Sk vde kommun vill medverka till en h llbar utveckling. Som en del i klimatarbetet erbjuder d rf r
arbetsgivaren milj bilar som personalbil till samtliga tillsvidareanst llda som uppfyller nedanst ende
villkor:






Har minst 3,5 r kvar till pension.
Inte uppb r ers ttning till f ljd av sjukdom vid best llning av personalbil.
Inte har inf rsel p l n.
Inte r helt tj nstledig eller f r ldraledig vid best llning av personalbil.
Den anst lldes m nadsinkomst ska med god marginal verstiga bruttol neavdrag och
beskattning av bilf rm n.

Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive el/elhybridmodeller som sl pper ut max 120 gram Co2 per
km.
Fordon som drivs med etanol.
Fordon som drivs med gas (metan).
Arbetsgivaren leasar bilarna av sitt finansbolag (som ger dem) och l ter d refter den anst llde
disponera bilen p s dant s tt (bruttol neavdrag/f rm nsv rde) att de r kostnadsneutrala f r
arbetsgivaren.

Ett avtal uppr ttas mellan den anst llde och arbetsgivaren i vilket den anst llde godk nner villkoren f r
innehavet. Avtalshandlingarna omfattar ven bilkalkyl samt dessa regler. Avtal om personalbil omfattar
36 m nader.
Om arbetsgivarens totala kostnader f r bilen avviker fr n den ursprungliga ber kningen kan
bruttol neavdraget omr knas upp eller ned. Omr kning sker vid kalender rsskifte.
Den anst llde har samma risker och m jligheter vad g ller bilens restv rde och avr kning antal k rda
mil mot serviceavtal som om bilen finansierats privat. Det r d rf r b ttre att ligga lite i verkant vid
ber kning av antal k rda mil i bilkalkylen.

Innehav av personalbil med r ttighet att utnyttja denna privat r en skattepliktig f rm n. Arbetsgivaren
betalar sociala avgifter och den anst llde beskattas f r denna f rm n. Arbetsgivaren r skyldig att
l mna uppgifter om denna f rm n till skattemyndigheten samt se till att prelimin rskatteavdrag p
f rm nen g rs m nadsvis. Innehav av personalbil p verkar inte den anst lldes avtalade
tj nstepension.

Den anst lldes allm nna pension kan komma att p verkas beroende p faktorer som lder,
inkomstniv , framtida l neniv m m, (se exempelbilaga 1).
Den sjukpenninggrundande inkomsten kan minska med hela eller delar av den anst lldes
bruttol neavdrag beroende p inkomstniv , (se exempelbilaga 2).
Till gg p l nen ( vertid m m) och avdrag ber knas p ursprunglig l n.

Anst lld som, p grund av fr nvaro, inte uppr tth ller l n beh ller r tten att disponera bilen.
Arbetsgivaren har tecknat en f rs kring som inneb r att om den anst llde blir sjuk, f r ldraledig eller
tj nstledig under l ngre perioder s t cks kostnaderna f r bilen (upp till fastst llt belopp) under
hyresperioden f r varje anst lld/bil. Om f rs kringsers ttningen ej t cker arbetsgivarens kostnader
under fr nvaroperioder skall den anst llde till arbetsgivaren erl gga ett belopp motsvarande
arbetsgivarens kostnader. Detta belopp r h gre n bruttol neavdraget och kommer att faktureras den
anst llde.

Nedanst ende g ller vid dessa reglers fastst llande, skulle skattereglerna ndras g ller alltid
skatteverkets st llningstagande/regler. Om skatte- eller annan lagstiftning ndras som p verkar den
anst lldes kostnad f r personalbil, ligger detta utanf r arbetsgivarens ansvar.
Ber kning av bilf rm n sker enligt skatteverkets g llande regler (www.skatteverket.se). Vid
best mmande av f rm nsv rde skall ven anskaffningskostnaden f r extrautrustning inklusive
merv rdesskatt beaktas. Den anst llde p f rs helt f rm nsv rde f r den m nad som bilen
utl mnas/ terl mnas.
Om den anst llde har r tt till avdrag f r bil vid resor till och fr n arbetet p verkas den anst lldes
m jligheter till avdrag vid innehav av personalbil (halvering av avdragsm jligheten).
Vid k rning i tj nsten ers tts den anst llde med samma milers ttning som vid k rning med privatbil,
den skattefria delen av ers ttningen minskar vid innehav av personalbil.
Nedsättningsregler för bilar som drivs helt eller delvis med el, gas eller etanol:
F r el- och gasdrivna bilar sker en neds ttning av f rm nsv rdet till 60 procent av j mf rbar
bensindriven bil, h gst 16 000 kr/ r. F r etanoldrivna bilar sker en neds ttning av f rm nsv rdet till 80
procent av j mf rbar bensindriven bil, h gst 8 000 kr/ r. Reglerna om neds ttning r tidsbegr nsade
och till mpas t.o.m. 2012 rs taxering.





Leasingavgift
Sociala avgifter p bilf rm nen
Pensionsavs ttning p ursprunglig l n avseende kollektivavtalad tj nstepension





Fordonsskatt, bilf rs kring och f rs kring betalningsskydd personalbil
Utgifter f r service- och reparationer via serviceavtal
Milers ttning vid k rning i tj nsten enligt g llande regler, den skattefria delen av ers ttningen
minskar













Bruttol neavdrag som motsvarar arbetsgivarens kostnader f r bilen
Skatt p bilf rm nen
Ev ink p av nya d ck under avtalsperioden (via bruttol neavdrag)
Kostnaden f r drivmedel
Kostnader f r parkering
Sj lvrisker vid all k rning (via bruttol neavdrag)
L pande kostnader f r tv tt, gl dlampor och vriga trafikprodukter
Kostnad f r besiktning
Kostnader som inte t cks av garantier, f rs kringar eller serviceavtal (via bruttol neavdrag)
Eventuella parkeringsb ter som uppkommit vid s v l privat- som tj nstek rning
Andra kostnader som kan uppkomma genom f rarens sidos ttande av lagar och f rordningar

Skulle kostnader h nf rliga till hyresperioden drabba arbetsgivaren efter hyresperiodens slut, r den
anst llde skyldig att ers tta arbetsgivaren f r dessa.

Vid kontakt med bil terf rs ljare r det viktigt att den anst llde aldrig accepterar eller skriver p offert
eller k pehandling. Bindande best llning kan endast g ras av arbetsgivarens representant.
Den anst llde ser ut en bil och bil terf rs ljaren tar fram en offert som verl mnas till arbetsgivarens
representant. En bilkalkyl uppr ttas och verl mnas till den anst llde.
Om den anst llde beslutar sig f r att ta ut en personalbil skall detta bekr ftas genom den anst lldes
underskrift p bilkalkylen. Den anst llde accepterar d rigenom en bindande best llning av bilen och
d rmed de kostnader som framg r av bilkalkylen. Genom underskriften intygas ocks att den anst llde
tagit del av dessa regler. Skulle best llning avbrytas innan leverans st r den anst llde f r kostnader i
samband med detta.

Bilen skall vid uttag vara f rsedd med sommar- och vinterhjul.
Bilen kan efter eget nskem l extrautrustas med dragkrok, takr cke, gps m m, men efter att
best llning har gjorts, kan inte kompletterande best llningar ske av extrautrustning.
Finns behov av ytterligare extrautrustning under hyresperioden kan den anst llde bekosta s dan
privat.

Arbetsgivaren tecknar bilf rs kring, f rs kringsvillkor framg r av f rs kringsinformation och allm nna
villkor, som erh lls vid best llning.

Blir den anst llde inblandad i trafikolycka med n gon form av skada som f ljd skall den anst llde
tillvarata sitt eget och arbetsgivarens intressen genom att:
1.
2.
3.
4.
5.

Uppr tta skadeanm lan och omg ende rapportera denna till f rs kringsbolag.
Notera eventuell motparts namn, telefonnummer, adress och f rs kringsbolag.
Notera namn, adress och telefonnummer p eventuella vittnen.
G ra polisanm lan vid ex parkeringsskada utan vittnen.
Under inga som helst omst ndigheter tr ffa n gon muntlig eller skriftlig verenskommelse med
annan part betr ffande skuldfr gan eller reglering av uppkomna skador.

Information om f rs kringsbolag och andra uppgifter framg r av den dokumentation som erh lls d
bilen best lls.

Den anst llde har r tt att anv nda bilen privat. Bilen f r inte anv ndas i uthyrnings- och/eller
t vlingsverksamhet. Bilen f r inte byggas om eller modifieras p ett s dant s tt att den ej kan
terst llas till det skick den var i vid uttaget.
Den anst llde r skyldig att:




Tillse att fordonet h lls i trafiks kert skick.
Upptr da p ett representativt s tt i trafiken.
S kerst lla att fordonet r fullgott f rs krat och ej belagt med k rf rbud.

Den anst llde svarar f r bilens sk tsel och underh ll. Detta inneb r att:





Bilen h lls ren och i ett representativt skick.
tg rder vidtas som kr vs f r att avhj lpa eventuella fel eller brister p bilen.
Servicearbeten och reparationer utf rs l pande och i enlighet med g llande garantier och
servicebok.
Kontrollbesiktning sker p s tt som lagen f reskriver.

Service och reparationer skall utf ras av m rkesverkstad och den anst llde svarar f r att notering om
utf rd service alltid g rs i bilens servicebok. Detta r viktigt vid senare avyttring av bilen d en
ofullst ndigt ifylld servicebok p verkar marknadsv rdet negativt.

Den anst llde kan inte byta bil under hyresperioden.

Den anst llde kan inte k pa bilen under hyresperioden.

Bilavtal kan f rl ngas med h gst 24 m nader efter hyresperioden.

Den anst llde har m jlighet att k pa bilen, till ett pris som motsvarar marknadsv rdet p bilen. Innan
utk p kan ske skall bilen v rderas av oberoende v rderingsman f r best mmande av bilens
marknadsv rde.
Om det uppst r ett underskott mot fordonets restv rde skall den anst llde betala detta underskott till
arbets-givaren. (se exempelbilaga 3)
Om motsvarande verskott uppst r tillfaller detta den anst llde. verskottet terbetalas med avdrag
f r sociala avgifter f r att stadkomma kostnadsneutralitet. (se exempelbilaga 3)
Avr kning sker ocks gentemot antal faktiskt k rda mil och mil enligt serviceavtal, ver/underskott
regleras mot den anst llde.

ver/underskott av inbytespris gentemot restv rde samt avr kning serviceavtal kan lyftas in i kalkyl f r
den nya bilen. (se exempelbilaga 4)

Den anst llde kan efter hyresperioden terl mna bilen. Den s ljs d vidare genom arbetsgivarens
remarketingpartner.
Om f rs ljningspriset understiger fordonets restv rde skall den anst llde betala mellanskillnaden till
arbetsgivaren. (se exempelbilaga 5) Om motsvarande verskott uppst r tillfaller detta den anst llde.
verskottet terbetalas med avdrag f r sociala avgifter f r att stadkomma kostnadsneutralitet. (se
exempelbilaga 5)

Om anst llningen upph r under hyresperioden kan bilen:
1. K pas av den anst llde till marknadsv rde efter oberoende v rdering.
2.
terl mnas och f rs ljas via remarketing.
Avr kning av ver/underskott mot restv rde och serviceavtal sker p samma s tt som beskrivits under
tidigare rubriker. Observera att v rdeminskning p en bil r h gre i b rjan av hyresperioden varf r
terl mning av bil under hyresperioden ofta medf r ett underskott.
Arbetsgivaren har tecknat en f rs kring som t cker ett s dant underskott upp till ett visst belopp vid
egen upps gning/ terl mning. F rs kringen t cker inte underskott om bilen k ps av den anst llde.
Den anst llde f r verf ra avtalet p ny arbetsgivare om s
Den anst llde kan verl ta sitt avtal, om s

r m jligt.

r m jligt, till annan anst lld.

Om det inte finns l n att reglera underskott mot, kommer detta att faktureras den anst llde.

Exempelbilaga 1
Effekter på pensionen
Kollektivavtalad pension
Den anställdes kollektivavtalade pension påverkas inte av personalbilsinnehav.

Allmän pension
Överstiger årsinkomsten efter bruttolöneavdrag och förmånsvärde 8,07 inkomstbasbelopp
(2010: 51 100 kr, vilket motsvarar en månadslön på 34 365 kr) påverkas inte den pensionsgrundande
inkomsten, understiger årsinkomsten 8,07 inkomstbasbelopp kan den framtida allmänna pensionen
påverkas.
I beräkningsunderlaget för den pensionsgrundande inkomsten ingår bilförmån. Det innebär att det är
mellanskillnaden mellan bruttolöneavdraget och förmånsvärdet som kan påverka den framtida allmänna pensionen.
Om bruttolöneavdraget uppgår till 3 700 kr/månad och förmånsvärdet uppgår till 2 000 kr/månad är det
mellanskillnaden 1 700 kr som sänker den pensionsgrundande inkomsten under de tre år Du innehar
en personalbil. Arbetsgivaren minskar sin inbetalning av arbetsgivaravgifter med i ovanstående
exempel: 1 700 kr * 0,3142 = 534 kr, vilket den anställde tillgodogörs i bilkalkylen.
Hur den allmänna pensionen kan komma att påverkas är svårt att säga, eftersom den påverkas av
framtida faktorer som exempelvis:








din framtida inkomstutveckling
vid vilken ålder du går i pension
utvecklingen av premiepensionsfonderna
den allmänna inkomstutvecklingen
arbetskraftsdeltagandet
födelsetalens utveckling
medellivslängdens utveckling

Det är därför mycket svårt att göra en generell prognos som ens kan sägas vara rättvisande. På
webbsidan www.minpension.se finns möjlighet för dig att göra en personlig prognos för att simulera
utvecklingen. Vi föreslår att du utnyttjar denna möjlighet och utifrån din bilkalkyl använder formeln:
Bruttolöneavdrag – bilförmån * 36 månader = sänkt pensionsgrundande inkomst under 3 år (A)
När du sedan anger månadslön på www.minpension.se så beräknar du den enligt följande:
((Kvarvarande intjäningsår * nuvarande årsinkomst) – (A)) / (kvarvarande intjäningsår * 12)
Ange sedan den framräknade månadslönen, du kan sedan simulera ett antal faktorer om utvecklingen, exempelvis din framtida löneutveckling. Du kan också jämföra utfallet med om du anger din
nuvarande (ej justerade) månadslön i prognosberäkningen.

Beräkningsexempel:

Månadslön:

20 000 kr

Bruttolöneavdrag:

3 700 kr

Förmånsvärde:

2 000 kr

Kvarvarande intjäningsår:

20 år

3 700 – 2 000 * 36 = 61 200
20 * 240 000 = 4 800 000 – 61 200 = 4 738 800 / 240 = 19 745 = justerad månadslön att ange i
prognosen.
Observera att ovanstående är en förenklad beräkningsmodell för att kunna använda prognosinstrumentet på www.minpension.se.

Exempelbilaga 2
Effekter på sjuk- och föräldrapenning
Sjukpenning
Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) kan komma att påverkas beroende på inkomstläge.
Taket för SGI ligger på 7,5 prisbasbelopp, (7,5 * 42 400 = 318 000 kr), vilket motsvarar en månadslön
på 26 500 kr (notera att till månadslön skall övriga ersättningar läggas vid beräkning av SGI).
Om lönen (efter bruttolöneavdrag) ligger över denna nivå påverkas inte sjukpenningen.
Under de första 14 sjukdagarna betalar arbetsgivaren sjuklön baserat på ursprunglig lön, vilket innebär att ersättningen ej påverkas. Blir du sjuk i längre perioder än 14 dagar påverkas din sjukpenning
enligt nedanstående tabell:
Bruttolöneavdrag
Inkomstnivå, kr/månad
0 – 26 500

2 500 kr/månad

3 500 kr/månad

4 500 kr/månad

- 65 kr/dag

- 90 kr/dag

- 116 kr/dag

Föräldrapenning
Taket för föräldrapenning ligger på 10 prisbasbelopp (35 333 kr/månad). Om lönen (efter bruttolöneavdrag) ligger över denna nivå påverkas inte föräldrapenningen. Föräldrapenning betalas ut från försäkringskassan varför föräldrapenningen påverkas från dag 1, enligt nedanstående tabell:
Bruttolöneavdrag
Inkomstnivå, kr/månad
0 – 35 333

2 500 kr/månad

3 500 kr/månad

4 500 kr/månad

- 65 kr/dag

- 90 kr/dag

- 116 kr/dag

Betalningsskydd vid sjukdom och föräldraledighet
För att kompensera dessa effekter har arbetsgivaren tecknat en försäkring som innebär att om den
anställde blir sjuk, föräldra- eller tjänstledig i längre perioder så täcks kostnaderna för bilen upp till ett
visst belopp under hyresperioden för varje anställd/bil.

Exempelbilaga 3
Den anställde köper bilen
Bilen kan köpas till marknadsvärde efter förevisande av värderingsintyg från oberoende värderingsman.
Exempel 1
Bilpris

200 000 kr

Restvärde

100 000 kr

Marknadsvärde

120 000 kr (avräknas med ev värderings- och försäljningsavgifter)

Steg 1
Den anställde köper bilen för 120 000 kr, arbetsgivarens innestående ”vinst” är 20 000 kr.
Steg 2
Överskottet återbetalas med avdrag för sociala avgifter.
20 000/1,3142 = 15 218 (arbetsgivarens kostnad 15 218 *1,3142 = 20 000)
15 218 kr beskattas som lön beroende på den anställdes marginalskatt.
54 procent marginalskatt = 15 218 * 0,46 = 7 000 kr i nettoutbetalning till anställd
34 procent marginalskatt = 15 218 * 0,66 = 10 043 kr i nettoutbetalning till anställd
Exempel 2
Bilpris

200 000 kr

Restvärde

100 000 kr

Marknadsvärde

80 000 kr

Steg 1
Den anställde köper bilen för 80 000 kr, arbetsgivarens innestående ”förlust” på 20 000 kr.
Steg 2
Om detta förhållande skulle uppstå kan reglering göras via löneavdrag, eventuellt under flera månader.
20 000/1,3142 = 15 218 i löneavdrag
(arbetsgivarens minskade kostnad 15 218 * 0,3142 = 4 782, löneavdrag 15 218 + minskad betalning
av sociala avgifter 4 782 = 20 000)

Den anställdes nettokostnad blir vid olika marginalskattesatser:
54 procent marginalskatt = 15 218 * 0,46 = 7 000 kr i nettokostnad för anställd
34 procent marginalskatt = 15 103 * 0,66 = 10 043 kr i nettokostnad för anställd

Exempelbilaga 4
Bilen byts in och ny personalbil tas ut
Uppkomna över/och underskott kan föras in i den nya kalkylen.
Exempel 1
Inbytespris

120 000 kr

Restvärde

100 000 kr

I den nya kalkylen lyfts överskottet in och reducerar arbetsgivarens månadskostnad för den nya bilen
med 20 000/36 = 555 kr.
För den anställde blir nettoutfallet vid olika marginalskattesatser:
54 procent marginalskatt = (555 * 0,46) - (arbetsgivaravgifter 109 kr * 0,46)
= 205 kr i minskad månadskostnad för den nya bilen
34 procent marginalskatt = (555 * 0,66) - (arbetsgivaravgifter 109 kr * 0,66)
= 294 kr i minskad månadskostnad för den nya bilen
Exempel 2
Inbytespris

80 000 kr

Restvärde

100 000 kr

I den nya kalkylen lyfts underskottet in och ökar arbetsgivarens månadskostnad för den nya bilen med
20 000/36 = 555 kr.
För den anställde blir nettoutfallet vid olika marginalskattesatser:
54 procent marginalskatt = (555 * 0,46) - (arbetsgivaravgifter 109 kr * 0,46)
= 205 kr i ökad månadskostnad för den nya bilen
34 procent marginalskatt = (555 * 0,66) - (arbetsgivaravgifter 136 kr * 0,66)
= 294 kr i ökad månadskostnad för den nya bilen

Exempelbilaga 5
Bilen återlämnas och försäljs
Exempel 1
Bilpris

200 000 kr

Restvärde

100 000 kr

Försäljningspris inkl försäljningsavgifter

120 000 kr

Steg 1
Arbetsgivaren betalar 100 000 kr för bilen arbetsgivarens innestående "vinst" är 20 000 kr.
Steg 2
Överskottet återbetalas med avdrag för sociala avgifter.
20 000/1,3142 = 15 218 (arbetsgivarens kostnad 15 218 * 1,3142 = 20 000)
15 218 kr beskattas som lön beroende på den anställdes marginalskatt.
54 procent marginalskatt = 15 218 * 0,46 = 7 000 kr i nettoutbetalning till anställd
34 procent marginalskatt = 15 218 * 0,66 = 10 043 kr i nettoutbetalning till anställd
Exempel 2
Bilpris

200 000 kr

Restvärde

100 000 kr

Försäljningspris inkl försäljningsavgifter

80 000 kr

Steg 1
Arbetsgivaren betalar 100 000 kr för bilen och arbetsgivarens innestående "förlust" är 20 000 kr.

Steg 2
Om detta förhållande skulle uppstå kan reglering göras via löneavdrag, eventuellt under flera
månader.
20 000/1,3142 = 15 218 i löneavdrag
(arbetsgivarens minskade kostnad 15 218 * 0,3142 = 4 782, löneavdrag 15 218 + minskad betalning
av sociala avgifter 4 782 = 20 000)

Den anställdes nettokostnad blir vid olika marginalskattesatser:

54 procent marginalskatt = 15 218 * 0,46 = 7 000 kr i nettokostnad för anställd
34 procent marginalskatt = 15 218 * 0,66 = 10 043 kr i nettokostnad för anställd

