Fordonsrelaterade skatter/avgifter

38. Sänk karenstiden vid avställning av fordon med fordonsskatt på minst 4 800 kr per år
Regelverk:

Vägtrafikskattelagen (2006:227), 2 kap. 13 §
Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 6 §
Mottagare: Finansdepartement, Transportstyrelsen, Skatteverket

Påverkan på företag idag
Ett fordon som är avställt är inte skattepliktigt. För fordon som har en fordonsskatt på minst 4 800 kr
per år krävs att avställningen varar minst 15 dagar enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) (2 kap. 13
§). Även lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, hänvisar till begränsningen
till 15 dagar (6 §). Lagen gäller t.ex. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blev skattepliktiga före utgången av 2010. Skatteverket kan enligt Vägtrafikskattelagen (2 kap. 21 §) besluta om
nedsättning eller befrielse från fordonsskatt. Detta kan göras självmant eller efter ansökan från skattskyldig. Från och med mars 2021 har husbilar som är nyare än tre år en kortare karenstid på fyra
dagar, denna försvinner dock efter de första tre åren. Att ställa av fordon påverkar också hur mycket
ägaren behöver betala i försäkringskostnad då försäkringsbolaget underrättas om avställningen.
En permanent sänkning av karenstiden skulle underlätta för många företag inom flera branscher,
såsom åkerier, bussföretag, taxi, bensinstationer och hyrbilsföretag. Under vissa perioder på
året har dessa företag mindre att göra och en större flexibilitet skulle möjliggöra ett mer effektivt
nyttjande av fordonen då vissa kan ställas av även i kortare perioder. Däremot är det inte rimligt
att slopa karenstiden helt, då fordon som används kontinuerligt (exempelvis under veckodagarna
men inte på helger) inte bör omfattas. Detta kommer leda till en ökning av antalet av- och påställningar för berörda myndigheter att hantera, men vi bedömer att detta går att automatisera i hög
grad. Se även remissvar i ämnet1.

Åtgärdsförslag
Sänk karenstiden från 15 dagar till fyra dagar vid avställning av fordon med fordonsskatt på minst
4 800 kr per år. Detta bör gälla för de företag som använder fordonen i sin yrkesmässiga trafik
(bussföretag och åkerier), hyrbilsföretag eller bilar som finns för uthyrning på bensinstationer.
Finansdepartementet, Transportstyrelsen och Skatteverket uppmanas meddela att vägtrafikskattelagen ändras för att uppnå en kortad karenstid enligt ovan.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Skatter och avgifter ska tas ut när de motsvarar en prestation/kostnad. Många företag väljer att
ställa av sina fordon i kortare eller längre perioder för att inte behöva betala fordonsskatt och
försäkring. Om företaget ställer på fordonet igen inom 15 dygn, måste de fortfarande betala skatt
från och med avställningsdagen i stället för påställningsdagen om fordonet har en fordonsskatt
på minst 4 800 kr per år, trots att företaget under avställningstiden inte kan nyttja fordonet och
använda det i sin näringsverksamhet.

Kontaktuppgifter
Transportföretagen - Sveriges Bussföretag, Oscar Sundås
08-762 66 75, oscar.sundas@transportforetagen.se
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https://www.transportforetagen.se/contentassets/efd7fba6c4834ff4a13d2e3655af32b3/forslag-om-aterbetalning-av-fordonsskatt-vid-avstallning-av-fordon-kortare-an-15-dagar.pdf?ts=8d7d61f600cdb00&ts=8d7d61f600cdb00
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