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SAKEN
Förhandsbesked angående inkomstskatt
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE
Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.
BAKGRUND
AA avser att låta renovera rök- och ventilationskanaler som hör till hennes
bostadsrättslägenhet. Fastigheten där lägenheten ingår är ett hus från 1927 med
s.k. självdragsventilation där varje lägenhet har rumsspecifika rök- och
ventilationskanaler och där inget gemensamt system finns. Kanalerna
ska renoveras för att en eldstad och en köksfläkt ska kunna installeras.
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I ansökan hos Skatterättsnämnden frågade AA om de planerade arbetena uppfyller
villkoret att arbetet utförs ”i lägenheten” enligt 67 kap. 13 b § inkomstskattelagen
(1999:1229), IL, och därmed ger rätt till skattereduktion (s.k. ROT-avdrag).
Skatterättsnämnden fann att rekvisitetet ”i lägenheten” i 67 kap. 13 b § IL ska
tolkas restriktivt och att skattereduktion därför endast kunde medges för sådant
arbete som utförs på de delar av kanalerna som kan hänföras till vad som finns
innanför lägenhetens golv, väggar och tak.
YRKANDEN M.M.
AA yrkar att förhandsbeskedet ändras på så sätt att reparation av de rök- och
ventilationskanaler som endast tjänar hennes lägenhet ska anses utgöra sådant
arbete som utförs ”i lägenheten” enligt 67 kap. 13 b § IL. Hon anför bl.a. att det
inte finns någon tvekan om att ROT-avdrag ska medges för kostnad som enligt lag
åvilar det enskilda hushållet. Genom att koppla ROT-avdraget till det inre
underhållsansvaret enligt bostadsrättslagen så garanteras att avdrag inte medges
för kostnader som bostadsrättsföreningen ska stå för.
Skatteverket yrkar att förhandsbeskedet fastställs. Begreppet ”i lägenheten” ska
tolkas strikt. Om avsikten varit att en bostadsrättsinnehavare skulle ha rätt till
skattereduktion för arbete som denne enligt föreningens stadgar hade att svara för
hade begränsningen ”i lägenheten” inte behövts i 67 kap. 13 b § IL.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Frågan i målet är om arbeten avseende en bostadsrättslägenhets rök- och
ventilationskanaler kan anses utförda i lägenheten och därmed berättiga till
skattereduktion för hushållsarbete.
Som hushållsarbete räknas enligt 67 kap. 13 b § IL reparation, underhåll samt omoch tillbyggnad av en bostadsrättslägenhet om lägenheten innehas av den som
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begär skattereduktionen och arbetet utförs i lägenheten och avser sådana åtgärder
som bostadsrättsinnehavaren svarar för.
I förarbetena till 67 kap. 13 b § IL (prop. 2008/09:178 s. 37) framhålls att kravet
på att arbetet ska vara utfört i lägenheten innebär att även om en bostadsrättsförenings stadgar ålägger en bostadsrättsinnehavare ett underhållsansvar för
åtgärder utanför den egna lägenheten så omfattas sådant arbete inte av reglerna
om skattereduktion. Vidare framgår att avgränsningen till arbeten utförda i
lägenheten medför att utgifter för t.ex. byggande eller inglasande av balkong samt
för s.k. stambyten av vatten-, avloppsledningar och motsvarande inte omfattas.
Av den principskiss som sökanden har gett in framgår att rök- och
ventilationskanalerna ingår i en skorstensstock som löper genom fastigheten till
dess tak. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening kan arbeten i den del av
en kanal som går genom fastigheten – utanför lägenhetens tak, väggar och golv –

inte anses utförda i lägenheten. Att varje kanal i skorstensstommen endast betjänar
en lägenhet i fastigheten medför ingen annan bedömning (jfr NJA 2015 s. 566).
Skatterättsnämndens förhandsbesked ska därför fastställas.
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I avgörandet har deltagit justitieråden Mats Melin, Eskil Nord, Thomas Bull,
Inga-Lill Askersjö och Mari Andersson.
Föredragande har varit justitiesekreteraren Louise Molin Alfredsson.

