
 
 
 
 
 
 
 
 
Remissvar angående höjd mervärdesskatt på vissa reparationer 
 
Med anledning av Finansdepartementets promemoria FI2022/02895 med förslag att 
ändra i 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) vill vi i Sveriges 
Skrädderiförbund motsätta oss föreslagen ändring enligt följande motiveringar: 
 
“6. reparationer av cyklar med tramp- och vevanordning, skor, lädervaror, kläder och 
hushållslinne” - ändra från 6% till 12%” 
 
Punkt 3. Bakgrund och gällande rätt 
Den nuvarande mervärdesskatten på 6% för reparationer av cyklar med tramp- och 
vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ligger inom ramen för vad 
rådets direktiv (EU) 2022/542) har angett som lämplig för medlemsländerna 
gemensamma riktlinjer.  
 
Punkt 4. Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer 
Ett av skälen som anges är att 12 % ger en högre intäktskälla till staten. 
Se vår kommentar i punkt 6.3. 
 
Punkt 6. Konsekvensanalys 
Motsatta konsekvenser mot förra sänkningen. 
Syftet med förra förslaget (6%) var att “förstärka de befintliga incitamenten i 
mervärdesskattesystemet att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället 
för att köpa nytt.” 
Vi i Sveriges Skrädderiförbund hävdar att en fortsatt mervärdesskatt på 6% för 
lagningar och ändringar kommer att gynna konsumenter och företag i branschen.  
Vi tror att fler företag anslutna till vårt förbund kommer att erbjuda 
ändringsskrädderi i större utsträckning samtidigt som konsumenterna ser fördelen 
med att investera i skräddarsydda plagg med närproduktion, hållbarhet och miljö som 
förtecken.  
Som branschorganisation hävdar vi de övergripande politiska hållbarhets-, miljö-, och 
klimatmålen som ett behållande av 6%-nivån i högsta grad understödjer! 
 
6.1 Syfte och alternativa lösningar 
Förslaget vill framställa att ändringen leder till att skatteutgiften kommer att minska. 



Vi i Sveriges Skrädderiförbund föreslår att se över och anpassa RUT-avdrag för 
följande tjänster: 

 Laga kläder, sängkläder, gardiner och avtagbar soffklädsel 
 Lägga upp kläder och gardiner 

I regelverket för RUT-avdrag idag får enbart reparationer på kläder och hemtextil 
utföras “i eller i nära anslutning till bostaden”. Det gör det svårt att skapa en bra 
arbetsmiljö i arbetet som många gånger kan innebära statisk belastning där det är 
viktigt att arbeta ergonomiskt korrekt. Idag är det få utbildade skräddare som kan 
erbjuda tjänsten på grund av att regelverket inte ger utrymme till att främja ett 
användande av befintliga lokaler som oftast är en fysisk ateljé samt främja god 
arbetsmiljö. För att utföra reparationer på kläder och hemtextil krävs en maskinpark 
och rätta verktyg samt god arbetsmiljö vilket kräver att arbeten utförs i lokaler 
avsedda för ändamålet.  
Vi anser att det kommer fler privatpersoner till gagn om man i stället låter momsen 
för ändringsskrädderi ligga kvar på 6%. 
 

6.3 Effekter för företagen 
Utredningen gör bedömningen att “en höjd mervärdesskatt för lagningar och 
reparationer kommer att leda till ett högre pris och därmed en lägre efterfrågan på 
dessa tjänster”. 
Vi i Sveriges Skrädderiförbund instämmer i slutsatsen, vilket då motsäger slutsatsen 
under punkt 4 att åtgärden kommer att ge den högre statliga inkomstkälla som 
förslaget avser. 
Med anledning av de Globala målen för 2030 som är av största vikt för att främja 
konsumenternas medvetenhet om riktlinjerna för punkt 12 - Hållbar produktion och 
konsumtion, är det av stor vikt att Regeringen tar med i beaktning att en moms på 6% 
kommer att underlätta önskan och viljan i att ta hand om och reparera kläder och 
cyklar. Det sänder ut signaler till Sveriges befolkning att Regeringen gör det som krävs 
för att främja hållbar konsumtion, återbruk och uppfyllande av klimatmålen. 
 
Att det skulle vara “ett problem för mindre företag att hantera tre skattesatser” i 
stället för en eller två ser vi som en ringa anledning i dagens alltmer teknologiska 
vardag för konsumenter och företagare. Den anledningen håller inte som argument.  
 
6.4 Effekter på priser 
Vidare säger man att “förslaget bedöms leda till högre priser” vilket vi är beredda att 
instämma i. Tillsammans med ökade energikostnader som har krävt att företagare, 
oavsett storlek på företag, börjar se över sin prissättning och höja sina priser. 
 
6.5 Effekter på miljön 
I förslaget lyfter Regeringen att det är “ofta är relativt enkelt och billigt att köpa en ny 
vara jämfört med att reparera”. Det är högst olyckligt att vi har vant konsumenterna 
till ett slit- och släng som inte främjar utvecklingen av de globala målen.  



I promemorian gör man bedömningen att “förslaget i sin tur leder till en något 
försämrad resurshållning samt att miljöbelastningen från nyproducerade varor 
kommer att öka.” 
Dessa två argument går helt emot de Globala målen 2030 - vi ställer oss frågande till 
hur man resonerar? 
I promemorian Fi2021/03224 Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer 
från oktober 2021, lyfte man fram att den sänkta skatten “kan leda till att 
konsumenterna i högre utsträckning väljer att köpa produkter av högre kvalitet med 
större reparationsmöjligheter, vilket ytterligare kan bidra till minskad 
miljöbelastning”. 
Detta ser vi i Sveriges Skrädderiförbund som en viktig faktor för att främja hållbar 
produktion och konsumtion i linje med de Globala målen 2030. 
 

6.6 Effekter för sysselsättning 
Man gör bedömningen att “efterfrågan och sysselsättning inom branschen kommer 
att minska”, vilket vi är beredda att hålla med om. 
Att man däremot bedömer att det är “individer med låg utbildningsnivå eller individer 
med svag anknytning till arbetsmarknaden som utför reparationerna” ser vi som en 
direkt kränkning och som ett uttryck för fördomar och kvalificerad okunskap. 
Sveriges Skrädderiförbunds medlemmar är aktiva yrkesmän och kvinnor med långa 
utbildningar bakom sig samt avlagda gesäll- och mästarbrev. Att vår bransch anses 
bestå av “individer med låg utbildningsnivå eller svag anknytning” i stället för att se 
till den samlade kompetensen inom hållbar produktion, kreativitet och återbruk samt 
ett fokus på miljön har vi svårt att acceptera. Citatet avslöjar även en skrämmande 
människosyn som för Sveriges Skrädderiförbund känns mycket främmande. 
 
Företagens ekonomiska situation efter pandemin 
Ett flertal av våra medlemmar vittnar om den svåra ekonomiska situationen som har 
uppkommit under pandemin och behöver i sin tur få hjälp och stöd att hitta stabila 
inkomstkällor som gynnar företag och konsumenter. Vi anser att den lägre 
mervärdesskatten på 6% bör förbli oförändrad för att gynna branschens tillväxt och 
främja hållbar konsumtion och produktion. 
 
Promemorian har varit ute bland våra medlemmar som har fått ge sina åsikter i 
frågan. 
Vi hoppas att Ni tar till Er av våra lämnade kommentarer och ser över RUT-avdrag 
samt främjar möjligheten till att öka chansen till de Globala målen 2030. 
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