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Skattelättnad för cykelförmån 

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har 

som syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva 

företag.  

Förslaget 

I promemorian föreslås skattelättnader för förmånscyklar. Skattefriheten ska gälla när 
arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en längre 
sammanhängande period och mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool. Syftet är att 
öka cykelpendlingen, vilket kan skapa positiva effekter på såväl miljö, stadsutveckling och 
hälsa. I promemorian lämnas två alternativa förslag på utformning. 

Det ena alternativet innebär att förmån av cykel inte ska tas upp till beskattning till den del 
värdet av förmånen uppgår till högst 1 200 kronor per beskattningsår. Det andra alternativet 
innebär att till den del värdet av en cykelförmån uppgår till högst 5 000 kronor per 
beskattningsår ska endast 40 procent av förmånsvärdet tas upp till beskattning. 
Lagändringen föreslås att träda i kraft den 1 januari 2022.   

 
Ställningstagande 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av förslaget och är positiva på det stora hela. 
Likabehandlingsprincipen är dock viktig och vi vill understryka att förslaget bör utformas så 
det kan komma även småföretagare tillhanda. Småföretagarnas Riksförbund anser att 
promemorian väl problematiserar de problem i form av ökad administration som förslagen 
kan innebära för småföretag. Utifrån beräkningarna i underlaget innebär det första förslaget 
att fler personer skulle ges förutsättningar att använda cykeln som ett aktivt transportmedel. 
Alternativ 1 är också det alternativ enligt konsekvensutredningen som innebär minst 
administration för arbetsgivare.  

Synpunkter på promemorians förslag 
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En förutsättning för skattelättnaden är att förmånserbjudandet väsentligen riktar sig till hela 
den stadigvarande personalen på arbetsplatsen.  

Småföretagarnas Riksförbund vill lyfta upp att det vore önskvärt om förslaget utformas så att 
det blir möjligt för leasingbolag att tillhandahålla förmånen till småföretags anställda. 
Direktleasing mellan medarbetare och leasingbolag bedöms generellt göra det möjligt att få 
ned arbetsgivarens investeringskostnader.  

För en del småföretag kan det inte uteslutas att den administrativa bördan i vissa fall kan 
vara så omfattande att fördelen med skatterlättnader inte alltid överväger nackdelen.  

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn   Caroline Szyber 

Förbundsordförande  Styrelseledamot 
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