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Finansdepartementet

Yttrande över förlängd skatte- och avgiftsfrihet för
förmån av fri parkering och gåva till anställda
Bakgrund
Finansdepartementet har genom remiss erbjudit Region Stockholm att
yttra sig över förslag till förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri
parkering och gåva till anställda.
Under våren 2020 infördes en tillfällig skattefrihet för förmån av fri
parkering i anslutning till arbetsplatsen. Det infördes också en tillfällig
skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd som en
arbetsgivare kan ge till sina anställda. Den tillfälliga skattefriheten
upphörde att gälla vid utgången av 2020. I promemorian föreslås att
förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen samt den tillfälliga
skatte- och avgiftsfriheten för gåvor som en arbetsgivare kan ge till sina
anställda förlängs för perioden 1 januari till 31 december 2021.
Region Stockholms yttrande
Region Stockholm är positiv till förslaget om ett tidsbegränsat undantag
från förmånsbeskattning av fri parkering samt den tillfälliga skatte- och
avgiftsfriheten för gåvor som en arbetsgivare kan ge till sina anställda även
under år 2021.
Region Stockholm rekommenderar alla medarbetare som har möjlighet att
utföra sina arbetsuppgifter, helt eller delvis hemifrån, att göra det. Syftet är
att bromsa smittspridningen av Covid-19 samt att bidra till att minska
trängsel i kollektivtrafiken. Majoriteten av den verksamhet Region
Stockholm driver och finansierar är samhällskritisk och exempelvis inom
hälso- och sjukvården krävs det att medarbetare är fysiskt på arbetsplatsen.
Under 2020 har Region Stockholm använt sig av möjligheten att erbjuda
medarbetare inom hälso- och sjukvården fri parkering för att de ska kunna
ta sig till sina arbetsplatser på ett smittsäkert sätt och avlasta
kollektivtrafiken. Den föreslagna förlängningen av skattefriheten innebär
att medarbetare kan erbjudas fri parkering även under 2021 utan att de
drabbas ekonomiskt.
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