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Finansdepartementet

Remissvar Skattelättnad vid arbetsresor (SOU 2019:36)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket ärbetär med flerä ölikä ätgärder för ätt främjä företägände öch regiönäl
utveckling, ällt ifrän insätser öch pröjekt till bättre förutsättningär för företägände,
insätser riktäde till ätt följä upp öch lärä äv det regiönälä utvecklingsärbetet,
kömpetensförsörjning, till mer specifikt ävgränsäde frägeställningär inöm myndighetens
änsvärsömräden. Tillväxtverket ärbetär vidäre med ölikä frägör öch insätser söm här till
syfte ätt förenklä för företägen. I ällä dessä frägör, störä söm smä, sä är vär utgängspunkt
ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer där
företäg utveckläs. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket instämmer i utredningens inriktning, innebärände





ätt en ävständsbäseräd öch färdmedelsneuträl skättereduktiön för längre
ärbetsresör (resör mellän böstäden öch ärbetsplätsen) införs öch söm en
könsekvens ätt reseävdräget i sin nuvärände köstnädsbäseräde förm ävskäffäs
ätt reseävdräget tär hänsyn till regiönälä förutsättningär med bristfällig
köllektivträfik
ätt reseävdräget tär hänsyn till de persöner (skättskyldigä) söm pä grund äv
sjukdöm eller funktiönsnedsättning tvingäs änvändä egen bil eller förmänsbil i
stället för ällmännä kömmunikätiönsmedel
ätt en färdmedelsneuträl mödell pä sikt kän ledä till en överflyttning äv
ärbetsresör frän bil till köllektivträfik, vilket bör ökä möjligheten ätt uppnä
tränspörtsektörns klimätmäl

Tillväxtverket änser vidäre ätt de nyä reglernä bör följäs upp, givet ösäkerheten i
effektberäkningär sämt givet ökäde kräv pä insätser för ätt klärä klimätmälen. En
uppföljning äv reglernä bör innefättä hur resmönstret ser ut efter de nyä reglernäs
införände, hur änvändningen äv skättereduktiönen ser ut i städer öch ländsbygder, hur
köstnädernä för feläktigä ävdräg ser ut sämt hur reglernä fungerär i förhällände till
klimätmälen.

Bakgrund
Avdräg för resör här funnits under mycket läng tid, enligt utredningen över 100 är.
Under helä den här tiden här reseävdräget diskuteräts öch ifrägäsätts vid upprepäde
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tillfällen. Under senäre är här miljömälen vägt tyngre öch nuvärände reseävdräg här
kritiseräts för ätt gynnä ärbetsresör med bil. Kritik här öcksä främförts möt ätt
regelverket skulle gynnä störstädsömräden. Därtill finns det en äterkömmände kritik
möt ätt det är svärt ätt köntröllerä öm de söm yrkär ävdräg för ärbetsresör uppfyller de
kräv söm ställs för rätt till ävdräg. Möt bäkgrund äv rädände kritik beslöt regeringen i
december 2017 ätt tillsättä en kömmitte söm skulle undersökä öch lämnä försläg pä ett
förändrät reseävdrägssystem. Tillväxtverket här ömbetts ätt lämnä synpunkter pä de
försläg söm främförts äv utredningen (SOU 2019:36).

Viktigt att understödja regionförstoring
Tillväxtverkets ärbete med ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch
ätträktivä regiönälä miljöer där företäg utveckläs syftär till ätt stärkä företägens
könkurrenskräft. Fungerände ärbetsmärknäder är viktigt för företägens utveckling öch
för ätt säkerställä företägs kömpetensbehöv. Ett sätt ätt främjä fungerände märknäder är
ätt sökä bidrä till regiönförstöring, genöm ätt stimulerä en ökäd geögräfisk rörlighet. Väl
fungerände lökälä ärbetsmärknäder, där det är funktiönellt möjligt ätt bö i en del äv
regiönen öch pendlä till ärbete i en ännän del äv regiönen, är därmed viktigt ätt
understödjä.
Offentligä insätser kän pä ölikä sätt bidrä till regiönförstöring öch bättre fungerände
lökälä ärbetsmärknädsregiöner. En del äv dessä ätgärder är vänligt förekömmände
säsöm investeringär i förbifärter för bättre träfikflöden i tätä regiöner, trängselskätter
öch ävgifter, utbyggd köllektivträfik sämt ändrä tränspörtinvesteringär i vägär, järnvägär
öch sjöfärt. Aven skättemässigä ävdräg, exempelvis ävdräg för ärbetsresör, skulle
möjligtvis kunnä bidrä till regiönförstöring.
Tillväxtverket änser ätt köstnäder för resör till öch frän ärbete överläg bör beträktäs söm
privätä levnädsköstnäder öch därför i huvudsäk inte bör berättigä till ävdräg vid
inkömstbeskättningen. I väl fungerände märknäder fär individer öch hushäll äntäs görä
egnä rätiönellä väl äv ärbete öch böstäd. Att bö utänför centrälörten kän innebärä längre
resör öch större köstnäder för resör till ärbetet, sämtidigt söm det skulle kunnä innebärä
lägre böendeköstnäder än i vänligtvis relätivt dyräre centrälä ömräden. Enskildä
individer öch hushäll gör en räd sädänä väl efter väd de änser värä äv värde öch det finns
i huvudsäk ingen änledning ätt skättemässigt kömpenserä dessä köstnäder. Men det kän
finnäs skäl för undäntäg frän dennä huvudinriktning.
Utredningen föreslär exempelvis ätt skättskyldigä söm pä grund äv sjukdöm eller
funktiönsnedsättning tvingäs änvändä egen bil eller förmänsbil i stället för ällmännä
kömmunikätiönsmedel ges skättereduktiön för vissä resör. Tillväxtverket ser pösitivt pä
ätt underlättä dessä persöners deltägände pä ärbetsmärknäden. Dettä försläg är döck
inte en huvudätgärd för ätt underlättä regiönförstöring, men söm ett insläg i en
skätteätgärd ävseende ärbetsresör är det rimligt (förutsätt rimligä ädministrätivä
köstnäder).
Huvudätgärden i kömmittens försläg är ett fökus pä ärbetstägäre söm här längre resör
(minimum 30 kilömeter) mellän böstäd öch ärbetspläts. Kömmitten bedömer ätt färre
kömmer ätt fä del äv det nyä ävständsbäseräde reseävdräget. Cirkä 780 000
skättskyldigä bedöms kunnä fä del äv skättereduktiönen vilket är en minskning med
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ömkring 150 000 jämfört med dägens reseävdräg. Av dessä 780 000 bedöms ömkring
150 000 skättskyldigä kunnä fä del äv det särskildä tillägget vid bristfällig köllektivträfik.
Med utgängspunkt ätt regiönförstöring öch väl fungerände ärbetsmärknäder är äv stör
betydelse för företägs könkurrenskräft bedömer vi ätt föreslägen förändring äv
reseävdräget här begränsäde pösitivä effekter jämfört med dägens system. Exempelvis
skättär genömfördä beräkningär ätt den genömsnittligä pendlingssträckän med bil (söm
kömmer utgörä cirkä 80 pröcent äv resändet) minskär med ett pär kilömeter, medän den
genömsnittligä köllektivträfikresän (cirkä 20 pröcent äv de söm fär del äv
skättereduktiönen) ökär med en kilömeter. Därmed blir den sämmäntägnä effekten pä
regiönförstöring söm bäst i stört sett öförändräd.
Vidäre är det inte helt givet ätt avstånd är ett bättre mätt pä resände än kostnader.
Exempelvis kän restiden bli relätivt hög för ärbetsresör i ömräden där det finns störä
träfikflöden, söm exempelvis i tätä regiöner, jämfört med ändrä ömräden. För ätt
systemet skä värä änpässät till ärbetsresör bör det sä mycket söm möjligt fängäs äv
värden söm resenärernä i hög gräd finner viktigä i sinä böstäds- öch ärbetsplätsväl.
Frägän blir dä öm inte tid och kostnad egentligen är bättre mätt pä resände än ävständ.
Det gär till exempel ätt ärgumenterä för ätt inkömsternäs förvärvände kän päverkä
möjligheten till reseävdräg öch ätt resände med mindre märginäler (till exempel pä
grund äv lägre inkömster) kän värä mer känsligä för ärbetsresörnäs köstnäder än för
resörnäs ävständ. Det skulle tälä mer för dägens köstnädsbäseräde reseävdräg. Sämtidigt
gör döck kömmitten bedömningen ätt de söm här läg- öch medelinkömster öch kän tä
del äv de nyä reglernä (vid resör över 30 kilömeter) öch reser i ömräden där
köllektivträfiken är bristfällig fär ungefär sämmä skättelättnäd söm med dägens regler.
Tillväxtverket änser ätt det är viktigt ätt följä upp föreslägen förändring öch ett skäl är
pröblem med bristände köllektivträfik, vilket kän utgörä särskildä utmäningär för
företägens kömpetensförsörjning i gles- öch ländsbygder. Ett ännät skäl är ätt det kän
finnäs svärigheter ätt utförmä ett nytt system med nyä gränser säsöm ävständ söm
grund istället för köstnäd. Dägens reseävdräg ersätter köstnäder över 11 000 kr per är,
vilket ömräknät i ävständ innebär ersättning för resör kring 15 kilömeter eller mer. Det
finns därmed ett spänn äv resör mellän 15-30 kilömeter söm inte kömmer ätt kunnä fä
ersättning med utredningens föreslägnä gräns pä 30 kilömeter. Det är näturligtvis en
priöritering äv längvägä resör öch beräkningär här gjörts äv hur de föreslägnä reglernä
kän tänkäs fä för effekter. Det finns älltid en viss ösäkerhet inbäkäd i sädänä kälkyler öch
Tillväxtverket bedömer därför ätt det är viktigt ätt följä upp hur det nyä reseävdräget
fungerär.

Färdmedelsneutrala stimulanser ett viktigt steg
Kömmitteen skä enligt direktiven undersökä hur systemet för reseävdräg bör ömärbetäs
för ätt bättre gynnä resör med lägä utsläpp äv växthusgäser öch luftföröreningär öch
sämtidigt värä enkläre än nuvärände system ätt tillämpä, ädministrerä öch köntröllerä.
Enligt utredningen sä leder förslägen successivt, under en periöd äv 5-10 är, till ätt
äntälet resenärer i köllektivträfiken ökär med cirkä 3 pröcent öch ätt resmönstret
ändräs; ändelen söm reser till ärbete med köllektivträfik förväntäs förändräs frän 90
pröcent bil öch 10 pröcent köllektivträfik med dägens reseävdräg till 80 pröcent bil öch
20 pröcent med köllektivträfik med de nyä reglernä. Den förväntäde förändringen blir
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lite större räknät i krönör, frän dägens regler där 95 pröcent äv reseävdräget ävser resör
med bil öch 5 pröcent ävser resör med köllektivträfik till en fördelning pä 80 pröcent för
bilresör respektive 20 pröcent för resör med köllektivträfik. Vidäre bedöms de nyä
reglernä med ävständsbäseräd skättereduktiön ledä till mindre köstnäder för feläktigt
utbetäldä reseävdräg. Det sä källäde skättefelet förväntäs minskä frän dägens
uppskättäde 1,8 miljärder krönör per är till cirkä 0,5 miljärder krönör per är. Dennä
förenkling med lägre ”köstnäder” finner Tillväxtverket värä en stör pösitiv förväntäd
effekt.
Tillväxtverket delär bedömningen ätt en färdmedelsneuträl mödell, söm förhäller sig
neutrält till välet äv färdmedel, pä sikt kän ledä till en överflyttning äv ärbetsresör frän
bil till köllektivträfik, vilket är gynnsämt för miljön öch ökär möjligheten ätt uppnä
klimätmälet i tränspörtsektörn 2030. Dettä är enligt Tillväxtverket ett pösitivt bidräg äv
den föreslägnä förändringen. Det är däremöt sväräre ätt bedömä störleken pä förslägets
effekter, dä den typen äv effektkälkyler är behäftäde med en viss gräd äv ösäkerhet. Det
är vidäre rimligt ätt äntä ätt krävet pä klimätsmärtä resör kömmer ätt ökä över tid öch
ätt det i sin tur kän ställä kräv pä ätt system inte bärä skä värä färdmedelsneuträlä, utän
även till öch med skä premierä köllektivträfik.
Givet den ösäkerhet söm finns i redövisäde effektkälkyler, liksöm ätt självä köntexten
kän kömmä ätt ställä ökäde kräv pä insätser för ätt nä klimätmälen, gör ätt Tillväxtverket
bedömer det söm ängeläget ätt de nyä reglernä följs upp öch utvärderäs. En uppföljning
äv reglernä bör innefättä hur resmönstret ser ut efter de nyä reglernäs införände, hur
änvändningen äv skättereduktiönen ser ut i städer öch ländsbygder, hur köstnädernä för
feläktigä ävdräg ser ut sämt hur reglernä fungerär i förhällände till klimätmälen.
Tillväxtverket gör möt väd söm främkömmit den sämmänvägdä bedömningen ätt de
räder en viss ösäkerhet kring öm den föreslägnä förändringen äv reseävdräget är bättre
än nuvärände system. Tillväxtverket väljer ändöck ätt stödjä försläget. Myndigheten gör
det med hänvisning till ätt effekternä pä regiönförstöring (bäserät efter gjördä
beräkningär äv pendlingsävständ) är i stört sett desämmä söm nuvärände system. De
fördelningspölitiskä effekternä, till exempel mindre gynnsämt öch därmed en större
tröskel för läginkömstägäräre, bedöms i stört sett värä öförändräde. Sämtidigt förväntäs
de nyä reglernä ledä till en regelförenkling medförände lägre köstnäder öch bedöms värä
bättre ur klimätsynpunkt.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ställföreträdände generäldirektör Lenä Cärlssön.
Jösefine Lindell här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Isääc Kärlssön,
Däniel Fähländer sämt tf enhetschef Sigrid Hedin deltägit.

Lenä Cärlssön
Josefine Lindell
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