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Remissyttrande över promemorian Skattelättnad 

för arbetsresor – ett enklare och 

färdmedelsneutralt regelverk  

Ert dnr Fi2021/03460 

Domstolsverket har granskat promemorian Skattelättnad för arbetsresor – 

ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk mot bakgrund av den 

verksamhet som bedrivs av myndigheterna inom Sveriges Domstolar, dvs. 

utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, 

organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur 

förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten 

generellt. Vidare har myndigheternas roll som statliga arbetsgivare beaktats 

vid granskningen.  

I likhet med betänkandet Skattelättnad för arbetsresor – En 

avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre 

arbetsresor (SOU 2019:36) innebär ett genomförande av nuvarande förslag 

att mål som rör skattereduktion för arbetsresor kommer att ersätta dagens 

mål om reseavdrag. Domstolsverket anser att det även utifrån det nu 

omarbetade förslaget är svårt att uttala sig om förslaget långsiktigt kommer 

att leda till en målökning alternativt en målminskning. Domstolsverket 

vidhåller dock att det är rimligt att förutsätta att målen kommer att öka 

under en övergångsperiod och att denna tillfälliga ökning inte kan hanteras 

inom givna anslagsramar.  

De tre senaste helåren 2018–2020 har det i snitt kommit in drygt 3 000 mål 

per år avseende inkomsttaxering till förvaltningsrätterna. Om man antar att 

det till följd av lagändringen övergångsvis sker en smärre ökning av målen, 

med omkring 2–3 procent, rör det sig om cirka 100 mål per år i förvaltnings-

rätt. Överklagandefrekvensen för mål om inkomsttaxering är hög, cirka 43 

procent år 2020. Det innebär att cirka 40 mål per år inkommer till kammar-

rätt. År 2020 var styckkostnaden för ett skattemål 12 328 kr i förvaltningsrätt 

och 24 234 kr i kammarrätt. Det innebär en kostnadsökning om totalt 

omkring 2,2 miljoner kr per år.  

Mot den bakgrunden anser Domstolsverket att anslaget Sveriges Domstolar 

engångsvis bör ökas med omkring 2 miljoner kr per år lämpligen under en 

tvåårsperiod. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2023. Med 

beaktande av att ärendena avseende den föreslagna skattereduktionen för 

arbetsresor, som tidigast, kommer att kunna prövas av domstolar under åren 
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2024 och 2025 bör den engångsvisa anslagsökningen ske för åren 2024 och 

2025. 

 

Domstolsverket har i övrigt inte några synpunkter på förslaget.  

 

Detta yttrande har beslutats av juristen Maria Corneliusson. Föredragande 

har varit juristen Christine Lindström. 

 

 

Maria Corneliusson 

                         Christine Lindström 

 

 


