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Remissvar över promemorian Fi2021/03460 Skattelättnad för arbetsresor –
ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk
Beslut
Kommunstyrelsens ordförande beslutar att insända remissvar från Vansbro kommun enligt utarbetat förslag.
Beskrivning av ärendet
Ett förändrat reseavdragssystem - Avdrag för resor till och från arbetet är ett av de vanligaste avdragen i privatpersoners inkomstdeklarationer. Det är även det avdrag som ger
upphov till det största skattefelet. Skattefelet består av skillnaden mellan de fastställda
och de teoretiskt riktiga beloppen för skatter och avgifter.
Enligt Skatteverkets beräkningar uppgick den totala storleken på skattefelet för reseavdraget till ca 1,8 miljarder kronor per år, under perioden 2014–2016, vilket motsvarade
en tredjedel av reseavdragets skattemässiga värde. Ett av de vanligaste felen var att den
skattskyldige inte uppfyllt det tidsvinstkrav på två timmar som krävs för att kunna få avdrag för resor med bil.
Reseavdraget har också kritiserats för att gynna arbetsresande med bil jämfört med kollektivtrafik, framför allt inom storstadsområden där det finns god tillgång till kollektivtrafik. Detta får negativa effekter för miljön och klimatet i form av ökade utsläpp. Enligt
dagens regler ges skattelättnaden i form av ett avdrag som minskar den beskattningsbara
inkomsten och storleken på skattelättnaden beror på den skattskyldiges inkomst och
marginalskatt. En skattskyldig med hög inkomst och därmed hög marginalskatt får en
större skattelättnad än en skattskyldig med lägre marginalskatt trots att de kan ha samma
kostnader för sina arbetsresor. Flera tidigare utredningar har föreslagit att reseavdraget
ska ses över och den parlamentariska landsbygdskommittén föreslog i sitt betänkande
att regeringen skulle ta initiativ till en översyn av reseavdraget i syfte att göra det avståndsbaserat (SOU 2017:1).
Regeringen beslutade den 21 december 2017 att tillsätta en kommitté som skulle se över
det nuvarande systemet för reseavdrag och lämna förslag på ett förändrat reseavdragssystem (dir. 2017:134). Kommittén skulle undersöka hur systemet för avdrag för resor
mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med
låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera. Andra utgångspunkter var att ett
förändrat avdragssystem ska bidra till regionförstoring, och därigenom underlätta
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rörligheten på arbetsmarknaden, underlätta för att man ska kunna bo och verka i hela
landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade, bidra till klimatmålet för transportsektorn 2030 samt minska skattefelet kopplat till avdraget. I uppdraget
skulle det ingå en analys av hur ett avståndsbaserat och färdmedelsneutralt reseavdrag
kan utformas och en bedömning av om det var lämpligt att införa ett sådant system.
Kommittén skulle efter genomförd undersökning lämna ett förslag på ett förändrat reseavdragssystem.
Sammanfattning av ärendet
I promemorian föreslås ett nytt och enklare system för skattelättnad för arbetsresor som
förväntas omfatta fler personer. En regionalt differentierad skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral föreslås ersätta den nuvarande kostnadsbaserade
avdragsrätten för resor mellan bostad och arbetsplats. Att skattereduktionen är avståndsbaserad och färdmedelsneutral innebär att skattelättnaden utgår från avståndet mellan
bostad och arbetsplats i stället för kostnaden för resan däremellan samt att skattelättnaden blir oberoende av vilket färdmedel som faktiskt har använts för arbetsresan. Den
regionala differentiering av skattereduktionen som föreslås i denna promemoria innebär
härutöver att villkoren för att kunna få en skattelättnad för arbetsresor knyts till var i
landet den skattskyldige bor och arbetar. Förslaget väntas leda till minskade utsläpp från
arbetsresor.
Ett remissvar har utarbetats och redovisas i bilaga.
Beslutsunderlag
Remissvar till Finansdepartementet.
Promemorian Fi2021/03460 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk
Beslutet expedieras till :
Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se
(Ett exemplar i pdf-format och ett exemplar i word-format senast 21 januari 2022.
Ange diarienummer Fi2021/03460 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.)
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