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Fram till 31 december 2019 kl 23:59
Fordon som tas i trafik/skattepliktiga första gången 
• Fordonskatten beräknas utifrån fordonets lägsta CO2-

värde*.
• Fordon med CO2-värde* upp till 60 g/km eller gas som 

drivmedel är kandidat för bonus (10.000-60.000 kronor)

*Blandad / viktad blandad registrerat på fordonet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Malusen återfinns i vägtrafikskattelagen (SFS 2006:227).Bonusen är reglerad i förordningen om klimatbonusbilar (SFS 2017:1334) Punkt 1Malus ca 850 miljoner extra årligen, dvs 1 års försäljning av Malusfordon = totalt på 3 år ca 2,5 miljarderPunkt 2Bonus -> Fungerat bra Beslutskörningen sker 6 månader + 11 dagar efter förvärvsdatumet för den som var registrerad som ägare vid första påställningen. Om det blir bifall sker initieringen av utbetalningarna på tisdagar och torsdagarUrsprunglig Budget för Bonus klaras inte. Höstbudgeten (100 miljoner till) ger utrymme för att kunna betala ut till allaBudget 2020 ökar med 130 miljoner jmf med original 2019-> Positivt utifrån målet/budget(Regelverk styr, tex kring ombyggnationer och typgodkännande. Vi har inte fått någon kännedom om förändringar)
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Från och med 1 januari 2020 kl 00:00
Fordon som tas i trafik/skattepliktiga första gången 
• Fordonskatten beräknas utifrån fordonets högsta CO2-

värde*.
• Fordon med CO2-värde* upp till 70 g/km eller gas som 

drivmedel är kandidat för bonus (10.000-60.000 kronor)

*Blandad / viktad blandad registrerat på fordonet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Punkt 1Skatten beräknas inte på mätmetod utan det värde som finns registrerat i Vägtrafikregistret (registrerat på fordonet). OBS! Förregistrerade bilar visar en FS baserat på lägsta CO2 fram till körning efter nyårshelgerna, viktigt att tänka på om tittar i systemet. Använd beräkning om ställer på bil i trafik första gång 1-2 januari. Mer information kommer på TS-hemsidaInformation på TS-hemsida. Punkt 2Ny Bonusnivå, pågående arbete, vi jobbar på det och återkomma med mer information på hemsidan inkl tex räknesnurraInte statistik klar av antalEv punkt 1 eller vid tillfälleStatistiken baseras på nya Malusfordon som har första gången i trafik mellan 1/1 och 31/5 2019. Om samma fordonspark skulle säljas 1/1-31/5 2020 så skulle vi få följande förändring gällande fordonskatteuttaget då fordonskatten baseras på högsta CO2-värdetTotal årlig fordonskatt lägsta CO2 	Total årlig fordonskatt högsta CO2668 863 266			997 718 966Ökning kronor			328 855 700Ökning %			49,2%Totalt antal fordon:                   125.642 styckenPåverkas inte:                              15% Påverkas (=ökad):                      85% Största kr-ökning:                      10.727 kronor (9.928 kronor till 20.655 kronor, Viss modell av Ford Transit)Medianökning                             2.754 kronorMedelökning                               2.617 kronorStörsta %-ökning:                      594 %  (442 kronor till 3.066 kronor)
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