
 
Över 40 års erfarenhet av Appleprodukter, Macintosh, iPhone, iPad och annat inom IT.  
 
Privatpersoner har rätt till RUT-avdrag, 50% av kostnad inkl moms, vid besök på plats i hemmet. 
 
För de IT- relaterade tjänster som ingår i beskrivningen:  
Arbete med installation, reparation och underhåll av 
• Data- och IT-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och 

spelkonsoler. 
• Kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, 

till exempel skrivare, skannrar och avläsare. 
• Dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot 

och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och 
nätverkskablar samt wifi-utrustning. 

• Enklare rådgivning, och handledning som ges i samband med ovanstående arbete. 
  
Inget avdrag medges för: 
• Utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika  
 it-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda 

luftvärmepumpar. 
• Programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller 

mer avancerad kundanpassning av programvara. 
• Reparation eller annat arbete i utförarens verkstad. 
• Handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans. 
Skatteverkets info. 
 
Vem är jag: 
Morten Asmus heter jag och har varit Apple Macintosh-användare sedan 1984. 24/1-1984 såg jag min 
första Macintosh dator och har arbetat proffesionellt med Apples produkter sedan 1986 då jag startade 
Macrodata, senare MACSTÖDET AB. 
 
Hur jag arbetar:  
Efter överenskommelse, jag kan även hjälpa mina kunder på kvällar och helger. 
Jag arbetar båda med Apple produkter & Microsoft Windows / PC. 
 
Pris RUT-tjänster:  
600.- / tim + moms = 750.- inkl moms / tim 
Kostnad: 375.- / tim 
Skatteavdrag / Skattereduktion: 375.- / tim 
Fakturabetalning 10 dagar netto, via bankgiro eller Swish. 
 
Ring mig på 0708 58 12 26 eller Maila mig: info@macstodet.se för mer information. 
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