Svar på skriftligt spörsmål SSS 378/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om utvidgning av området för hushållsavdraget till arbete som man låter utföra i barns eller barnbarns hushåll
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 378/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Sami Savio /saf:
Tänker regeringen vidta åtgärder för att utvidga området för hushållsavdraget i nedstigande led så att de skattskyldiga får rätt till hushållsavdrag även för renovering eller
ombyggnad som de låter utföra i ett barns eller barnbarns bostad eller fritidsbostad eller
för annat arbete som de låter utföra i dettas hushåll och som normalt berättigar till hushållsavdrag?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Syftet med hushållsavdraget är att öka sysselsättningen. Avsikten är således att få hushållen att
skaffa tjänster som de inte nödvändigtvis skulle ha skaffat utan hushållsavdrag. Genom att ge de
skattskyldiga rätt till hushållsavdrag för tjänster de köper åt sina föräldrar försökte man uppmuntra de skattskyldiga att köpa tjänster åt sina föräldrar. Tanken var framför allt att öka omvårdnadstjänsternas andel av de tjänster som berättigar till hushållsavdrag.
Sedan hushållsavdraget utvidgades till att också gälla arbete hemma hos en skattskyldigs föräldrar har det tidvis diskuterats om de skattskyldiga borde få rätt till avdrag också för arbete som de
låter göra hos sina barn. Det har ändå inte ansetts motiverat att utvidga hushållsavdraget i den
riktningen. När det gäller barn är situationen en annan än när man köper tjänster till sina föräldrar eller mor- och farföräldrar. Det är mycket vanligt att föräldrar hjälper sina barn på många
olika sätt efter att dessa har flyttat hemifrån, även utan skatteavdrag.
Eftersom barnen redan nu får stöd av sina föräldrar skulle läckageeffekten av ett avdrag för
tjänster som föräldrarna köper åt sina barn sannolikt bli stor: avdrag skulle troligtvis göras för
många sådana tjänster som man normalt skaffar också utan avdrag. Dessutom är de tjänster som
skaffas åt vuxna barn som bor i egna hem sannolikt oftare renoveringstjänster än omvårdnadstjänster. Regeringen anser att en utvidgning av avdraget på det sätt som föreslås i spörsmålet
inte är motiverad, och spörsmålet föranleder inga vidare åtgärder. Hushållsavdraget kommer
ändå att utvidgas i enlighet med regeringsprogrammet från ingången av nästa år. Målet är att i
enlighet med regeringsprogrammet göra hushållsavdraget mer sporrande genom att höja avdragsprocenten.
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