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Ytt rande över finansdepartementets promemoria - Skattereduktion för
boende i vissa glest befolkade områden

Utvecklingsutskott ets beslut

Töreboda kommun har inga synpunkter på finansdepartementets promemoria -

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden.

Bakgrund

Riksdagen har beslutat om ett övergripande mål för den sammanhållna
landsbygdspolitiken. Det övergripande målet har definierats som en livskraftig landsbygd
med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en
långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Som en åtgärd för att uppnå detta övergripande mål har finansdepartementet upprättat
promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden. Töreboda
kommun har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian.

I promemorian föreslås att en regional skattereduktion ska införas. Förslaget innebär att
fysiska personer som den 1 november året före beskattningsåret är folkbokförda i vissa
uppräknade kommuner, främst i Norrland och nordvästra Svealand, har rätt till en
skattereduktion oml 675 kronor per år att räkna av mot kommunal inkomstskatt.

Fysiska personer som har företag vars resultat de själva beskattas för, t ex. enskilda
näringsidkare och delägare i handelsbolag, har också rätt till skattereduktion under
förutsättning att reduktionen uppfyller villkoren för att utgöra ett stöd av mindre betydelse
enligt EU:s regelverk om sådant stöd. För dessa personer införs genom förslaget en
skyldighet att i inkomstdeklarationen ange om andra stöd av mindre betydelse har tagits
emot under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren. Skyldigheten gäller
dock endast om det stöd som har tagits emot överstiger 150 tkr.

Förslaget föranleder ändringar i lagen (1986:486) om avräkning av utländsk skatt,
inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förslaget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och
Liberalerna och aviserades i budgetpropositionen för år 2020. De nya bestämmelserna
föreslås träda i kraft den 1 december år 2020, men tillämpas från och med det
beskattningsår som infaller efter den 31 december 2019.

Refl ektioner på promemorian

I promemorian föreslås att rätt en till regional skattereduktion endast ska tillkomma boende
i kommuner som idag i sin helhet ingår i stödområde A eller B enligt förordningen
(1999:1382) om stödområde för vissa regionala företagsstöd. Det är totalt 76 kommuner
med ca 810 000 invånare.

Som skäl till valet av kommuner framförs geografiska lägesnackdelar höga
kommunalskatter, tillgång t ill välfärdstjänster samt höga energi- och miljöskatter. Detta är
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problem som delas av fler kommuner än de som ingår i stödområde A eller B. I
promemorian motiveras/ problematiseras dock inte varför dessa kommuner utelämnats.

Detta gäller även den specifika summan om 1 675 kronor/ år i skattereduktion som anges.
Promemorian innefattar inte någon diskussion eller ytt erligare motivering till valet av den
specifika summan om 1 675 kr.

Promemorian är i huvudsak ett dokument som beskr iver de lagändringar inom
skatteområdet som är nödvändiga att genomföra för att införa den föreslagna
skattereduktionen för boende i vissa glest befolkade områden.

Beslutsunderlag

Remiss av Finansdepartementets promemoria Skattereduktion för boende i vissa glest
befolkade omräden 2020-01-28.

Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2020-02-27, Yttr ande över
finansdepartementets promemoria - Skatteredukti on för boende i vissa glest befolkade
områden.

Beslutet ska skickas till:
Reg eringskansliet, Finansdepartementet
Ekonomichef Anders Bern hall
Kommunchef Per-Ola Arnling Hedberg
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