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Trots försämrade möjligheter till rot- och rutavdrag från 2016 ger det fortfarande en bra rabatt på fakturan 
från byggföretaget eller städfirman. 

Från den 1 januari 2016 sänktes taket för rutavdrag från 50 000 till 25 000 kronor för personer under 65 år. 
Även taket för rotavdraget sänktes, från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Man ska dock vara medveten om 
att taket för rot- och rutavdrag inte är samma sak som det belopp man slutligen får avdrag med.  För att få en 
fingervisning om vilka inkomster som krävs för att erhålla fulla avdrag kan du räkna med att det för 2016 behövs 
en löneinkomst på minst 28 000 kr i månaden för att du ska ha rätt till fullt rotavdrag.  För rutarbeten krävs ett 
lönebelopp på minst 18300 kr per månad. Notera att även kapitalinkomster medför rätt till skattereduktion. 
Har du enbart kapitalinkomster behöver du ha ett överskott av kapital på minst 170 000 kr för att erhålla full 
skattereduktion med 50 000 kr .

Rot-/rutavdraget utnyttjas genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. Denna preliminära 
skattereduktion förifylls i din inkomstdeklaration. På slutskattebeskedet kan sedan du se att din slutliga skatt 
minskats med den faktiska skattereduktionen och att den preliminära skattereduktionen har lagts tillbaka vid 
skatteberäkningen. Det beror på att du dels får skattereduktionen när du betalar fakturan för arbetet och sedan 
som en skattereduktion som minskar den slutliga skatten. Därför måste den preliminära skattereduktionen som du 
fick när du köpte tjänsten läggas tillbaka igen vid skatteberäkningen annars får du skattereduktionen två gånger.

Har du har fått mer preliminär skattereduktion än vad din inbetalda skatt under året räcker till, måste du betala 
tillbaka pengar som du tidigare fått i “förskott” genom att fakturabeloppet från företaget har minskats med 
reduktionen. Återbetalningen görs genom att du får en kvarstående skatt. 

Om skatten inte räcker för att täcka skattereduktionen kan det vara fördelaktigt att makar/ sambor/registrerade 
partners omfördelar avdraget i samband med deklarationen. Ange då uppgift om belopp, hur du vill fördela 
avdraget och personnummer till den du vill omfördela till. Du kan på det sättet föra över hela eller en del av ditt 
avdrag. Tänk på att personen som tar emot avdraget givetvis ska uppfylla villkoren för avdrag. 

För rotavdrag på bostad krävs, förutom att man är ägare till bostaden under den period arbetet utförs, att 
bostaden ska vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som sådan bostad. 
Då rotavdragets storlek inte styrs av hur stor del av bostaden du äger är ett tips för de där ena parten står som 
ensam ägare att genom gåvobrev skänka exempelvis en procent av bostaden till den andre parten och då utöka 
möjligheten till skattereduktion från 50 000 kr till 100 000 kr. Vid gåva av bostadsrätt gäller lite andra regler 
skattemässigt än vid gåva av småhus varför en jurist bör kontaktas innan detta sker för att inte en oväntad och 
onödig skattekostnad ska uppkomma.    

VIKTIG INFORMATION. Innehållet i denna publikation är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas som juridisk rådgivning 
i enskilda ärenden. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli Wealth Management AB kan dock inte garantera nämnda informations 
riktighet och ansvarar inte för förluster som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.
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