PM Rotel I (Dnr KS 2021/1225)

Promemoria om ytterligare sänkt mervärdesskatt på
vissa reparationer
Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 6 december 2021
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Finansdepartementet har remitterat promemorian Ytterligare sänkt mervärdesskatt på
vissa reparationer till staden för yttrande. I promemorian föreslås att skattesatsen på
mervärdesskatteområdet sänks från 12 procent till 6 procent för reparationer av
cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Förslaget syftar till att förstärka de
befintliga incitamenten i mervärdesskattesystemet att få fler att laga och ändra redan
tillverkade varor i stället för att köpa nytt. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli
2022.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret är positivt till förslaget och anser att det förstärker de
befintliga incitamenten i mervärdesskattesystemet att stimulera cirkulär ekonomi.
Mina synpunkter
Stockholms stad har höga klimat- och miljömål. I stadens miljöprogram har vi
fastställt sju övergripande mål och 16 etappmål som staden ska uppfylla. Ett av
målen är att skapa ett resurssmart Stockholm. Målet innebär bland annat att resurser
ska användas så effektivt som möjligt och att vi skapar mer cirkulära flöden, d.v.s. att
värdet på produkter, material och resurser ska behållas så länge som möjligt.
Den grönblåa majoriteten ser förslaget i promemorian helt i linje med vår
målsättning om ett hållbart och resurseffektivt Stockholm.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
Stockholm den 10 november 2021
ANNA KÖNIG JERLMYR
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Bilaga
PM Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Det finns en möjlighet att tillämpa olika skattesatser på mervärdesskatteområdet
enligt rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt
system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet). Sverige tillämpar en
normalskattesats på 25 procent och två reducerade skattesatser på 6 procent
respektive 12 procent. Detta regleras i 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200).
Enligt mervärdesskattedirektivet är det bland annat möjligt att tillämpa en
reducerad skattesats på mindre reparationer av vissa varor. Sverige har utnyttjat
denna möjlighet. Den 1 januari 2017 sänktes skattesatsen för reparationer av cyklar
med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne från 25
procent till 12 procent.
I promemorian anges att det är angeläget att produkter och råvaror används på ett
effektivt och hållbart sätt. Att reparera och återanvända varor får allmänt sett anses
vara bättre ur miljösynpunkt än att köpa nya varor. Även inom EU anses att ett
varaktigt användande av redan tillverkade varor bör främjas. Europeiska
kommissionen har exempelvis i sitt meddelande om cirkulär ekonomi COM(2015)
614 final av den 2 december 2015 framhållit att medlemsstaterna har en viktig roll i
att uppmuntra till återanvändning och reparation.
I promemorian föreslås att skattesatsen på mervärdesskatteområdet ytterligare
sänks från 12 procent till 6 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder
och hushållslinne. Förslaget medför ändringar i mervärdesskattelagen och föreslås
träda i kraft den 1 juli 2022.
Förslaget syftar till att förstärka de befintliga incitamenten i
mervärdesskattesystemet att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället
för att köpa nytt. I promemorians konsekvensanalys görs bedömningen att förslaget
innebär minskade skatteintäkterna med 0,13 miljarder kronor årligen. En lägre
mervärdesskatt för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne
bedöms leda till lägre pris och därmed till ökad efterfrågan på dessa tjänster. Att
reparera en vara i stället för att köpa en ny innebär i många fall att en lägre andel
råvaror och mindre energi behöver tas i anspråk, att utsläppen av miljöskadliga
ämnen blir lägre och att mängden avfall minskar.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Stockholms stads miljöprogram för perioden 2020–2023 formulerar mål inom de områden där
utmaningarna för Stockholm bedömts som störst såsom klimatpåverkan, klimatanpassning,
resurshushållning och cirkulärekonomi, biologisk mångfald, samt skadliga utsläpp och
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emissioner. Klimathandlingsplanen – För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 –
anger hur staden ska nå sina ambitiösa klimatmål, fastlagda i miljöprogrammet.
Stadsledningskontoret ser att förslaget i promemorian syftar till att förstärka de befintliga
incitamenten i mervärdesskattesystemet att stimulera cirkulär ekonomi och tillstyrker
förslaget.
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