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1. BILTYPER OCH 
 BESKATTNINGS-
 PROFILER
När vi pratar om biltyper i svensk beskattning pratar vi inte om hur bilen ser ut. För det spelar faktiskt ingen 
roll om du har en sportbil med två säten, en vanlig personbil eller om du har en skåpbil med last i hela 
bagaget. Vilken typ av bil det är bestäms efter hur du använder bilen. 

I många andra länder kan en bil bedömas med hjälp av en registreringsskylt med en annan färg, men  
i Sverige gäller det att hålla koll på hur man själv använder sitt företags bilar för att veta vilken kategori man 
hamnar i – och hur skatten ska betalas.

De tre olika kategorier av bilar i svenskt arbetsliv är: 
• Yrkesbil 
• Förmånsbil  
• Privatbil

MED BIL AVSES:
• Personbil 
• Tung personbil (även med totalvikt över 3,5 ton)
• Husbil som registrerats som personbil klass II
• Lätt lastbil
• Liknande fordon som kan nyttjas för personbefordran
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2. YRKESBIL
När du disponerar förtagets bilar privat i mindre än ringa omfattning har du vad som kallas en yrkesbil 

(även kallad servicebil, företagsbil, arbetsbil etc.). Notera återigen att det inte har med bilarnas beskaffenhet 

att göra, utan hur du som anställd använder bilarna som avgör om dessa klassas som yrkesbilar eller inte.

2.1 RINGA OMFATTNING
Med ringa omfattning avses tio (10) tillfällen eller 100 mil per kalenderår. Med tillfälle menas dag, och inte 
enskild resa. Vid en revision måste det bevisas att en person inte nyttjat fordonen vid fler än tio tillfällen eller 
mer än 100 mil privat per år, inget av kraven får vara uppfyllda. 
Med ringa omfattning avses resor per förare och inte per bil. Om man har flera olika bilar under året så har 
man totalt tio tillfällen eller 100 mil per år med alla bilar.

2.2 OMVÄND BEVISBÖRDA OCH KÖRJOURNAL
Om du har dispositionsrätt till en bil, vilket innebär att du har möjligheten att använda en yrkesbil, måste 
du för att undvika beskattning kunna styrka att du inte använder bilen felaktigt. Då gäller alltså så kallad 
omvänd bevisbörda, vilket innebär att det är du som blir granskad som måste kunna bevisa att du är oskyldig. 
Skatteverket behöver inte, vid en revision, kunna bevisa att du gjort fel, det räcker med att du inte kan styrka 
att du inte använt bilen privat i mindre än ringa omfattning.

För att styrka detta använder de flesta en körjournal, antingen manuell eller elektronisk där alla resor 
noggrant dokumenteras.

EXEMPEL 1:
Anna lånar sitt företags bil över helgen då hon 
ska flytta. Hon kör hem bilen på fredag, och 
åker totalt 20 resor med bilen över helgen, för 
att sedan återlämna den på måndag. Privata 
resor finns alltså fredag till och med måndag. 
Den totala privata körsträckan är 42 mil. 
Efter att Anna lämnat tillbaka bilen har hon 
sex tillfällen eller maximalt 58 mil kvar. Hon 
klarar dock gränsen och slipper beskattning.

EXEMPEL 2:
Max lånar sitt företags bil över helgen då han 
ska på bilsemester. Han är borta från fredag till 
och med måndag och åker totalt 104  mil på sin 
resa. Totalt uppnår Max alltså fyra tillfällen 
och 104 mil.
Eftersom att Max gick över gränsen för 100 mil 
har han använt bilen privat i mer än ringa 
omfattning och ska därför betala skatt för 
bilen.
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3. FÖRMÅNSBIL 
Bilförmån uppkommer när en anställd använder företagets fordon privat i mer än ringa omfattning. Att få 
använda företagets bil för privata ärenden i mer än ringa omfattning är att anse som en förmån, och denna 
ska således beskattas. En bilförmån betalas varje månad och är ett fast belopp varje månad. Hur dyrt eller 
billigt detta belopp är beror på en rad olika faktorer, som till exempel bilens nybilspris, hur mycket 
extrautrustning som finns, hur mycket man kör i tjänsten och så vidare. 

Om man under ett år använder flera olika bilar är det genomsnittsvärdet av de olika bilarna som ska betalas, 
alternativt om en bil har använts till den största delen så ska detta förmånsvärde betalas. 

Man kan även i vissa fall bli ålagd dubbla förmånsvärden, ifall man fått två separata bilar att disponera 
privat av sin arbetsgivare och exempelvis har båda dessa hemma där en används av en partner eller liknande.

Beskattningsmodellen ändrades den 1 juli 2018 och fordonsskatten har lyfts ur förmånsvärdet och ska 
numera betalas av skattebetalaren. Fordonsskatten för bilar tagna i drift efter 1 juli 2018 skiljer även från 
bilar tagna i drift före 1 juli 2018, mer information om detta finns under 3.2 Bonus-malus.

3.1 BERÄKNING AV FÖRMÅNSVÄRDE FÖR 2020

29% av ett prisbasbelopp Prisbasbelopp för 2020 är 47 300 kr

+

Ett ränterelaterat belopp
75% av statslåneräntan för november 2019
(minst 0,5%) multiplicerat med bilens nybilspris

+

Ett prisrelaterat belopp
9% av bilens nybilspris. Om bilens nybilspris 
överstiger 7,5 prisbasbelopp (354 750 kr) ska 
även 20% av detta värde inkluderas

+

Fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen
Baseras på din bil och varierar beroende 
på miljöpåverkan. 
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EXEMPELKOSTNADER FÖR BILAR TAGNA I BRUK 2020 

3.2 BONUS-MALUS
För bilar med tillverkningsår 2018 som tas i bruk för första gången 1 juli 2018 eller senare  ändras beräkningen 
av fordonsskatten. Dessa bilar påverkas av det så kallade bonus-malus-systemet. För att försöka få en 
grönare bilpark i Sverige har man infört ett beskattningssystem där det är mer ekonomiskt  att ha en miljöbil, 
jämfört med en diesel- eller bensinbil.

BONUS
Bilar med lågt koldioxidutsläpp (max 60g/km 2018 eller max 70g/km för bilar tagna i bruk första gången 
2020) premieras med en bonus på upp till 60 000 kr. Den tidigare fem-åriga skattebefrielsen slopas helt och 
hållet. 

MALUS
Har man en bil som är mindre miljövänlig får man en förhöjd fordonsskatt. Denna skatt gäller i tre år och 
påverkar alla bilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer. De förhöjda skatterna är enligt 
nedan:

Utöver detta tillkommer en kostnad på 360 kr för alla bilar, 250 kr för dieselbilar och ett bränsletillägg. 
Bränsletillägget beräknas utifrån bilens totala utsläpp av gram koldioxid per kilometer vid blandad körning 
multiplicerat med 13,52.

Nybilspris (inklusive extrautrustning) Förmånsvärde (exk. fordonsskatt)

250 000 kr 3 486 kr/månad + fordonsskatt

350 000 kr 3 877 kr/månad + fordonsskatt

400 000 kr 4 682 kr/månad + fordonsskatt

Koldioxidutsläpp Kostnad

95-140 g/km 82 kr per gram över 95

+ 140 g/km 107 kr per gram över 140
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3.3 JUSTERING AV FÖRMÅNSVÄRDE
För vissa typer av bilar kan man ansöka och få ett nedsatt förmånsvärde. En ansökan om justerat förmånsvärde 
görs till Skatteverket som bestämmer, utifrån den lista man fyller i, ifall man är beviljad en sänkning eller 
inte. Nedan följer en lista på de vanligaste anledningarna till att en bilförmån justeras.

Omfattande tjänstekörning
För dig som kör 3000 mil eller mer i tjänsten kan en 
sänkning på 25% av förmånsvärdet göras.

Om bilen används i taxinäring
Om bilen används i taxinäring och körs minst 
6000 mil per kalenderår kan en sänkning göras.

Begränsat nyttjande
Om du inte alltid kan använda din förmånsbil, då 
den kanske behövs av företaget vid jour-beredskap 
eller liknande situationer kan en sänkning göras.

Arbetsinredd bil
Om bilen är inredd för annat än persontransport, 
till exempel installations- och distributionsbilar 
av olika slag.

Lätta lastbilar vars totalvikt är under 3000 kg 
En sänkning till maximalt tre prisbasbelopp, plus 
extrautrustning, kan då göras.

Lätta lastbilar vars totalvikt är 3000 kg eller mer
En sänkning till maximalt fem prisbasbelopp, plus 
extrautrustning, kan då göras.

Delad bil
Om två kollegor delar på en bil och kör denna 
varannan vecka kan förmånsvärdet sättas ned 
så att de bägge delar på detta.
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4. DRIVMEDEL OCH 
 BESKATTNING FÖR 
 FÖRMÅNSBILAR OCH 
 PRIVATBILAR
Om man har en förmånsbil eller en privatbil i tjänsten är det viktigt att hålla koll på hur 
man hanterar drivmedlet. Det finns tre olika varianter som drivmedlet hanteras på. 

4.1 FÖRMÅNSVÄRDE AV DRIVMEDEL 
Om man får ett drivmedelskort av sin arbetsgivare att använda när man kör sin förmånsbil har man så kallat 
fritt drivmedel. Fritt drivmedel ger upphov till drivmedelsförmån för det bränsle som har använts för privata 
resor, med en uppräkningsfaktor av 1,2. Varje månad ska en förare dokumentera sina resor och sedan betala 
ett förmånsvärde, alternativt göra ett nettolöneavdrag, för kostnaden som uppstår för den privata distansen. 
Det finns ingen lag som säger hur man måste beräkna ett förmånsvärde, men det bör göras enligt en av de 
två alternativen nedan.

Faktiskt kostnad:
Bilens genomsnittliga drivmedelsförbrukning * privata mil * bränslepris * 1,2

Avrundad kostnad:
Total bränslekostnad * andel privatkörning * 1,2 

Vid en skatterevision antas all körning vara privat, och det är upp till dig som förare att bevisa motsatsen.

4.2 SPLIT-KORT
Om man har ett split-kort för hantering av drivmedel innebär det att drivmedelsleverantören fakturerar 
förare och företag separat. När man gör detta uppkommer inte förmånen för fritt drivmedel, och 
uppräkningsfaktorn 1,2 stryks. Det vanligaste för hantering av detta är att man loggar in på en portal och 
registrerar distanserna.

Vid en skatterevision antas även här att all körning är privat, och det är upp till dig som förare att bevisa 
motsatsen.
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4.3 MILERSÄTTNING
Om du betalar för drivmedlet själv är du berättigad milersättning. Denna milersättning är skattefri om du 
endast väljer att följa statens belopp och är enligt följande:

Många avtalar dock om en högre ersättning då dessa siffror inte alltid täcker bränsle- och slitagekostnader 
på bilen. Vid en högre ersättning än statens satser tillkommer en skattepliktig del på det överstigande 
beloppet. Har en förare till exempel en privatbil och får 30 kr per tjänstemil är alltså 18,50 av dessa skattefria 
medan 11,50 kr av dessa är beskattningsbara.

Vid en skatterevision gäller omvänd bevisbörda och det är upp till dig som yrkar på milersättning att bevisa 
att du gör rätt.

Privatbil 18,50 kr per mil

Förmånsbil (diesel) 6,50 kr per mil

Förmånsbil (bensin eller övriga drivmedel) 9,50 kr per mil
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5. RESOR OCH FAST 
 TJÄNSTESTÄLLE
I detta segment ska vi ta en titt på vad som definierar en tjänsteresa respektive privatresa. 
Notera att samma regler gäller för alla typer av bilar och alla typer av branscher. Det skiljer 
alltså inte i hur en bil får används om du har en privatbil och jobbar som lärare eller om du 
har en arbetsinredd bil och jobbar som rörmokare. 

 

5.1 FAST TJÄNSTESTÄLLE 
För att kunna definiera vad som är en tjänsteresa och vad som är en privatresa är det viktigt att först definiera 
var det fasta tjänstestället är. Det fasta tjänstestället är ingenting man kan avtala sig fram till, så även om det 
är definierat i kollektiv- eller anställningsavtal så görs en utredning där man ser till var du faktiskt har 
befunnit dig under arbetet. Man kan endast ha ett fast tjänsteställe per uppdrags-/arbetsgivare.

Det fasta tjänstestället är inget som flyttas varje vecka eller varje månad, utan en bedömning görs över en 
längre period (två år). Det finns tre regler för definiering av tjänsteställe som man bör gå igenom utefter sin 
egen arbetssituation. Man kan inte välja vilken regel som verkar bäst, utan man går uppifrån och ner och se 
var man passar in. Kunder blir normalt inte ett fast tjänsteställe, såvida man inte är hos en och samma kund 
i två års tid. 

Huvudregeln:
Du har ditt tjänsteställe på den plats där du spenderar huvuddelen av din tid på jobbet.
Exempel: Maja jobbar som projektledare och är både ute på projekten fysiskt, men sitter även mycket på 
kontoret och arbetar. Under en vecka besöker hon projekt två dagar i veckan och är på kontoret tre gånger i 
veckan. Maja spenderar då huvuddelen av sin tid på kontoret och hennes tjänsteställe blir därför på kontoret.

Alternativregeln:
Du har ditt tjänsteställe på den plats där du hämtar/lämnar eller förbereder/avslutar arbete.
Eller
Om du besöker arbetsgivarens lokal mer än en gång i veckan är ditt fasta tjänsteställe i arbetsgivarens lokal.
Exempel 1: Karl jobbar som snickare och spenderar huvuddelen av sin tid ute hos kunder. Tre dagar i veckan 
måste han in på kontoret för att hämta material eller rapportera arbete. Karl har då en plats där han hämtar/
lämnar material och besöker även den plasten mer än en gång i veckan. Karls tjänsteställe blir därför  
i arbetsgivarens lokal.
Exempel 2: Stina jobbar som elektriker och jobbar vanligtvis ute hos kunder under arbetsdagen. Bolaget hon 
jobbar för har två kontor i samma stad och hon besöker bägge dessa under veckans gång. Kontor 1 besöker 
hon i snitt 2 gånger och kontor 2 besöker hon i snitt 3 gånger i veckan. Eftersom man endast kan ha ett fast 
tjänsteställe blir Stinas på kontor 2, då hon besöker det oftare än kontor 1.
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Undantagsregeln:
Ditt tjänsteställe är i bostaden.
Exempel: Christopher jobbar som säljare och reser runt på fältet hela veckorna. Varje måndag besöker han 
dock kontoret för ett veckomöte som pågår under förmiddagen. Det är det enda stopp Christopher gör på 
kontoret. Eftersom att Christopher bara besöker arbetsgivarens lokal en gång i veckan är hans tjänsteställe 
i bostaden.

Notera: grossister och leverantörer kan normalt inte bli ett fast tjänsteställe.

De allra flesta i arbetslivet i Sverige faller under alternativregeln eller huvudregeln. De flesta besöker 
arbetsgivarens lokal mer än en gång i veckan och har sitt fasta tjänsteställe i arbetsgivarens lokal. Även besök 
för lunch, korta möten eller liknande räknas som ett besök.

5.2 RESOR 
För att undvika att bli felaktigt taxerad är det viktigt att man registrerar sina resor korrekt, och vet vad som 
är en tjänsteresa och en privatresa. Nedan följer en bild med en översikt över hur resor kan definieras  
i arbetslivet i Sverige.

Tjänsteresor är generellt resor som görs för arbetsgivarens räkning. Detta kan till exempel vara resor mellan 
hemmet och en kund, kontoret och en kund eller till en grossist eller leverantör. 
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Om man under en pågående tjänsteresa gör en kort avstickare för privata ärenden, så som att mellan två 
kunder stanna och göra ett stopp för matinköp, eller att på vägen hem från en kund stanna på gymmet, är 
de extra kilometerna du kör att anse som privatresa. Har man en yrkesbil räknas detta inte som ett tillfälle, 
men den extra distansen får inte överstiga 100 mil per år. För förmånsbilar eller privatbilar som gör sådana 
avstickare ska den extra distansen reduceras från tjänsteresan om man yrkar på milersättning eller har 
förmån av drivmedel.

Privatresor är generellt resor som görs för privat vinning, till exempel att åka till mataffären, gymmet eller 
sommarstugan. Men en privatresa är även att ta sig mellan sitt hem och sitt fasta tjänsteställe. Det spelar 
ingen roll ifall du har en fullutrustad yrkesbil och bara ska göra kort stopp för att hämta material eller en 
arbetsorder, i regel är alla resor mellan det fasta tjänstestället och ditt hem en privatresa. Det saknar även 
betydelse om det är chefen som kallar in dig till det fasta tjänstestället.

5.3 UNDANTAG FÖR RESOR
Har man jour eller beredskap finns vissa undantag från standardregeln. Under jour och beredskap tas ofta 
bilen med hem för att vara redo för att åka ut på ett jobb. Dessa hemresor från kontoret på eftermiddagen 
och sedan tillbaka till kontoret morgonen efter är att anse som tjänsteresa. Detta kan dock inte göras varje 
dag om året, utan är begränsat till maximalt fyra dagar per månad eller fem dagar var sjunde vecka.
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6. KÖRJOURNAL

Det finns ingen svensk lag på att körjournal måste skrivas, och heller inte hur den ska se ut. Men för att 
undvika upptaxering måste du kunna bevisa din oskuld, som förklarat i tidigare segment. Skatteverket 
rekommenderar att en körjournal ska föras, antingen manuellt eller elektroniskt, och detta har blivit 
standard för alla med bil i tjänst. En körjournal rekommenderas innehålla följande:

• Mätarställning vid årets början och årets slut
• Datum för resan, samt mätarställning vid resans start och stopp
• Adresser för resan vid start och stopp
• Körd distans
• Syfte med resan, vilket ärende resan gjordes i

Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till oss! 

VÅR KUNDSERVICE ÄR ÖPPEN DYGNET RUNT, ALLA DAGAR OM ÅRET, PÅ:

T: +46 (0)21 448 44 44
E: kundcenter@abax.no



ABAX Sweden AB
Varmvalsvägen 17, 721 30 Västerås, Sweden
021-448 44 44    kundcenter@abax.no    www.abax.com/se

D
es

ig
n 

by
 A

B
A

X 
//

 P
ho

to
s 

by
 M

or
te

n 
R

ak
ke

 /
/ 

B
R

-T
A

-0
02

/U
K

-E
N

/2
01

80
41

3

The difference is ABAX™

PEOPLE
TECHNOLOGY
SERVICES


