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Remissvar – promemoria Ytterligare stimulanser på hyberområdet: 
En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av 
personliga tillgångar (Fi2021/01820) 
 
Mot bakgrund av de intressen Åklagarmyndigheten har att beakta, lämnas 
följande synpunkter på promemorian. 
 
Fakturamodellen som avses tillämpas vid den föreslagna skattereduktionen 
medför att risken ökar för att fler bedrägerier mot Skatteverket begås. 
Fakturamodellen innebär att utföraren av tjänsten begär utbetalning från 
Skatteverket med belopp motsvarande mellanskillnaden mellan den debiterade 
ersättningen inklusive mervärdesskatt och den faktiska betalning som köparen 
har gjort för arbetet. Vid dagens rut- och rotavdrag måste den föreslagna 
skattereduktionen vara kopplad till en bostad. Detta minskar risken för att den 
organiserade brottsligheten begår bedrägerier mot Skatteverket och begär 
utbetalningar för tjänster som inte utförts. Utföraren ska i sin begäran om 
utbetalning ange var arbetet utförts genom att i begäran redogöra för 
fastighetsbeteckning alternativt lägenhetsnummer och bostadsrättsförening. 
 
I det nu aktuella förslaget behöver den föreslagna skattereduktionen inte vara 
kopplad till en bostad. Åklagarmyndigheten bedömer att det, om förslaget 
genomförs, finns en påtaglig risk att t.ex. organiserad brottslighet i ökad 
utsträckning utnyttjar detta och att bedrägerier mot Skatteverket ökar. Sådana 
bedrägerier kan exempelvis möjliggöras genom att personer förs till Sverige 
enbart för att folkbokföras här, få personnummer, öppna bankkonton och erhålla 
bank-ID. Därefter kan dessa personers identiteter användas i storskaliga 
bedrägerier mot Skatteverket, i och med att det nya avdraget inte kräver 
bostadskoppling. Moduset att en stor mängd målvakter felaktigt folkbokförs i 
Sverige för att möjliggöra omfattande grov brottslighet har beskrivits bland 
annat i Svea hovrätts dom i mål B 6119-17 och i Svea hovrätts dom i mål B 
2330-19.  
 
Åklagarmyndigheten noterar att promemorian saknar en analys och bedömning 
av den ovan beskrivna risken. I förslagets fortsatta beredning bör de positiva 
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effekter som bedöms bli följden av förslaget vägas mot den ökade risk för 
bedrägerier mot Skatteverket som lagförslaget innebär. 
 
Om skattereduktionen införs är det lämpligt att, som föreslås, 
Skattebrottsenheten på Skatteverket utreder bedrägeribrott där gärningen har 
samband med Skatteverkets verksamhet enligt den nya lagen.  
 
 

 

Detta yttrande har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredragning 
av kammaråklagaren Jerker Asplund. I den slutliga handläggningen av ärendet 
har också överåklagaren Astrid Eklund deltagit. 
 
På Åklagarmyndighetens vägnar 
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