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Remissyttrande 

 

Promemorian Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen 
 
 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Här följer 
våra synpunkter. 

 

Förslaget i korthet 

I promemorian föreslås en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon 
vid laddstationer som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Förslaget gäller 
perioden 1 juli 2023-30 juni 2026. 
 

Företagarnas inställning 

Företagarna tillstyrker överlag förslaget. Förmånsbeskattning av laddel medför betydande 
administrativa problem för båda arbetsgivare och arbetstagare i dagsläget. 

Emellertid innebär förslaget gränsdragningsproblem för personer som arbetar i eget företag med 
bostaden som arbetsplats. Skattefriheten omfattar inte enskilda näringsidkare och fysiska personer 
som är delägare i handelsbolag, vilket är kongruent med att dessa inte är anställda. Personer som 
arbetar i egna aktiebolag med bostaden som arbetsplats är emellertid också uteslutna, trots att dessa 
är likställda med anställda i andra skatterättslig hänseenden. I promemorian anförs att ”[p]ersoner 
med arbetsplats i bostaden gör i normalfallet inte arbetsresor”. Företagarna anser att detta är en alltför 
generaliserande utgångspunkt. Personer som arbetar i eget företag som exempelvis konsulter eller 
inom hantverksyrken kan mycket väl tänkas företa arbetsresor och ladda sin bil vid hemmet. Att 
utesluta dessa från skattefriheten blir problematiskt ur konkurrensneutralitetssynpunkt. 
Promemorian anger också att det faktum att förmån av laddel vid bostaden är skattepliktig inte 
utesluter ”att en skattskyldig som har sitt tjänsteställe i bostaden omfattas av den föreslagna 
skattefriheten vid laddning i anslutning till en arbetsplats som inte är belägen i bostaden”. Ingen 
närmare beskrivning av hur sådan laddning ska beskattas ges, vilket kan leda till 
rättssäkerhetsproblem ur ett förutsebarhetsperspektiv.  

Företagarna anser också att det inte finns tillräckliga skäl för tidsbegränsningen av skattefriheten, 
utan att den bör göras permanent. 
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