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Promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet 
för förmån av fri parkering 

 

Remiss från Finansdepartementet 

 

Förslag till beslut 
Remissen Förlängd skatte och avgiftsfrihet för förmån av fri 

parkering och gåva till anställda anses besvarad med vad som sägs i 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 

 

Sammanfattning 

Finansdepartementet föreslår i en promemoria, (Fi 2021/03915) att 

den tillfälliga lagen om skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri 

parkering och gåva till anställda ersätts av en ny lag som gäller från 

den 1 mars 2022 men ska gälla förmån som lämnas från den 1 

januari 2022. 

  

Den tillfälliga lagen från 1 april 2020 upphör att gälla den 31 dec 

2021 men eftersom Folkhälsomyndigheten fortfarande råder till att 

hålla avstånd och undvika resor i kollektivtrafiken vid rusningstid 

så föreslås att den ersätts av en ny lag. 

 

Stockholms stad har nyttjat den nya lagen under 2020 och 

stadsledningskontoret ställer sig mot den bakgrunden positivt till 

Finansdepartementets förslag om förlängd skatte- och avgiftsfrihet 

för förmån av fri parkering och gåva till anställda.  

 

Bakgrund 

Finansdepartementet har remitterat ett förslag om förlängning av 

skatte-och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering till bl.a. 

Stockholms stad. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets finansavdelning i 

samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden samt juridiska 

avdelningen. 

 

Handläggare 
Susanna Höglund 
Telefon: 0850829359 

Till 
Kommunstyrelsen 
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Ärendet 

Enligt en tillfällig lag från våren 2020 gäller att förmån av fri 

parkering i anslutning till arbetsplats inte ska tas upp till beskattning 

och därmed skattefri.  

 

Finansdepartementet föreslår i en promemoria (Fi 2021/03915) att 

den tillfälliga lagen om skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri 

parkering som upphör att gälla den 31 december 2021 ersätts av en 

ny tillfällig lag. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022 

men ska gälla förmån som lämnas från den 1 januari 2022. 

Lagen föreslås upphöra att gälla den 31 mars 2022 och gäller 

därmed förmån som lämnas mellan den 1 januari till 31 mars 2022.  

Syftet vid införandet av den tillfälliga lagen var att underlätta för 

arbetsgivare att erbjuda gratis parkering för anställda som måste ta 

sig till och från arbetet med bil för att begränsa smittspridning av 

covid-19. Den 8 december beslutade Folkhälsomyndigheten om nya 

rekommendationer som innebär att vuxna bör undvika trängsel i 

kollektivtrafik. Mot den bakgrunden föreslås att den tillfälliga 

skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till 

arbetsplatsen förlängs. De skattefria förmånerna är också avgiftsfria 

enligt socialavgiftslagen (2000:980), lagen(1994:1744) om allmän 

pensionsavgift och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. De ska 

inte heller tas upp till beskattning enligt lagen (1991:591)om 

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. 

 

Finansdepartementets konsekvensanalys anger att nettoeffekten av 

den tillfälliga skattefriheten för parkering innebär att 

nettoskattintäkter för stat och kommuner minskar med 27 mnkr 

varav ca 12 mnkr avser kommunal inkomstskatt.  

 

Förslaget bedöms ge en viss ökad administrativ börda hos företag 

eftersom de redan inlämnade arbetsgivardeklarationerna måste tas 

bort men är bedöms vara mindre nu jämfört med när den tidigare 

tillfälliga lagstiftningen infördes.  

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 

Stadsledningskontoret ställer sig i huvudsak positivt till 

Finansdepartementets förslag om förlängd skatte- och avgiftsfrihet 

för förmån av fri parkering och gåva till anställda.  

 

Staden inser vikten av att främja smittsäkra resor till och från 

arbetsplatsen för dem som inte kan jobba på distans under pågående 

pandemi men påminner om att ökat bilresande gör det svårare att nå 

Sveriges klimatmål. Stadens ståndpunkt är därför att 

förmånsbeskattningen av fri parkering bör återinföras snarast efter 
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undantagsperioden. Dessutom bör arbetsgivare främja flera 

alternativ än bilresor, såsom exempelvis cykling.  

 

Stockholms stad, tillsammans med Sveriges Kommuner och 

Regioner samt Region Stockholm skickade gemensamt ett 

skatterättsligt PM till Skatteverket som belyste behovet av denna 

tillfälliga lagstiftning under våren 2020. Staden har dock i nuläget 

inte fri parkering som förmån för anställda.  

 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen anser remissen 

besvarad i enlighet med vad som sägs i stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande. 

 

 

Magdalena Bosson  Susanne Tiderman 

Stadsdirektör  Ekonomidirektör 

 

Bilagor 

1. Promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av 

fri parkering (Fi 2021/03915) 


