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36. Upprätta ett parallellt bonus-malus-system för lätta lastbilar
Regelverk: Vägtrafikskattelag (2006:227)
Mottagare: Finansdepartementet, Skatteverket, Transportstyrelsen

Påverkan på företag idag
Bonus malus-systemet infördes år 2018 för att bidra till omställningen av den svenska fordonsflottan. Genom en incitamentsstruktur erhåller bilar med låga eller inga koldioxidutsläpp en
bonus vid köptillfället medan bilar med högre utsläpp får en förhöjd fordonsskatt (malus) i tre år
från det att fordonet blir skattepliktigt första gången. Tanken är alltså att systemet ska styra konsumenten att investera i nollutsläppande bilar istället för bensin- och dieselbilar.
Idag behandlas personbilar och lätta lastbilar i samma system vilket särskilt missgynnar fordon
som används av olika serviceverksamheter, exempelvis hantverkare och distributionsföretag, eftersom de generellt är både tyngre och större än personbilar. Personbilar och lätta lastbilar har olika
användningsområden, men eftersom de behandlas i samma system kommer de lätta lastbilarna
ofta vara på malus-sidan i systemet – även om de är betydligt mer miljöanpassade än andra likvärdiga modeller.

Åtgärdsförslag
Upprätta ett parallellt system för lätta lastbilar, så att fordon med samma användningsområde
jämförs med varandra. Därefter kan bonus respektive malus räknas ut.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Det finns idag knappt 600 000 lätta lastbilar i trafik, där omkring 80 procent ägs av juridiska personer. Lätta lastbilar är mest förekommande inom byggsektorn. Bonus malus-systemet träffar dock
inte retroaktivt de fordon som redan är i trafik, utan träder i kraft när fordonet tas i trafik. Enligt
Trafikanalys prognos för åren 2022 – 2024 kommer nyregistreringen av lätta lastbilar vara omkring 41 000 – 45 000 per år. Under samma period kommer dieseldrivna fordon fortsatt att vara
dominerande i nybilsförsäljningen, med omkring 80 procent av totalen enligt prognosen. Ett parallellt
system för lätta lastbilar skulle därmed kunna minska kostnaderna för många företag som är i
behov av ett nytt fordon i sin verksamhet.
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