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Finansdepar tementet

Yttr ande över för län gd sk atte- och avgiftsfr ihet för
för m ån av fr i par k er in g
Bak gr und
Finansdepar tementet har genom remiss erb judi t Region Stockholm att
yttra si g över för slag till förlängd skatte- och avgi ftsfrihet för förmån av fri

parkering.
Sedan våren 2020 finns en till fällig skattefrihet för förmån av fri parkering i
anslutning till arbetsplatsen. Syftet med skattefriheten är att underlätta för
arbetsgi var e att erb juda gr atis parkering till dem som under pågående
pandemi måste ta si g till och från sin arbetsplats, för att däri genom
begränsa smi ttspri dningen av sjukdomen covid-19. De nuvar ande reglerna
är till fälliga och finns i en lag som upphör att gälla den 31 december 2021.
I pr omemori an föreslås att förmån av fri parkering i anslutning till
arbetsplatsen under ytterligar e en tid ska var a skatte- och avgi ftsfri genom
inför ande av en ny, till fällig lag. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1
mar s 2022. Den ska dock gälla förmån som lämnas från och med den 1
januari 2022. Lagen upphör att gälla den 31 mar s 2022. Den fortsatta
skatte- och avgi ftsfriheten för förmån av fri parkering för eslås således gälla
förmån som lämnas under perioden 1 januari– 31 mar s 2022.
R egi on Stockholm s yttr ande
Region Stockholm ser posi ti vt på förslaget om förlängd skatte- och
avgiftsfrihet för förmån av fri parkering.
Nu ökar åter smi ttspridningen i samhället och Region Stockholm har
förlängt beslutet om avgiftsfri parkering vid sjukhusen för vårdens
medarbetar e så länge så länge den skattefria parkeringsförmånen gäll er
under 2022. När smi ttspridningen ökar är det särskil t viktig att skydda
vårdens medarbetar e, som r edan gjor t fantasti ska insatser, så att de även
for tsättningsvis kan ge vård till alla som behöver.
Region Stockholm r ekommender ar alla medarbetar e som har möjli ghet att
utför a sina arbetsuppgi fter, hel t eller del vis hemi från, att gör a det. Syftet är
att br omsa smi ttspridningen av Covid-19 samt att bidr a till att minska
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trängsel i koll ekti vtr afiken. M ajori teten av den verksamhet Region
Stockholm dri ver och finansier ar är samhällskri tisk och exempel vis inom
hälso- och sjukvården krävs det att medarbetar e är fysi skt på arbetsplatsen.
Under pandemin har Regi on Stockholm använt sig av möjli gheten att
erb juda medarbetare inom hälso- och sjukvården fri parkering för att de
ska kunna ta sig till arbetsplatsen på ett smi ttsäker t sätt och avlasta
kollekti vtr afiken. Den för eslagna förlängningen av skattefriheten innebär
att medarbetare kan erbjudas fri parkering även under perioden 1 januari–31
mar s 2022.
Region Stockholm vill därför fr amhålla vikten av att skatte- och
avgiftsfrihet för förmån vid fri parkering ska for tsatt gälla även efter den 31
mar s 2022 om smi ttspridningen for tsatt är på en hög ni vå.
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