
Kobeks nyhetsbrev ”Bilar och moms” 12-10-30 

Hej!  

Bilar och moms är ett rörigt kapitel. Och det förekommer många missuppfattningar, i 

synnerhet kring lätta lastbilar. 

Så idag ska vi reda ut begreppen. 

Förutsättning 
Detta gäller inte för taxi, trafikskolor, biluthyrning, bilhandel, eller begravningsbyråer. 

Ytterligare en förutsättning 
Nedanstående gäller under förutsättning att du driver en verksamhet där du har rätt att dra av 

momsen. 

Så här ligger det till 
Ur momssynpunkt finns det två sorters bilar. Det finns personbilar och det finns lastbilar. 

Och Skatteverket har en alldeles egen uppfattning om vad som är en personbil och vad som är 

en lastbil. 

Detta är en lastbil enligt Skatteverket 

En bil som har en totalvikt på mer än 3500 kg. Och som inte är registrerad som personbil. 

En bil som har flak. Vikten spelar ingen roll. Flaket kan vara försett med kåpa eller kapell. 

En bil vars totalvikt är 3500 kg eller mindre och som är registrerad som lastbil eller husbil 

och som har ett skåpkarosseri där förarhytten och skåpet utgör separata karosserienheter. 

Det finns vanligtvis en luftspalt mellan enheterna. Det räcker alltså inte med en vägg mellan 

förarhytt och skåp. 

En husbil som vars totalvikt är mer än 3500 kg. 

Detta är en personbil enligt Skatteverket 
En bil som inte lever upp till kraven ovan. 

 

Moms om det är en lastbil enligt Skatteverket 
Du får dra av hela momsen om företaget köper bilen. 

Du får dra av hela momsen om företaget leasar bilen. 

Du får dra av hela momsen om företaget hyr bilen. 

Du får dra av hela momsen på momsbelagda driftskostnader 

Du måste lägga på moms när företaget säljer bilen. 

Du måste betala uttagsmoms om någon använder bilen privat. 

Alternativt kan du istället välja att reducera momsavdraget i förhållande till hur mycket bilen 

används privat och i verksamheten. 

Exempel 
Du kör 25 procent privat och 75 procent i verksamheten.  

Du drar bara av 75 procent av momsen på inköpet och alla momsbelagda kostnader. 

Du behöver i så fall inte betala någon uttagsmoms på din privata körning. 

 

Moms om det är en personbil enligt Skatteverket 
Du får inte dra av någon moms om företaget köper bilen. 

Du får dra av halva momsen om företaget leasar bilen. 

Du får dra av halva momsen om företaget hyr bilen. 

Du får dra av hela momsen på momsbelagda driftskostnader 

Bilen måste köras minst 100 mil om året i verksamheten för att du ska kunna dra av momsen 

enligt ovan. 

Om du hyrt bilen en kortare tid så kan du jämka de 100 milen i förhållande till hyrestiden. 

Du ska inte lägga på moms om företaget säljer bilen 

Du behöver inte betala uttagsmoms om någon använder bilen privat. 


