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FRI PARKERING 

Konjunkturinstitutet stöder förslaget att under en avgränsad tid fortsätta med skatte- och av-

giftsfrihet för förmån av fri parkering. Syftet med förlängningen är att fortsatt ge möjlighet 

för de som måste ta bil till arbetet under pandemin att parkera den utan extra kostnader. För-

slaget är i linje med att förhindra spridningen av smittan under pandemin. Viktigt är dock att 

skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering upphör, efter att smittan är i stort sett 

borta, i och med att den uppmuntrar att ta bilen till jobbet och detta är inte i linje med kli-

matmålen. 

GÅVOR 

Konjunkturinstitutet stöder förslaget att under en begränsad tid fortsätta med skatte- och av-

giftsfrihet för gåva upp till 1000 kronor. Dock menar Konjunkturinstitutet att syftet, som 

anges i prop. 2019/20:166, den föregående lagrådsremissen och på många ställen i prome-

morian för detta remissvar (Fi2021/00799), det vill säga att det är för att stödja det lokala nä-

ringslivet, är ett svagt argument för förslaget. Något annat syfte med den tillfälliga skatte- och 

avgiftsfriheten anges inte. Effekten för det lokala näringslivet av förslaget torde vara försum-

bart. I stället är det troligt att de flesta arbetsgivare som nyttjat denna möjlighet har använt 

sina vanliga kanaler och använt en gåvoservice, där den anställde kan välja mellan olika gåvor 

och leverans kan ske till hela Sverige. Produkterna produceras till störst del inte heller i Sve-

rige. Med gåva menas inte pengar och i detta fall är presentkort likställt med pengar. Arbets-

givaren kan alltså inte ge sina anställda presentkort som gåva och få skatte- och avgiftsfrihet. 

Arbetsgivare har troligen i all väsentlighet ansett att den högre nivån på skatte- och avgiftsfri 

gåva har gjort det möjligt att ge en extra klapp på axeln till sina anställda i en tid då förutsätt-

ningarna och arbetsläget har varit mycket annorlunda. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande 

har varit Elin Ryner. 

 

Urban Hansson Brusewitz 

Generaldirektör 


