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Juridiska personers och personliga
företags personbilsinnehav

av Peter Cardebring
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKOPING

REFERAT

De juridiska personernas och de personliga företagens personbilsinnehav

har kartlagts av VTI, som en del i arbetet med att ta fram en modell för

personbilsinnehavets utveckling.

År 1985 ägde de juridiska personerna 261 000 personbilar (i trafik) och de

personliga företagen 262 700 (i trafik). Antalet leasingbilar uppgick till

knappt 130 000 varav 80 % leasades av juridiska personer.

De juridiska personernas andel av nyregistreringarna var 38 % år 1985 och

de personliga företagens 7 %.

Högst tjänstebilsintensitet bland de juridiska personerna mått som antal

personbilar per sysselsatt, har näringsområdet partihandel- och varuför-

medling och bland de personliga företagen näringsområdet jordbruk och

jakt.
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Company- and Personal business car
ownership

by Peter Cardebring
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING

Sweden

ABSTRACT

Car ownership by companies- and personal businesses has been investiga-

ted at VTI (the Swedish Road and Traffic Research Institute), as part of

the development of a forcasting model for car ownership.

In 1985 companies owned 261 000 cars (passenger cars in use) and personal

businesses 262 700, each representing little less than 9 % of the total

number of passenger cars. The number of leased cars amounted to almost

130 000 of which 80 % were leased by companies.

The companies share of new registrations was 38 % and of personal

businesses 7 % 1985.

The most car intensive sector, measured as number of cars per employee,

are among the companies the Wholesale and Refail trade sector and

among the personal businesses the Agriculture and Foresty sector.
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Juridiska personers och personliga
företags personbilsinnehav

av Peter Cardebring
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Ett led i arbetet med att utveckla en prognosmodell för hur personbils-

innehavet kommer att utvecklas till år 2010 (VTI rapport 301), har varit

att kartlägga juridiska personers och personliga företags personbilsinnehav

under perioden 1950-1985. Resultatet av detta delarbete redovisas i denna

rapport.

År 1950 fanns det 43 000 personbilar som ägdes av juridiska personer och

år 1985 hade antalet ökat till drygt 261 000. Uttryckt som procentuell

andel av antalet personbilar i trafik har denna andel halverats under den

35-åriga perioden, från 17 % år 1950 till knappt 9 % år 1985.

Antalet personliga företags personbilar har endast varit möjligt att ta

fram för perioden 1974-1985. De har under denna period ökat från knappt

220 000 till drygt 260 000, vilket motsvarar en andel på ca 8 % av totala

antalet personbilar i trafik sett över perioden.

Antalet leasingbilar har under perioden 1970-1985 ökat från ca 5 000 till

knappt 130 000. De flesta, ca 80 %, leasas av juridiska personer.

Majoriteten av de juridiska personernas personbilar finns inom näringsom-

rådena verkstadsvarutillverkning, byggnadsverksamhet, partihandel, de-

taljhandel samt fastighetsförvaltning, vilka tillsammans hade 57 % av

antalet personbilar år 1982.

Högst tjänstebilsintensitet, mätt som antal personbilar per sysselsatt, har

näringsomrâdet partihandel- och varuförmedling tätt följt av reparations-

och serviceverksamhet, där det finns en personbil per sex sysselsatta

personer.
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Bland de personliga företagen så återfinns drygt 93 000 personbilar inom

näringsområdet jordbruk och jakt, vilket motsvarar ca 42 % av de

personliga företagens personbilar.

Samma näringsområde har störst bilintensitet med knappt två personer

per personbil.

Antalet förmånstagare av fri bil, d v 5 personer som använder tjänstebilar

även för privat bruk, har ökat från 71 000 år 1979 till 128 000 år 1984.

Detta innebär att drygt hälften av antalet juridiska personers personbilar

år 1984L även utnyttjades för privat bruk. Dessa siffror underskattar

eventuellt antalet förmånstagare av fri bil och enligt finansdepartementet

var antalet förmånstagare år 1986 drygt 200 000.

Under perioden 1980-1985 har de juridiska personernas andel av nyregi-

streringarna genomsnittligt legat på ca31+ 0/0, med den högsta andelen år

1985 på 38 0/0. De personliga företagens nyregistreringsandel har under

samma period legat på drygt 7 %.

Om de personbilar räknas med som årligen nyregistreras på fysiska

personer, men som till största delen används i tjänsten och där milersätt-

ning betalas av arbetsgivaren, bör ytterligare ca 10 % läggas till de

juridiska personernas nyregistreringsandel. . .

Antalet avställda personbilar som ägs av juridiska personer har under

perioden 1977-1984L genomsnittligt varit ca 95 000. Huvuddelen av dessa,

ca 90 0/o, består av bilhandelns begagnade inbytesbilar.
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Company- and Personal business
car ownership

by Peter Cardebring
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING

Sweden

SUMMARY

One part of the work of developing a model for forecasting car ownership

to the year 2010 (VTI Report 301), was the investigation of car ownership

by companies- and by personal businesses for the period 1950-1985. The

results of this investigation are presented in this report.

In 1950, companies owned 43 000 passenger cars, by 1985 the equrvalent

figure was 261 000. Expressed as a percentage share of the number of

passenger cars in traffic, the share has deminished from 17 % in 1950 to a

little less than 9 % in 1985.

It has been possible to trace the number of cars owned by personal

businesses for the year 1974 to 1985 only. During that period they have

increased from a little less than 220 000 to 260 000, representing 8 % of

the nUmber of passenger cars in traffic, ower the period.

During the period 1970 to 1985, the number of leased cars has increased

from 5 000 to approximately 130 000. The major part, 80 %, are leased by

companies.

The major proportion of company cars are in the Manufacturing,

Construction, Wholesale and Refail Trade and Real Estate sectors, which

together account for 57 % in 1982.

The most company car intensive sector, measured as number of cars per

employee, is Wholesale and Refail Trade sector followed by the Mainte-

nance and Personal service sector with approximalety 6 employees per

company car.
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With regard to personal businesses more then 93 000 passenger cars are in

the Agriculture and Foresty sector, which constitutes 42 % of the cars

owned by personal businesses.

The same sector is the most car intensive with just under 2 employees

(including the farm-owner) per passenger car.

The number of beneficiaries of a free car, i.e. persons that use the

company cars for private porposes also, have increased from 71 000 in

1979 to 128 000 in 1984, which represents 50 % of all company cars. This

figures may be an underestimation and according to the Department of

Finance the number of beneficiaries were little more than 200 000 in

1986.

During the period 1980 to 1985 the company cars share of new registra-

tions has, on average been 34 %, with a maximum of 38 % in 1985.

The personal businesses share of new registrations has been 7 % over the

same period.

If passenger cars that are newly registered by individuals, but are mainly

used for business purposes and for which the employer pays a mileageallo-

wance, are included theshare of new registrations allocated to companies

increases by 10 %.

The number of passive cars, (passenger cars not in use) owned by

companies, have, during the period 1977 to 1984, been approximalety

95 000. The major part, 90 %, consitutes second hand cars held by car

dealers.
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l SYFTE, UPPLÄGGNING, AVGRÄNSNINGAR OCH DEFINI-

TIONER

Denna rapport är ett delresultat av det prognosarbete vid VTI, som lett

fram till en ny personbilsprognos fram till år 2010, och som publicerats i

VTI Rapport 301 "Personbilsinnehavet i Sverige 1950-2010".

De juridiska personernas- och de personliga företagens personbilar är

intressanta då de i de flesta fall används både i tjänsten och för privat

bruk. Dessa personbilar kan delas upp i tre kategorier; "genuina tjänste-

bilar" i meningen att de endast används för tjänsteresor (dessa bilar kan

benämnas kategori A), kombinerade tjänste- och privatbilar (dessa bilar

kan benämnas kategori Bl) samt slutligen dels personbilar som är registre-

rade på enfysisk person men där personen i fråga äger ett enskilt företag

(denna kategori benämns 821), dels personbilar som ägs av fysiska

personer men där arbetsgivaren betalar ersättning vid användning i

tjänsten (denna kategori benämns B22).

Speciellt intressanta är kategorierna Bl och B21 då dessa personbilar har

det ovan nämnda dubbla syftet, dels användning i tjänsten - rörelsen och

dels användning för privat bruk.

Syftet med denna rapport är att beskriva utvecklingen över tiden av

antalet personbilar som ägs av juridiska personer (kategori A och Bl) och

s k personliga företag (kategori B21), visa på var någonstans bland

företagen - myndigheterna dessa personbilar finns samt klarlägga de juri-

diska personernas och de personliga företagens betydelse för nybilsefter-

frågan.

Materialet som ligger till grund för rapporten utgörs av specialbearbet-

ningar av Centrala Företagsregistrets (CFR) förteckning över samtliga

företag och myndigheter i Sverige samt Bilregistrets (TSV) uppgifter över

vem som är ägare till personbilarna.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram fördelningen av bilar på

ägare i CFR och Sysselsättningsuppgifterna inom de olika näringsgrenarna

har Nationalräkenskapsenheten (SCB) räknat fram.
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Fyra definitions- och avgränsningsfrågor bör klaras ut redan .från början.

(1) Med juridisk person menas sammanslutningar såsom stat, kommun.

bolag, förening, stiftelse och dödsbo mfl. En juridisk person är ett

självständigt rättssubjekt, vilket kan förvärva rättigheter och ikläda sig

skyldigheter 0 s v. En juridisk person har en avskild förmögenhetsmassa

och uppträder under särksild benämning (firma).

(2) En fysisk person är en levande människa och är ett självständigt

rättssubjekt.

 

(3) Med personligt företag menas en fysisk person som bedriver näring,

 

d v 3 är en enskild näringsidkare.. I CFR är personnumret organisations-

nummer och en särskild kod anger att det är ettpersonligt företag.

(4) En bil betraktas som leasad då den är uthyrd 3 1 år. I Trafiksäkerhets-

verkets (TSV) bilregister har leasingbilar en särskild markering. Den

ursprungliga ägaren står som andra ägare och den nuvarande brukaren står

som förste ägare.
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2 NULÄGES- OCH HISTORISK BESKRIVNING AV ANTAL

PERSONBILAR

2.1 Juridiska personers personbilar 1950-1985

 

År 1950 fanns det 43 000* personbilar som ägdes av juridiska personer. År

1960 hade antalet ökat till 167 000*, en ökning med ca 300 % på 10 år.

Ökningen fortsatte fram till 1969-1970 då antalet juridiska personers

personbilar uppgick till ca 280 000*, en ökning från 1960 med knappt

70 %.

På 1970-talet har antalet personbilar tillhörande juridiska personer varie-

rat, se figur 1, och som figuren visar var antalet som högst år 1976 med

305 000**. Under perioden 1977 till 1981 minskade antalet personbilar

ägda av juridiska personer med drygt 105 000 eller ca 35 %. Anledningarna

till denna minskning av personbilar i trafik är flera:

o Beskattningsreglerna för s k Fâmansföretag skärptes f o m inkomst-
året 1977

o Fordonsskatten höjdes kraftigt 1977 vilket ökade incitamenten för
främst bilhandeln att i ökad utsträckning avställa sina begagnade
inbytesbilar, i väntan på försäljning

ø Reglerna för beskattning av bilförmåner ändrades och skärptes f o m
inkomstâret 1978

0 Nya premieberäkningsregler*** för bilhandelns flytande försäkringar
infördes 1979 vilket ytterligare ökade bilhandelns benägenhet att
avställa sina begagnade inbytesbilar

0 Värdet av bilförmän blev avgiftsgrundande vid beräkning av sociala
avgifter 1980.

 

* Bilprognos 1972-1985 försäljning, skrotning, bestånd
av Lars Jacobsson IUI s 20

Studier i bilismens ekonomi

av Jan Wallander, IUI 1958 s 265-271

** SCB T 24 SM 8501

*** Se VTI Meddelande l115 Avställda bilar och bilstatistiken , 5 5-7
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Figur 1. Antal personbilar ägda av juridiska personer och som

procentuell andel av totalt antal personbilar i trafik år 1950-
1985.

Dessa administrativa regelförändringar ledde sammantaget till minskning-

en av antalet juridiska personers personbilar i trafik med 108 000 mellan

1976-1981.

En del av denna minskning är av rent statistisk natur, då en del bilar

endast ändrat status, från status i trafik till status avställd. Detta

framgår av tabellen nedan, där juridiska personers bilar i trafik, avställda

och totalt redovisas.
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Tabell 1. Juridiska personers personbilarx år 1976-1985.

År I trafik Avställda Totalt

1976 305 397 45 255 350 652
1977 270 968 89 814 360 782
1978 241 162 87 587 328 749
1979 200 241 108 463 308 704
1980 197 559 100 643 _ 298 202
1981 197 926 88 043 285 969
1982 205 480 88 122 293 602
1983 221 082 89 090 310 172
1984 243 281 105 062 348 343
1985 261 035 109 457 370 492

X omfattar personbilar vars ägares ägarenummer återfinns i SCB:s
centrala företagsregister som juridisk person

Om i stället det totala antalet personbilar, bilar i trafik och avställda

bilar används som mått, ser vi att antalet bilar Ökade fram t o m 1977 och

mellan 1976-1981 minskade det totala antalet personbilar med 65 000

jämfört med den tidigare siffran på 108 000. Under 1977 ökade juridiska

personers avställda personbilar med 45 000 till totalt 90 000, och genom-

snittet för perioden 1977-1984 var ca 95 000 avställda personbilar.

Den största delen av dessa bilar består av bildetaljhandelns lager av

begagnade personbilar, som nu är avställda, och vilka genomsnittligt

uppgick till ca 85 000 under perioden 1982-1984. Efter 1977 ser vi, att

vare sig antal bilar i trafik eller totalt antal bilar används som mått, så

har en minskning skett mellan 1978 och 1981.

Första hälften av 1980-talet visar på enuppgång av antalet bilar i trafik

på ca 75 000 st eller med ca 37 % mellan 1980 och 1985.

Om andelen juridiska personers bilar av det totala antalet personbilar i

trafik studeras, se figur 1, blir bilden något annorlunda.

Trendmässigt så har denna andel sjunkit från 17 % år 1950 till knappt 9 %

år 1985, en minskning med åtta procentenheter eller annorlunda uttryckt,

en minskning med 47 %.
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Andelsminskningen 1950-1985 speglar ökningen avdet personliga bilinne-

havet (för fysiska personer) som främst skedde under 1950- och 1960-

talen. Andelen manliga bilinnehavare ökade under 1950-ta1et med ca 37

procentenheter och under 1960-talet med ca 22 procentenheter, medan

kvinnorna ökade sitt bilinnehav med ca 8 procentenheter under 1960-

talet*.

Det totala antalet personbilar, inklusive juridiska personers bilar, ökade

under 1950-talet med 941 000 och under 1960-talet med 1 094 000.

Procentuellt sett var ökningen avantalet bilar under 1950-ta1et ca 470 %

och under 1960-talet ca mindre än hälften av 1960-talets ökning, ca

190 %. Antalet personbilar i trafik var 1950 252 500, 1960 1 193 900 och

1970 2 287 700.

2.2 Personliga företags personbilar 1974-1985

 

När det gäller antal personbilar som ägs av personliga företag så finns det

uppgifter över det fr 0 m 1982, efter specialbearbetningar av TSVs

bilregister, som gjorts av SCB.

Genom att kombinera uppgifterna över antal personbilar som ägs av

personliga företag med uppgifter från CFR över antal personliga företag,

för perioden 1982-1985, har en genomsnittlig bilandel räknats fram. Enligt

denna metod så fanns det genomsnittligt ca 0,88 personbilar per personligt

företag. Genom att multiplicera denna andel med antalet personliga

företag årsvis för perioden 1974 till 1981 har figur 2 kunnat konstrueras.

Mellan 1974 och 1985 har antalet personbilar ägda av personliga företag

ökat från ca 217 000 till 262 700, en ökning med 21 %. (Antalet personliga

företag ökade under perioden med ca 45 000).

 

* VTI Rapport 301 Personbilsinnehavet i Sverige 1950-2010 5 47-53
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Figur 2. Antal personbilar ägda av personliga företag och som
procentuell andel av totalt antal personbilar i trafik år 1974-
1985.

Att försöka uppskatta antalet personliga företags personbilar före år 1974L

är svårt, då uppgifterna över antal företag i CFR dessförinnan är lite

osäkra, varför detta inte gjorts.

2.3 Leasade personbilar

 

Antalet personbilar som leasas, d v 5 är uthyrda 3 ett år, har varierat

kraftigt under perioden 1970-1985, vilket visas i figur 3.

Mellan 1970 och 1978 ökade antalet leasade personbilar från 5 000 till

87 000. Därefter minskade antalet bilar med 34 000 under perioden

1978-1980 bl a på grund av de minskade möjligheterna att göra ränteav-

drag vid privat leasing av personbilar, s k depositionsleasing. Den främsta
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anledningen tillminskningen är dock nedgången i juridiska personers antal

personbilar i trafik, då majoriteten av de leasade personbilarna leasas av

juridiska personer.

Mellan 85-90 % av totala antalet leasingbilar leasades av juridiska per-

soner och personliga företag under perioden 1982-1985.

Anta] Procentuell
personbilar -- - _ andel

. 41
140 '9

 

120'-

100'7

80 '-

60'1

40'-

207

    

I T I I I I I I I :År

Figur 3. Antal leasade personbilar och som procentuell andel av totalt
antal personbilar i trafik år 1970-1985.

Under perioden 1981-1985 har antalet leasade personbilar ökat igen och år

1985 fanns det 127 133, en ökning med drygt 73 000 bilar.
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En specialundersökning av juridiska personers och personliga företags

personbilar år 1982* visar, att de juridiska personerna leasade ca 77 % av

totala antalet leasingbilar och de personliga företagen ca 10-15 %.

Vanliga fysiska personer leasade därmed ca 10 %.

 

Tabell 2. Leasade personbilar 1982-1985.

Juridiska
personer Fysiska

År Antal och personer
personliga
företag

1982 66 020 56 780 9 240**

1983 74 274 63 508 10 766

1984 91 874 79 038 12 836

1985 127133 105 718 21415

Källa SCB

-X-

Avställda

264

410

804

1 152

Juridiska personers och personliga företags personbilsinnehav 1982
VTI arbetspapper 1984 Peter Cardebring och Ulf Linderoth.

** Approximativ uppskattning med hjälp av andelen bilar
fysiska personer 1983-1984.
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3 EN BESKRIVNING AV PERSONBILSINNEHAVET I TVÄR-

SNITT FÖR ÅR 1982.

3.1 Juridiska personers personbilsinnehav.

 

3.l.l Antal personbilar i trafik inom olika sektorer.

Om den svenska ekonomin delas in i fem olika sektorer bestående av:

1 - statlig sektor

2 - kommunal- och landstingskommunal sektor

3 - privat näringslivssektor (juridiska personer)

4 - personlig företagssektor

5 - hushållssektor,

fördelade sig antalet personbilar år 1982 enligt följande.

Inom den statliga sektorn fanns det 5 267, inom den kommunala 5 325,

inom det privata näringslivet (juridiska personer) 194 729, inom personliga

företagssektorn 224 504 och bland hushållen 2 506 001.

Totalt fanns det 2 935 985 personbilar i trafik.

De juridiska personerna, som består av sektor l-3, ägde 205 480 person-

bilar.

Bland de personliga företagen fanns det 224 504 personbilar och hushållen,

de fysiska personerna, ägde 2 506 001.
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Tabell 3. Antal personbilar i trafik efter ägarens institutionella sektor-
tillhörighet vid slutet av år 1982.

Ägarens institutionella Antal person- Procentuell
sektortillhörighet bilar i trafik fördelning

1 Stat 5 267 0,2

2 Kommuner 5 325 0 , 2

Övriga offentlig förvaltning 139 0 , 0
SUMMA OFFENTLIG VERKSAMHET 10 731 0,4

3 Finansiella och icke finansiella
företag, ideella föreningar,
stiftelser och övriga juridiska
personer (även aktiebolag ägda
av stat och kommun, statliga
affärsdrivande verk) 194 749 6,6

SUMMA JURIDISKA PERSONER 205 480 7,0

4 Personliga företag 224 504 7,6

5 Hushåll 2 506 001 85,4

TOTALA ANTALET PERSONBILAR 2 935 985 100,0
(i trafik)

När det gäller antalet leasade personbilar som år 1982 uppgick till 66 020,

fördelade sig dessa mellan juridiska personer och personliga företag samt

fysiska 'personer (hushåll) enligt tabell 4.

Tabell 4. Antal leasade personbilar i trafik efter ägarens institutionella
sektortillhörighet vid slutet av år 1982.

Ägarens institutionella Antal person- Procentuell
sektortillhörighet bilar i trafik fördelning

1 Stat 1 12 0 , 2

2 Kommuner 648 1,0

SUMMA OFFENTLIG VERKSAMHET 760 1,2

3 Finansiella och icke finansiella
företag, ideella föreningar,
stiftelser och övriga juridiska
personer (även aktiebolag ägda
av stat och kommun, statliga
affärsdrivande verk) 49 900 75,6

SUMMA JURIDISKA PERSONER 50 660 76,8

4 Personliga företag 6 460* 9,8
5 Hushåll 9 240* 14,0

TOTALA ANTALET LEASADE _

PERSONBILAR 66 020 100,0

* Fördelningen mellan personliga företag och hushåll bygger på fördel-
ningen för år 1983 och 1984.
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Majoriteten av de leasade personbilarna, drygt 75 %, återfinns inom det

privata näringslivet medan stat och kommuner står för en liten del, drygt

1 % tillsammans.

Fördelningen mellan personliga företag och fysiska personer (hushåll) är

något osäker men totalen för dessa sektorer tillsammans är mer tillförlit-

lig, ca 23-24 0/0 år 1982.

3.1.2 Antal personbilar i trafik inom olika näringsområden.

Majoriteten av de juridiska personernas personbilar finns inom näringsom-

rådena verkstadsvarutillverkning, byggnadsverksamhet, partihandel, de-

taljhandel och fastighetsförvaltning inklusive uppdragsverksamhet. Dessa

näringsgrenar ägde tillsammans knappt 120 000 personbilar år 1982, vilket

framgår av tabell 5 och vilket därmed utgjorde 57 % av alla juridiska

personers personbilar.

Av dessa 120000 personbilar leasades knappt 32000 vilket utgjorde

nästan 27 0/0 av det totala antalet leasade personbilar.
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Tabell 5. Antal personbilar ägda av juridiska personer efter närings-
grenstillhörighet (SNl-1969), år 1982.

SN l-kod Näringsområde Juridiska personer
Pb i trafik leasade

11 Jordbruk, jakt 1 127 93

12 Skogsbruk 948 82

13 Fiske, fiskevârd 20 2

21 Kolbrytning - -

22 Råpetroleum- och natur-
gasutvinning - -

23 Malmbrytning 50 3

29 Annan brytning '
och utvinning 251 74

31 Livsmedel-, dryckesvaru-
och tobakstillverkning V 2 400 621

32 Texti1-, beklädnads-, '
läder- och lädervarutill-
verkning ' 1 448 333

33 Trävarutillverkning 2 719 558

34 Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
grafisk produktion 6 335 2 397

35 Tillverkning av kemiska pro-
dukter, petroleumprodukter,
gummi- och plastvaror 3 679 1 824

36 Tillverkning av varor av
mineraliska ämnen, utom

metaller 1 191 447

37 Metallframställning 1 408 792

38 Verkstadsvarutillverkning 20 358 6 151

39 Annan tillverkning 456 109

41 E1-, gas- och värmeförsörj-
ning 1 426 109

42 Vattenförsörjning 17 -

50 Byggnadsverksamhet 16 925 3 704

61 Partihandel och varuförmed-
ling 30 730 12 539

62 Detaljhandel 28 916 2 985

63 Restaurang- och hotell-
verksamhet 1 748 530

71 Samfärdsel 13 997 3 910

72 Post- och telekommunika-
tioner 2 115 15

81 Bank- och annan finans-
verksamhet 1 552 639

82 Försäkringsverksamhet 560 6

83 Fastighetsförvaltning och
-förmedling, uppdrags-
verksamhet 20 265 6 128

91 Offentlig förvaltning,
försvars-, polis- och
brandskyddsverksamhet 6471 565

92 Renings-, renhållnings-
och rengöringsverksamhet 2 114 398

93 Undervisning, forskning,
sjukvård m m 5 408 987

94 Rekreationsverksamhet,

kulturell serviceverk-
samhet 1 420 365

95 Reparations-, tvätteri-
och annan serviceverk-
samhet 9 651 531

96 Verksamhet vid internatio-
nella organisationer, ut-
ländska ambassader o dyl 170 -

X 185 875

1 Statlig sektor 5 267

2 Kommunal sektor 5 325

3 Privat näringsliv 194 729

4 Personliga företag 224 504

5 Hushållen 2 506 001

x ca 20 000 bilar har ej kunnat fördelas på de olika näringsgrupperna
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Om de olika näringsområdena granskas mer i detalj visar det sig att inom

näringsområdet verkstadstillverkning så fanns det drygt 6 500 personbilar

inom maskintillverkningsindustrin, drygt 5 700 inom transportmedelsindu-

strin och knappt 5 000 inom metallvaruindustrin.

Inom näringsområdet byggnadsverksamhet så fanns det 16 925 personbilar,

varav inom byggnadshantverksindustrin 10 400, medan de övriga knappt

6 600 fanns inom de övriga husbyggnads- och anläggningsnäringarna.

Inom partihandels- och detaljhandelsnäringsområdena är det produktions-

varupartihandel med knappt 16 000 personbilar, konsumtionsvaruparti-

handel med drygt 8 500 bilar samt bildetaljhandeln med drygt 16 500 bilar,

som helt dominerar.

Inom näringsområdet fastighetsförvaltning och uppdragsverksamhet är det

delen uppdragsverksamhet som helt dominerar med knappt 17 300 person-

bilar.

3.1.2.1 Antal personbilar per sysselsatt och per juridisk person.

För att få grepp om hur pass tjänstebilsintensiva olika näringsgrenar är så

har två intensitetsmått tagits fram, Kl - antal personbilar per sysselsatt

och K2 - antal personbilar per juridisk person (företag), på näringsom-

rådesnivå (SNI-2 siffernivå). I tabell 3 redovisas samtliga näringsområden

och en uppdelning i fyra grupper kan lämpligen göras med ledning av Kl-

värdena; näringsområden med Kl _>__ 0,12, näringsområden med 0,08 : Kl <

0,12, näringsområden med 0,06 _<_ Kl < 0,08 samt övriga näringsområden

(Kl 5_ 0,05).
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Tabell 6. Antal personbilar per sysselsatt och antal personbilar per
juridisk person inom olika näringsomrâden år 1982.

SNI-Kod Näringsområde Juridiska personer 1982 K 1 [(2
Antal Antal Antal pb Antal pb
anställda juridiska i trafik itrafik

personer antal antal
syssel- juridiska
satta personer

11 Jordbruk, jakt 17 700 2 731 0,06 0,41

12 Skogsbruk 24 300 1 058 0,04 0,90

13 Fiske, fiskevård 800 139 0,02 0,14

21 Kolbrytning

22 Râpetroleum- och natur-
gasutvinning 13 100 3.32 0,02 0,91

23 Malmbrytning

29 Annan brytning
och utvinning

31 Livsmedel-, dryckesvaru-
och tobakstillverkning 69 900 1 581 0,03 1,52

32 Textil-, beklädnads-,
läder- och lädervarutill-
verkning 34 900 1 415 0,04 1,02

33 Trävarutillverkning 54 300 2 797 0,05 0,97

34 Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
grafisk produktion 134 600 2 882 0,05 2,20

35 Tillverkning av kemiska pro-
dukter, petroleumprodukter,
gummi- och plastvaror 67 000 1 293 0,05 2,85

36 Tillverkning av varor av
mineraliska ämnen, utom

metaller 25 400 681 0,05 1,75

37 Metallframställning 65 200 251 0,02 5,61

38 Verkstadsvarutillverkning 398 500 2 384 0,05 8,54

39 Annan tillverkning 32 300 462 0,01 0,99

41 E1-, gas- och värmeförsörj-
ning 39 700 398 0,04 3,58

42 Vattenförsörjning 600 41 0,03 0,41

50 Byggnadsverksamhet 213 700 13 300 0,08 1,27

61 Partihandel och varuförmed-
ling 182 200 13 640 0,17 2,25

62 Detaljhandel 246 100 22 105 0,12 1,31

63 Restaurang- och hotell-
verksamhet 56 300 4 166 0,03 0,42

71 Samfärdsel 182 400 7 622 0,08 1,84

72 Post- och telekommunika-
tioner 117 800 13 0,02 162,7

81 Bank- och annan finans-
verksamhet 55 000 881 0,03 1,76

82 Försäkringsverksamhet 41 200 464 0,01 1,21

83 Fastighetsförvaltning och
-förmedling, uppdrags-
verksamhet 148 700 23 783 0,14 0,85

91 Offentlig förvaltning,
försvars-, polis- och
brandskyddsverksamhet 803 060 536 0,01 12,05

92 Renings-, renhållnings-
och rengöringsverksamhet 34 800 1 207 0,06 1,75

93 Undervisning, forskning,
sjukvård m m 567 400 19 219 0,01 0,28

94 Rekreationsverksamhet,
kulturell serviceverk-
samhet 39 100 6 779 0,04 0,21

95 Reparations-, tvätteri-
och annan serviceverk-
samhet 59 300 4 508 0,16 2,14

96 Verksamhet vid internatio-
nella organisationer, ut-
ländska ambassader o dyl 100 49 1 ,70 3,47

3 725 400 136 717
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Om denna rangordning följs ser vi att de näringsområ'den med högst

tjänstebilsintensitet är partihandel och varuförmedling, reparations-,

tvätteri och annan serviceverksamhet, fastighetsförvaltning och uppdrags-

verksamhet samt detaljhandel (Kl _>_ 0,12). Därefter följer gruppen bygg-

nadsverksamhet och samfärdsel (0,08 : Kl < 0,12) samt gruppen jord-

bruket, jakt och renings- och rengöringsverksamhet (0,06 : Kl < 0,08)

samt övriga näringsmrâden (Kl _<_ 0,05).

Hur många personbilar finns inom och hur pass tjänstebilsintensiv är då

bilbranschen, från tillverkningsled fram till försäljningsled?

En summering av antal personbilar i trafik år 1982 för näringsgrupperna

(SN1-4 siffernivå) bil- och motortillverkning, transportmedelspartihandel,

bildetaljhandel samt bilreparationsverkstäder leder fram till drygt 32 500,

vilket är ca 16 % av antalet juridiska personers bilar. Tabell 7 nedan visar

hur fördelningen är mellan de olika näringgrupperna.

Tabell 7. Antal personbilar per sysselsatt respektive antal personbilar
per juridisk person, inom bilbranschen år 1982.

SNI-kod Näringsgrupp Kl [(2
Antal pb Antal pb Antal pb
i trafik i trafik i trafik

antal sys- antal juridiska
selsatta personer

 

3 843 Bil- och motor-
tillverkning 5 080 0 , 06 16

6 131 Transportmedels-
partihandel 3 086 0 , 42 7

6 241 Bildetaljhandel 16 515 0,54 9

9 513 Bilreparations-
verkstäder 7 871 0 , 37 4

 

32 552

Bilbranschen som helhet är mycket tjänstebilsintensiv som Kl-värdena

visar med toppvärden på ca en *personbil per två sysselsatta inom

bildetaljhandeln.
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Något som bör påpekas i detta sammanhang är att en del personbilar

ibland nyregistreras på bilförsäljningsfirman iiikväntan på köpare, varför

dessa siffror kan vara något överskattade.

K2-värdena, antal personbilar per juridisk person, är likaså ganska höga

vilket inte är såkonstigt med tanke på bilbranschens karaktär.

Om i stället måttet K2, antal personbilar per juridisk person, används blir

bilden annorlunda. En uppdelning i fyra grupper kan då göras; KZ _>_ 50, 10

_<_ KZ < 50, 5 : KZ < 10 samt övriga näringsområden (KZ < 5). Flest

personbilar per juridisk person finns inom näringsområdet post- och

telekommunikationer (KZ 3 50) följt av offentlig förvaltning, försvars-,

polis- och brandskyddsverksamhet (10 _<_ K2 < 50). Därefter följer metall-

framställning (5 i K2 < 10) samt övriga näringsområden (K2 < 5).

Att bilden blir så annorlunda när antal bilar per juridisk person (KZ) i

stället används, beror på att inom de näringsområden med högst K2

värden finns ett fåtal stora offentliga myndigheter som exempelvis

 

posten.

3.2 Personliga företags personbilsinnehav.

3.2.1 Antal personbilar i trafik inom olika näringsgrenar.

42 % av totala antalet personbilar ägda av personliga företag finns inom

näringsområdet jordbruk och jakt.
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Tabell 8. Antal personbilar ägda av personliga företag efter ägarens
näringsgrenstillhörighet (SNI-1969), år 1982.

SNI-kod Näringsområde Personliga företag
Pb i trafik

11 Jordbruk, jakt 93 306

12 Skogsbruk 15 777

13 Fiske, fiskevård 1 273

21 Kolbrytning 4

22 Råpetroleum- och natur-
gasutvinning -

23 Malmbrytning 4

29 Annan brytning
och utvinning 255

31 Livsmedel-, dryckesvaru-
och tobakstillverkning 1 021

32 Textil-, beklädnads-,
läder- och lädervarutill-
verkning 1 016

33 Trävarutillverkning 3 171

34 Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
grafisk produktion 841

35 Tillverkning av kemiska pro-
dukter, petroleumprodukter,
gummi- och plastvaror 365

36 Tillverkning av varor av
mineraliska ämnen, utom
metaller 438

37 Metallframställning 103

38 Verkstadsvarutillverkning 5 759

39 Annan tillverkning 564

41 El-, gas- och värmeförsörj-
ning 23

42 Vattenförsörjning 1

50 Byggnadsverksamhet 25 460

61 Partihandel och varuförmed-
üng 5 822

62 Detaljhandel 22 037

63 Restaurang- och hotell-
verksamhet 2 383

71 Samfärdsel 19 913

72 Post- och telekommunika-
tioner 12

81 Bank- och annan finans-
verksamhet 14

82 Försäkringsverksamhet 12

83 Fastighetsförvaltning och
-förmedling, uppdrags-
verksamhet 8 049

91 Offentlig förvaltning,
försvars-, polis- och
brandskyddsverksamhet 13

92 Renings-, renhållnings-
och rengöringsverksamhet 1 509

93 Undervisning, forskning,
sjukvård m m 2 230

94 Rekreationsverksamhet,
kulturell serviceverk-
samhet 1 014

95 Reparations-, tvätteri-
och annan serviceverk-
samhet 11 924

96 Verksamhet vid internatio-
nella organisationer, ut-
ländska ambassader 0 dyl -

224 013
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Därefter följer näringsområdena byggnadsverksamhet, detaljhandel, sam-

färdsel, skogsbruk samt reparations- och serviceverksamhet. Dessa har

tillsammans drygt 95 100 personbilar eller drygt 42 % av totalen.

Inom näringsområdet samfärdsel kan det vara värt att notera, att av dom

ca 20 000 personbilarna återfinns drygt 8 000 inom näringsgruppen taxi-

rörelse och drygt ll 000 inom näringsgruppen lastbilsåkeri.

3.2.1.1 Antal personbilar per sysselsatt och per personligt företag.

När det gäller personbilar som ägs/disponeras av personliga företag, är

det viktigt att med en gång påpeka, att dessa är av en lite annan karaktär

jämfört med bilar ägda av juridiska personer. Den allra största delen av de

personliga företagens personbilar används regelmässigt både för privat

körning och för företagets räkning. Ett bra exempel på detta är person-

bilar inom jordbrukssektorn.

För att kunna jämföra de personliga företagens bilinnehav med de

juridiska personernas, så har samma intensitetsmått prövats även här d v 5

Kl (antal personbilar per sysselsatt) och K2 (antal personbilar per

personligt företag), på näringsområdesnivå.

I tabell 9 nedan redovisas samtliga näringsområden och en uppdelning i 3

grupper kan lämpligen göras med ledning av Kl-värdena; näringsområden

med Kl : 0,5, näringsområden med 0,3 _<_ Kl < 0,5, samt näringsområden

med Kl < 0,3.
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Tabell 9. Antal personbilar per sysselsatt och antal personbilar per
personligt företag inom olika näringsområden år 1982.

SNI-Kod Näringsområde Personliga företag K3 Kq,
Antal Antal Antal pb Antal pb
sysselsatta personliga i trafik i trafik
företags- företag antal antal
ägare syssel- personliga

satta företag

11 Jordbruk, jakt 144 200 105 962 0,65 0,88

12 Skogsbruk 25 400 21 495 0,62 0,73

13 Fiske, fiskevârd 4 000 1 978 0,32 0,70

21 Kolbrytning

22 Râpetroleum- och natur-
gasutvinning 400 324 0 , 65 0 , 80

23 Malmbrytning

29 Annan brytning
och utvinning

31 Livs'medel-, dryckesvaru-
och t'obak'stillverkning 3 900 1 199 0,26 0,85

32 Textil-, beklädnads-,
läder- och lädervarutill-
verkning 4 200 1 469 0,24 0,69

33 Trävarutillverkning 7 300 3 501 0,43 0,91

34 Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
grafisk produktion 2 600 889 0,32 0,95

35 Tillverkning av kemiska pro-
dukter, petroleumprodukter,
gummi- och plastvaror 700 407 0 , 52 0 ,90

36 Tillverkning av varor av
mineraliska ämnen, utom
metaller 2 000 554 0,22 0,79

37 Metailframställning 400 116 0 , 26 0 , 89

38 Verkstadsvarutillverkning 10 200 5 650 0,56 1,02

39 Annan tillverkning 2 300 683 0,25 0,83

41 E1-, gas- och värmeförsörj-
ning

42 Vattenförsörjning

50 Byggnadsverksamhet 57 200 26 140 0,45 0,97

61 Partihandel och varuförmed-
ling 11 500 5 583 0,51 1,04

62 Detaljhandel 67 500 24 083 0,33 0,92

63 Restaurang- och hotell-
verksamhet 14 500 3 311 0,16 0,72

71 Samfärdsel 40 800 17 399 0,50 1,14

72 Pos't- och telekommunika-
tioner - - - -

I 81 Bank- och annan finans-
verksamhet - - - -

82 Försäkringsverksamhet - - - -

83 Fastighetsförvaltning och
-förmedling, uppdrags-
verksamhet 21 300 10 975 0,38 0,73

91 Offentlig förvaltning,
försvars-, polis- och
brandskyddsverksamhet - - - -

92 Renings-, renhållnings-
och rengöringsverksamhet 6 500 1 337 0,23 1 ,13

93 Undervisning, forskning,
sjukvård m m 10 900 2 443 0,20 0,91

94 Rekreationsverksamhet,

kulturell serviceverk-
samhet 11 500 1 237 0,09 0,82

95 Reparations-, tvätteri-
och annan serviceverk-
samhet 42 000 13 585 0,30 0,89

489 560 250 320
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Enligt denna rangordning ser vi att högst antal personbilar per sysselsatt

finns inom näringsområdena jordbruk och jakt, skogsbruk, brytning av

mineraliska produkter, tillverkning av kemiska produkter, partihandel och

varuförmedling samt samfärdsel. Alla dessa näringsområden har alla Kl-

värden på 0,5 eller mer vilket innebär att det finns 2 sysselsatta personer

per personbil.

Därefter följer gruppen trävarutillverkning, massa- och pappersvaruindu-

stri, byggnadsverksamhet, detaljhandel, fastighetsförvaltning och upp-

dragsverksamhet samt reparations- och serviceverksamhet med Kl--

värden på mellan 0,3 - 0,5.

Övriga näringsgruppsområden har alla Kl-värden på < 0,3.

Om i stället måttet K2 används, antal personbilar per personligt företag,

ser vi en stor likhet mellan alla. näringsgruppsområden. I princip kan man

säga att det finns omkring en personbil per personligt företag då alla KZ-

värden återfinns inom intervallet 0,7 - 1,13.
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4 UTNYTTJANDE AV TJÄNSTEBIL FÖR PRIVAT BRUK.

Hur många av personbilarna som ägs av - är registrerade på - juridiska

personer och personliga företag, används också för privatkörning?

Ett sätt att uppskatta detta är att se hur många personer som skattar för

"förmån av tjänstebil".

Arbetsgivare som har anställda som även utnyttjar tjänstebilarna för

privat körning, måste uppge detta till skattemyndigheterna då denna

förmån dels är skattepliktig, dels är avgiftsgrundande när de sociala

avgifterna beräknas.

Dessa kontrolluppgifter från arbetsgivarna visar på att en ökning skett

från slutet av 1970-talet fram till 1984, vilket tabellen nedan visar.

Tabell 10. Antal förmånstagare av fri bil 1979-1984.

År Antal förmånstagare Andel av juridiska
av fri bil personers personbilar 96

l979 O 7l 000 35

1980 X 84 000 43

1981 97 000 49

1982 x103 000 50

l983 109 500 49

1984 127 800 52

Antalet förmånstagare är dock förmodligen fler än vad dessa uppgifter

anger då det sannolikt finns registreringsproblem vid själva inrapporte-

ringen till skattemyndigheterna.

O uppskattad via urvalsundersökning 1979

x beräknad uppgift 1980, 1982
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Enligt finansdepartementet fanns det drygt 200 000 förmånstagare av fri

bil år 1986.

Värdet av bilförmån bestäms enligt schablon, på grundval av genomsnitt-

liga faktiska kostnader för innehav av bilar i olika pris- och årsklasser, vid

olika körsträckor.

Som regel anses bilen ha körts minst 1 000 mil i privat bruk under året,

om inte förmånstagaren kan göra sannolikt att den privata körsträckan

har varit kortare.

Enligt Riksskatteverkets årligen utfärdade föreskrifter och anvisningar

för värdering av bilförmåner, så delas bilar av senaste årsmodell in i sju

prisklasser och tre åldersklasser. Förmånsvärden för olika körsträckor

anges för varje klass. Värdet av bilförmån ingår också i underlaget för

beräkning av arbetsgivaravgifterna. Förmånsvärdet beräknas i dessa sam-

manhang schablonmässigt till belopp motsvarande 1 000 mils privat kör-

ning. (En mer detaljerad redogörelse finns i bilagorna 1-3).

Enligt ett förslag från Finansdepartementet (våren 1986) ska de nu

gällande reglerna om värdering av bilförmån ändras fr 0 m 1 januari 1987.

Förmån av fri bil föreslås bli värderad till 30 % av nybilspriset året före

beskattningsåret för senaste årsmodell av förmånsbilen. Avdragsrätten för

resor till och från arbetet med förmånsbilen, föreslås bli slopad, då

förmånen värderas exklusive sådana arbetsresor.

För åren 1981, 1983 och 1984 finns uppgifter över hur många personer som

skattar för förmån av fri bil, enligt skattemyndigheterna. De övriga årens

uppgifter bygger dels på uppskattningar, dels på egna beräkningar.

Om antalet förmånstagare av fri bil beräknas som andel av juridiska

personers personbilar, ser vi av tabell 10 att ca 50 % av bilarna även

utnyttjas för privat körning. Denna andel har ökat sedan slutet av 1970-

talet från ca 35 % upp till drygt 52 % 1984.
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Något som bör påpekas är att de personer (fysiska) som är ägare till

personliga företag och använder bil både i tjänsten och privat, inte ingår

bland förmånstagare av fri bil, då dessa inte lämnar kontrolluppgift till

skattemyndigheterna.* Om man uppskattar att ca 60-80 % av deperson-

liga företagens personbilar är av denna kategorin, innebär det att ca

145 000 - 185 000 personbilar används dels i tjänsten (i rörelsen), dels för

privat körning.

Kostnaderna för de personliga företagens personbilar fördelas mellan

privat körning och användning i rörelsen. De totala bilkostnaderna för-

delas därmed efter antal körda mil i rörelsen respektive privat. För detta

ändamål ska en körjournal föras. Avskrivning medges och beräknas på

anskaffningsvärdet. Huvudprincipen är 25 % eller 30 % årlig avskrivning

på restvärdet, beroende på om restvärde, avskrivning eller

räkenskapsenlig avskrivning tillämpas. Om exempelvis personbilen använts

50/50 i rörelsen respektive privat så får 12,5 % (15 %) av restvärdet dras

av som kostnad i rörelsen. Drifts- och reparationskostnader delas sedan

upp enligt fördelningen ovan.

* Personliga företag som har anställda utöver ägaren lämnar dock
kontrolluppgift.
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5 JURIDISKA PERSONERS- OCH PERSONLIGA FÖRETAGS

NYBILSEFTERFRÅGAN

De juridiska personerna står för ca 30-38 % av nyregistreringarna av

personbilar medan de personliga företagen står för ca 7-8 %, vilket

tabellen nedan visar.

Tabell ll. *Nyregistrerade personbilar 1980-85.

Nyregistrerade personbilar

  

År Antal Procentuell andel, registrerade på
Juridisk personligt hushåll
person företag

1980 194 802 32 7 61

1981 191 468 31 7 62

1982 220 998 30 7, 63

1983 220 525 35 7 58

1984 234 922 35 8 57

1985 265 198 38 8 54

Källa SCB

Att de juridiska personerna står för en så pass hög andel visar hur pass

viktiga de är för nybilsefterfrågan.**

Ett mer belysande sätt att åskådliggöra detta på, är att se hur pass lång

tid det tar innan stocken av personbilar inom respektive kategori har

omsatts. I tabell 12 nedan har omsättningstiden räknats fram för kategori-

erna juridiska personer, personliga företag och vanliga hushåll. Totalt

antal personbilar inom respektive kategori har då dividerats med antalet

nyregistreringar.

* Nyregistreringsuppgifterna bygger påven som var registrerad ägare
den 31/12 respektive år.

** Till de officiellt redovisade nyregistreringssiffrorna på juridiska perso-
ner bör uppskattningsvis ytterligare ca 10 % adderas, för att inkludera
de personbilar som visserligen fysiska personer har nyregistrerat på
sig, men som används i tjänsten och där milersättning betalas av
arbetsgivaren.

På vem bilen är registrerad beror i sådana fall främst på företagets
policy respektive på hur Skatteregler påverkar bilanvändaren.
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Tabell 12. Omsättningstid för personbilsstock (år).

Är Juridiska Personliga Hushåll
personer företag

1980 3,1 17,1 20,8

1981 3,2 18,7 20,9
1982 3,3 14,5 17,4

1983 2,9 _ 15,1 20,0
1984 _2,9 13,3 19,8
1985 2,6 12,4 18,8

Omsättningstiden för de juridiska personernas personbilar ligger omkring 3

år (2,6-3,3) med en viss minskning av värdena de sista åren. När det gäller

de personliga företagens personbilar så. har en markant minskning av

omsättningstiden skett mellan 1981-1985, från 18,7 år till 12,4 år.

Genomsnittet för perioden 1980-1985 ligger på 15,2 år. För vanliga hushåll

låg genomsnittet på 19,6 år under perioden 1980-1985. Att de juridiska

personernas personbilar har en omsättningstid på ca 3 år är bl a ett

uttryck för att de som regel körs väsentligt längre de första åren jämfört

med fysiska personers personbilar, för att sedan bytas ut.

Som tabell 12 visar så är de juridiska personernas personbilar väsentligt

yngre jämfört med de personliga företagens. De personliga företagens

personbilar i sin tur har större likhet med bilar ägda av vanliga hushåll

jämfört med juridiska personers bilar, vad gäller omsättningstid.

För år 1982 har en noggrann studie gjorts av nyregistreringarna på

sektors- och näringsområdesnivå. Om samma mått används, omsättnings-

tid i år, blir resultatet följande.

För den statliga sektorn var omsättningstiden 8,2 år, kommunala sektorn

6,0 år, juridiska personer inom det privata näringslivet 3,0 år och för de

personliga företagen 14,1 år.

VTI RAPPORT 305



27

I tabell 13 nedan redovisas antal nyregistrerade personbilar och omsätt-

ningstid inom olika näringsgrupper inom det privata näringslivet (juridiska

personer).

Tabelll3. Antal juridiska personers nyregistrerade personbilar 1982
samt omsättningstid näringsområdesvis.

SNI-Kod Näringsområde . Antal ' Omsättningstid (år)
nyregistrerade
personbilar

11 Jordbruk, jakt 173 6,5

12 Skogsbruk 160 5,7

13 Fiske, fiskevård 1 20,0

23 Malmbrytning 10 5 , 0

29 Annan brytning
och utvinning 70 3,6

31 Livsmedel-, dryckesvaru-
och tobakstillverkning 735 3 , 3

32 Textil-, beklädnads-,
läder- och lädervarutill-
verkning 358 4,0

33 Trävarutillverkning 679 4 , 0

34 Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
grafisk produktion 1 934 3,3

35 Tillverkning av kemiska pro-
dukter, petroleumprodukter,

gummi- och plastvaror 1 348 2,7

36 Tillverkning av varor av
mineraliska ämnen, utom

metaller 376 3,2

37 Metallframställning 459 3 , 1

38 Verkstadsvarutillverkning 6 866 3,0

39 Annan tillverkning 134 3,4

41 E1-, gas- och värmeförsörj-
ning 218 6 , 5

42 Vattenförsörjning 1 14 , 3

50 Byggnadsverksamhet 3 509 4,8

61 Partihandel och varuförmed-
ling 11 216 2,8

62 Detaljhandel 11 299 2,7

63 Restaurang- och hotell-
verksamhet 505 3 , 5

71 Samfärdsel 5 500 2,6

72 Post- och telekommunika-
tioner 433 4,9

81 Bank- och annan finans-
verksamhet 605 2 , 6

82 Försäkringsverksamhet 208 3 , 7

83 Fastighetsförvaltning och
-förmedling, uppdrags-
verksamhet 6 833 3,0

91 Offentlig förvaltning,
försvars-, polis- och
brandskyddsverksamhet 5 2 , 5

92 Renings-, renhållnings-
och rengöringsverksamhet 561 3,8

93 Undervisning, forskning,
sjukvård m m 1 545 2,4

94 Rekreationsverksamhet,
kulturell serviceverk-
samhet 316 4,5

95 Reparations-, tvätteri-
och annan serviceverk-
samhet 3 797 2,9

96 Verksamhet vid internatio-
nella organisationer, ut-
ländska ambassader o dyl 41 4_,1_

60 000 3,0
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Kortaste omsättningstid har näringSgrupperna tillverkning av kemiska

produkter och plastvaror, verkstadsvarutillverkning, partihandel och varu-

förmedling, detaljhandel, samfärdsel, bank- och annan finansverksamhet,

fastighetsförvaltning och annan uppdragsverksamhet, undervisning och

forskning samt reparations- och annan serviceverksamhet. De har alla

omsättningstider på _<_ 3,0 år.

Av dessa näringsgrupper står verkstadsvarutillerkning, partihandel och

varuförmedling, detaljhandel, samfärdsel samt fastighetsförvaltning och

annan uppdragsverksamhet för 67 % av juridiska personers nyregistrering-

ar, varav partihandel och varuförmedling samt detaljhandel står för 36 %

eller 22 515 personbilar.

Hur många personbilar nyregistrerar "bilbranschen" själva från tillverk-

ningsled till försäljningsled? År 1982 nyregistreraes 16151 personbilar

inom bilbranschen eller ca 26 % av dejuridiska personernas nyregistering-

ar.

Tabell 14. Nyregistreringar inom bilbranschen år 1982.

SNI-kod Näringsgrupp Nyregistreringar

3843 Bil- och motortill- 2 346
verkning '

6131 Transportmedels- 1 813
partihandel

6241 - Bildetaljhandel 8 687

9513 Bilreparations- 3 305
verkstäder

16 151
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5.1 Juridiska personers- och personliga företags nybilsregistre-

ringar efter bilmodell

 

Då främst de juridiska personerna, men även de personliga företagen, har

stor betydelse för nybilsförsäljningen är det intressant att veta vilken typ

av personbilar som dessa väljer.

För år 1984 har de 25 mest sålda bilmodellerna granskats och de har

fördelats efter om de vid årets slut är registrerade på en vanlig fysisk

person eller på enjuridisk person. Vid denna fördelning har de personliga

företagen redovisats som fysisk person.

Tabellen nedan visar att antalsmässigt är Volvo 200-serien och SAAB 900-

serien de mest använda personbilarna av juridiska personer medan de

minst populära tycks vara Nissan Micra, Nissan Cherry och Toyota

Corolla.

Tabell 15. Nyregistrerade personbilar under år 1984 efter modell och
ägare (per 31/12)

Fabrikat Totalt Fysisk person Juridisk person

Volvo 200 38 041 19 064 18 977
SAAB 900 22 276 11 299 10 9770
VW Golf/Jetta 13 790 10 184 3 606'
Volvo 700 13 099 8 098 5 001
Ford Escort 10 358 7 979 2 379
Volvo 300 10 323 7 394 2 929
Opel Kadett 9 094 6 746 2 348
Ford Sierra 6 703 4 377 2 326
SAAB 90 5 893 4 922 971
Mazda 323 5 884 5 106 778
Opel Rekord 4 745 2 962 1 783
opel Ascona 4 444 3 883 861
Mazda 626 4 367 3 439 928
Audi 100 3 993 1 629 2 464
Ford Fiesta 3 734 2 893 841
Ford Granada 3 636 1 627 2 009
VW Passat/Santana 3 524 1 877 1 647
Toyota Corolla 3 094 2 636 458
Mercedes 230/240/300 3 224 2 166 1 058
Nissan Cherry 2 876 2 374 502
Opel Corsa 2 781 2 026 755
Audi 80 2 571 1 615 956
RenaultS 2 506 1 269 1 236
Mercedes 190 2 459 1 410 1 049
Nissan Micra 2 437 2 131 306

Relativt sett tycks Audi 100 och Ford Granada användas mer av juridiska

personer än av fysiska personer enligt nyregistreringsstatistiken för år

1984.
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6 JURIDISKA PERSONERS- OCH PERSONLIGA FÖRETAGS

AVSTÃLLDA PERSONBILAR.

Antalet avställda personbilar som ägs av juridiska personer har sedan 1977

fram till 1984 varit genomsnittligt ca 95 000.

Huvuddelen av dessa återfinns hos bildetaljhandelns- och bilreparations-

verkstädernas lager av begagnade inbytesbilar. Under perioden 1982-1984

:fanns det genomsnittligt ca 85 000 avställda personbilar, vilket redan

nämnts i kapitel 2.1.1, inom bilhandeln.

Utvecklingen av antalet avställda personbilar hos juridiska personer och

personliga företag visas i tabellen nedan.

Tabell 16. Antal avställda personbilar efter ägarkategori 1976-1984.

Vid ut- Ãgda av Därav: Ãgda av Summa
gången av fysiska person- juridiska avställda

personer liga personer person-
företagl bilar

Antal 96 Antal 96 Antal 96

1976 167 346 78,0 * 21 000 . . 45 255 22,01 214 601

1977 248 090 73,4 34 000 .. 89 814 26,6 337 9042
1978 302 762 77,6 39 000 .. 87 587 22,4 390 349
1979 342 392 75,9 45 000 .. 108 463 24,1 450 855
1980 391 862 79,6 49 000 .. 100 643 20,4 492 505
1981 435 401 83,2 ' 52 000 .. 88 043 16,8 523 444

1982 478 336 84,4 58 214 10,3 88 122 15,6 566 458

1983 496 537 84,8 66 309 11,3 89 090 15,2 585 627

1984 525 529 83,3 80 013 12,7 105 062 16,7 630 591

* antar 10 % av totalt antal avställda personbilar 1976-1981
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Som framgår av tabellen så har antalet avställda personbilar hos juridiska

personer under perioden 1977-1984, efter uppgången 1977, legat inom

intervallet 87 500-108 500. Detta tyder på en viss stabilitet, och jämfört

med antalet avställda personbilar som ägs av fysiska personer och som

hela tiden ökar i antal och därmed även procentuellt sett, så består de

juridiska personernas avställda personbilar av sådana som kommer att

återställas och tas i trafik.*

Avställda personbilar som ägs av vanliga fysiska personer däremot, består

dels av sådana bilar som är skrot och aldrig kommer att återställas igen,

P3. dels sådana bilar som är avställda i väntan på att skrotas, P2, och

slutligen sådana bilar som är avställda men kommer att återställas och tas

i trafik igen, P1.**

De juridiska personernas avställda personbilar utgör, som tidigare fram-

gått, en delmängd av kategorin P1.

Uppgifter över personliga företags avställda personbilar finns för åren

1982-1984. För perioden 1976-1981 har antagits att de utgjort ca 10 % av

det totala antalet avställda personbilar, då de är av en delvis annan

karaktär än de juridiska personernas.

Av de 58 214 avställda personbilarna hos personliga företag år 1982 fanns

16 000 inom näringsgruppen jordbruk och jakt, ca 9 000 hos bilreparations-

verkstäder, ca 7 000 hos bildetaljhandeln medan övriga fanns jämt spridda

i olika näringsgrupper.

* Ett undantag utgör dock de avställda personbilar som ska skrotas av
skrotfirmor och är registrerade på dessa. Vid slutet av 1984 fanns det
ca 13 000 personbilar i denna kategori.

** För vidare analys se VTI Meddelande 445 Avställda bilar och bilstati-
stiken .... ..
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7 TJÄNSTEBILAR I AUSTRALIEN OCH ENGLAND - EN JAM-

FÖRELSE.

Vad har då juridiska personers personbilar - här benämnda Company Cars -

för andel av nyregistreringar, samt hur många sådana personbilar finns

det, i andra länder?

I England och i Australien har tre studier gjorts som är intressanta i detta

sammanhang, två i England och en i Australien: The company car in the

United Kingdom as an instrument of transport policy av John Whitelegg,

Company-financed motoring and its effects on household car use av M.C.

Dix och H.R.T. Pollard samt Company Cars: Characteristics and energy

Conservation potential av Kirsten Shou.

Enligt Whiteleggs studie så visar beräkningar i UK att år 1981 så fanns det

1,5-2,4 miljoner "Company Cars", vilket utgjorde 10-15 % av antalet

registrerade personbilar.

Den svenska andelen juridiska personers personbilar (i trafik) av totalt

antal personbilar i trafik var samma år 6,8 %. Om även lagret av juridiska

personers avställda personbilar tas med var andelen knappt 10 %.

När det gäller andelen personbilar som nyregistreras av företag - juridiska

personer, så var den andelen drygt 45 % och år 1980 så pass stor som 70 %

i UK enligt Whitelegg.

Enligt Shous studie så svarar "Company Cars" för 35 0/0 av nyregistrering-

arna i Australien, och i delstaten New-South Wales var nyregisterings-

andelen 44 %.

I Sverige har juridiska personers nyregistreringsandel genomsnittligt legat

på 33,5 % under perioden 1980-1985. Om de bilar som visserligen nyregi-

streras på fysiska personer, men som används i tjänsten och där milersätt-

ning betalas av arbetsgivaren ska inkluderas, bör ytterligare ca 10 %

läggas till, d v 5 nyregistreringsandelen för juridiska personer uppgår då

till ca 43 0/0. Se kap. 5.
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Enligt Shous studie så används Australiens "Company Cars" genomsnittligt

i ca 3 år innan de byts ut, vilket överensstämmer väl med omsättnings-

tiden för den svenska "firmabilsparken" se kap. 5.

När det gäller hur mycket personbilarna används så är variationerna

mycket stora med körsträckor upp till 80 000 km per år i New-South

Wales för "Company Cars". En intressant uppdelning görs i den australien-

ska studien av personbilarna i två kategorier: "management cars" och

"field cars". Den årliga genomsnittliga körsträckan för den förra gruppen

var 20 500 km och för den senare 33 800 km. Dessa körsträckor ska då

jämföras med den årliga genomsnittliga körsträckan i Australien som är

ca 15 100 km.

Vad gäller antal tjänstebilar i olika länder så förekommer det naturligtvis

variationer länder emellan vilket till stor del beror på att Skatteregler i

'olika länder slår olika och definitioner varierar mellan länder. Detta

medför att andelen tjänstebilar - "Company Cars" - kan variera även om

det på samma gång finns många likheter, som i exemplet ovan med

genomsnittlig omsättningstid.

Som denna rapport visat utgör de juridiska personernas- och de personliga

företagens personbilar två särskilda kategorier jämfört med vanliga

fysiska personers personbilar. De juridiska personernas personbilar sär-

skiljer sig främst genom deras korta omsättningstid innan de säljs vidare

och därigenom deras stora betydelse för nybilsefterfrågan.

De personliga företagens personbilar har likaså en kortare omsättningstid

innan de säljs vidare men är mer lika vanliga fysiska personers i det

avseendet.

Antalet juridiska personers personbilar har varierat kraftigt under

perioden 1970-1985 vilket till stor del beror på de ändringar av skatte-

reglerna som skett under perioden. Naturligtvis har den ekonomiska

utvecklingen likaså påverkat de årliga variationerna i antal personbilar.
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Den statistiska bilden av juridiska personers- och personliga företags

personbilar har nu redovisats och den naturliga följdfrågan blir då: Hur ska

en prognosmodell för de juridiska personernas personbilar vara konstru-

erad för att på ett riktigt sätt söka beskriva den framtida utvecklingen?

Att skapa en sådan modell bör vara ett led i arbetet med att på ett riktigt

sätt söka beskriva och :förklara nybilsefterfrågans variationer, vilket är en

uppgift för kommande forskning inom området.
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Bilaga 1
Sid 1 (3)

Riksskatteverkets författningssamling

 

ISSN 0347-3023

Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 1985:25

för värdering av förmån av fri och delvis fri bil vid
inkomst av tjänst att tillämpas vid 1986 års taxering Utkom från trycket

den 25 oktober I985

utfiirdade den l7 september l985.

Riksskatteverket (RSV) har med stöd av förordningen (l978223) med

bemyndigande för riksskatleverket att meddela föreskrifter för varde-

ring av bilförman beslutat meddela följande föreskrifter.

1 § Förmånsviirden

   

Köi'striiekor -499 500 50l - I 000 l 00I - I 500
i mil 999 l 499

Kronor Totalt Per mil Totalt Per mil Totalt

Prisklass

årsmodell

IA l984 - l) W 700 + 6,00 M 000 + 0,00 l7 000

l980- l983 l) 8 300 + 6,40 l | 500 + 0,80 M 900

H! 1984- I) I I 800 + 7,00 IS 300 + 6.00 IX 300
l980- l983 l) 8 900 4- 6,40 l2 100 + 7.00 IS 600

Il l9b'4 - l) l3 000 + 7,40 |7 300 + 0,00 20 000

l930 - l9b'3 l) H) 200 + 0,80 H 000 + 7,00 H 400

lll 1984-_ I) IS 800 + 8,60 20 l()() + 7,40 23 800
l980 - l933 I) l2 000 + 7,80 IS 900 4- 8,40 20 l00

l\' l9.\'4 -- I ) 20 700 + I0,00 20 000 -l 8.80 30 400

I9ls'0 w l983 l) IS 500 + 9,40 20 200 + |0,20 25 300

\-' l9l<4 - I) 24 000 + |2.20 301700 4- l0.40 35 900

NSU» WR] I) IS 200 + l0,( 0 23 500 + l2.00 29 500

\ I l984 I ) 32 700 -l- I5.40 40 400 + I2,( 0 40 700
|0.\'0- mm I ) 24 |00 + |3_00 30 600 + kl.80 3x 000

 

l) Milkostnatlen lör privata köislriiekor understigande 500 mil. heliikn'ds 59'"
I 500 ;M liirtnáinsxiirtlel för 500 mil.
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Sid 2 (3)

RSFS 1985:25 _. _.
Korstraekor 1 501 - 2000 2 001 - 2 500 2 501 -

i mil 1 999 2 499

Kronor Per mil Totalt Per mil 'l'otalt Per mil

Prisklass/

årsmodell

1A 1984 - + 5,80 19 900 + 6,7 23 000 + 6,20

1980- 1983 + 6,60 18 200 + 7,2 21 800 + 7,20

IB 1984- + 6.00 21 300 + ,- 24 400 + 6,20

1980 - 1983 + 6,80 19000 + 7,20 22 600 + 7,20

11 1984- + 6.40 23 800 + 6.80 27 200 + 6.80

1980-1983 -1- 7,40 21 100 + 8,00 25 100 -1- 8,00

111 1984- + 7.40 27 500 + 7,60 31 300 + 7,60

1980- 1983 + 8,40 24 300 + 8.80 28 700 + 8,80

W 1984- + 9,00 34 900 + 9,20 39 500 + 9,20

1980-1983 + 10,20 30 400 + 11,00 35 900 + 11,00

V 1984 -- -1- 10,20 41 000 -1- 10.00 46 300 '1- 10.60

1980- 1983 + 1 1,60 35 300 + 12,60 41 (300 -1 12.60

Vl 1984- -1- l2,40 52 900 1- 13.00 5.9 400 + 13,00

1980-1983 + 14.20 45 100 + 15,60 52 900 + 15,60

 

För bilar av årsmodell 1979 eller tidigare beräknas förmånsvärdet till tre

ljärt'ledelar av förmånsvärdet för nyare (_ 1984 års modell och yngre) bilar.

2 § För bilar vars nyanskaffningspris inte oväsentligt överstiger

200000 kr beräknas förmfmsvärdet på så sätt att förrminsvärdet for

prisklass Vl Ökas med visst belopp. Tillägget beräknas utifrån den del av

nyanskaffningspriset för senaste årsmodell som Överstiger 200000 kr.

Tillägget beräknas till 1/'10 av denna skillnad för bilar av årsmodell 1984

eller yngre årsmodell och till 1/20 av denna skillnad för bilar av äldre

årsmodell.

3§ Har företagslet'lare i fi'nnansföretag eller honom närstående person

fått utnyttja bil som är betydligt dyrare än vad som kan anses erforderligt

med hänsyn till företagets verksamhet skall om storleken av de merut-

gifter som belastat eller kommer att belasta företaget inte kan visas

förmi'tnsvärdet enligt 1 § höjas med följande belopp.

lnrforderlig bil företagets bil motsvarar
med hänsyn till löre- ' " ' r
lagets verksamhet prisklass IV prisklass V prisklass \'l

 

l'risklass Ill 3 Son 5 Son s 000

Prisklass IV -- -1 000 7 000

l'risklass V --- - 5 500
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Om anskaffningskostnaden är högre än 200 000 kr skall förmånsvärdet

höjas ytterligare 1/10 av den del av bilens anskaffningskostnad som

överstiger 180 000 kr. För äldre bilar (årsmodell 1979 eller tidigare)

medräknas endast hälften av ovan angivna värden som tillägg vid förmåns-

beräkningen.
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,Riksskatteverkets meddelanden
ISSN11282-3837

 

Serie Dt Direkt skatt - Taxering

Riksskatteverkets anvisningar m m RSV Dt
för värdering av förmån av fri och delvis fri bil vid 1985:14
inkomst av tjänst att tillämpas vid 1986 års taxering;

Utkom från trycket

Riksskatteverket (RSV) har med stöd av 3§ förordningen (1970:752) den 5 novembef1985

med instruktion för riksskatteverket beslutat meddela följande anvis-

ningar m in för värdering av förmån av fri och delvis fri bil vid inkomst

av tjänst att tillämpas vid 1986 års taxering.

1 Inledning

1.1 Allmänt om lagstiftningen m m

RSV har med stöd av förordningen (1978:23) med bemyndigande för

riksskatteverket att meddela föreskrifter' för värdering avbilförmån

meddelat föreskrifter för värdering av förmån av fri och delvis fri bil vid

inkomst av tjänst.

Värdet av fri eller delvis fri bil skall enligt anvisningarna till 42§

kommunalskattelagen (KL) bestämmas enligt schablon på grund av

genomsnittliga faktiska kostnader för innehav av bilar i olika pris- och

åldersklasser vid olika årliga körsträckor. Bilen skall anses ha körts

minst 1 000 mil i privat bruk under året om inte den skattskyldige kan

göra sannolikt att den privata körsträckan har varit kortare.

Av förarbetena (prop 1977/78:40) till 42 § KL framgår följande.

Utgångspunkten för värderingen är att förmånsvärdet skall motsvara

den inbesparing av kostnader som förmånshavaren gör genom bilför-

månen. Det skattepliktiga förmånsvärdet bör följaktligen motsvara de

kostnader förmånshavaren skulle ha haft om han själv ägt bilen. Det är

emellertid inte möjligt att i varje enskilt fall göra en exakt beräkning av

dessa kostnader. Värderingen måste i stället ske efter vissa schabloner.

Dessa grundas på uppgifter om genomsnittliga faktiska kostnader för

bilar i olika pris- och åldersklasser vid olika årliga körsträckor.

1.2 Skattepliktig bilförmån

1 42 § KL anges att med bilförmån förstås sådan förmån att för privat

bruk få utnyttja bil som tillkommer skattskyldig på grund av anställning

'Jfr RSI'S 1985:25
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eller uppdragsft'irhåIlande eller av annan liknande grund. l prop l977/

78:40 anges att bilförmån föreligger även i de fall förmånshavaren

tillhandahåller s k Ieasingbil eller då skattskyldig på grund av anställ-

ning. uppdragsförhållande, medlemskap i förening eller liknande kun-

nat erhålla förmånligt hyresavtal.

Anvisningar:

Skatteplikt bör anses föreligga även om avtalet ingåtts med

annan än förmånsgivaren tex med utomstående uthyrningsfö-

retag, om det föreligger ett samband mellan det förmånliga

hyresavtalet och anställningen eller uppdragsförhållandet.

Som skattepliktig bilförmån torde räknas även sådana fall där

förmånligt hyresavtal erhållits beroende huvudsakligen på att

bilen även skall utnyttjas i betydande omfattning för reklamän-

damål.

Även i fall då den skattskyldige själv äger bilen kan en med

bilförmån jämställd förmån föreligga. bör vara fallet om

bilen p g a anställnings- eller uppdragsförhållande har förvär-

vats på mycket förmånliga villkor t ex genom fördelaktigt åter-

köpsavtal och om avtalet reelltysett innebär att bilen kunnat

innehas på ett med bilförmån jämförligt sätt. Sådant avtal kan

tex innebära att den skattskyldige förvärvat bilen av sin arbets-

givare utan att behöva erlägga någon kontant likvid och med

skyldighet att amortera endast obetydliga belopp.

Med bil avses både personbilar och andra bilar som utnyttjas

eller kunnat utnyttjas i huvudsak för personbefordran (t ex lätta

lastbilar med skåpkarosseri). För andra bilar får värdet av privat

nyttjande beräknas efter en prövning i varje enskilt fall.

Värderingsprinciper

Kostnadsberäkningar

Anvisningar:

Kostnaden för bil är beroende dels av vissa årsbundna kostna-

der såsom värdeminskning, skatt, försäkring, kapitalkostnad

och finansieringskostnad dels av milbundna kostnader såsom

bensin och reparation. Kapitalkostnad beräknas efter en viss
procentuell andel av genomsnittliga nyanskaffningspriset för

senaste årsmodell i respektive prisklass. Finansieringskostnad

beräknas efter en justerad marknadsränta på bilens värde.

Det föreligger ett klart samband mellan en bils nyanskaff-

ningspris och de årsbundna kostnaderna, dvs ju högre bilens

nyanskaffningspris är desto högre blir de årsbundna kostnader-

na. Det föreligger som regel motsvarande samband mellan bi-

lens prisklass och de milbundna kostnaderna.
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Värderingen av bilförmån kan därför som regel ske utifrån i

huvudsak två faktorer, nämligen bilens prisklass och antalet

körda mil.

l nedanstående tabell anges de i RSVs föreskrifter (RSFS 1985:25)

fastställda förmånsvärden som för i föreskrifterna angivna prisklasser

och körsträckor skall tas upp som skattepliktigt förmånsvårde. Värdena

har beräknats med utgångspunkt från att samtliga kostnader för bilen

har betalts av annan än förmånshavaren (dvs helt fri bil). Tabellbelop-

pen motsvarar således vad det genomsnittligt under inkomståret skulle

ha kostat att äga och köra en bil i viss prisklass ett visst antal mil.

l tabellen anges olika värden för nya och äldre bilar inom respektive

pris- och körsträckeklass.

Anvisningar:

Med nya bilar avses de två senaste årens modeller (vid 1986 års

taxering bilar av årsmodell l984 eller senare). Med äldre bilar

avses två t o m sex år gamla bilar, dvs vid l986 års taxering bilar

av årsmodell l980- l983. För bilar som är av äldre årsmodell än

de i tabellen angivna bör lägre värde åsättas (se punkt 5 tredje

stycket av anvisningarna).

RSV har genom meddelade föreskrifter (RSFS I985z25) fastställt föl-

jande förmånsvärden (tabellbelopp) för 1986 års taxering.

   

Körslräckor -499 500 50l - I 000 l 00l - l 500

i mil 999 l 499

Kronor Totalt Per mil Totalt Per mil Totalt

Prisklass/

årsmodell

IA l984- l) H) 700 + (1,60 l4 000 + (1,00 I7 000

l980- l983 8 300 + (1,40 | I 500 + (1.80 M 900

IB I984- I) I I 800 + 7,00 |5 300 + (1,00 IS 300
l980- l983 l) 8 900 + (1,40 l2 l00 + 7,00 |5 (100

ll l93-l- l) l3 (100 + 7,40. l7 300 + (1,00 20 (100

|980- l983 I) H) 200 + (1,80 l3 (100 + 7,60 l7 400

Ill l984- I ) IS 800 + 8,60 20 100 + 7.40 23 800
l980- I983 l) l2 000 + 7,80 IS 900 + 8.40 20 |00

W 1984 -- I) 20 700 + |0,( 0 20 000 + 8.80 30 400
l980-v- l933 l) l5 500 + 9,40 20 200 + l0,20 25 300

\" l9S-l -- |) 34 (100 + 3.20 30700 + |0,40 35 900

l9b'0-- l983 l) lb' 200 + l0.(10 23 500 + |2,00 29 500

\'l l9.\'-l - l ) 32 700 + l5.40 40 400 + l2,(10 46 700

NSU . WS] ll 34 |00 + l3.00 30 (100 -l- l4,30 38 000

 

I) Milkostnadcn for privala körsträckor understigande 500 mil. beräknas som
l 500 m förmånsvärdet för 500 mil.
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Körsträckor 1 501- 2000 2 001 - 2 500 2 501 -
i mil 1 999 2 499

Kronor Per mil Totalt Per mil Totalt Per mil

Prisklass/
årsmodell

[A 1984- + 5,80 19900 + 6.20 23000 + 6,20
1980-1983 + 6,60 18200 + 7.20 21800 + 7,20

IB 1984- + 6,00 21300 + 6.20 24 400 + 6,20
1980- 1983 + 6,80 19 000 + 7.20 22 600 + 7,20

11 1984- + 6,40 23 800 + 6.80 27 200 + 6.80
1980-1983 + 7,40 21 100 + 8,00 25100 + 8,00

111 1984- + 7,40 27 500 + 7,60 31300 + 7,60
1980-1983 + 8,40 24300 + 8,80 28 700 + 8,80

W 1984- + 9,00 34900 + 9,20 39 500 + 9.20
1980- 1983 + 10,20 30 400 + 1 1,00 35 900 + 1 1,00

V 1984- + 10,20 41000 + 10,60 46 300 + 10,60
1980- 1983 + 1 1.60 35 300 + 12,60 41 600 + 12,60

V1 1984- + 12,40 52900 + 13,00 59 400 + 13.00
1980-1983 4» 14,20 45100 + 15,60 52900 + 15,60

 

RSV har i föreskrifter (RSFS 1985:25) indelat flertalet på marknaden

förekommande personbilar och vissa lätta lastbilar i prisklasser. l bila-

ga 1 lämnas en förteckning över dessa bilar och prisklasser.

2.2 Värdering av bilförmån i de fall bilen anskaffats huvudsakli-

gen för privat bruk.

l anvisningarna till 42 § KL anges Kan bil antagas ha anskaffats helt

eller huvudsakligen för den skattskyldiges privata bruk, skall värdet av

förmånen bestämmas till ett belopp motsvarande hela eller den huvud-

sakliga delen av de bilkostnader som har päförts företaget, dock att

värdet icke på grund härav fär bestämmas till lägre be10pp än det som

framkommer vid en värdering enligt sehablon .

A nvisningar:

Om bilförmän lämnats till en större grapp anställda eller till ller-

talet anställda inom ett företag trots att dessa inte har något

egentligt behov av bil för tjänsteresor. fär detta i regel antas inne-

bära att bilen anskaffats helt eller huvudsakligen för privat bruk.

Motsvarande situation fär anses föreligga i de fall fämansfö-

retag anskaffar bil trots att behovet i företaget av transporter

m m är förhållandevis obetydligt. l sadana fall fair i regel bilen

anses huvudsakligen anskaffad för företagsledarens privata

bruk, om inte bilen utnyttjats för privat bruk av annan delägare

eller anställd i företaget.
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Av 35 ,5 l a mom KL framgår bl a att om fåmansföretag anskaffar bil

eller annan lös egendom som uteslutande eller så gott som uteslutande

är avsedd att utnyttjas för företagsledarens eller någon honom närståen-

de persons privata bruk skall företagsledaren beskattas för belopp mot-

svarande anskaffningskostnaden som inkomst av tillfällig förvärvsverk-

samhet. Om sådan beskattning skett med anledning av företagets an-

skaffning av bilen. bör förrminsvärdet beräknas endast utifrån de kost-

nader som belastat företaget för bilens privata bruk exempelvis i form av

bensin, reparationer 0 d.

Fåmansföretag är enligt 42 § 5 mom taxeringslagen (TL) skyldigt läm-

na de uppgifter som är erforderliga för attbl a företagsledare skall kunna
beräkna sinaskattepliktiga inkomster från företaget t ex för värdering av

förmån av fri bil.

3 Schablunmässig värdering enligt tabell

3.! Prisklassificering

An visningar:

Vilken prisklass en viss bilmodell skall hänföras till bör som

regel bedömas utifrån nyanskaffningspriset. Med nyanskaff-

ningspris avses cirkapriset för inkomstärets årsmodell. Enbart

det förhållandet att bilen inköpts begagnad eller att bilen in-

köpts ett tidigare år för ett lägre pris än nypriset på senaste

årsmodell bör inte föranleda avvikelse från tabellens prisklass.

Å andra sidan bör bilen som regel inte placeras i högre prisklass

därför att bilens anskaffningskostnad är högre till följd av att

bilen försetts med särskild utrustning såsom bandspelare eller

dragkrok.

l RSVs föreskrifter (RSFS l985:25) anges till vilken prisklass de

vanligast förekommande bilmodellerna av årsmodell l985 hänförts (se

bilaga I).

Vidare anges i dessa föreskrifter

(m bilmodeller som tidigare klassificerats men som inte längre finns

medtagna i angivna prisklasser hänförs till den prisklass de placerats i

vid den senaste klassiñceringen

an bilmodeller som tidigare inte klassficerats och som inte heller finns

medtagna i angivna prisklasser hänförs till den prisklass de med hänsyn

till cirkapriset för inkomstårets årsmodell är hänförliga till

samt all bilmodell som inte saluförts under inkomståret hänförs till
prisklass för motsvarande bilmodell.

.-1 H visningar:

Bilar upp till och med högsta prisklassen bör alltid anses hänför-

liga till någon av de angivna prisklasserna.

För värdering av dyrare bilar se punkt 5.5.
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redning om privat körsträcka

ned tillämpning av angivna tabellvården bedöma bilförmånens,

ävs uppgift om hur mycket bilen utnyttjats för privat bruk under

året.

A n visningar:

Till privat bruk bör hänföras allt utnyttjande av bilen förutom

de resor som företas i tjänsten åt den arbets- eller uppdragsgi-

vare som tillhandahåller förmånen. Sålunda räknas både resor

mellan bostad och arbetsplats och resor som företas åt* annan

uppdragsgivare som privata resor.

Här bilen även utnyttjats i t ex skattskyldigs egen rörelse eller

jordbruk bör även detta utnyttjande räknas som privat vid vår-

dering av bilförmån. Å andra sidan medges i inkomstslaget

rörelse respektive jordbruk avdrag med den del av förmånsvär-

det som motsvarar bilens utnyttjande i dessa förvärvskällor.

Den skattskyldige bör genom löpande förda noteringar kun-
na ange i vilken omfattning bilen utnyttjats för privat bruk.

Kravet på löpande förda anteckningar om antalet körda mil kan

normalt begränsas till att avse enbart resorna i tjänsten. I den

mån .tillförlitlig uppgift om bilens totala användning under året

kan lämnas, dvs om det privata nyttjandet kan framräknas med

ledning av dessa uppgifter och anteckningar om bilens mätar-

ställning vid inkomstårets början och slut, bör den skattskyldi-

ges uppgifter godtas även om några löpande anteckningar inte

finns om privatkörningen. Detta förutsätter dock att de lämnade

uppgifterna kan visas motsvara en sannolik privatkörning rned

hänsyn till omständigheterna i övrigt.

Företagsledare i fåmansföretag bör däremot alltid föra löpan-
de noteringar om såväl tjänste- som privatresor. Av noteringar

om tjänsteresor bör förutom körsträcka även framgå besökta

orter, företag 0 d.

4 Schablonmässig beräkning av privat körsträcka

Anvisningar:

Om det privata nyttjandet inte kan beräknas med ledning av

löpande förda noteringarfår körsträckan schablonmässigt be-

räknas el'ter viss minsta längd beroende på omständigheterna i

det enskildagfallet.

4.! Generell regel om lägsta körsträcka

l anvisn

I 000 mi

ingarna till 42§ KL anges att bilen skall anses ha körts minst

1 i privat bruk under året, om icke den skattskyldige kan göra

sannolikt att den privata körsträckan har varit mindre.
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Anrimingur: RSV Dt 1985:14

Kommunalskattelagens anvisningar bör tillämpas i de fall då

inga begränsningar i dispositionsrätten föreligger. Körsträekan

bör inte anses ha understigit I 000 mil enbart därför att bilen

använts i tjänsten eller att det funnits möjlighet att utnyttja

annan bil för privat bruk.

Lägre värde än i tabellen angivetbelopp för 500 mils körning

bör inte godtas om inte särskilda skäl föranleder det.

4.2 Bilen utnyttjas inte regelmässigt för tjänsteresor

Den vid punkt 4.l angivna generella lägsta minimisträckan för privat

bruk på I 000 mil understiger betydligt den genomsnittliga körsträckan

för personbilar i allmänhet. Denna förhållandevis korta körsträcka på

I 000 mil får emellertid ses mot bakgrund av att förekomsten av tjänste-

bil fram till för några år sedan i första hand fick antas ha föranletts av

ett betydande behov av bil för tjänsteresor. Antalet sådana bilar som

främst har till syfte att tillgodose ett privat nyttjande har dock ökat

kraftigt under senare år.

.ll n visningar:

Värderingen bör därför i dessa fall i möjligaste mån ske med

utgångspunkt i en jämförelse med vad eget bilinnehav skulle ha

kostat.

Arten och omfattningen av tjänsteanvändningen kan ge led-

ning för att bedöma om bilförmånen till sin karaktär är att

jämställa med en kontant löneförmån. Om bilen inte regelmäs-

sigt utnyttjas för tjänsteresor bör därför högre krav ställas på

den skattskyldige i fråga om utredning om det faktiska utnytt-

jandet under året. Normalt bör i sådana fall antas att det privata

nyttjandet för helt år räknat uppgått till lägst I 500 mil om inte

den skattskyldige kan göra sannolikt att körsträckan varit kor-

tare. Kortare körsträcka bör dock inte godtas enbart av den

anledningen att bilen bara använts vid tillfälliga tjänsteuppdrag

och att den i övrigt stått till disposition för sådana uppdrag.

Den omständigheten att bilen inte regelmässigt används i

\ tjänsten torde även underlätta möjligheterna för den skattskyl-

dige att beräkna bilens privata nyttjande under inkomståret.

Den sehablonmässiga uppskattningen av det privata nyttjandet,

dvs i de fall utredning saknas eller är bristfällig. bör därför sättas

vid en nivå som i stort sett motsvarar den genomsnittliga kör-

sträckan för bilar i allmänhet.

4.3 Bilen utnyttjas regelmässigt för tjänsteresor

.'lni'ixningur:

Den generella lägsta körsti'äekan på l 000 mil skall tillämpas om

bilen regelmässigt används för tjänsteresor.
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Frågan om bilen regelmässigt utnyttjas för tjänsten fär som

regel bedömas utifrän företagets behov av transporter samt ar-

ten och omfattningen av verksamheten i övrigt. Ett regelmässigt

utnyttjande i detta avseende fär normalt anses förutsätta att

bilen sä gott som dagligen används i tjänsten. Vidare får ett

regelmässigt utnyttjande anses föreligga om bilens nyttjande för

tjänsteresor är mycket omfattande (som regel mer än I 000 mil

per är) eller att bilen regelbundet utnyttjas för transport av

verktyg. utrustning m m.

Värdet av bilförmän bör sålunda i dessa fall inte beräknas

efter kortare privat körsträcka än I 000 mil om det inte kan

göras sannolikt att körsträckan varit kortare.

4.4 Bilen utnyttjas i betydande omfattning för resor mellan bostad
och arbetsplats

RSV har i särskilda anvisningar (RSV Dt I985: IQ) angett grunderna för

beräkning av avdrag för resor med bil mellan bostad och arbetsplats.

Skattskyldig som ätnjutit förmän av fri eller delvis fri bil och använt bilen

mellan bostad och arbetsplats medges avdrag under de förutsättningar

och i enlighet med de grunder som anges i nämnda anvisningar.

An visningar:

Resor mellan bostad och arbetsplats räknas som privata resor.

Det föreligger normalt ett visst samband mellan dessa resor och

den totala körsträckan för privat bruk. Den totala privata kör-

sträckan blir som regel längre ju längre resorna mellan bostad

och arbetsplats är eftersom det alltid föreligger ett visst behov av

andra privata resor. Den schablonmässiga bedömningen av kör-

sträckan som anges ovan under punkterna 4.l _4.3 bör dock

inte frängäs enbart pä grund av det förhållandet att resorna

mellan bostad och arbetsplats uppgär till högst 500 mil.

Saknas uppgifter om den faktiska ärliga körsträckan bör den privata

körsträckan schablonmässigt beräknas enligt nedanstäende tabell.

__ _- -. _ - .. .._ __ -......___-__.___._.

llilcn används
inte regelmässigt
i tjänsten

Bilen används
regelmässigt
I tjänsten

Årlig total kör-
sträcka mellan

bostad och arbets-

 

plats

mindre än 500 mil I 000 I 500
500-749 mil a) I 500
750-9991110 l 500 a)

I 000- I 249 mil + 500 b) 2 000
I 250 mil eller mer 4» 500 b) + 750 b)

a) Körsträcka motsvarar den dubbla körsträckan mellan bostad och arbetsplats.

b) Rörsträcka motsvarande summan av körsträckan nlcllan bostad och arbets-
plats och den körsträcka som anges i tabellen. l)en körsträcka som anges I tabellen
avser annan privat körning än mellan bostad och arbetsplats.
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5 Avvikelse från tabellvärden i vissa fall

l)e förmänsvärden som anges i form av särskilda tabellbelopp i RSVs

föreskrifter (RSFS I985z25) beräknas med utgångspunkt i vad det skulle

kosta genomsnittsbilisten att äga och utnyttja en motsvarande bil under

inkomstäret. För att i viss mån beakta de faktiska skillnader som förelig-

ger beroende på omstämligheterna i det enskilda fallet fastställs dessa

förmånsvärden till något lägre belopp än vad som motsvarar faktiska

marknadsvärden.

Anvisningar:

Förmänsvärdet bör i normalfallet inte beräknas lägre än vad

som framkommer vid en värdering efter dessa värden.

Jämkning bör t ex inte ske av den anledningen att det privata

nyttjandet i huvudsak utgjorts av resor mellan bostad och ar-

betsplats, eller om det på bilarna förekommit reklamskyltar,

finnanamn och liknande. l vissa fall kan dock skäl föreligga att

beräkna förmånsvärdet med ledning av andra omständigheter

än prisklass om det är uppenbart, att förmånshavaren dispone-

. rat en väsentligt större och dyrare bil än han med hänsyn till sitt

inkomstläge och sina förhållanden i Övrigt skulle hållit sig med,

om han själv skulle stått för kostnaderna. Sådan jämkning bör

dock inte föranleda att värdet beräknas lägre än vad som mot-

svarar värdet för prisklass ll.

För bilar av äldre ärsmodeller än vad som anges i tabellen,

dvs vid 1986 års taxering årsmodell l979 eller tidigare, skall

lägre värde åsättas beroende bl a på att den årliga värdeminsk-

ningen är väsentligt mindre för sådana bilar. Värdet skall i dessa

fall enligt RSVs föreskrifter (RSFS 1985:25) beräknas till tre

fjärdedelar av förmånsvärdet för nyare (1984 års modell och

yngre) bilar enligt tabellen.

Skäl för jämkning kan även anses föreligga om dispositions-

rätten är väsentligt begränsad exempelvis av den anledningen

att bilen regelmässigt utnyttjas för privat bruk av annan person

som inte tillhör den skattskyldiges familj.

Nedan angivna punkter, 5.1- 5.6, utgör ytterligare exempel på sådana

situationer där jämkning får anses motiverad.

5.l Bilen är att jämställa med arbetsverktyg

A n risningar:

Om förmånshavaren kan visa att han med hänsyn till tjänstebe-

hovet varit tvungen att disponera nya eller förhållandevis stora

bilar fär .- om omständigheterna inte föranleder annat - för-

mänsvärdet beräknas som om bilen varit av äldre årsmodell

eller i lägre prisklass. Denna situation får exempelvis anses
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föreligga om bilen i betydande omfattning använts för person.-

befordran av kunder. leverantörer eller liknande. dvs bilen kan

anses framstå som ett led i företagets allmänna representation.

l nu nämnda fall kan förmånshavaren anses ha disponerat en

väsentligt större och dyrare bil än han skulle ha gjort om han

själv hade stått för kostnaderna.

Motsvarande situation får anses föreligga om bilen så gott

som dagligen används för längre tjänsteresor. vilket i regel får

anses vara fallet om den årliga körsträckan i tjänsten överstiger

3 000 mil.

Kännetecknande för nämnda fall är att bilen kan-anses ha

utgjort en form av arbetsverktyg.

Med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall kan i så

fall jämkning ske dels genom att förmånsvärdet beräknas efter

en bil i lägre prisklass, dock inte lägre än prisklass ll, dels genom
att förmånsvärdet beräknasefter bil i högre åldersklass. Även

denna jämkningsregel förutsätter att den anställde disponerar

en väsentligt större och dyrare bil än han skulle ha hållit sig med

om han själv stått för kostnaderna.

5.2 Bilen utnyttjas för transport av verktyg m m

A n visningar:

Om bilen regelmässigt använts för transport av verktyg. utrust-

ning 0 d och detta medfört att det privata nyttjandet avsevärt

begränsats bör det med ledning av tabellen beräknade värdet

minskas, dock med högst 2 000 kr. Sådan jämkning förutsätter

dock att utrustningen 0 d både krävt stort utrymme och att det

är förenat med stora svårigheter att lasta av denna. l de fall

jämkning samtidigt medges enligt punkt 5.! får dock värdet inte

minskas med mer än I 000 kr.

5.3 Förmån under del av året
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Anvisningar:

Om förmånen har åtnjutits under endast del av året kan värdet

normalt beräknas med utgångspunkt i det värde som skulle ha

gällt om förmånen åtnjutits under hela året. Den privata nyttjan-

degraden får vidare antas ha samma omfattning under hela året

som under den tid bilen faktiskt utnyttjats. Det skattepliktiga

förmånsvärdet kan i dessa fall beräknas till så stor del av det

beräknade förmånsvärdet för helt år som motsvarar den tid

under året förmånen åtnjutits.
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5.4 Förmån av delvis fri bil RSV Dt l985zl4

Anrimingmt

l)e förmånsvärden som har angetts för olika prisklasser och

körsträckor utgår från att förmånshavaren disponerar bilen

kostnadsfritt för privat bruk. Om den skattskyldige själv av sin

nettolön betalar vissa utgifter för bilen antingen till förmånsgi-
varen eller någon annan, bör det skattepliktiga förmånsvärdet

beräknas endast utifrån de slag av utgifter som förmänsgivaren

svarat för.

Samma värde erhålls i princip om det anvisade tabellvärdet i

stället minskas med de utgifter som betalats av förmånshavaren.

Om förmånshavaren själv av sin nettolön betalat exempelvis

kostnader för bensin, reparation, skatt, försäkring minskas ta-

bellvärdet med vad som faktiskt erlagts, dock endast till den del

detta belöper på privata resor.

'l'abellvärdet minskas även med eventuell s k fast avgift, som

exempelvis utgår per månad eller per mil (Ieasingavgift 0 (1) och

som betalats av förmt'inshavaren. Eftersom något negativt för-

månsvärde aldrig kan föreligga får minskningen dock motsvara

högst det med ledning av tabellen beräknade värdet. l här avsed-

da fall bör särskild utredning alltid lämnas som skall visa dels

hur förmånsvärdet beräknats, dels vilka utgifter förmånshava-

ren själv haft för privata resor. l fråga om betalningar till arbets-

givaren bör även framgå på vilket sätt dessa erlagts. Återstående

belopp utgör skattepliktigt förmånsvärde. Till den del kostna-

derna belöper på resor i tjänsten 0 d medges vid inkomstberäk-

ningen avdrag enligt vanliga regler med belopp motsvarande de

faktiska kostnaderna för dessa resor. Eventuella resekostnadser-

sättningar tas å andra sidan alltid upp som inkomst. Detta gäller

således även om arbetsgivaren inte har att lämna uppgift om

sådana ersättningar.

Om den skattskyldige för sitt privata nyttjande erlagt en fast

avgift som avser att täcka även tid efter utgången av inkomståret

bör tabellvärdet minskas även påföljande år om avgifterna ti-

digare inte helt kunnat avräknas.

Mindre utgifter för underhåll, såsom för tvätt avräknas inte

från förmå nsvärdet. Motsvarande gäller i fråga om utgifter för

särskild utrustning (t ex vinterdäck, radio, dragkrok). l-örmåns-

värdet bör vidare aldrig minskas av den anledningen att för-

tminstagaren haft kostnader för garage 0 d beläget i eller i när-

heten av bostaden. Om ga ragct anskaffats så gott som uteslutan-

de med hänsyn till bilens utnyttjande i tjänsten, exempelvis om

bilen speciellt inretts och använts för att förvara dyrbarare ma-

teriel. medges avdrag enligt de regler som i övrigt gäller för

avdrag i inkomstslaget tjänst. Om garage inte behövs av sådan

anledning men förmånsgivaren ändå tillhandahållit garage o d

bör skäligt belopp tas upp som skattepliktig förmån.
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5.5 Dyrare bil än prisklass VI

l RSVs föreskrifter (RSFS l985:25) anges följande.

För bilar vars nyanskaffningspris inte ovåsentligt Överstiger

200 000 kr beräknas förmånsvårdet på så sätt att förmånsvårdet för

prisklass Vl ökas med visst belopp. Tillågget beräknas utifrån den del av

nyanskaffningspriset för senaste årsmodell som överstiger 200 000 kr.

Tillågget beräknas till l/ [0 av denna skillnad för bilar av årsmodell [984

eller yngre årsmodell och till l/20 av denna skillnad för bilar av äldre
årsmodell.

5.6 S k lyxbilar i fåmansföretag

l anvisningarna till 42 § KL anges en särskild vårderingsregel för de fall

en företagsledare i fåmansföretag eller honom närstående person fått

utnyttja bil som är betydligtdyrare än vad som kan anses erforderligt

med hänsyn till företagets verksamhet. I sådana fall skall till det beråik-

nade förmånsvårdet läggas ett be|0pp som kan anses motsvara skillna-

den mellan de faktiska kostnader för bilens användning i verksamheten

och de för verksamheten erforderliga kostnaderna.

Anvisningar:

l vad mån en bil år betydligt dyrare ån vad som kan anses

erforderligt'med hänsyn till verksamheten får bedömas med

utgångspunkt från bl a verksamhetens art och omfattning.

Behov av dyrare bil kan föreligga bl a i större fåmansföretag

med omfattande internationella affärskontakter, dvs därdet

framstår som naturligt att bil utnyttjas i representations- eller

marknadsföringssyfte.

Endast i undantagsfall bör en dyrare bil än i prisklass V anses

erforderlig i fåmansl'öretag. Om dyrare bil utnyttjas iin som kan'

anses erforderlig, bör uppgift låmnas om bla bilens anviind-

ning. samtliga kostnader för bilen som belastat företaget. an-

skaffningstidpunkt samt skålen för anskal'l'ningen.Vid denna

beräkning kan driftskostnaderna för bilen beräknas till vad som

faktiskt belastat företaget. Kostnaden för vårdeminskning bör

diiremot medriiknas med så stort belopp som motsvarar den

verkliga vårdeminskningen under året.
Om det framstår som sannolikt att bilen år betydligt dyrare ån

vad som kan anses erforderligt med hånsyn till verksamheten

bör utredning iiven liimnas om den beräknade kostnaden för en

bil som får anses anpassad till verksamheten. Som regel kan

denna kostnad beräknas med ledning av de tabellbelopp som

anges för bilar i olika prisklasser och för olika körstriickm'.
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Om storleken av dessa merutgifter som belastat eller komtner att RSV Dt |985:I4

belasta företaget inte kan visas skall i stiillet enligt RSVs föreskrifter

(RSFS l985:25) förmånsvåirdet höjas med följande schablonmiissigt be-

räknade belopp.

  

Erforderlig bil Företagets hil motsvarar
med hänsyn till
företagets verksamhet prisklass lV prisklass V prisklass Vl

Prisklass Ill 3 500 5 500 8 000
Prisklass lV - 4 000 7 000
Prisklass V - -- S 500

 

Enligt RSVs föreskrifter (RSFS l985z25) skall, om anskaffningskost-

naden är högre än 200000 kr, förmånsvärdet höjas med ytterligare l/IO

av den del av bilens anskaffningskostnad som Överstiger l80 000 kr. För

äldre bilar (årsmodell l979 eller tidigare) medräknas endast hälften av

ovan angivna värden som tillägg vid förmånsberäkningen.

Dessa anvisningar m m tillämpas vid 1986 års taxering.

RIKSSKATTEVERKET

LENNART NILSSON

Lars Malmberg

(Avdelningen för direkt skatt)
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Följande bilmärken och modeller är exempel på klassindelning.

Prisklass 1 A exempel

Fiat

Ford

Prisklass 1 B exempel

Volkswagen

Volvo

Prisklass II exempel

Alfa Romeo

Audi

Citroen

Fiat

Volkswagen

Volvo

Prisklass III exempel

Alfa Romeo

Audi
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Panda

Ritmo 85, diesel

Uno 55

Uno 70 S

Escort 1.6 XL

Fiesta 1.1 L

Fiesta 1.1 Ghia

Fiesta 1.6 L

Golf C, diesel

Golf CL, diesel

Jetta CL (VW 2706)

340 DL

Alfa 33 TI Q.V.
Sprint 1.5 Q.V

80 CC

BX 16 RS, BX 19 RD

Regatta 100 S

Jetta CL (VW 2716), diesel
Passat GL, diesel

240 DL
360 GLS

Alfa 90 2.0

Alfetta GTV 2.0

Giulietta 2.0

80 CC turbodiesel

80 GTE

100 Avant

100 sedan, diesel



BMW

Prisklass IV exempel

Audi

BMW

Prisklass V exempel

Audi

BMW

Porsche

Saab

Prisklass VI exempel

BMW

Mercedes Benz

Opel
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3181
5181

80 Quattro

80 GTE Quattro
90 sedan

100 CC
100 Avant CC

Coupé GT

320i
320iA
3231
323iA
5201
5201A
524TD
524 TDA
5281
528iA

90 Quattro
100 Avant CC turbodiesel
100 Avant CS Quattro
100 CC turbodiesel
100 CS Quattro
Coupé Quattro Coupé

M5351

924 Coupé

900 Turbo 16

900 Turbo 16 Aero

900 Turbo 16 Lyx
9000 T 16

7281
728iA

230 CE

300 DL Special
300 TD Turbo

Monza GSE 3.0 I

Senator CD 3.0 I
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Riksskatteverkets föreskrifter
för värdering av förmån av fri bil och delvis fri bil vid
beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsâret 1986

utfärdade den 28 november 1985.

Med stöd av 63 a § uppbördsförordningen (1976:626) föreskriver riks-

skatteverket (RSV) följande.

1 § Den disponerade bilen skall hänföras till prisklass i enlighet med

vad som föreskrivits av RSV i RSVs föreskrifter (RSFS 1985:25) för

värdering av förmån av fri och delvis fri bil vid inkomst av tjänst att

tillämpas vid 1986 års taxering.

2 § Förmån av helt fri bil beräknas till följande värden.

  

Pris- och Förmånsvärde av helt fri bil, kronor

ärsklass månad är

1A 1985 - 1 250 15 000

1981 -1984 1020 12240

- 1980 940 11 280

113 1985 - 1 360 16 320

1981 - 1984 1080 12 960

- 1980 1 020 12 240

11 1985 - I 550 18 600

1981-1984 1210 14520

- 1980 I 160 13920

111 1985 - 1790 21480

1981 - 1984 1 420 17040

- 1980 1 350 16 200

W 1985 - 2 310 27 720

1981 - 1984 1 800 21 600

- 1980 1 740 20880

V 1985 - 2 740 32 880

1981 - 1984 2 100 25 200

- 1981) 2 060 24 720

\'| 1985 -- 3 (v00 43 201)

1981 - 1984 2 730 32 760

- 1980 2 700 32 400
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3 § Står förmånstagaren själv för vissa kostnader beräknas bilförmå-
nen till följande värden.

   

Pris- och Förmånsvärde av delvis fri bil då förmånstagaren själv
årsklass betalar

drivmedel, underhåll och drivmedel, under-

kronor reparationer, håll och repara-
kronor tioner. kronor

månad år månad år månad år

1A 1985 - 920 11 040 1 170 14040 840 10080

1981 - 1984 690 8 280 890 10 680 560 6 720

- 1980 610 7 320 760 9 120 440 5 280

18 1985 - 1 030 12 360 1 270 15 240 950 11 400

1981 - 1984 750 9 000 950 11 400 620 7 440

- 1980 690 8 280 850 10 200 520 6 240

11 1985 - 1200 14400 1460 17 520 1 110 13 320

1981 - 1984 870 10 440 1 080 12 960 730 8 760

- 1980 810 9 720 980 1 1 760 630 7 560

111 1985 1 400 16 800 | 690 20280 1 300 15600

1981 - 1984 1 030 12 360 1 260 15 120 870 10 440

- 1980 960 11 520 1 140 13 680 750 9000

IV 1985 - I 860 22 320 2 200 26 400 1 750 21 000

1981 - 1984 1 350 16 200 I 620 19 440 1 170 14040

- 1980 1 280 15 360 I 500 18000 1 050 12 600

V 1985 - 2 230 26 760 2 620 31 440 2 1 10 25 320

1981 - 1984 1 590 19080 1 900 22 800 I 390 16 680

- 1980 1 540 18 480 1 790 21 480 1 280 15 360

V1 1985 - 3030 36 360 3 460 41 520 2 880 34 560

1981 - 1984 2 160 25 920 2 500 30000 1 920 23 040

- 1980 2 130 25 560 2 380 28 560 1 800 21 600

    

4 § Erlägger förmånstagaren avgift eller annan ersättning för bilför-

månen minskas förmånsvärdena för helt eller delvis 1'ri bil med avgiften

eller ersättningen.

5 § Förmånen anses utgå under hel mänad även om den utgår under

endast del av månad.

6§ Disponerar förmånstagaren under en månad bilar tillhöramle olika

pris- och årsklasser, beräknas förmänens värde efter den bil som för-

mänstagaren disponerar längst tid under månaden.

Disponerar förmånstagaren under en månad bilar med olika förmåns-

värden lika länge, beräknas dock förmånens värde som ett genomsnitt

av förmånsvärdena för dessa bilar.
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RSFS 1985:35

Dessa: föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter det att föreskrifterna

enligt uppgift på dem utkommit från trycket och tillämpas vid beräkning

av urbetsgivaruvgift för utgiftsåret l986.

RIKSSKATTEVERKET

LENNART NlLSSON

Lars Malmberg

(Avdelningen för direkt skatt)
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Ägarens näringsgrenstillhörighet enligt svensk standard för näringsgrens-

indelning (SNI-1969)

Näringsområde

Kod Primär benämning

ll Jordbruk, jakt

12 Skogsbruk

13 Fiske, fiskevård

21 Kolbrytning

22 Råpetroleum- och naturgasutvinning

23 Malmbrytning

29 Annan brytning och utvinning

31 Livsmedel-, dryckesvaru- ochtobakstillverkning

32 Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning

33 Trävarutillverkning

34 Massa-, pappers- och pappersvaru- tillverkning; grafisk pro-
duktion

35 Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gum-
mi- och plastvaror

36 Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller

37 Metallframställning

39 Annan tillverkning

41 El-, gas- och värmeförsörjning

42 Vattenförsörjning

50 Byggnadsverksamhet

61 Partihandel och varuförmedling

62 Detaljhandel

63 Restaurang- och hotellverksamhet

71 Samfärdsel

72 Post- och telekommunikationer

81 Bank- och annan finansverksamhet

82 Försäkringsverksamhet

83 Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet

91 Offentlig förvaltning, försvars-, polis- och brandskyddsverk-
samhet

92 Renings-, renhållnings- och rengörings- verksamhet

93 Undervisning, forskning, sjukvård m m

94 Rekreationsverksamhet, kulturell service- verksamhet

95 Reparations-, tvätteri- och annan service- verksamhet

96 Verksamhet vid internationella organisa- tioner, utländska
ambassader o dyl.
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