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Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare
och färdmedelsneutralt regelverk, Fi2021/03460
Länsstyrelsen i Värmlands län har beretts möjlighet att yttra sig över
rubricerad promemoria.

Länsstyrelsen vill inledningsvis betona att det är viktigt att landets
resurser används på bästa sätt, och att det tidigare remiss-
behandlade Betänkandet Skattelättnad för arbetsresor SOU 2019:36
syftar till det. Vidare vill länsstyrelsen framhålla det positiva i de
mil jömässiga effekter som en ny avståndsbaserad och färdmedels-
neutral skattereduktion för arbetsresor förväntas resultera i.

Länsstyrelsen vill också understryka det positiva i att regeringen nu
föreslår att en regional differentiering görs av ny avståndsbaserad
och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor.

Sammanfattning

Länsstyrelsen tillstyrker i stort förslaget i Promemorian Skattelättnad
för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk, som
innebär att en regionalt differentierad skattereduktion för arbetsresor
föreslås införas.

Länsstyrelsen föreslår samtidigt att den övre gränsen för
skattereduktion vid arbetsresor, enligt rubricerad promemoria, utökas
till 90 kilometer enkel väg.

Promemorians förslag innebär att större hänsyn tas till de regionala
förutsättningar som gäller i stora delar av landet, som kännetecknas
av utpräglad landsbygd och glesbygd med stora avstånd och i många
fall en bristande möjlighet att kunna utnyttja kollektivtrafik för
arbetsresor.
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Bakgrund till ställningstagandet

Värmlands län är till stor del glesbefolkat, en stor del av befolkningen
i länet är bilberoende för arbetsresor på grund av länets stora yta och
att kollektivtrafik ofta är svår att utnyttja på grund av bristande
lin jesträckning, samt vid längre avstånd. Turtätheten gör det också
svårt för länets befolkning att utnyttja kollektivtrafiken på ett rimligt
och effektivt sätt. En del i detta är att få rimliga arbetsdagar när
restiden med kollektivtrafik inräknas. Detta innebär att befolkningen i
länet i hög utsträckning är hänvisad till att utnyttja bil för sina
arbetsresor

Länsstyrelsens förslag

Länsstyrelsen föreslår att den övre gränsen för skattereduktion vid
arbetsresor, enligt rubricerad promemoria, utökas till 90 kilometer
enkel väg, anledningen till detta är de stora avstånd som
kännetecknar stora delar av länet och detta bör enligt länsstyrelsen
särskilt beaktas och tas hänsyn till.

I detta ärende har landshövding Georg Andrén beslutat, byrådirektör
Magnus Dagerhorn har varit föredragande. I den slutliga
handläggningen har också länsråd Johan Blom och avdelningschef
Bengt Falemo deltagit.


