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Promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering 
(Fi2021/03915) 
 

Bakgrund 
I promemorian föreslås att den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering i anslut-
ning till arbetsplatsen förlängs med tre månader så att skatte- och avgiftsfriheten gäller t.o.m. den 31 
mars 2022.   

 

Srf konsulternas förbund 

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön. 

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus  
på nytta för företag och samhälle. 

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation  
och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare. 

Srf konsulterna har 6 000 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Aukto-
riserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att  
utvecklas. 

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och  
affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta 
för företagen. 

Läs mer på www.srfkonsult.se 
 
  

http://www.srfkonsult.se/
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Synpunkter 
 
Srf konsulterna tillstyrker den föreslagna förlängningen, men förordar att förlängningen i stället be-
stäms  
 
- i första hand till tolv månader så att skatte- och avgiftsfriheten gäller t.o.m. den 31 december 2022, 
och 
 
- i andra hand till sex månader så att skatte- och avgiftsfriheten gäller t.o.m. den 30 juni 2022.   
 
Smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 ökar till den grad att Folkhälsomyndigheten har 
beslutat nya rekommendationer om att om möjligt undvika trängsel m.m. (s. 5 i promemorian). Det 
förefaller mot den bakgrunden sannolikt att med en begränsning till endast tre månaders förlängning 
av den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten så kan vi se fram emot ytterligare förlängning(-ar). Onödigt 
frekventa justeringar av gällande rätt medför ovisshet och merarbete för arbetsgivarna. Förra gången 
förlängdes skatte- och avgiftsfriheten ett år, den 1 januari – den 31 december 2021. Det var en rimlig 
tid, som också sammanföll med kalenderåret och därför enkelt att hantera. Att denna gång förlänga 
skatte- och avgiftsfriheten med ytterligare ett år eller åtminstone med ett halvår förefaller mot 
nämnda bakgrund rimligt. En förlängning med kortare tid än så kommer sannolikt medföra behov av 
ytterligare förlängning. Bättre att vid ovisshet om hur lång tid som smittspridningen kan förväntas 
pågå ta till en något generösare tid än att lägga tid och resurser som kan användas till annat på för-
längningar. 
 
 
Leif Hagström 
Skattejurist 
leif.hagstrom@srfkonsult.se 
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