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Remissvar från Region Jämtland Härjedalen Promemorian Skattelättnad för
arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverkregelverk
Dnr Fi 2021/ 03460
Regi on Jämtland H är jedalen har tagi t del av betänkandet ”Skattelätt nad för ar bet sr esor –
Ett enklar e och fär dmedelsneut r alt r egelver k” och tackar för möjligheten att lämna
synpunk ter på betänkandet.
Regi on Jämtland H är jedalen står fast vid tidigare lämnade synpunk ter på betänkande SOU
2019:36 Skattelättnad för arbetsresor, att det är posi ti vt att regler in för s som baser as på
avstånd i stället för kostnad, och som därmed blir färdmedel sneutr ala. Att säsongsarbetare
och andr a som inte arbetspendlar hela året kunde få skattereduktion för arbetsresor med det
nya för slaget, såg vi också som posi ti vt.
Vi noter ar med till fredställel se att för slaget ändr ats, vad avser inför andet av en lägsta gräns
på 30 km enkel resa för att kunna få skattereduk tion för arbetsresor. Genom att en lägsta
gräns på 15 km nu föreslås för alla, utom arbetspendlare i storstadsregionerna, tas hänsyn
till att kollekti vtr afiken är bri stfällig i många delar av landet, i synnerhet i skogslänen.
Däremot ser vi att för slaget om en övre gräns vid 80 km för alla arbetspendlare, även de som
är ber oende av bil på grund av bri stfällig kollekti vtr afik, får m ycket stora negati va
konsek venser för en li ten grupp per soner som arbetspendlar långt i glesbygd. Det är även
denna grupp som får stör st kostnadsökning som föl jd av sänkningen fr ån 0,6 kr onor till 0,5
kr onor per km i skatter eduktion. I Jämtland H är jedalen förekommer arbetspendling på 100
km enkel väg och mer, mellan fler a orter och länets enda stad Öster sund. Detta gäller även
arbetspendling inom någr a separ ata arbetsmarknadsregioner längre ut i länets glesbygd.
Regi on Jämtland H är jedalen föreslår därför att den övre gr änsen på 80 km för att få
skattereduktion för arbetsresor höjs. I delar av glesbygden är avstånden m ycket långa och
det är vik tigt att inte begränsningar i möjligheten till skatteredukti on för arbetsresor
förhindr ar bemanning med svårrekr yter ad kompetens.
Regi on Jämtland H är jedalen är medvetna om att det kan leda till ett större skattebor tfall än
vad som räknats med i utredningen, i fall den övre gränsen höjs. Dock är den grupp som
berör s av en sådan ändring ganska li ten, enligt pr omemori an, och skattebortfallet bor de
därmed bli begränsat. Dessutom bedömer vi att väl funger ade regler för arbetsresor medför
att fler männi skor kan ta arbeten längre från hemmet, vilket bi dr ar till ökad matchning och
en bättre funger ande arbetsmarknad. Sannolik t blir då även de arbetade timmarna fler och
skatteintäkter för både stat, kommuner och regioner högr e.
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