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APPLiA Remissvar – Diarienummer Fi2021/01820 
 

APPLiA Home Appliances Sweden (tidigare EHL – Elektriska Hushållsapparat leverantörer 
namnändring skedde 2019-01-01) är branschorganisationen för tillverkare och importörer av 
elektriska hushållsapparater och företräder den svenska vitvarubranschen. APPLiA finns hos 
Teknikföretagens Branschgrupper. – Vi driver och utvecklar Sveriges viktigaste 
Branschorganisationer. 

APPLiA grundades år 1966 och har för närvarande 25 medlemmar. Branschsortimentet utgörs 
av vitvaror och småapparater i huvudsak för konsument. Medlemsföretagen svarar för den helt 
övervägande delen av hushållsapparatsmarknaden. Branschen omsätter drygt 20 miljarder SEK 
och har en marknadstäckning på drygt 90 %.  

 

Sammanfattning 
APPLiA delar ambitionen med utökad skattereduktion, vilket vi argumenterat för i tidigare 
remissvar, när det gäller att skapa en högre grad av cirkulär ekonomi för att öka incitamentet 
till att reparera hushållsapparater. 
 
APPLiA förordar att ytterligare höja taket till 75 000 kronor, vilket föreslagits i tidigare 
utredningar, vilket vi varit positiva till i tidigare remissvar. 
APPLiA ser det som positivt att produktdefinitionen utökas till att även omfatta SDA (Small 
Domestic Appliances). 
 
APPLiA anser vidare att det är fullt logiskt att skattereduktionen också skall omfatta reparation 
som sker utanför hemmet, t.ex. i verkstad och därmed även inbegripa transport från bostad till 
verkstad och retur vid reparation i underlaget för skattereduktion. Det omvända, när 
”transporten” är en inställelse av servicetekniker till ett reparationsfall i hemmet, så skall också 
denna kostnad vara grund för skattereduktion.   
 
APPLiA anser också att hänsyn måste tas till verksamhet som omfattar ökat återbruk/cirkulär 
ekonomi. I dessa fall sker ’reparation/undersökning/genomgång’ av produkter i större skala 
yrkesmässigt av serviceverkstäder/producenter innan de kan sättas åter på marknaden till 
konsumenter i form av återbruk. En verksamhet som är starkt växande. Sådan verksamhet 
måste naturligtvis också omfattas av skattereduktionen för företag som genom dessa 
reparationer aktivt bidrar till den cirkulära ekonomin. 
 

APPLiA är däremot starkt kritiska till den omfattande administrativa bördan som nu även ökar 
då utredningen föreslår att reduktionen hanteras på nytt sätt från Skatteverket. Redan idag 
omfattar skattereduktionen stora mängder av små belopp i hanteringen för många väldigt små 
företag/fristående serviceverkstäder. 
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APPLiA föreslår med anledning av den administrativa bördan att reducerad moms borde vara 
ett realistiskt och enklare alternativ med minst lika hög grad av effektivitet för att uppnå målet 
med skattereduktionen. Den har vad vi kunnat förstå fungerat utmärkt på jämförbara 
reparationer inom bl.a. cykelbranschen.   
 
Produktdefinition 
APPLiA är positiva till att även SDA (Small Domestic Appliances) ska omfattas av 
skattereduktionen vid reparation men anser att utredningens definition av SDA är alltför snäv 
och inte alls fulltäckande. Enligt vår bedömning är det överhängande risk att definitionen 
kommer att exkludera ett antal produkter vilket sannolikt inte var tanken. 
Många kategorier av elektriska småapparater ligger utanför utredningens definition och vi 
skulle därför föreslå följande definition:  
 
”Med hushållsapparater avses mindre elektriska maskiner som används i hushållet vid 
matlagning, matberedning, städning, klädvård, tvätt samt person- och hårvård. Exempel på 
arbeten som bör omfattas av rätten till skattereduktion är reparation och underhåll av 
kaffebryggare, kaffemaskiner, matberedare, mikrougn, elvispar, dammsugare, strykjärn och 
hushållsassistenter”.  
 
En komplett övergripande produktområdeslista som används i branschen av elektriska 
hushållsapparater återfinns nedan som vägledning. 
- Mikrovågsugnar 
- Dammsugare 
- Kaffemaskiner 
- Köksmaskiner 
- Mixers & juicers 
- Toasters & Grills 
- Personal- oral- & haircare 
 
Reparation på verkstad 
APPLiA är positiv till att också reparationer, som sker utanför bostaden, företrädesvis i 
serviceverkstad omfattas av skattereduktionen vid reparation. 
   
Det måste säkerställas i lagtexten att även större hushållsmaskiner (vitvaror såsom t.ex. spis, 
ugn eller diskmaskin) omfattas av den aktuella skattereduktionen för reparation när 
reparationen sker i en verkstad och inte i bostaden.  Detta eftersom ett substantiellt antal 
reparationer (speciellt åtgärdande av komplicerade fall med intermittenta fel - ofta med krav 
på stationär diagnos-utrustning) sker i Sverige varje år. Dessutom är det ofta förekommande - 
speciellt i glesbygd när det är långt och dyrt att kalla ut en servicebil till hemadressen - att 
konsumenten själv transporterar den defekta hushållsmaskinen till den närmast liggande 
serviceverkstad för reparation. 
 
Transporter av reparationsobjekt  
APPLiA förordar utredningens förslag till att inkludera transport-kostnaderna för upphämtning 
och återleverans av reparationsobjektet mellan bostad och verkstad. Vi betonar dock att detta 
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inte bara begränsas till att gälla mindre hushållsapparater utan också i förekommande fall 
större vitvaror.  
Vid servicebesök i hemmet anser vi att även det ’omvända’ skall gälla. När servicebesöket 
genomföres i hemmet skall ett serviceföretags debiterade kostnader för inställelse (som kan 
inkludera resor, inställelse, trängselavgifter och eventuella p-avgifter) kunna vara underlag för 
skatterabatt.    
 
Administrativ utmaning för landets småföretag 
Den kraftigt ökade och fördyrande administrationen (med små belopp i stor omfattning) bland 
landets extremt små serviceföretag har beskrivits väl i utredningens rapport och behöver inte 
ytterligare beskrivas här.  Vi vill bara betona risken att likviditetsbelastningen och den 
omfattande administrationen och dess fördyring otvivelaktigt kan komma att påverka 
prissättningen på reparationer i framtiden och på så sätt minimerar skatterabattens styrande 
effekt mot fler reparationer, vilket istället kan få konsekvensen av att man avstår reparation 
och köper nytt. 
 
Reducerad moms minst lika effektiv men administrativt betydligt enklare 
Med omsorg om landets småföretag inom service-näringen så ställer sig APPLiA bakom kravet 
från flertalet andra instanser, som förordar ett system med reducerad mervärdesskatt i stället 
för hela den belastande administrativa systematiken kring den föreslagna skatterabatten för 
reparation. Den systematiken med reducerad mervärdesskatt finns ju redan sedan 2017 vid 
t.ex. reparation av cyklar, lädervaror, kläder och hushållslinne och har ju visat på både effekt 
och enkelhet. För att få största möjliga effekt till en högre grad av reparationer, skall också den 
reservdel som använts vid reparationen, dessutom komma att omfattas av den reducerade 
momsen. Reservdelen är vid denna typ av reparationer normalt den större delen av 
reparationskostnaden. 
 
Vi vet också att fler europeiska länder, t.ex. Österrike, har valt denna väg vid reparation av 
hushållsmaskiner – just för att inte belasta sina småföretag inom service med ytterligare 
administrativa kostnader. Detta för att dessa skall kunna bibehålla sin konkurrenskraft och 
utgöra ett viktigt bidrag till det cirkulära samhället.     
 
Återbruk / utbytesprodukter? 
APPLiA vill också betona att förslaget inte tar hänsyn till de nya affärsmodellerna inom s.k. 
’återbruk’, som sannolikt får större omfattning i framtiden. Ett exempel är de företag som tar 
in produkter som lämnats till återbruk eller återvinning och som sedan kontrolleras och 
reparerats industriellt i större serier inom företaget innan den kan säljas på marknaden som en 
ny, återbrukad produkt. Denna företeelse syns redan inom andra branscher och även 
internationellt och går då under benämningen ’re-manufactured’, ’ombrugt’ eller 
’instandgesetzt’ i de olika länderna.  
 
När vi nu i Sverige lagstiftar om åtgärder och incitament för en ökande reparations-
benägenhet, så anser APPLiA att även denna miljömässigt fördelaktiga verksamhet inlemmas i 
reglerna för skatterabatt vid reparation.  
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APPLiA förordar med anledning av detta: 

• att ytterligare höja taket till 75 000 kronor, vilket föreslagits i tidigare utredningar. 

• att produktdefinitionen utökas till att även omfatta SDA (Small Domestic Appliances) 

och att listan kompletteras. 

• att skattereduktionen ska omfatta reparation som sker utanför hemmet. 

• att transport från bostad till verkstad inkluderas i skattereduktionen, samt även 

omfattar LDA (Large Domestic Appliances).  

• att inställelsekostnaden för servicetekniker i hemmet (motsvarar transporten) skall 

inräknas i skatterabatten för reparation 

• att den omfattande administrativa bördan minskas istället för att utökas. 

• Att införa/utvärdera reducerad moms vilket skulle minska den administrativa bördan 

vid skattereduktion. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Matts Spångberg 
APPLiA Sverige 
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