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Hemställan om slopad förmånsbeskattning av 
bilförmån för servicepersonal i energiförsörjningen 
under Corona-pandemin 
 

Energiföretagen Sverige hemställer om slopad förmånsbeskattning av bilförmån för 
servicepersonal i energiförsörjningen under Corona-pandemin.  

Corona-pandemin innebär att elmontörer behöver använda företagsbilar som 
baseras vid hemmet i stället för arbetsplatsen i syfte att minska smittspridningen 

En driftssäker energiförsörjning har en avgörande betydelse för att Sverige ska kunna 
fortsätta att fungera under den stora samhällsansträngning som det nya coronaviruset 
och sjukdomen Covid-19 utgör. Inom energibranschen använder elnätsföretag ett stort 
antal servicebilar för de elmontörer som behöver utföra service i elnäten och 
elanläggningar. Normalt sett utgår elmontörerna med arbetsgivarens jour- och 
servicebilar från elnätsföretagets kontor som utgör deras tjänsteställe. För att minska 
smittspridningen under Covid-19 finns ett stort behov för elmontörerna att i stället utgå 
med servicebilarna från sin bostad till sina arbetsuppdrag.  
 
Genom att bilarna placeras vid den anställdes bostad och används för tjänsteuppdrag 
hemifrån uppkommer en skattepliktig bilförmån för elmontörerna när arbetsgivarens bil 
används för privat bruk, vilket som följd av långvarigheten av Corona-pandemin kommer 
att ske mer än i ringa omfattning. Eftersom elmontörer normalt behöver hämta 
utrustning och reservdelar i anslutning till elnätsföretagets kontorsområde varje vecka 
bedömer Skatteverket att elmontörers resor kommer att anses vara privatresor när de 
åker till/från bostaden och till arbetsgivarens kontor. Motsvarande problematik finns 
även för servicepersonal som utför underhåll på fjärrvärmenäten med servicebilar som 
baseras vid bostaden under Corona-pandemin. Detta innebär både en omfattande 
administration för elnäts- och fjärrvärmebolagen och betydande merkostnader för den 
anställde genom att förmånsbeskattas för en bilförmån vars syfte är att minska 
smittspridningen av coronavirus. 

Slopad förmånsbeskattning införs för fri parkering på arbetsplatsen under Corona-
pandemin 

Regeringen har i en extra ändringsbudget för 2020 (prop. 2019/20:166) den 14 maj 
föreslagit tillfälligt slopad förmånsbeskattning för fri parkering på arbetsplatsen. Åtgärden 
syftar till att underlätta de ekonomiska följderna av coronaviruset och att minska 
smittspridningen av coronavirus genom att underlätta för de arbetstagare som måsta åka 
till jobbet att ta sig till och från arbetsplatsen med bil istället för med kollektivtrafik. 
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Skattefriheten gäller retroaktivt från april och under resten av året och det omfattar alla 
yrkesgrupper i hela landet. Med motsvarande argument som ovan anser vi att det är 
motiverat att se över förmånsbeskattningen av elmontörers företagsbilar som baseras vid 
hemmet under Corona-pandemin.  

Energiföretagen Sverige hemställer om slopad förmånsbeskattning av bilförmån 
för servicepersonal i energiförsörjningen under Corona-pandemin 

Mot bakgrund av ovanstående redovisade problematik hemställer Energiföretagen 
Sverige om slopad förmånsbeskattning av bilförmån för servicepersonal inom 
energiförsörjningen under Corona-pandemin. Vi anser i likhet med det föreslagna 
slopandet av förmånsbeskattning av fri parkering vid arbetsplatsen att skattefriheten bör 
gälla retroaktivt från april 2020 och under resten av året. Förslaget bör kunna utformas 
på ett lagtekniskt likartat sätt.  
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