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Remissvar från Region Jämtland Härjedalen Promemorian Skattelättnad för
arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverkregelverk

Dnr Fi2021/03460

Region Jämtland Här jedalen har tagi t del av betänkandet ”Skattelättnad för ar betsresor –
Ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk” och tackar för möjligheten att lämna
synpunkter på betänkandet.

Region Jämtland Här jedalen står fast vid tidigare lämnade synpunkter på betänkande SOU
2019:36 Skattelättnad för arbetsresor, att det är posi ti vt att regler införs som baseras på
avstånd i stället för kostnad, och som därmed blir färdmedelsneutrala. Att säsongsarbetare
och andra som inte arbetspendlar hela året kunde få skattereduktion för arbetsresor med det
nya förslaget, såg vi också som posi ti vt.

Vi noterar med till fredställelse att förslaget ändrats, vad avser införandet av en lägsta gräns
på 30 km enkel resa för att kunna få skattereduktion för arbetsresor. Genom att en lägsta
gräns på 15 km nu föreslås för alla, utom arbetspendlare i storstadsregionerna, tas hänsyn
till att kollekti vtrafiken är bri stfällig i många delar av landet, i synnerhet i skogslänen.

Däremot ser vi att förslaget om en övre gräns vid 80 km för alla arbetspendlare, även de som
är beroende av bil på grund av bristfällig kollekti vtrafik, får mycket stora negativa
konsekvenser för en li ten grupp personer som arbetspendlar långt i glesbygd. Det är även
denna grupp som får störst kostnadsökning som föl jd av sänkningen från 0,6 kronor till 0,5
kronor per km i skattereduktion. I Jämtland Här jedalen förekommer arbetspendling på 100
km enkel väg och mer, mellan flera orter och länets enda stad Östersund. Detta gäller även
arbetspendling inom några separata arbetsmarknadsregioner längre ut i länets glesbygd.
Region Jämtland Här jedalen föreslår därför att den övre gränsen på 80 km för att få
skattereduktion för arbetsresor höjs. I delar av glesbygden är avstånden mycket långa och
det är viktigt att inte begränsningar i möjligheten till skattereduktion för arbetsresor
förhindrar bemanning med svårrekryterad kompetens.

Region Jämtland Här jedalen är medvetna om att det kan leda till ett större skattebor tfall än
vad som räknats med i utredningen, i fall den övre gränsen höjs. Dock är den grupp som
berörs av en sådan ändring ganska li ten, enligt promemorian, och skattebortfallet borde
därmed bli begränsat. Dessutom bedömer vi att väl fungerade regler för arbetsresor medför
att fler människor kan ta arbeten längre från hemmet, vilket bidrar till ökad matchning och
en bättre fungerande arbetsmarknad. Sannolikt bli r då även de arbetade timmarna fler och
skatteintäkter för både stat, kommuner och regioner högre.
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