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Rem issvar angående prom em orian Sk a t telä t tn ad för
arbe tsr esor – et t enklar e och fä rdm edelsn eu tral t
r egelverk

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 föreslås at t dagens reseavdrag för arbetsresor ska avskaffas och
ersät tas m ed et t nyt t och enklare system för skat telät tnad för arbetsresor i form
av en avståndsbaserad, färdm edelsneu tral och regionalt di fferen tierad
skat tereduk tion.

At t skat tereduk tionen är avståndsbaserad och färdm edelsneu tral innebär at t
skat telät tnaden u tgår från avståndet m ellan bostad och arbetsplats sam t at t
skat telät tnaden blir oberoende av vilket färdm edel som har använ ts vid
arbetsresan. Den regionala di fferen tieringen av skat tereduk tionen innebär at t
villkoren för at t kunna få en skat telät tnad för arbetsresor knyts till var i landet
den skat tsk yldige bor och arbetar.

För at t ha rät t till skat tereduk tion för arbetsresor föreslås at t avståndet m ellan
den skat tsk yldiges bostad och arbetsplats enkel väg ska överstiga en nedre
avståndsgräns.

Med undan tag för de i lag angivna stor stadskomm unerna1 får skat tereduk tion
bara göras för den del av arbetsresan som överstiger 1 5 kilom eter enkel väg

1 Stockholms län:  Botk yrka, Dander yd, Haninge, Huddinge, Jär fälla, Lidingö, Nacka,
Salem, Sigtuna, Sollen tuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Söder täl je, Tyresö, Täby,
Upplands Väsby, Upplands-Bro och Österåker komm uner.  Väst ra Götalands län:
Göteborg, Lerum, Mölndal och Par tille komm uner.  Skåne län: Burlöv, Lom m a, Lund,
Malmö, Staffanstorp och Vellinge kom muner.
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För en skat tsk yldig som bor  och  arbetar i en särskil t angivna storstadskom mun
gäller i stället at t skat tereduk tion bara får göras för den del av resan som
överstiger 30 k ilom eter.

Dessu tom föreslås en övre avståndsgräns som innebär at t skat tereduk tion in te
får göras för den del av resan enkel väg som överstiger 80 kilom eter.

Enligt för slaget ska skat tereduk tionen beräknas u ti från det fak tiska an talet
resdagar under beskat tningsåret, dock högst 21 0 dagar och m inst 30 dagar.
Skat tereduk tionen föreslås u tgå m ed 5 kr per m il.

Om skat tereduk tion ska göras för arbetsresor som överstiger den nedre
avståndsgränsen på 1 5 respek tive 30 kilom eter ska även u tgi fter för väg-, bro-
och fär jeavgi fter som har betalats i samband m ed arbetsresorna ingå i
under laget.

För skat tsk yldiga som på grund av sjukdom eller funk tionsnedsät tning är
tvungna at t använda egen bil eller förmånsbil bör skat tereduk tion göras för
skäliga u tgi fter för arbetsresor. Skat tereduk tionen föreslås i dessa fall uppgå till
30 procen t av under laget till den del det överstiger 11 000 kronor under
beskat tningsåret.

Prom em orian innehåller två delar, dels en redovisning av de förslag från
reseavdragskomm it tén betänkande där prom em orian delar komm it téns förslag
och bedöm ningar och in te föreslår någon ändring, dels för slag eller bedöm ningar
som är nya eller skil jer sig från kom mit téns.

Finansdepar tem entet bedöm er i prom em orian at t för slaget är offen tligfinansiell t
neu tralt jäm för t m ed dagens reseavdragssystem, m en skriver sam tidigt at t
m ö jligheten at t justera nivåerna i m odellen är en fråga som får bedöm as i
arbetet m ed fram tida budgetproposi tioner. Lagändr ingarna föreslås träda i kraft
den 1 januar i 2023.

Svensk Kollek ti vtr a fik s yttr ande

I nledning
Svensk Kollek tivtrafik ställer sig posi tiv till prom em orians för slag om at t er sät ta
dagens reseavdrag m ed en enk lare, avståndsbaserad och färdm edelsneu tral
skat tereduk tion för arbetsresor eftersom förslaget kom m er at t leda till ökad
rät tvisa, m inskat fusk och fel, vidgade arbetsm arknadsregioner, ökad
kollek tivtrafikandel och m inskade klim atu tsläpp.

Sk at telä ttn ad för arbetsresor som ök ar rä t tvisan i sam hä llet
Förslaget komm er at t öka rät t visan i samhället på flera sät t. Dagens reseavdrag
är m er vär t för höginkom st tagare. För dem som t jänar upp till 43 600 kronor i
m ånaden minskas skat ten m ed 30 procen t av det belopp som dras av, m edan
skat ten sänks m ed 50 procen t för dem som t jänar m er än så. Et t reseavdrag på
1 0 000 kronor är m ed andra ord vär t 2 000 kr m er för höginkom st tagaren än för
låg- och m edelinkom st tagaren. Med skat tereduk tion istället för avdrag blir
skat telät tnaden lika m ycket värd för alla oavset t inkom st.

https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/skattekontoochslutligskatt/privatskattekontofaq/hurmycketlagreskattgerminareseavdrag.5.6efe6285127ab4f1d25800027451.html


2022-01 -07

3

Eftersom män i sni t t t jänar m er än k vinnor och lönerna är högre i
stor stadsregionerna komm er förslaget öka jäm ställdheten och minska de
regionala skillnaderna.

Genom at t göra skat tereduk tionen avståndsbaserad och färdm edelsneu tral
beskat tas alla som arbetspendlar på samm a sät t oavset t om de tar bilen,
kollek tivtrafiken, cykeln eller samåker, sam tidigt som klim atu tsläppen m inskas.

Reseavdraget har i stället för at t bidra till en levande landsbygd fram förall t blivi t
et t avdrag för högavlönade m än i storstadsregionernas u tkan ter som reser m ed
bil, trots at t bra kollek tivtrafik finns. Nästan häl ften av kostnaderna för avdraget
går i dag till de tre stor stadslänen, m edan knapp t 20 procen t går till
skogslänen. Med för slagets m er generösa nedre avståndsgräns u tan för
stor stadsk om m unerna, 1 5 km istället för 30 km, jäm nas de regionala
skillnaderna u t yt ter ligare.

Svensk Kollek tivtrafik ställer sig där för posi ti v till förslaget om at t in föra en
regional di fferen tiering av skat tereduk tionen som innebär at t et t sär skil t krav,
om at t skat tereduk tion bara ges för den del av avståndet m ellan bostad och
arbete som enkel väg överstiger 30 kilom eter, ska gälla för personer som bor
och arbetar i vissa i lag angivna storstadskom muner u ti från Tillväxtanalys
indelning. 2

Svensk Kollek tivtrafik ställer sig också posi tiv till förslaget om at t in föra en nedre
avståndsgräns på 1 5 kilom eter för dem som in te bor och arbetar i någon av de
angivna stor stadskomm unerna.

Det ta innebär at t den nedre avståndsgränsen i prak tiken komm er at t vara
oförändrad för dem som bor och arbetar u tan för storstadskom munerna. Den
nedre avståndsgränsen för at t få reseavdrag är i dag 5 km för bil och 2 km för
kollek tivtrafik enligt inkom stskat telagen, m en för at t kunna komm a upp i et t
belopp som överstiger beloppsgränsen för avdraget (11 000 kronor /år ) k rävs för
resor m ed bil at t avståndet m ellan bostaden och arbetet måste vara knapp t 1 5
kilom eter enkel väg vid norm alt helt idsarbete m ed arbetsresor 21 0 dagar per år.

För slagen m inskar de t om fat tande fu ske t och felen
Fusket och felen m ed reseavdraget är m er om fat tande än vad
Finansdepar tem entet anger i prom em orian. Skat tefelet när det gäller reseavdrag
kostar in te 1,8 m il jarder per år i u teblivna skat tein täk ter som reger ingen skr iver,
u tan 2, 4 m il jarder per år enligt ny statistik från Skat teverket. Det innebär at t 44
procen t av kostnaderna för reseavdraget i dag beror på fusk och fel. 3

Skat teverkets undersökning från 201 9 visade at t 56 procen t av reseavdragen var
felak tiga. Av de felak tiga avdragen var 98 procen t fel till personens fördel och 2

2 Stockholms län:  Botk yrka, Dander yd, Haninge, Huddinge, Jär fälla, Lidingö, Nacka,
Salem, Sigtuna, Sollen tuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Söder täl je, Tyresö, Täby,
Upplands Väsby, Upplands-Bro och Österåker komm uner.  Väst ra Götalands län:
Göteborg, Lerum, Mölndal och Par tille komm uner.  Skåne län: Burlöv, Lom m a, Lund,
Malmö, Staffanstorp och Vellinge kom muner.
3 Skat teverket ( 2021 ) Skat tefelsrappor t 2020, se även Skat teverket (2020) Skat tefelets
storlek och u t veckling

https://skatteverket.se/download/18.5b35a6251761e6914209165/1613660166110/Underlagsrapport%20skattefelet%202020.pdf
https://www.skatteverket.se/download/18.7eada0316ed67d7282aa40/1582188462780/Skattefelets%20storlek%20och%20utveckling%20rapport%202019.pdf
https://www.skatteverket.se/download/18.7eada0316ed67d7282aa40/1582188462780/Skattefelets%20storlek%20och%20utveckling%20rapport%202019.pdf
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procen t t ill nackdel. 4 Om felen g jor ts av slar v eller okunskap borde felen till
fördel och nack del vari t ungefär lika m ånga. Det är svår t at t dra någon annan
slu tsats än at t det rör sig om fusk. Det är en ökning sedan 2003 då andelen
felak tiga reseavdrag låg på 48 procen t och 96 procen t fel till de skat tsk yldiges
fördel och 2 procen t till nackdel. 5 Undersökningen från 201 9 visade dessu tom at t
ju större avdrag som yrkats desto vanligare är det m ed felak tiga avdrag sam t at t
det är vanligare m ed felak tiga avdrag i storstäder och storstadsnära kom muner
än i m indre städer / tätor ter och landsbygdskom muner. Knappast någon annan del
av skat tesystem et eller väl färdssystem et är u tsat t för så m ycket fusk och fel som
reseavdraget.

Genom för slagen i prom em orian om at t ta bor t tidsvinstregeln, ersät ta
reseavdraget m ed en avståndsbaserad och färdm edelsneu tral skat tereduk tion
och in föra en regel om at t den skat tsk yldige i deklarationen bara behöver uppge
hur många resor personen g jor t till jobbet under året blir skat tereduk tionen både
lät t at t deklarera inkom st tagaren och enkel at t kon trollera för Skat teverket.
Resul tatet komm er at t bli kraftigt m inskat fusk och fel.

Svensk Kollek tivtrafik anser i likhet m ed prom em orian at t et t tidsvinstkrav in te
ska in föras i det nu föreslagna avståndsbaserade system et. 6 Vi har flera skäl för
det ta.

För det för sta har Skat teverket g jor t flera undersökningar som visar at t den
vanligaste or saken till det m ycket om fat tande fusket och felen m ed reseavdraget
är at t avdrag har yrkats för bil tr ots at t tidsvinstkravet, dvs. at t m an ska spara
m inst två timm ar på at t arbetspendla m ed bil i stället för k ollek tivtrafik, in te är
uppfyll t, vilket i sin tur beror på tidsvinstregeln är m ycket svår at t kon trollera,
in te m inst m ed tanke på at t tidsvinsten ska beräknas m ed hänsyn till
tr afiksi tuation och den tid det tar at t leta parkeringsplats och gå till och från
parker ingen. Om fusket ska kunna kon trolleras bor t måste Skat teverket
kon trollera 50–80 procen t av alla avdrag. En om ö jlighet m ed tanke på at t nästan
900 000 reseavdrag görs var je år.

För det andra har tidsvinstregeln dålig träffsäkerhet för at t förbät tra
m ö jligheterna at t bo och arbeta i hela landet. Det ta beror dels på at t
tidsvinstregeln m edför at t in te bara personer som bor i landsbygd kom m er at t
kom penseras, dels för at t den tidsvinstregeln u testänger många landsbygdsbor
från at t bli kom penserade eftersom tidsvinstregeln föru tsät ter långa arbetsresor.

Sk at telä ttn ader för k ollek tivtr a fikr esenä r er kom m er vidga
arbetsm arknadsr egionerna
Svensk Kollek tivtrafik är kr i tisk till Finansdepar tem entets ensidiga bedöm ning i
prom em orians konsek vensanalys om at t förslagen fram förall t påverkar de
ekonom iska villkoren för långväga resor m ed bil och at t det ta kan för säm ra
kom petensförsör jningen något. Som fram går av tabell 6. 4 och av avsnit tet
Arbetsresande m ed kollek tivtrafik7 komm er kollek tivtrafikresenärer at t få större

4 Skat teverket ( 2019) Avdrag för resor till och från arbetet. En upp föl jning av
skat tefelskontrollen
5 Skat teverket ( 2005) Skat ter i Sverige. Skat testatistisk årsbok 2005
6 S. 25-26
7 S. 52-54

https://www.skatteverket.se/download/18.8bcb26d16a5646a1486e9f/1558610926238/Uppf%C3%B6ljningReseavdrag.pdf
https://www.skatteverket.se/download/18.8bcb26d16a5646a1486e9f/1558610926238/Uppf%C3%B6ljningReseavdrag.pdf
https://skatteverket.se/download/18.dfe345a107ebcc9baf80001374/1359707282649/Kapitel_10.pdf


2022-01 -07

5

skat telät tnad m ed för slagen jäm för t m ed dagens reseavdrag. Dessu tom kom m er
fler som reser kollek tivt at t få skat tereduk tion än reseavdrag. Det ta komm er at t
bidra till vidgade arbetsm arknadsregioner, förbät trad kompetensför sör jning och
ökad rörligheten på arbetsm arknaden. Men det ta bor tser Finansdepar tem entet
från i konsek vensanalysen.

Avståndsbaser ad och fä rdm edelsn eu tr al sk at ter eduk tion som ök ar
k ollek tivtr a fikandelen och m in sk ar k lim atu tslä ppen
Förslagen i prom em orian minskar klim atu tsläppen på flera olika sät t. För det
för sta favoriserar dagens reseavdrag arbetspendling m ed bil fram för
kollek tivtrafik, vilket gör at t nio av tio som gör avdrag arbetspendlar m ed
bil. Genom at t er sät ta reseavdraget m ed en avståndsbaserad och
färdm edelsneu tral skat tereduk tion beskat tas alla som arbetspendlar på samm a
sät t oavset t om de tar bilen, kollek tiv trafiken, cykeln eller samåker, vilket
kom m er at t öka andelen kollek tivtrafik, sam åkning och cykel, vilket i sin tur
kom m er m inska klim atu tsläppen.

För det andra m edför fusket m ed tidsvinstregeln at t bilister som in te har rät t at t
göra avdrag eller in te lika stora avdrag, subven tioneras m ed ökade u tsläpp som
föl jd. Denna subven tion av fusk och fel k om m er at t m inska kraftigt genom
prom em orians för slag.

Svensk Kollek tivtrafik ställer sig där för bakom förslagen om at t ersät ta
reseavdraget m ed en avståndsbaserad och färdm edelsneu tral skat tereduk tion, ta
bor t tidsvinstregeln och övr iga åtgärder för at t göra det lät tare at t deklarera och
enklare för Skat teverket at t kon trollera.

För at t m inska u tsläppen yt terligare ställer vi oss även bakom för slaget at t som
grundregel in föra en övre avståndsgräns som innebär at t skat tereduk tion bara
får göras för avstånd m ellan bostad och arbetsplats enkel väg upp till och m ed
80 kilom eter. Därem ot anser vi at t de som in te bor och arbetar i de angivna
stor stadsk om m unerna in te ska om fat tas av den övre avståndsgränsen. Skälet är
at t det i landsbygden finns personer som arbetspendlar m ycket långt, vilka in te
bör in te om fat tas av den övre avståndsgränsen.

I prom em orian görs ingen orden tlig konsek vensanalys av hur förslagen k om m er
at t m inska u tsläppen av växthusgaser, m en k onsek vensanalysen av
Reseavdragskom mit téns för slag, som har stora likheter m ed förslagen i
prom em orian visar at t förslagen har stor poten tial at t m inska klim atu tsläppen.
Analysen visade at t förslagen beräknades minska u tsläppen från arbetsresor m ed
11 procen t, vilket m otsvarar en minskning av u tsläppen m ed 220 000 ton
koldioxid per år. Dessu tom beräknas trafikskadorna m inska m ed sex färre
dödade och 700 färre skadade var je år.

Finansdepar tem entet bedöm er i prom em orian at t för slaget är offen tligfinansiell t
neu tralt jäm för t m ed dagens reseavdragssystem, m en skriver sam tidigt at t
m ö jligheten at t justera nivåerna i m odellen är en fråga som får bedöm as i
arbetet m ed fram tida budgetproposi tioner. 8

8 S.5
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Eftersom Finansdepar tem entet skr iver i prom em orian at t deras
konsek vensberäkningar vanligtvis u tgår från at t individers och företags
beteenden in te ändras till föl jd av förändrade skat teregler 9 har vi dragit
slu tsatsen at t depar tem entet in te tagit hänsyn till at t skat tein täk terna komm er
öka när fusket och felen m inskar i det föreslagna system et när de i prom em orian
skr iver at t de bedöm er at t förslaget är offen tligfinansiell t neu tral t.

Svensk Kollek tivtrafiks bedöm ning är där för at t det finns ekonom isk t u tr ym m e
för at t göra system et m er generöst. Enligt Reseavdragskom mit tén beräknades
deras för slag m edföra en ökning av skat tein täk terna m ed ca 1,3 m il jarder kr /år
om ingen skulle göra fel eller fuska. Om hänsyn tas till at t m änniskor kom m er at t
fuska och göra fel även i det system som föreslogs av komm it tén beräknades
skat tein täk terna öka m ed om kring 800 m il joner kr per år. Sedan kom mit tén
presen terade si t t betänkande har Skat teverkets i nya beräkningar visat at t
fusket och felen kostar samhället betydligt m er än vad tidigare beräkningar visat,
2, 4 m il jarder kr per år jäm för t m ed 1,8 m il jarder per år sam tidigt som förslagen i
prom em orian är betydligt m er effek tiva för m inska fusket och felen än
kom mit téns för slag.

Vi anser at t de ökade skat tein täk terna bör användas till at t dels finansiera et t
bor t tagande av den övre avståndsgränsen för personer som in te bor och arbetar
i de angivna stor stadskom m unerna, dels finansiera andra åtgärder som ökar
kollek tivtrafikandelen, som at t ta bor t förm ånsskat ten på kollek tivtrafikbil jet ter,
anslå öronm ärk ta pengar till fr am komlighetsåtgärder för busstrafiken i form av
kollek tivtrafikkör fält och signalpriori ter ing för busstrafiken och ta bor t skat ten på
el som används i elbussar.

Det är dessu tom positivt at t förslagen enligt prom em orians k onsek vensanalys
kom m er at t öka komm unernas och regionernas skat tein täk ter m ed 5,1 m il jard kr
per år när reform en är genom förd1 0. Svensk Kollek tivtrafik anser at t även dessa
m edel bör användas för at t öka kollek tivtrafikandelen yt ter ligare genom at t
förbät tra bytespunk terna, anlägga kollek tivtrafikkör fält och priori tera
kollek tivtrafiken vid trafiksignalerna.

Som vi skrev i vår t remissyt trande angående reseavdragskomm it téns
betänkande är Svensk Kollek tivtrafik dock negativ till at t reseavdraget för
arbetsresor m ed förm ånsbil och egen bil som används i t jänsten avskaffas och
at t dessa resor i stället ska om fat tas av skat tereduk tionen för arbetsresor.

Enligt dagens regler ges reseavdrag för resor m ed förmånsbil m ed et t
schablonbelopp om 65 öre per kilom eter för dieseldrivna bilar och 95 öre per
kilom eter för bensindrivna bilar. Avdraget vid resor m ed förm ånsbil beräknas
all tså m ed et t lägre schablonbelopp än det som används för resor m ed egen bil.
Det skat tem ässiga värdet av avdraget per k ilom eter är vid låg respek tive hög
m arginalskat t cirka 30 öre respek tive 49 öre för dieseldr ivna fordon och cirka 21
öre respek tive 34 öre för bensindrivna fordon.

Förslaget innebär at t skat tsk yldiga som använder förmånsbil får sam m a
skat tereduk tion som de som använder egen bil, dvs. 50 öre per kilom eter. Som

9 S. 43
1 0 S. 46
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tabell 6. 5 visar komm er skat tesubven tioner ingen av förmånsbil öka m ed flera
tusen kronor per år, i flera fall m ed run t tio tusen kronor per år. Av klim at- och
m il jöskäl ställer vi oss där för negativa till förslaget om at t öka subven tionen av
förmånsbilar genom at t låta förm ånsbilar om fat tas av skat tereduk tionen för
arbetsresor.

Berä kning a v an talet r esdagar
Svensk Kollek tivtrafik ställer sig även posi tiv till at t skat tereduk tionen beräknas
u ti från det fak tiska an talet resdagar i spannet 30 - 21 0 arbetsdagar. Den som
reser färre dagar och därm ed har m åt tliga kostnader bör kunna han tera det ta
som sina pr ivata levnadsomkostnader.

Kilom etersatsen
Av offen tligfinansiella skäl kan en skat tereduk tion om 5 kr per kilom eter vara en
r im lig nivå.

Vä g- , br o- och fä r jea vgi fter
Svensk Kollek tivtrafik ställer sig posi tiv till för slaget at t om skat tereduk tion ska
göras för arbetsresor som överstiger den nedre avståndsgränsen på 1 5
respek tive 30 k ilom eter ska även u tgi fter för väg-, bro- och fär jeavgi fter som har
betalats i samband m ed arbetsresorna ingå i underlaget. En skat tsk yldig bör ha
rät t till skat tereduk tion för den del av de samm anlagda u tgi fter som överstiger
8000 kronor.

Bro- och fär jeavgi fter i Sver ige eller till u tlandet är ofta relativ t låga, m en kan i
några fall uppgå till höga belopp vid frek ven t årlig pendling. Det är där för r im ligt
at t sådana högre k ostnader till en del ska kunna kompenseras m ed en
skat telät tnad. I likhet prom em orian anser vi at t gränsbeloppet om 8 000 kronor
är lämpligt och r im ligt eftersom kostnadernas skat terät tsligt egen tligen är pr ivata
levnadskostnader.

Arbetsr esor vid s juk dom eller funk tion sn edsä t tning
Svensk Kollek tivtrafik ställer sig posi tiv till at t avdraget för arbetsresor m ed egen
bil eller förm ånsbil i samband m ed ålder, s jukdom eller funk tionsnedsät tning
avskaffas och er sät ts och at t skat tsk yldiga som på grund av sjuk dom eller
funk tionsnedsät tning är tvungna at t använda egen bil eller förm ånsbil
har rät t till skat tereduk tion för skäliga u tgi fter för arbetsresor sam t at t
under laget för skat tereduk tion består av sum m an av skäliga u tgi fter
för arbetsresor under beskat tningsåret och at t skat tereduk tionen uppgår till 30
procen t av under laget till den del som överstiger 11 000 kronor under
beskat tningsåret.

Sk at teför far andet
Svensk Kollek tivtrafik är även positiv till förslagen om at t en begäran om
skat tereduk tion ska göras i inkom stdeklarationen för det beskat tningsår då
arbetsresorna har g jor ts. För at t göra det mö jligt för Skat teverket at t fastställa
under lag, för at t kunna bedöm a rät ten till den nu föreslagna skat tereduk tionen,
bör inkom stdeklarationen där för också innehålla de uppgifter som behövs för at t
beräkna reduk tionen, där för ställer vi oss även positiva till at t den som begär
skat tereduk tion ska läm na uppgift om under laget för skat tereduk tionen i
inkom stdeklarationen.
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I kr a ft trä dandebestä m m elser
Finansdepar tem entet skriver i prom em orian at t enligt Skat teverkets beräkningar
uppgick skat tefelet till 1 , 8 m il jarder kronor per år 201 4–201 6 och at t det där för
är angeläget at t reglerna träder i kraft så snar t som m ö jligt. Som redan näm nts
har Skat teverket g jor t nya analyser som visar at t fusket och felen m ed
reseavdrag är betydligt m er om fat tande. Enligt Skat teverkets senaste beräkning
i Skat tefelsrappor t 2020 kostar fusket och felen m ed reseavdrag 2, 4 m il jarder
kronor per år i u teblivna skat tein täk ter. Vi ställer oss där för bakom förslaget om
at t lagändringarna ska träda i kraft den 1 januar i 2023 och at t de nya
bestämm elserna tilläm pas första gången för beskat tningsår som bör jar efter den
31 december 2022.

Resea vdragsk om m it tén s förslag
När det gäller förslagen från reseavdragsk om m it tén betänkande där
Finansdepar tem entet delar k om m it téns för slag och bedömningar och in te föreslår
någon ändr ing vill vi hänvisa till Svensk Kollek tivtrafiks rem issvar angående
reseavdragskomm it tén betänkande Skat telät tnader för arbetsresor – En
avståndsberoende och färdm edelsneu tral skat tereduk tion för längre arbetsresor
( SOU 201 9: 36).

SVENSK KOLLEKTI VTRAFI K

Johan Wadm an
VD

https://skatteverket.se/download/18.5b35a6251761e6914209165/1613660166110/Underlagsrapport%20skattefelet%202020.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2019/svensk-kollektivtrafiks-remissvar-reseavdragsutredningen.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2019/svensk-kollektivtrafiks-remissvar-reseavdragsutredningen.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2019/svensk-kollektivtrafiks-remissvar-reseavdragsutredningen.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2019/svensk-kollektivtrafiks-remissvar-reseavdragsutredningen.pdf

