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Remissyttrande 
 

Promemorian Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Här följer 
våra synpunkter. 

 

Förslaget i korthet 

Promemorians förslag innebär att mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, 
kläder och hushållslinne höjs från 6 procent till 12 procent.  

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023. 

 
Företagarnas inställning 

Sänkning av momsen på de aktuella reparationerna från 12 till 6 procent trädde i kraft 1 juli 2022.  
Innan dess hade momssatsen sänkts från 25 till 12 procent den 1 januari 2017. 

Som huvudsakligt skäl för den föreslagna höjningen anges statens skatteintäkter från moms på dessa 
reparationer. Ökad enhetligt i mervärdesskattesystemet anges som ett ytterligare skäl, men det 
motiveras inte varför höjningen endast sker till 12 procent, och inte till normalskattesatsen 25 procent. 
En sådan höjning hade medfört större enhetlighet, och eventuellt inneburit ännu högre skatteintäkter. 

Företagarna avstyrker förslaget. Som redogörs för i konsekvensanalysen är de företag som berörs till 
80-99 procent mikroföretag med fyra anställda eller färre. Dessa får alltså försämrade marginaler med 
förslaget. Beskrivningen av den administrativa bördan är inkonsekvent, då den kategori företag som 
tas upp som kan förväntas få minskad regelbörda med förslaget, företag som i dag har att hantera tre 
momssatser i sin verksamhet, anges vara sällsynta – samtidigt som förslaget också anses kunna 
innebära ökad regelbörda för de företag som genom förslaget skulle gå från två till tre momssatser att 
hantera.  

Konsekvensanalysens bedömning att förslaget skulle leda till lägre incitament att reparera varor, samt 
negativa sysselsättningseffekter i de berörda branscherna, är också skäl för Företagarna att avstyrka 
förslaget. 

 
Patrick Krassén 
Skattepolitisk expert 
Företagarna  
 
 


