remissinstanser anser dock att det sättet att be-

gränsa arbetskostnader orsakar gränsdragningsfrågor i praktiken och till och med öppnar för 

rena missbruk.
113

 Skatteverket anger i sitt remissyttrande att arbetskostnad ska inkludera 

eventuella maskinkostnader som varit nödvändiga för arbetets utförande. Detta då vid exem-

pelvis markarbete kostnader för maskiner normalt överstiger arbetskostnaden.
114

  

 

Regeringen är emellertid av motsatt uppfattning och hänvisar till syftet med lagstiftningen, 

vilket är att stimulera sysselsättningen och inte materialanskaffning. Av den anledningen an-

ser regeringen att ”Eftersom maskinkostnader inte berättigar till skattereduktion kan det vara 

en fördel, såväl för utföraren som för köparen, att maskinkostnader särskiljs från arbets-

kostnad i faktura eller liknande underlag”.
115

  

 

De skäl för att införa ROT- avdrag är detsamma som de som anfördes vid införande av rut- 

avdrag.
116

 I propositionen, skattelättnader för hushållstjänster m.m, som avser rut- arbete an-

ger regeringen tydligt motivet för propositionen och därmed indirekt vad som är en arbets-

kostnad. Där uttalas exempelvis att med en skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden 

för hushållstjänster beräknas, enligt Konjunkturinstitutet, sysselsättningen kunna öka med 

motsvarande mellan 3000 och 19 000 personer. Det anges också att Sverige har ett behov av 

fler arbetade timmar i ekonomin.
117

 Uttalanden i propositionen tyder på att regeringen räknar 

med att en minskning av arbetskostnad kommer att innebära att hushållen köper mer arbets-

timmar. Arbetskostnad kopplas till antalet timmar på ett arbete. 
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 Prop. 1992/93:150, bilaga 6,  s. 5 
112

 Prop.2008/09:178, s. 38. Se också prop. 2008/09:77, s. 75. 
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 Prop.2008/09:77, s. 75. 
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 Prop.2008/09:178, s.38. 
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 Se föregående not. 
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 Prop.2008/09:77, s. 24. 
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Vidare anges i specialmotiveringen till den nu upphävda 6§ lag(2007:346) om skattereduktion 

för hushållsarbete
118

 att med arbetskostnad menas utgifter för att utföra ett arbete. Lagen upp-

hävdes i samband med att bestämmelser om skattereduktion för hushållsarbete inordnades 

under 67 kap IL.
119

 Motiveringen bör alltjämt gälla då det är i princip samma bestämmelse i 6 

§ lag(2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete som tagits in i 67 kap 18 § 2st IL. 

 

Regeringen håller med om att en viss oklarhet råder kring termen arbetskostnad och hur den 

används i praktiken av vissa utförare. En sådan otydlighet handlar exempelvis om huruvida 

vinstkostnadspålägg utgör en arbetskostnad eller inte. Regeringen anser att som arbetskostnad 

ingår utförarens vinstkostnadspålägg för själva arbetet. 
120

 

 

Sammanfattningsvis framgår av förarbetena att med arbetskostnad åsyftas utgifter för att ut-

föra ett hushållsarbete exklusive utgifter för material, maskiner och resor. Underlag för de ut-

gifterna är de faktiska arbetade timmar för att utföra hushållsarbetet
121

, det vinstkostnads-

pålägget som en utförare lägger på för själva arbetet räknas in som arbetskostnad. En annan 

slutsats som jag drar från tolkningen av förarbetena är att ingen skillnad görs på arbeten som 

utförs på löpande räkning eller dem där det har avtalats om ett fast pris mellan parterna. Ar-

betskostnader ska framgå med samma tydlighet, hur detta ska redovisas har lämnats åt utföra-

ren.  

4.4 Rättspraxis  

4.4.1. Inledning 

Inom skatterätten anses prejudikat ha ett högt rättskällevärde, HFD:s praxis spelar därför en 

betydelsefull roll för lagtolkningen. Har HFD, genom en dom, tagit ställning i en viss lag-

tolkningsfråga anses domen fått ett självständigt värde som rättskälla.
122

 

 

Vidare anser regeringen att tidigare rättspraxis på skattereduktions område skall tillmättas 

betydelse, särskilt när de gäller vilka åtgärder som grundar skattereduktion.
123
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 Prop.2006/07:94 s. 34, s 61. 
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 Prop.2008/09:77, s. 17. 
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 Lagrådsremiss, Förbättringar av husavdragets fakturamodell, 2014-05-28, s.24, s.19. 
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 Lagrådsremiss, Förbättringar av husavdragets fakturamodell, 2014-05-28, s. 21. 
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 Lodin m.fl, inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 724. 
123

 Prop. 2008/09:178 s.33-35. 
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4.4.2. RÅ 2000 not 147 

Målet handlade om vad som avsågs med ”byggnadsarbete på bostadshus” enligt 2 § lagen 

(1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus. Domstolar hade 

att avgöra om tillverkning av specialbeställda köksluckor som sedan inkorporerats i en bygg-

nad skulle anses som byggnadsarbete på bostadshus, vilket skulle innebära att utgifterna för 

tillverkning kunde läggas till grund för skattereduktion. 

 

Både länsrätten och kammarrätten hänvisade till syftet med lagstiftningen, vilket var att sti-

mulera ett ökat kapacitetsutnyttjande inom byggsektorn och att motverka arbets-

löshet. Kammarrätten uttalade följande i sitt avgörande ” med hänsyn till hur beställning, till-

verkning och montering skett finner kammarrätten att Lena M:s utgifter för inköp av köks-

inredning till sitt bostadshus också har haft sådan karaktär som avses med lagen”. Därmed 

skulle utgifterna ge rätt till skattereduktion.  

 

Här bör jag i förtydligande syfte ange att Lena M hade låtit hantverkare mäta och special-

tillverka de köksluckorna. Det är det speciella förfarandet, att tillverkning skett enligt special-

beställning och därmed inneburit en ökning av sysselsättningen, som underinstanserna menar 

uppfyller syfte med lagstiftningen. 

 

HFD, som upphävde kammarrättsavgörandet, hade en motsatt uppfattning. HFD konstaterade 

först att bestämmelsen i 2 § grundas på prop. 1992/93:150 och bet 1992/93:SkU 36. Enligt de 

förarbetena har 2§ kommit för att klargöra att endast åtgärder som kan hänföras till” bygg-

nadsarbete i vanlig bemärkelse” skall grunda rätt till skattereduktion.
124

 Sedan hänvisade HFD 

till lagrådets betänkande i propositionen
125

 där det anges att det inte är bara åtgärder för att 

skaffa byggnadsmaterial som inte grundar rätt till skattereduktion utan även ” inventarier och 

annan utrustning som i samband med byggnadsarbetet tillförs bostadshuset”. 

 

Riksskatteverkets(nuvarande Skatteverket) överklagande i målet avsåg utgifter för köksskåps 

luckor som tillverkades i företagets lokaler. HFD, som delade Riksskatteverkets uppfattning, 

ansåg att sådana arbeten inte kunde anses som byggnadsarbete och därmed kunde inte heller 

kostnader för sådant arbete grunda rätt till skattereduktion. Överklagandet bifölls. 
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 Prop. 1992/93:150, s.10. 
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 Prop. 1992/93:150, s.20. 
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Avgörandet utgör ett prejudikat i arbetskostnadsfråga med hänsyn till att vilka utgifter som 

grundar rätt för skattereduktion inte har ändrats genom åren, då som nu gäller att enbart ar-

betskostnad ger rätt till skattereduktion.
 126

 

Avgörandet klarlägger att med arbetskostnad avses utgifter för byggnadsarbete i vanlig be-

märkelse.  

4.5 Skatteverkets syn på arbetskostnadsproblematiken – särskilt om beräkning  

4.5.1 Inledning 

Utbetalning av preliminär skattereduktion görs av Skatteverket, vidare anger regeringen att 

det ankommer på Skatteverket att utforma det systemet som behövs för en begäran om ut-

betalning.
127

 

 

Med stöd av ovan uttalandet från regeringen och enligt 2§ första stycket 1 och 2 för-

ordningen(2007:780) med instruktion för Skatteverket – som anger att Skatteverket ska med-

dela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan föreskrift enligt särskilda bemyndi-

ganden – har Skatteverket angett sin ställning i arbetskostnadsproblematiken. 

 

4.5.2 Skatteverkets ställningstagande om arbetskostnadsproblematiken  

Som redan nämnt ovan anser Skatteverket att när det gäller markarbete vid totalentreprenad 

kan det finnas en svårighet att särskilja de utgifter som grundar rätt för skattereduktion – ar-

betskostnader – från exempelvis maskinkostnader.
128

 

 

Skatteverkets ställningstagande är att vid installation av vätska- vattenvärmepump(exempelvis 

bergvärme) till fast pris, arbetskostnad schablonmässigt ska kunna beräknas till 35 procent av 

den totala entreprenadkostnaden. När det gäller arbetskostnaden för installation av luftvärme-

pump(i form av luft- vattenvärmepump, luft- luftvärmepump och från luftvärmepump) kan 

den schablon beräknas till 30 procent av den totala entreprenadkostnaden.
 129

 Om arbetskost-

naden för installationen överskrider det medgivna schablonbeloppet anser Skatteverket att den 

verkliga arbetskostnaden ska dokumenteras och vid förfrågan visas upp.
130
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 Se ovan avsnitt 2.2.1. 
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En brist i dokumentation kan resultera i att Skatteverket vägrar en utbetalning.
131

 Ställningsta-

gandet är framtagen i samverkan med svenska värmepumpföreningen som har beräknat hur 

stor del av totalpriset som i normalfallet utgör arbetskostnad vid installation av en ny värme-

pump.  

 

Det tillhör till ovanligheten att Skatteverket i ett ställningstagande godtar beräkningar som är 

framtagna av representanter av en viss bransch för att sedan lägga dem till grund för skatte-

reduktion. Ett sådant samarbete – mellan Skatteverket och representanter för en viss bransch – 

har ofta kommit att ske på skattereduktions område. 
132

 Samarbetet visar, enligt mig, att be-

räkningar av arbetskostnader i en totalentreprenad är förenade med svårigheter både från 

Skatteverkets sida men också från utförarens sida. 

 

Det bör uppmärksammas att Skatteverket inte avser att bestämma vad som är en arbetskostnad 

vid de olika totala entreprenaderna i ställningstagandet. Skatteverket uppmärksammar enbart 

de svårigheter som i praktiken förenas med att beräkna och särskilja arbetskostnader från 

andra kostnader som inte ger rätt till skattereduktion i de totalentreprenaderna till fast pris. 

Ställningstagandet är ett sätt att underlätta beräkningen av arbetskostnader i praxis, schablon-

beräkningen gäller enbart för de angivna totalentreprenaderna.
133

 

 

4.5.3 Skatteverkets syn om beräkning av arbetskostnad i vissa andra totalentreprenader 

Ett brevsvar är ett svar från Skatteverket på en förfrågan från, ofta, en intresseorganisation 

eller ett företag som vill få vägledning på hur Skatteverket bedömer/skulle bedöma en viss 

rättsfråga eller om Skatteverket har någon invändning på hur det görs i praktiken. 

 

Skatteverket har i ett antal brevsvar gett sin syn på hur beräkningar av arbetskostnad i vissa 

totalentreprenader ska/bör göras, detta för att utförarna ska kunna redovisa riktiga uppgifter 

om underlag för skattereduktion. 

 

I en skrivelse från representanter av borrningsbranschen till Skatteverket anges att den pris-

sättningen som används vid borrningstjänster är till 99 procent baserad på meterpris och är 

oftast kopplat till den geologi som råder i området.
 
Detta gör det svårt att beräkna en exakt 
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kostnad för maskintid för en enskild entreprenad, därför finns det ett behov till en schablon-

beräkning för maskinkostnad för borrad meter.
134

 

 

Skatteverket börjar i sitt brevsvar med att påpeka att det är utförarens ansvar för att det arbetet 

som han begär utbetalning för uppfyller kraven för skattereduktion. Om det vid Skatteverkets 

kontroll skulle visa sig att arbetet inte är skattereduktions grundande blir utföraren återbetal-

ningsskyldig för felaktigt utbetalt belopp. Sedan övergår Skatteverket till att uppmärksamma 

att det vilar ett stort ansvar på utföraren att redovisa korrekta uppgifter vad gäller fördelningen 

mellan kostnad för arbete och övriga kostnader, då det är svårt för en brunnsborrare att be-

räkna kostnad för maskintid anser Skatteverket att ett behov finns för en schablonberäkning 

för maskinkostnad i de totalentreprenaderna.
135

 Skatteverket godtog en schablonberäkning på 

35-50 kr/meter i maskinkostnaden beroende på geologi. Detta i samband med arbeten som ger 

rätt till skattereduktion för ROT-arbete.
136

 

 

I ett annat brev till Skatteverket uppgav svensk solenergi att de mötte svårigheter med att be-

räkna arbetskostnaden vid installation av solvärmesystem till fast pris, därför efterfrågade 

representanter i branschen en schablonberäkning för arbetskostnaden.
137

 

 

Skatteverket anger, precis som i brevsvaret gällande borrningstjänster, att det vilar ett stort 

ansvar på utföraren att redovisa korrekta uppgifter vad gäller fördelningen mellan kostnad för 

arbete och övriga kostnader.
138

 Men Skatteverket håller också med representanter för solener-

gi branschen att svårigheter kan förekomma när kostnader för arbetstid, maskintid och materi-

al i en installation av solvärmesystem till fast pris ska särskiljas. Därför anser Skatteverket att 

ett behov av schablonvärden för att beräkna arbetskostnaden kan finnas.
139

 Skatteverket be-

dömde att den schablonmässiga arbetskostnaden vid installation av solvärmesystem till fast-

pris kan beräknas till 30 procent av totalkostnaden inklusive mervärdesskatt. Skattereduktio-

nen medges då med högst hälften av arbetskostnaden.
140
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4.5.4. Bör skatteverkets uttalande om schablonberäkningar uppfattas som en rättskälla?  

Syftet med ställningstaganden är att dessa ska vara vägledande för Skatteverkets egna tjäns-

temän och på så sätt åstadkomma en enhetlig rättstillämpning inom skatteförvaltningen.
141

 

 

Att ställningstaganden inte ska beaktas om de strider mot lagstiftning, förarbetena eller rätts-

praxis är en självklarhet.
142

 Påhlsson menar att uppläggningen och dispositionen av ställnings-

taganden, tidigare kallade styrsignalerna, har den angelägna ambitionen att skilja mellan de-

skription av gällande rätt ”de lege lata” och normativa synpunkter på tolkning och tillämpning 

”de sententia ferenda”.
143

 Uppläggningen signalerar att lagen är den primära och enda bin-

dande rättskällan, förarbeten och rättspraxis väger synnerligen tungt, medan Skatteverkets 

uppfattningar följer tillsammans med doktrinen betydligt längre ner i denna hierarki.
144

 

 

Skatteverkets ställningstagande är en form av soft law. Begreppet soft law används inom 

doktrin för att karakterisera normer som visserligen inte är formellt bidande men som ändå 

skapats av ett organ som anses ha auktoritet på området. Att bryta mot en sådan norm är inte 

ett brott i sig, utan brottet blir först om personen anses ha överträtt den bakomliggande rätts-

ligt bidande normen.
145

 

 

I en domstolsprövning bör ställningstaganden endast beaktas utifrån den övertygande effekt 

dessa kan ha genom den sakliga styrkan i de förda resonemangen. Det är inte Skatteverkets 

åliggande att skapa en enhetlig rättspraxis utan uppgiften ankommer på domstolar.
146

 Det har 

förekommit att Skatteverkets ställningstagande ändrats efter en dom som gick emot det.
147

 

 

Skatteverkets ställningstagande/ brevsvar vad gäller arbetskostnadsproblematiken utgör en del 

av doktrin på skattereduktions område och ska inte betraktas som rättskälla. Här ska jag dock 

lägga till att det är tveksamt om Skatteverket skulle avslå en begäran om utbetalning av preli-

minär skattereduktion där en utförare följt myndighetens ställningstagande/brevsvar. På det 

sättet kan ställningstagande/brevsvar anses ha en viss auktoritet på området. 
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4.6 Arbetskostnadsfrågan – hur bör den lösas? 

4.6.1 Inledning 

Vad som utgör en arbetskostnad är inte enkelt att besvara på ett uttömmande sätt, svaret bör 

vara att det ska avgöras i det enskilda fallet. Men jag anser att vissa generella målsättningar 

ska tillmättas avgörande betydelse i rättstillämpningen för att lösa arbetskostnadsfrågan. Des-

sa mål är auktoritetslojalitet och materiell lämplighet. 

 

4.6.2. Auktoritetslojalitet 

Med tillämpning av auktoritetslojalitet menar jag att rättstillämparen enbart ska beakta lag-

texten, förarbetena och rättspraxis. 

 

Att lagens ordalydelse skall följas råder enigheten om i rättstillämpningen. Den stora debatten 

handlar om när och om, vid lagens oklarhet, rättstillämparen skall följa förarbetena och även 

söka lagstiftarvilja. Här finns det anledning att påminna om Melz uttalande om förarbetenas 

auktoritet på skatterättens område.
148

 Kellgren tillägger att förarbetena få en viss auktoritet på 

grund av sin demokratiska förankring, detta särskilt om de kommer till klart uttryck och ligger 

väl i linje med lagstiftningen.
149

 

 

Vad som avses med arbetskostnad och därmed ligger till grund för skattereduktion är både 

lagtexten och förarbeten eniga om att det är utgifter för att utföra hushållsarbetet inklusive 

mervärdesskatt efter avdrag för kostnader för material, utrustning och resor. Detta innebär, 

enligt mig, att en utförare inte ska kunna sälja material under självkostnadspriset när denne 

utför ett hushållsarbete om avsikten är att söka skattereduktion.  

 

Med arbetskostnader avses inte utförarens kostnader för arbetet utan vad utföraren debiterar 

köparen för arbetet, därmed ska vinstkostnadspålägget för själva arbetet ingå i underlag för 

skattereduktion.
150

 I rättspraxis definieras arbetskostnader som utgifter för byggnadsarbete i 

vanlig bemärkelse.
151
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Att lösa arbetskostnadsfrågan genom att beakta en auktoritetslojalitet innebär en bättre förut-

sebarhet och rättssäkerhet i rättstillämpningen. Det tolkningsmaterialet som används är i rim-

lig grad lättillgängligt och inte alltför omfattande.  

 

4.6.3 Materiell lämplighet 

Materiell lämplighet innebär att omständigheterna i det särskilda fallet ska beaktas i rätts-

tillämpningen. Rättstillämpningen ska resultera i vad som betraktas som den rimliga lösning-

en i fallet. 

 

Ett rättsfall
152

 på skattereduktions område ska få illustrera vad jag menar med materiell lämp-

lighet. Skatteverket beslutade att avslå en begäran om preliminär skattereduktion för hushålls-

arbete då underlag inte kommit in på att köpare av arbete ägde fastigheten då arbetet utfördes.
 

Köparen överklagade Skatteverkets avslagsbeslut. I avvaktan på förvaltningsrättens dom beta-

lade köparen resterande del av arbetskostnaden till utföraren. Förvaltningsrätten avslog begä-

ran med motiveringen att köparen inte styrkt sitt ägande till kolonilotten samt att även om 

köparen skulle betraktas som ägare till kolonilotten så skulle skattereduktionen inte medges 

eftersom hela arbetskostnaden var betald. Köparen överklagade förvaltningsrättens dom till 

kammarrätten. 

 

Kammarrätten meddelade prövningstillstånd. Kammarrätten fann att förutsättningar för att 

medge preliminär skattereduktion för hushållsarbete var uppfyllda redan vid ansökan hos 

Skatteverket. Den rättsliga frågan i målet kom att handla om köparen som redan betalat hela 

arbetskostnaden kunde medges preliminär skattereduktion enligt HUSFL. 

 

Av 6 § HUSFL framgår att om köparen inte har betalat hela utgiften för hushållsarbetet får 

utföraren begära utbetalning från Skatteverket. 7 § första stycket HUSFL anger att ut-

betalningen från Skatteverket får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan 

den debiterade ersättningen för hushållsarbete inklusive mervärdesskatt och den av köparens 

faktiska betalning till utföraren för arbetet, dock högst till samma belopp som köparen har 

betalat. Enligt 17§ första stycket HUSFL tillgodoförs köparen preliminär skattereduktion för 

ett belopp motsvarande den av Skatteverket beslutade utbetalningen.  
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Kammarrätten inledde sitt avgörande med att konstatera att 7 § första stycket HUSFL utgör 

hinder för Skatteverkets utbetalning när hela arbetskostnaden har betalats av köparen. Kam-

marrätten fann dock i fallet att 7 § HUSFL inte bör hindra Skatteverkets utbetalning. Detta 

mot bakgrund av att köparens betalning av den resterande delen av arbetskostnad framtvinga-

des av Skatteverkets avslagsbeslut och att rätten nu kommit fram till att förutsättningar för att 

medge preliminär skattereduktion fanns redan vid första ansökan. Skatteverket överklagade 

kammarrättens dom men HFD gjorde samma bedömning som kammarrätten i målet. 

 

Rättsfallet är, enligt mig, ett belysande exempel på hur materiell lämplighet beaktas i rätts-

tillämpningen. Kammarrätten väljer en lösning som vid en samlad bedömning utgör den rim-

liga lösningen. Detta även om i det här fallet rätten gick emot ordalydelsen i 7§ första stycket 

HUSFL.  

 

Det finns, som sagt inledningsvis, inget avgörande om hur arbetskostnadsfrågan ska lösas i 

rättstillämpningen. Med hänsyn till de olika tjänster som förekommer på området med skatte-

reduktion för hushållsarbete föreslår jag att rättstillämparen beaktar en auktoritetslojalitet med 

viss materiell lämplighet vid lösning av arbetskostnadsfrågan. Här menar jag att rätts-

tillämparen samtidigt som en lojalitet gentemot lagtexten observeras och syftet med lag-

stiftningen iakttas tillämpar arbetskostnadsbestämmelser på ett sådant sätt att även det materi-

ella resultatet blir acceptabelt.  

4.7  Finns det ett behov av en schablonberäkning för arbetskostnad i lagstiftning? 

4.7.1 Inledning 

Diskussionen kring behovet av en schablonberäkning för arbetskostnad i lagstiftningen förs 

ofta i samband med hur Skatteverket ska kunna komma åt de som missbrukar systemet med 

skattereduktion för hushållsarbete? Skatteverket har uppmärksammat att timpriset ibland är 

ovanligt högt eller att exempelvis flyttstädning är betydligt dyrare än kostnaden för flytten, 

det är dock svårt att bevisa att den uppgivna arbetskostnaden även innehåller kostnader för 

exempelvis material.
153

 Av den anledningen efterlyser Skatteverket en justering av reglerna 

om skattereduktion för hushållsarbete ” på så sätt att det av lagtexten framgår hur arbets-

kostnaden ska beräknas”.
154
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4.7.2 Hur skulle ett sådant beräkningssystem utformas? 

Det finns inga förslag på hur schablonberäkningen för arbetskostnad i lagstiftning skulle se ut. 

Två möjliga alternativ kan jag tänka mig: Första alternativet skulle kunna vara att ange en 

schablonberäkning av arbetskostnad i varje totalentreprenad med fast pris. Skatteverket har 

redan godtagit liknande schablonberäkningar för arbetskostnad.
155

 Andra alternativet kan vara 

att begränsa skattereduktionen till ett visst belopp per arbetstimme. 

 

Min bedömning är att en schablonberäkning för arbetskostnad i lagstiftning oavsett om den 

upptas i lagen, förordning eller föreskrifter skulle orsaka ännu större svårigheter i rätts-

tillämpningen jämfört med dagens lagstiftnigen. Detta av följande motiv: 

 

a) Civilrättsligt motiv  

En överenskommelse om att utföra ett ROT-arbete är ett civilrättsligt avtal, detta innebär att 

parterna i avtalet har en avtalsfrihet när det gäller de olika delarna i avtalet. Att ange en scha-

blonberäkning för arbetskostnad skulle innebära ett stort ingrepp i den avtalsfriheten som 

gäller i svensk avtalsrätt.    

 

b) Skatterättsligt motiv 

Bland de kvalitetskrav som brukar nämnas som fundamental i en skattelagstiftning anges 

rättssäkerhet och förutsebarhet. Jag har det svårt att tänka mig en schablonregel som samtidigt 

som den fungerar för den mängd olika tjänster som ryms inom ROT-arbete också erbjuder 

den förutsebarheten och rättssäkerheten som krävs hos en skatteregel. Vidare skulle schablon-

regeln svårligen beakta de individuella prisvariationer som beror på exempelvis ett geo-

grafiskt område eller yrkeserfarenhet hos en viss utförare. Risken är, med en schablon-

beräkning i lagstiftningen, att bedömningar i rättstillämpningen blir mindre flexibla och i vis-

sa fall på gränsen till oskäliga.  

 

Jag anser att en regel för schablonberäkning för arbetskostnader inte bör tas in i lagtexten utan 

sådana beräkningar bör diskuteras och om behovet finns bestämmas i varje enskild totalentre-

prenad i samförstånd med Skatteverket. 
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4.8 Sammanfattning 

Termen arbetskostnad har vållat problem i rättstillämpningen. Anledningen är att det ligger i 

vedertaget bruk på ROT-området att när ett arbete utförs till fast pris innebär det en möjlighet 

för utföraren att göra en större vinst om han/hon snabbt blir klar med det avtalade jobbet, för 

köparen innebär det en trygghet att utgifter för arbetet inte kommer att överskrida en viss för-

bestämd summa. Det har aldrig varit av intresse för parterna i en totalentreprenad med fast 

pris att specificera hur stor del av arbetet utgör arbetskostnad. 

 

För att skattereduktion för hushållsarbete ska medges krävs dock att arbetskostnad specifice-

ras på något sätt. Det är bara arbetskostnad som ger rätt till skattereduktion. Frågan är då vad 

som anses utgöra en arbetskostnad på skattereduktions område och hur ska arbetskostnaden 

särskiljas från andra kostnader? 

 

Enligt lagstiftningen och förarbeten är arbetskostnader utgifter för att utföra ett hushållsarbete 

inklusive mervärdesskatt men exklusive kostnader för material, utrustning och resor. Vinst-

kostnadspålägg för själva arbetet utgör en arbetskostnad. Av tidigare rättspraxis anses arbets-

kostnader för ROT-arbete vara de utgifter för byggnadsarbete i vanlig bemärkelse. 

 

Att ge ett allmängiltigt svar på vilka utgifter som utgör arbetskostnader och hur beräkningen 

ska göras vore nog en ren utopi. Vissa målsättningar ska emellertid leda rättstillämparen när 

denne löser arbetskostnadsproblematiken. Jag föreslår att en auktoritetslojalitet ska efter-

strävas i alla avseenden, detta ska dock göras med beaktning av en materiell lämplighet i det 

särskilda fallet. 

 

I de fall det finns ett behov av en schablonberäkning för att få fram arbetskostnaden, bör den 

åstadkommas i rättstillämpningen i samförstånd med Skatteverket. Min slutsats är att det inte 

bör lagstiftas om schablonberäkning av arbetskostnad.  
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5.  Avslutande kommentarer  

 

I en undersökning som gjordes av Skatteverket svarar 88 % att det inte är ”OK” att köpa svart 

städning och svartköp av ROT-arbete finner ingen acceptans hos 90 %, en rimlig slutsats är 

att acceptansen av svartarbeten har minskat.
156

 Drygt 61 000 företag har utfört ROT-arbeten åt 

hushåll under 2010. Hälften av dessa företag drivs som enskild näringsverksamhet. 19 000 

eller 31 % av de företagen på ROT-område startades upp 2007 eller senare.
157

 De angivna 

statistikerna visar tydligt att syften med skattereduktion för hushållsarbete har nåtts till en icke 

oväsentlig del. 

 

Som författaren har redogjort för i arbetet finns det dock fortfarande vissa osäkerheter i rätts-

tillämpningen. När det gäller arbetskostnadsproblematiken ansåg regeringen att kravet på upp-

giftslämnande i utförarens begäran om utbetalning för skattereduktion skulle vara begränsat, 

avsikten var att hålla den administrativa bördan nere såväl för utföraren som för Skatte-

verket.
158

 I skrivande stund verkar dock regeringen insett allvaret i att inte tillräckligt underlag 

ges in för att Skatteverket ska kunna avgöra om skattereduktionen enbart avser arbets-

kostnader.  

 

I ett lagförslag som remitterades till Lagrådet föreslås en utökning av de uppgifter som lämnas 

in vid varje begäran om utbetalning av skattereduktion.
159

  Ändringen avser 9 § HUSFL tredje 

och fjärde punkt. Ändringen i tredje punkten innebär att begäran även ska innehålla debiterad 

ersättning för material och debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och material. I en 

ny fjärde punkt anges att begäran ska innehålla uppgifter om vad hushållsarbetet avsett och 

antalet arbetade timmar. Paragrafen kommer att innehålla fem punkter i och med att den gam-

la fjärde punkten blir punkt fem. 

 

En annan förbättring som föreslås i lagförslaget, och som var eftertraktad, är möjligheten till 

betalningssäkring. HUSFL saknade ett rättsmedel som kan förhindra att den åter-

betalningsskyldige gör sig av med tillgångar eller på annat sätt undandrar sig återbetalningen 

av de felaktiga utbetalda medlen. 
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Under 2012 beslutade Skatteverket om återbetalning av utbetalda medel i 6 895 fall till ett  

sammanlagt belopp om 116 miljoner kronor. Under 2011 beslutades om återbetalning av 

132,9 miljoner kronor.
160

 För att öka möjligheterna att säkra det allmännas fordringar på åter-

betalningar föreslår regeringen därför att det ska finnas möjlighet till betalningssäkring för att 

säkerställa återbetalning. Detta görs genom att, i 23 § 3 st. HUSFL, hänvisa till de betalnings-

säkrings bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244). 

 

Även om ovan förbättringar av HUSFL är att vänta anser jag att vissa problem i systemet fort-

farande inte adresserats.  

 

Av 67 kap. 15 § IL framgår att ” Hushållsarbetet får inte utföras av den som begär skattere-

duktion eller av en närstående till denne”. Närstående begreppet definieras i 2 kap. 22§ IL. 

Skatteverket har sett att förekommer bedrägerier där personer som delar bostad, utan att vara 

närstående enligt IL, uppger i maskopi att de utfört arbete åt varandra. Det kan handla om 

sambo utan gemensam barn eller personer med företag i städbranschen och som delar bostad 

med en eller flera andra personer som inte är närstående. I många av Skatteverkets kontroll av 

sådana fall har det kommit fram att något arbete aldrig har utförts. 

Det är inte acceptabelt att fall som dessa ska kunna ge rätt till skattereduktion. Jag förväntade 

mig, i samband med förbättringar av HUSFL och fakturamodellen, en utvidgning av undanta-

get i 67 kap 15 § IL. Detta skulle kunna ske genom att ange att undantaget gäller också perso-

ner i samma hushåll. 

 

Författaren saknar också i de föreslagna förbättringar ett rättsmedel för att stävja fusket och 

missbruket som förekommer i systemet. Jag anser att Skatteverkets beslut om återbetalning av 

felaktiga utbetalningar, med räntor ibland, inte ensamt räcker för att avskräcka de som miss-

brukar systemet. 

 

För att lagstiftaren ska kunna behålla systemets legitimitet och medborgarnas lojalitet mot 

systemet är en förbättring nödvändig. Jag välkomnar regeringens första försök till att förbättra 

systemet med skattereduktion för hushållsarbete men förväntar mig mer.  
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