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  Hej!  

Om du har en bil på företaget måste du som bekant betala ett 
förmånsvärde. Här kommer fem sätt att slippa eller sänka förmånsvärdet 
under 2018. 

 1. Köp en miljöbil 

Gasbilar (ej gasol), elbilar och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet 
får du först jämka till förmånsvärdet för en jämförbar bil utan miljöteknik. 

Därefter får du sätta ned förmånsvärdet med 40 procent. Nedsättningen får 
högst vara 10 000 kronor. 

Gasolbilar, etanolbilar, rapsbilar och elhybridbilar som inte går att ladda 
från elnätet får du nuförtiden bara jämka till förmånsvärdet för en 
jämförbar bil utan miljöteknik. 

Du behöver inte ansöka om jämkningen. 

 2. Kör lite eller ingenting privat 

Om du kör mindre än 100 mil privat och vid högst tio tillfällen under ett år 
behöver du inte betala något förmånsvärde. 

Räkna med att Skatteverket kommer att intressera sig för din körjournal. 

 3. Omfattande tjänstekörning 

Om du kör mer än 3000 mil om året i tjänsten får du minska förmånsvärdet 
till 75 procent. 

Du kan göra det på egen hand utan att ansöka hos Skatteverket. 

Och även i det här fallet kommer Skatteverket att vara intresserade av din 
körjournal. 

 Bilen används huvudsakligen i tjänsten 

Om bilen används huvudsakligen i tjänsten och det eller något annat 
förhållande begränsar ditt privata körande finns det möjlighet att minska 
förmånsvärdet. 

Begränsningen kan exempelvis bero på att bilen används för 
jourberedskap. Eller att flera förare har tillgång till bilen. Eller att det finns 
ett avtal med arbetsgivaren som begränsar det privata användandet. 

Det finns ingen fast norm för hur mycket du kan jämka, men 
förmånsvärdet får inte bli lägre än 18.200 kr inkomståret 2018. Det 
motsvarar 40 procent av ett prisbasbelopp. 

I det här fallet måste du ansöka om jämkningen hos Skatteverket om du är 
anställd. Till exempel i ditt eget aktiebolag. Det finns en speciell blankett 
för ändamålet. 
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Har du en enskild firma, eller ett handelsbolag eller kommanditbolag gör du 
det i samband med deklaration. Skriv några genomtänkta rader och 
förklara varför du vill jämka förmånsvärdet. 

 5. Bilen är ett arbetsredskap 

Du kanske har bilen fylld med verktyg och utrustning som inte låter flytta 
på sig i första taget. Och du kanske är tvungen att ha en skåpbil eller 
liknande som inte alls passar att åka privat med. 

Då kan du ansöka om jämkning för att bilen ett arbets-redskap. Du gör på 
samma sätt som vi beskrev ovan. 

Men sättet att beräkna jämkningen är olika för personbilar och lätta 
lastbilar. 

Personbil som arbetsredskap 

Det finns det inga fasta belopp, men du kan reducera förmånsvärdet med 
åtminstone 25 procent tycker Skatteverket. Ofta kan du nog jämka 
betydligt mer. 

Lätt lastbil som arbetsredskap 

Om du har en lätt lastbil som arbetsredskap så ska förmånsvärdet inte 
minskas med en viss procentsats. Istället ska förmånsvärdet beräknas på 
ett annorlunda sätt. 

I vanliga fall beräknas förmånsvärdet på vad bilen kostar att köpa som ny. 
Det kallas nybilspriset och fastställs av Skatteverket varje år för varje 
bilmodell. 

Men i det här fallet kan du istället välja att sätta nybilspriset till lägst tre 
prisbasbelopp om din lätta lastbil väger under 3000 kg. Väger den 3000 kg 
eller mer får du sätta nybilspriset till lägst fem prisbasbelopp. 

Du använder prisbasbeloppet som gällde under bilens tillverkningsår. Om 
din bil är sex år eller äldre använder du 2012 års prisbasbelopp. 

Du hittar alla prisbasbeloppen på Skatteverkets hemsida. Där hittar du 
också Skatteverkets utmärkta program för att beräkna din bilförmån. 

Det här beräkningssättet kanske inte ger ett lägre förmånsvärde om du har 
en billigare bil. Då kan du istället välja att sätta ner förmånsvärdet till 90 
procent.  

  

 

 

 

 


