
ROT & RUT FÖR SMÅFÖRETAGARE 



MEDLEMSENKÄT OKTOBER-NOVEMBER 2019

ROT OCH RUT  
OCH SMÅFÖRETAGARE 
Hälften av småföretagarna får jobb med hjälp av ROT eller RUT 
Många anser att administrationen borde gå att förenkla  
1 av 4 tycker fortfarande att administrationen är besvärlig eller mycket besvärlig. 
Många anser att kunden själv kunde ta en del av det ansvaret. Som litet företag innebär det 
ofta kvälls eller helgarbete, och eftersom det är kunden som tjänar pengarna på skatteavdraget så 
anser företagaren att de kunde själva få lov att göra jobbet. 1 av 10 löser arbetsbördan med att 
lägga på en avgift på kunden för arbete med att administrera ROT och RUT ansökningar.  

Svartarbete upplevs som ett mindre problem   
6 av 10 företag säger sig uppleva mindre konkurrens av svartarbete nu jämfört med före ROT och 
RUT 
Många företagare vittnar om att de kunde växa mer och utvecklas  

…om ROTavdraget justerades till nivån om 50 procent avdragsrätt igen



Hjälper ROT och RUT dig att få mer jobb till företaget?

Nej
50 %

Ja
50 %

HÄLFTEN 
FÅR JOBB



Hur upplever du administrationen kring RUT och ROT?

MYCKET BESVÄRLIG

BESVÄRLIGT

VARKEN ELLER...

ENKELT

SUPERENKELT

13 % 25 % 38 % 50 %

ENKLARE 
ADMINISTRATION 

EFTERFRÅGAS



Tycker du att det är rättvist att företaget står för all administration och ansvar för 
ansökan om ROT och RUT?

10 %

19 %

29 %

38 %

JA - DET ÄR RIMLIGT EFTERSOM VI FÅR MER JOBBNEJ - KUNDEN TJÄNAR OCKSÅ PÅ ROT & RUT OCH KUNDE DRA EN DEL AV LASSET.NEJ - STAT OCH KOMMUN TJÄNAR PÅ ATT SYSSELSÄTTNINGEN ÄR HÖG OCH KUNDE TA DET ADMINISTRATIVA ANSVARETJa - Det är rimligt eftersom vi får mer jobb
Nej - Kunden tjänar också på ROT & RUT och kunde dra en del av lasset.
Nej - Stat och kommun tjänar på att sysselsättningen är hög och kunde ta det administrativa ansvaret

VAR TREDJE 
FÖRETAGARE  
TYCKER ATT KUNDEN 
KAN TA ANSVAR FÖR 

EN DEL AV 
ADMINISTRATIONEN



ENKLARE MED ROT OCH RUT (1)

HUR SKULLE ADMINISTRATIONEN KUNNA BLI 
BÄTTRE?
”Låt staten ta sitt ansvar”

”enklare regler”

”ROT avdrag skulle gälla alla förekommande 
hantverks jobb på fastigheten. Då jag sätter staket 
gäller de ej för det tillhör inte fastigheten?”

”Jag fakturerar. Kunden betalar och skickar kopia 
på fakturan och kvitto på betalning till skatteverket 
och får sin rotavdrag på skatten. Varför ska jag 
lägga ett antal timmar obetalt arbete för att göra 
rotavdraget. Det blir många timmar det. Detta gör 
kunden en gång och blir det fel så får hen rätta till 
det. Att det blir rätt från början ligger i kundens 
eget intresse.”

”Den är helt okej men skulle gärna slippa den helt”

”Vet inte, problemet är att kunden ibland inte har koll på 
sitt rotavdrag och inte på sin fastighetsbeteckning. De tror 
att vi har information om deras rotavdrag och hur mycket 
de har att nyttja. Ibland har de nyttjat allt och får avslag, 
som innebär att vi får vänta längre på våra pengar och 
fakturera igen”

”Det skulle vara ett lägsta pris för att nyttja avdraget. 1 
timmes städ jobb blir det inget kvar om man drar av 
administrationskostnaden”

”Det skulle vara bra om man kunde se hur mycket kunden 
har använt sin ROT&RUT ”

”Kunden söker rotavdrag själv på företagets faktura under 
kredittiden och alla pengar kommer samtidigt till företaget”

”Kunden gör ansökan! Tycker mig hört politiker säga att 
företagare skall få det lättare att bedriva företag i flera år! 
Men det är bara tomma ord som vanligt. Tack för ordet!”



ENKLARE MED ROT OCH RUT (2)

HUR SKULLE ADMINISTRATIONEN KUNNA BLI 
BÄTTRE?
”Om ROT eller RUT inte kan beviljas borde 
skattemyndigheten skicka en fråga även till Kunden 
ifall personnr och fastighetsbeteckning är korrekta.”

”Låt kund utföra i sin deklaration. Enkelt. Vill han ha 
tillbaka pengar tidigare kan han begära jämkning. 
Varje kundansökan kostar 1000 kr. hälften på 
företagaren”

”Kunderna sköter det själv med lika snabb utbetalning 
som idag sker till företagen. Företagen aldrig 
inblandade, fakturerar som vanligt och kunden sköter 
resten. Oavsett jobb. Alt. ändrar man moms så det blir 
enkelt att administrera.”

”Avskaffa alltihopa !!!!!! ”

”Genom att det fanns en gemensam App där både 
företagare och privatpersoner kunde lägga in om 
ROT & RUT avdrag”

”kunden loggar in på skatteverket och fyller i ett formulär 
på tot summa rot summa”

”Lägg allt på kunderna så dom får söka själva”

”Slopa bidragen”

”Kunden skulle väl själv kunna begära ROT. Har inte 
tänkt igenom detta tidigare, och det kanske inte alls är ett 
bra förslag. Skatteverket är snabba att ge besked och 
betala ut pengar i alla fall. :-) ”

”En knapptryckning när man kommer hem efter 15 
timmars arbetsdag skulle underlätta”

”Om ansökan kunde skickas vid faktureringen ”

”Framförallt är det irriterande,när kunden redan utnyttjat 
hela avdraget. Då skall vi börja om igen o kräva mer av 
kund. I stället kunde man tänka sig att detta ger kunden 
restskatt och att vi får ut vårt berättigade belopp. ”



Får du många avslag på ROT och RUT ansökningar?

13 %

25 %

38 %

50 %

NEJ - INGA!
NJAE - NÅGON GÅNG IBLAND

JA - GANSKA OFTA
JA - VÄLDIGT OFTA

HÄLFTEN FÅR 
AVSLAG -  

DÅ OCH DÅ



Upplever du mindre konkurrens från svartarbete nu jämfört med före ROT och 
RUT?

13 %

25 %

38 %

50 %

NEJ - DET FINNS LIKA MÅNGA SVARTARBETARE NU.NJAE - KANSKE LITE MINDRE.JA - DET ÄR SÄLLAN MAN UPPLEVER ATT KUNDER FUNDERAR ÖVER ETT SVART ALTERNATIV NUFÖRTIDEN.JA - JAG HÖR ALDRIG TALAS OM SVARTARBETE SOM ALTERNATIV NUMERA.Nej - Det finns lika många svartarbetare nu.
Njae - Kanske lite mindre.
Ja - Det är sällan man upplever att kunder funderar över ett svart alternativ nuförtiden.
Ja - Jag hör aldrig talas om svartarbete som alternativ numera.

6 AV 10  
UPPLEVER INTE 

KONKURRENS AV 
SVARTARBETARE 

IDAG



HUR SKULLE ROT OCH RUT KUNNA HJÄLPA DITT FÖRETAG ATT VÄXA?

FÖRETAG KAN VÄXA MED ROT & RUT

”STATEN MÅSTE SLUTA BELASTA OSS 
SMÅFÖRETAGARE SÅ VI KAN GÖRA DET VI ÄR 
BRA PÅ”

”enklare regler, 50% avdrag på allt arbete inom 
tomten”

”Kanske inte växa men åtminstone gå lite bättre om 
det inte var att reglerna är så dumma. Regeln att 
jobbet ska utföras på plats hos kunden är ett problem 
för oss fönsterhantverkare, då vi hämtar kundens 
fönsterbågar och renoverar dom i verkstad”

”Öka roten till 50% igen, har mycket att göra redan 
men skulle kanske anställa då”

”Med att utveckla rotavdraget helt, med att få rot på 
både uthus och lägenheter”

”Nybyggnation av mindre hus/sommarstugor eller 
garage, t.e.x upp till 80 m2”

”återgå till 50% rotavdrag för alla typer av fastighetsjobb/ 
även markarbeten- stenläggning mm. ”

”Det hade varit bättre om ROTavdraget hade varit kvar på 
50% och taket hade sänkts till 30.000:-. Då hade fler med 
lägre inkomster haft råd. Nu får jag en känsla att det är det 
många gånger är jobb som ändå skulle bli av som "maxar" 
sitt ROTuttag”

”Att endast seriösa företag skulle få en behörighet att utföra 
rot rut jobb. Man skulle söka behörighet från skatteverket 
som kollar att man betalar moms och arbetsgivaravgifter i 
Sverige mm,”

”Jag tror inte mitt företag skulle kunna växa med hjälp av det! 
Då det är då tungt att använda”

”Jag tycker det är bättre att sänka den totala skatten för 
företagare i stället för att utveckla rot och rut. ”

”Kanske ännu mer info direkt till hushållen- de förstår inte 
beloppen eller procentsatserna eller att totalsumman är en o 
samma. Den infon måste vi ge”



Tar du ut extra avgift för hantering av ROT eller RUT avdraget?

Nej
91 %

Ja
9 %

1 AV 10 
TAR UT EN AVGIFT FÖR ATT 

HANTERA ROT OCH RUT



Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som 
sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt 
utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas 
roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. 
Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes av Företagarförbundet Fria Företagare under oktober-
november månad via mailenkät till Företagarförbundet Fria Företagares medlemspanel. Totalt 
mottog 4689 panelmedlemmar enkäten och  (7%) av mottagarna svarade på enkäten. 


