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Justerad beräkning av bilförmån Småföretagarnas Riksförbund 
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. Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver 
förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett 
nationellt plan.  

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av förslaget till ”Justerad beräkning av bilförmån. 
Tyvärr reser detta en hel del invändningar varför Småföretagarnas Riksförbund anser att 
föreslagna förändringar avseende regler för förmånsbilar bör tas tillbaka, alternativt 
senareläggas och gärna omarbetas. Vi noterar att även Skatteverket har invändningar 
avseende tidpunkt för införande. 

Förslagen avseende förmånsbilar ingår i ett större paket av åtgärder på bilismens område 
såsom Bonus Malus, där reglerna för lätta lastbilar verkligen sticker ut, samt avdrag för 
arbetspendling mm. Tyvärr saknas en samlad bedömning från den politiska sidan av vad 
konsekvenserna blir av paketet i sin helhet och det är heller inte lätt att som företagare 
orientera sig i den djungel av regler som finns. Vi befarar att dessa åtgärder kommer att slå 
mot samhällsekonomin genom att mobiliteten i näringslivet och på arbetsmarknaden 
påverkas negativt. Höjda skatter och än mer komplexa regelverk är sådant som näringslivet 
minst av allt behöver i rådande utsatta läge. 

Vår bedömning är att intresset för förmånsbilar kommer att minska betydligt om det 
föreslagna regelverket införs. Detta får direkt effekter på bilismens miljökonsekvenser. 
Tjänstebilsmarknaden har under lång tid varit en viktig drivkraft för introduktion av mera 
klimatvänliga, energieffektiva och säkrare fordon. Faktum är att det är näringslivet som stått 
för den absoluta merparten av alla inköp eller leasingavtal för elbilar och laddhybrider. 

Till skillnad från finansdepartementet som räknar med oförändrat antal förmånsbilar tror vi att 
många, både företag och användare, kommer att ompröva sina val om förslaget realiseras. 
Förmånsbilen/tjänstebilen kommer då till viss del att ersättas av inköp av begagnade ofta 
dieseldrivna privatbilar, varav en ökande andel inköp kommer att ske i utlandet. 
Arbetsgivaren tvingas då samtidigt att anskaffa dedikerade rena tjänstebilar. Dessa 
tendenser finns redan mycket tydliga på begagnatmarknaden. När det gäller lätta lastbilar 
hör vi redan småföretag som överväger att registrera lätta lastbilar i utlandet för att t ex 
kunna konkurrera med hantverkare från Baltikum, vilka som regel medför fordon registrerade 
i sina hemländer. 

Resultatet av de nya reglerna blir därmed en omfördelning mot flera halvgamla dieseldrivna 
fordon och en ökad fordonsimport av liknande bilar, samt ett växande antal fordon som 
enbart används som tjänstefordon. 
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Ytterligare en invändning mot förslaget är att vi ifrågasätter om finansdepartementet ger en 
helt rättvisande bild av hur förmånligt det är med förmånsbilar för den enskilde. Man kan inte 
jämställa en privat ägd eller leasad bil med en förmånsbil, eftersom användningen av 
förmånsbilen till viss del styrs av förmånstagarens arbetssituation och inte av privata behov. 
En tjänstebil förväntas primärt finnas till förfogande i arbetssammanhang, vilket exempelvis 
innebär att bilen som regel ska finnas på arbetsplatsen, ditforslad av förmånstagaren som då 
får stå för en stor del av de trängselavgifter som finns i våra storstadsområden. 

Som representant för ett stort antal småföretag, varav många utanför storstadsområdena, 
kan vi notera att dessa företag missgynnas av olika inslag i det paket av åtgärder som är 
aktuellt, och i viss mån gäller detta även förmånsbilar. 

Vi ser inte heller att det föreslagna regelverket är i samklang med näringspolitiken som sägs 
syfta till ”stärkta förutsättningar för innovation och förnyelse samt erbjuda ramvillkor och väl 
fungerande marknader som stärker företags konkurrenskraft”. Med tanke på 
fordonsindustrins betydelse för landet så kan man tycka att regeringen borde inta en annan 
position när det gäller hur man utformar reglerna för tjänstebilsmarknaden. 

Avslutningsvis vill vi framhålla att reglerna för tjänstebilar/förmånsbilar ses som onödigt 
krångliga och det gäller både ur den anställdes och arbetsgivarens perspektiv. Arbetsgivare 
skulle välkomna regler som gör det enklare att förena företagets och det privata behovet i ett 
fordon. Arbetstagare riskerar missgynnas genom att man inte alltid fullt inser 
konsekvenserna av olika skatteupplägg; nettolöne- eller bruttolöneavdrag, där det senare 
minskar underlaget för sjukpenning, statlig ålderspension och föräldrapenning. 

 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och styrelseledamoten Sten 
Lindgren varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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