moderaterna om:

rot- och rut-avdraget
MODERATERNA ÄR ETT PARTI FÖR HELA SVERIGE. VI ARBETAR FÖR ALLA MÄNNISKORS FRIHET. MED TYDLIGHET I VÅRA VÄRDERINGAR, NÄRVARO I MÄNNISKORS VARDAG OCH INSIKT I VÅR TIDS SAMHÄLLSPROBLEM SÖKER MODERATERNA SVAREN PÅ HUR SVERIGE KAN BLI ETT BÄTTRE LAND FÖR ALLA.

Under 2007 och 2008 infördes
RUT- och ROT-avdraget där privatpersoner får avdrag på skatten när
de har kostnader för reparation
och ombyggnad av sina privatbostäder eller köper hushållsnära
tjänster. Dessa avdrag har lett till
ett uppsving i bygg- och servicebranschen. Fler jobbar, svarta jobb
har blivit vita och nya företag har
skapats.
Nu hotas dessa jobb. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljö
partiet vill ta bort avdragen och
göra så att tusentals personer över
hela Sverige riskerar att förlora jobbet. Vi är fast beslutna att föra en
aktiv politik där det lönar sig bättre
att arbeta och är enklare att anställa människor. Sverige har inte råd
att säga nej till nya jobb.

Svarta jobb blir vita
Tack vare ROT och RUT har efterfrågan ökat för vit arbetskraft. Till
exempel gjorde ungefär en kvarts
miljon personer avdrag för byggarbeten i hemmet förra året och
åtta av tio byggföretag uppger att
svartjobben har blivit färre sedan
reformen infördes.
Vart fjärde byggföretag (24 procent) uppger ha ökat sin personalstyrka tack vare ROT. Företagarna
beräknar att det kan röra sig om

ca 15 000 jobb som antingen
har räddats eller skapats i byggbranschen. Lägg sedan till att ca
11 000 personer arbetar i hemservicebranschen. Det betyder att vi
ser en kraftig ökning av vita jobb
som ger skatteintäkter jämfört med
de tidigare svarta jobben som inte
ger några skatteintäkter alls och
där de som arbetar inte ha rätt till
avtalsenliga försäkringar eller pensioner.

Upp till 50 000 kr
per år och person
RUT- och ROT-avdraget ger en skattereduktion med upp till 50 000
kronor per år och person. Skattereduktionen är 50 procent på arbetskostnaden och det är hantverkaren som gör avdraget direkt på
fakturan.

en situation där många har osäkra
svarta anställningar. Därtill skulle tusentals personer över hela Sverige
riskera att förlora arbetet på grund
av en minskad efterfrågan. Detta i
ett läge där den svenska ekonomin
precis har börjat återhämta sig efter en allvarlig lågkonjunktur.

Moderaterna vill:
•

Föra en tydlig politik för fler
jobb

•

Motverka svartarbete och öka
arbetsutbudet.

•

Att kvinnor och män som utför
hushållsnära tjänster ska ses
som vanliga yrkesarbetande.
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Permanent åtgärd
Alliansen har infört RUT och ROT
som permanenta åtgärder. De har
inte med den globala finansiella
krisen att göra. Syftet är att göra
svarta jobb vita samt underlätta i
vardagen. Socialdemokraterna vill
ta bort båda avdragen om de vinner höstens val. När servicesektorn
har en stor potential att fortsätta utvecklas, vill oppositionen återgå till

www.moderat.se

