Hur planerar ni inför Bonus malus?
Höjd fordonsskatt from 1 juli 2018
Den 15 december 2017 tog riksdag beslutet angående den nya vägskattesystemet
Bonus malus. Detta är en i rad av de beslut som kommer att fattas för att Sverige
skall vara fossilfri år 2050.
Redan from den 1 januari 2018 gäller de nya reglerna kring bilförmån. Trängselskatten
lyfts ut ur förmånsvärdet och föraren beskattas för sina privata passager i vägtullarna.
Under sommaren kommer Bonus malus. Det nya systemet för vägtrafikskatt, omfattar
samtliga fordon upp till 3 500 kg och registreras from 1 juli 2018. Systemet premierar
drivmedelssnåla bilar och bestraffar de fordon med en högre utsläpp.
Bonusen beräknas utifrån mängden koldioxid fordonet släpper ut. Lägsta bonusen är
10 000 kronor och ges till gasbilar. Där har Volkswagen en vinnare i form av Caddy och
Caddy Maxi TGI.
Nya fordon som drivs med fossila drivmedel kommer att straffbeskattas (Malus) från 96
gram koldioxid per km med 82 kronor per gram upp till 140 gram. Därefter ökar skatten till
107 kr per gram. Eftersom att det nya systemet inte tar hänsyn till transportnyttan,
dvs lastkapacitet eller antalet passagerare så slår det hårdare mot transportbilar.

En Caddy med CO2 utsläpp på 117 g/km får en ökad kostnad för företaget på 2 580 kr/år.
En Transporter med CO2 utsläpp på 164 g/km får en ökad kostnad för företaget på 5 219 kr/år.
En Crafter med CO2 utsläpp på 204 g/km får en ökad kostnad för företaget på 7 958 kr/år.
Bonus-malus omfattar inte bilar som registrerats före 1 juli och gäller bara i tre år för att
sedan återgå till mer lik dagens skattenivåer. Men klart är att de nya reglerna kommer att
bli kännbara för företag med en större vagnpark. Många av lätta lastbilsmodeller får mer än
fördubblad årlig fordonsskatt.
Det finns många sätt att hantera Bonus malus. Volkswagen rekommenderar att man på
företagen ser över och inventerar sin vagnpark samt införa en ersättningsplan och planera
sina byten före och efter 1 juli 2017.
Dessutom är det viktigt att poängtera sannolikheten att många transportbilskunder som
vill byta bil under första halvåret 2018 och som i sin tur riskerar att skapa flaskhalsar främst
i logistikkedjan och hos påbyggare. Därmed är beslut om ersättningar och beställningar ske
omgående om man vill säkerställa att registrering innan den 1 juli 2017 äger rum, speciellt
vid större anpassningar av fordonet.

Vi på Volkswagen Transportbilar Göteborg bjuder in dig
till ett kostnadfritt seminarium angående Bonus malus.
Vi får många frågor från våra kunder och samarbetspartners om
regeringens beslut till Bonu malus, skatt och ändrad beräkning av
bilförmån som träder i kraft redan den 1 juli 2018. Detta får konsekvenser för TCO, bilpolicy, trängselskatt, bilval m.m. För att reda ut
detta så bjuder vi in till ett gemensamt seminarium för att dela med
oss utav vår kunskap, där ni har möjlighet att ställa frågor.

När: 24 januari 2018
7.30- 8.00 Mingel med frukost
8.00- 9.30 Bonus malus
Var: Volkswagen Sisjön
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Kvällsservice!
För dig som är helkund hos
Volkswagen Transportbilar i Göteborg.
Vi gör service på din bil utan
att det påverkar din arbetsdag.
Du som köper din bil och servar den hos oss kan lämna in
din bil på service i slutet av arbetsdagen och hämta den
på morgonen dagen därpå!

Lämna din bil fram till 18.00 och
hämta den 06.45 dagen därpå!
VW Sisjön Tel. 031-750 17 60
VW Aröd Tel. 031-381 88 00
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VD på Ynnor och konsult

