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Bil i företaget 
I huvudsak finns tre olika huvudalternativ: 
 

1. Firmabil 
2. Förmånsbil 
3. Privat bil i tjänsten 

 
Firmabil  
En firmabil är en bil (personbil, skåpbil, pickup eller lastbil) som uteslutande används i 
tjänsten (Skatteverket accepterar 100 mil eller 10 tillfällen med privat användning). För en 
firmabil betalar du inget förmånsvärde eller dylikt, utan företaget står istället för samtliga 
kostnader. Detta gör självklart att detta är det mest förmånliga sättet att disponera en bil för 
företaget. Samtidigt ställer detta mycket höga krav på hur bilen används. För det första bör du 
kunna styrka att den inte används privat. Enklast sker detta genom att du för körjournal. 
Vidare bör du ha en privat bilsituation som tillfredställer Skatteverket. Dvs ni bör äga och 
köra andra fordon i familjen. Bilen ska också parkeras vid företaget och får alltså inte 
användas för resor till och från arbetet.  
 
Förmånsbil 
Avser en bil företaget äger eller leasar, men som du betalar förmånsskatt för att använda 
privat i obegränsad omfattning. Företaget betalar också arbetsgivaravgift på förmånsvärdet. 
Det enda du måste betala själv är drivmedel för privata körningar. Företaget betalar sedan 
samtliga kostnader för bilen. Avseende drivmedelskostnaden finns det två varianter; antingen 
betalar du all bensin privat, och erhåller 9,50 kr milen för körning i tjänsten. (6,50 kr för 
dieselbilar), eller betalar företaget alla drivmedelskostnader och en fördelning görs sedan 
månadsvis i efterhand där du privat tar upp 120 % av marknadsvärdet på din privata andel 
av drivmedelskostnaden. På grund av den lite krångliga beräkningen samt att du måste ta 
upp 20 % extra rekommenderar vi i normalfallet den första varianten för småföretagaren.  
 
Förmånsvärdet schablonberäknas och förutsätter i princip att du väljer att köra en relativt ny 
bil (är den äldre än 4-5 år är det en ganska dyr lösning).  
 
Privat bil i tjänsten 
För körning i tjänsten med privat bil får du 18,50 kronor per mil. Dessa är helt skattefria. Tar 
du ut mer än 18,50 kronor blir det vanlig skatt på resterande belopp. Körningar styrker du 
med körjournal eller noteringar på annat sätt.   
 
Sammanfattning  
Har du möjlighet att disponera en bil bara för företaget är firmabil det bästa alternativet. Om 
du föredrar (och har ekonomiska möjligheter) att ha en relativt ny bil kan förmånsbil vara ett 
alternativ som brukar bli lite billigare privatekonomiskt än att äga bilen själv. Framförallt 
skapar du en privatekonomisk trygghet när du vet att alla reparationsräkningar, service etc 
kan betalas med firmans pengar.  
 
Momsregler 
För att kunna få momsavdrag vid bilköp krävs att det är en lastbil eller pickup med fristående 
flak. Kolla med bilförsäljaren vad som gäller för den specifika modell du kan vara intresserad 
av. För personbilar är momsen aldrig avdragsgill vid köp. Dock kan man dra av ½ momsen 
vid leasing av personbil. Detta gör att merparten av alla företagsägda personbilar leasas. 
Momsen på samtliga andra kostnader för bilen är avlyftbar.  


