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Skattereduktion för husarbete

Den 1 juli infördes fakturamodellen

Utför du hushålls- eller ROT-arbeten, dvs. hus-
arbeten? Från och med den 1 juli 2009 infördes 
den s.k. fakturamodellen. Den innebär att du som 
utförare av husarbeten bara får betalt hälften av 
den fakturerade arbetskostnaden av din kund, 
resterande del begär du i efterhand av Skatte-
verket. Här hittar du kort information om vad du 
som utförare behöver tänka på. Du kan även läsa 
mer på www.skatteverket.se/husarbete.

Husarbete
Husarbete är Skatteverkets samlingsnamn för 
hushålls- och ROT-arbeten. Till ROT-arbeten räknas
•  reparation och underhåll, ombyggnad samt till-  
 byggnad

och till hushållsarbeten räknas
•  städning, klädvård, visst trädgårdsarbete samt   
 barnpassning och annan tillsyn. 

Husarbetet delas alltså in i två undergrupper, men 
skattereduktionen är gemensam för bägge och du gör 
på samma sätt för att begära dina pengar.

Hur gör jag?
I ett första skede kommer du och kunden överens om 
att arbetet är ett husarbete. När du sedan utfört 
arbetet fakturerar du kunden som vanligt. Av fakturan 
ska framgå hur stor del kunden själv ska betala och 
hur stor del som kunden har rätt till skattereduktion 
för. Eftersom det bara är arbetskostnader inklusive 
moms som ger skattereduktion är det viktigt att du på 
fakturan specificerar vad som är arbetskostnad och 
vad som är kostnader för annat, exempelvis material 
eller maskiner. 

Om det i efterhand framkommer att det utförda 
arbetet inte är ett husarbete blir du som utförare av 
arbetet återbetalningsskyldig för den del som avser 
annat än husarbete.

Vilka uppgifter vill Skatteverket ha?
Din begäran om utbetalning ska bland annat innehålla 
uppgifter om Va
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•  namn, adress, organisationsnummer och person- 
 nummer eller motsvarande registreringsnummer  
 för den som utfört arbetet 
•  kundens personnummer eller samordnings-  
 nummer om ett sådant nummer finns 
• debiterad ersättning för husarbeten, betalt belopp  
 samt den dag som betalningen kommit dig   
 tillhanda 
• det belopp som du begär från Skatteverket.

Gäller din begäran ett ROT-arbete ska den även inne-
hålla uppgifter om småhusets beteckning. Gäller det 
en bostadsrätt ska det finnas med uppgifter om lägen-
hetens beteckning samt föreningens eller bolagets 
organisationsnummer eller motsvarande. Mer infor-
mation hittar du på Skatteverkets webbplats.

Hur får jag mina pengar?
När kunden har betalat fakturan kan du begära ut-
betalning av resterande del av beloppet hos Skatte-
verket. Du kan alltså inte begära betalningen förrän 
arbetet är utfört och betalat. I normalfallet ska utbetal-
ningen ta 10 arbetsdagar från det att din begäran kom-
mer in till dess du som utfört arbetet får pengarna. 
Det kan ta längre tid om Skatteverket måste utreda 
ärendet innan beloppet betalas ut. Blanketter för 
begäran om återbetalning hittar du på Skatteverkets 
webbplats.

Begäran om utbetalning måste ha kommit in senast 
den 31 januari året efter det år då köparen betalat för 
arbetet. Om ansökan inkommer senare än detta 
datum kan någon utbetalning inte göras.

Hur mycket skattereduktion kan 
en person få
Skattereduktion för husarbeten medges med högst 
50 000 kr per person och år. 

Om min kund redan nyttjat sin 
maximala skattereduktion?
Om det visar sig att din kund redan medgetts prelimi-
när skattereduktion med maximalt belopp kommer 
Skatteverket inte att betala ut några pengar till dig. I 
stället får du vända dig till kunden för att få resterande 
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Självbetjäning dygnet runt
Webbplats: skatteverket.se
Servicetelefon: 020-567 000  

Personlig service
Skatteupplysning: 0771-567 567

Från annat land: +46 8 564 851 60
 Skatteupplysningens öppettider:

Måndag–torsdag kl. 8–19, fredag kl. 8–16

del av betalningen. Du kan dock be kunden visa ett 
intyg om totalt medgiven preliminär skattereduktion. 
Där kan du se hur stor del av skattereduktion din 
kund redan har nyttjat. Intyget kan kunden från och 
med den 1 juli 2009 få från Skatteupplysningen eller 
hos ett servicekontor.

Vem kan få skattereduktionen?
För att kunna få skattereduktion måste man 
•  fylla minst 18 år under det år man köper husarbetet
•  vara obegränsat skattskyldig i Sverige. 

Mer information
På Skatteverkets webbplats hittar du mer information. 
Där kan du bland annat hitta information om när 
Skatteverket har infoträffar i din region, utförliga 
beskrivningar om hur exempelvis fakturan ska se ut 
samt mer information om vad som räknas som hus-
arbete. På webbplatsen hittar du även broschyrer, 
blanketter för ansökan om återbetalning samt infor-
mation om övergångsregler.


