
 

2014-03-21 Rnr 5.14  

                                                

                                                             Finansdepartementet 

                                                             103 33 Stockholm 

  

Tiina Kangasniemi 

Samhällspolitiska 

avdelningen 

08-613 48 06 

tiina.kangasniemi@saco.se 

Sveriges akademikers 

centralorganisation 

Box 2206 
103 15 Stockholm 

Besök: Lilla Nygatan 14 

Tel växel: 08-613 48 00 

Fax: 08-24 77 01 

E-post: kansli@saco.se 

www.saco.se 

 

 

 

 

 

 

REMISSVAR (Fi2014/85) 

Vissa bostadsbeskattningsfrågor 

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 
Bostadsbeskattningskommitténs betänkande ”Vissa 
bostadsbeskattningsfrågor” (SOU 2014:1). Betänkandet analyserar den 
skattemässiga ställningen för hyresbostäder, oäkta bostadsföretag och 
kooperativa hyresrättsföreningar. Den analyserar också om skattereduktionen 
för ROT bör omfatta hyresrätter samt skattereglerna för privatpersoners 
upplåtelse av den egna bostaden. Saco:s remissvar tar enbart sikte på den 
skattemässiga ställningen för hyresbostäder. 

 

Kommitténs slutsatser och förslag 

Kommittén ska enligt direktivet lämna förslag som förbättrar neutraliteten i 
beskattningen mellan hyrda och ägda bostäder och som kan bidra till att öka 
utbudet av hyresbostäder. 

Kommittén konstaterar att hyresfastigheter är näringsfastigheter vars 
inkomster av neutralitetsskäl bör beskattas som inkomster från annan 
näringsverksamhet. Utifrån denna utgångspunkt menar kommittén att den 
kommunala fastighetsavgiften som betalas av ägare till hyresfastigheter, men 
inte av ägare till annan näringsverksamhet, bör avskaffas. Då kommitténs 
förslag ska vara offentligfinansiellt neutrala föreslås åtgärden finansieras 
genom att taket för skattereduktion för ROT- och RUT-arbete sänks från 
50 000 kronor till 34 000 kronor. 

Kommittén menar att ett avskaffande av fastighetsavgiften ökar incitamenten 
att bygga hyresrätter men att åtgärden inte kan förväntas ha någon stor effekt 
på antalet nyproducerade hyresrätter. Detta eftersom nuvärdet av 
fastighetsavgiften utgör en mycket liten del av investeringskostnaden. 

 

Saco:s synpunkter 

Saco delar principen att skattesystemet ska vara neutralt eller likformigt och att 
utgångspunkten därmed ska vara att skattesystemet inte ska gynna eller 
missgynna vissa verksamheter. Principiellt delar därför Saco kommitténs 
förslag om att slopa fastighetsavgiften på hyresbostäder.  

Sedan århundradets skattereform 1991 har dock ett antal avsteg gjorts ifrån 
neutralitets- och likformighetsprincipen. Saco har därför sedan en längre tid 
tillbaka förespråkat en översyn av hela skattesystemet. Även om ett slopande av 
fastighetsavgiften är motiverad av neutralitets- och likformighetsskäl bör denna 
fråga analyseras inom ramen för en bredare översyn av skattesystemet. Det 
gäller även förslaget till finansiering via sänkt tak för skattereduktion för ROT- 
och RUT-arbete. 

Saco delar kommitténs bedömning att ett slopande av fastighetsavgiften har en 
marginell inverkan på antalet nyproducerade hyresrätter. Även på detta 
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område efterlyser Saco en bredare översyn av hur antalet hyresrätter kan ökas. 
Inte minst eftersom en väl fungerande hyresmarknad är central för rörligheten 
på arbetsmarknaden. Faktorer som hyresregleringen (bruksvärdesreglerna), 
systemet med presumtionshyror (möjligheten till undantag från 
bruksvärdesreglerna), plan- och byggprocessen, samt konkurrenssituationen i 
nyproduktionen bör vara centrala i en sådan översyn. 

 

Med vänlig hälsning 
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