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Rem issvar angående prom em orian Förlä ngd sk a t te- och
a vgi ftsfr ih e t för förm ån a v fr i park ering

Svensk Kollekt iv t raf ik är bransch- och int resseorganisat ion för de regionala
kollekt iv t rafikm yndigheterna och länst raf ikbolagen i Sver ige. Normalår görs mer än 1 ,7
m il jarder resor i våra medlemmars t raf ik , v ilket mot svarar 99 % av landet s busst raf ik
och 90 % av landet s persontågst raf ik. Kollekt iv t raf iken har kom mit m ycket långt i
arbetet mot fossilf r ihet . Den u pphandlade busst raf iken dr ivs i dag t ill över 92 procent av
förnybara dr ivmedel eller el. Spårvagns- och tunnelbanet raf iken dr ivs helt med el och
tågt rafiken dr iv s näst an helt med el.

Sam m an fa t tning av för slagen i pr om em orian

I prom em orian föreslår Finansdepar tem entet at t skat tefriheten för förmån av fri
parker ing i anslu tning till arbetsplatsen förlängs till at t gälla förm åner som
läm nas under perioden 1 januari–31 m ars 2021.

Förm ån av fr i parker ing ska ock så vara avgi ftsfr i enligt socialavgi ftslagen, lagen
om allm än pensionsavgi ft och lagen om allmän löneavgi ft och ska in te heller tas
upp till beskat tning enligt lagen om särskild inkom stskat t för u tom lands bosat ta.

Den nya lagen om for tsat t t ill fällig skat te- och avgi ftsfr ihet för förmån av fri
parker ing ska träda i kraft den 1 m ars 2022. Lagen t illämpas på förm ån som
läm nas efter den 31 decem ber 2021. Lagen ska upphöra at t gälla vid u tgången
av m ars 2022. Den upphävda lagen ska dock for t farande gälla för förm ån av fr i
parker ing som har lämnats under per ioden 1 januar i–31 m ars 2022.

Svensk Kollek ti vtr a fik s yttr ande

De regionala k ollek tivtrafikm yndigheterna har under pandemin tagi t et t m ycket
stor t ansvar för at t m inska risken för trängsel och sm it tspridning och för at t öka
tr yggheten för dem som reser kollek tivt genom at t köra full tr afik tr ots at t
kollek tivtrafikresandet har m inskat kraftigt under pandem in. Flera regionala
kollek tivtrafikm yndigheter har dessu tom ökat trafiken på lin jer m ed trängsel. Till
det ta komm er at t risken för at t sm i t tas i kollek tivtrafiken är låg enligt
prom em orian Public Transpor t is Covid-Safe1. I prom em orian har UI TP
samm anställ t resultat från olika vetenskapliga studier på området. Det ta har
även Folkhälsom yndigheten yt trat vid flera till fällen.

1 UI TP Policy Brief: Public Transpor t is Covid-Safe, October 2020
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Socialdepar tem entet fram håller dessu tom i prom em orian Vaccinationsbevis på
ser ver ingsställen och i andra verksam heter, smi t tsk yddsåtgärder i långväga
kollek tivtrafik och för längning av begränsnings- och serveringsförordningarna
at t r isken för sm it tspridning ökar ”i sådan trafik där m ånga för varandra okända
personer sam tidigt vistas i begränsade u tr ym m en inom hus under en längre
per iod. ” 2 Resenärerna i de regionala kollek tivtrafikm yndigheternas kollek tivtrafik
reser i allm änhet under k or t tid i samm a fordon.

I vår m ätning Kollek tivtrafikbarom etern ser vi också at t de som väl jer at t m ed
resa bil i större u tsträckning anser at t de in te komm er resa k ollek tivt som de
g jorde innan pandem in. At t på det ta sät t även ek onom isk t stim ulera bilåkande
kom m er för svåra kollek tivtrafikens återhäm tning efter pandem in.

Svensk Kollek tivtrafik ställer sig där för negativ till at t förlänga skat tefriheten för
förmån av fri parker ing i anslu tning till arbetsplatsen till och m ed 31 m ars 2022
och eftersom förslaget kom m er at t m inska kollek tivtrafikresandet, m inska de
regionala kollek tivtrafikm yndigheternas bil jet tin täk ter och öka u tsläppen av
växthusgaser och andra lu ft föroreningar. Dessu tom leder för slaget till at t bilen
som förstahandsval och som norm i sam hället cem enteras y t ter ligare. I stället för
at t ta bor t förm ånsskat ten på fri arbetsplatsparker ing anser vi at t staten ska
styra m ot at t göra hållbara val enklare.

Svensk Kollek tivtrafik anser at t staten full t u t ska k om pensera de u teblivna
in täk ter som förslaget innebär. Den ekonomiska ersät tning som hi t tills avsat ts
för den regionala kollek tivtrafiken är långt i från tillräcklig och behovet av
ekonom isk ersät tning kan öka yt ter ligare.
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