
Toyota Personalbil 
- ett fördelaktigt 
erbjudande för alla



Toyota Personalbil en risk- och kostnadsfri 
finanseringslösning för arbetsgivaren
Inom Toyota strävar vi alltid efter att ligga i framkant - både när det gäller teknik och
kundfördelar. Vårt långsiktiga arbete har också resulterat i marknadens mest nöjda
bilkunder. En av våra satsningar på företag är Toyota Personalbil. 

Inom Toyota Financial Services vet vi att våra kunder sätter stort värde på trygga och enkla 
finansieringslösningar. Det tar vi fasta på när vi utvecklar våra tjänster. Vår målsättning är att 
det ska vara en bra finansieringslösning utan att ta upp arbetsgivarens arbetstid. 
Toyota Personalbil gör det möjligt för dig som arbetsgivare att utan risk eller extra kostnad 
erbjuda all din personal att köra en ny bil.

Unikt miljötänk
Varje dag investerar vi över 50 miljoner kronor
i olika projekt för att främja en bättre miljö. Våra
hybridbilar är också miljöbilsklassade enligt nya
regler 2013, och därmed skattebefriade i fem
år. Bra för dig som vill att ditt företag inte bara
visar engagemang för miljön, utan också gör
något i praktiken.

Bekymmersfri personalförmån
Toyota Personalbil är en personalförmån som den 
anställde får disponera mot ett bruttolöneavdrag. 
Hur stort avdraget blir beror på bilmodell,
utrustning och körsträcka som den anställde väljer. 
Värdet av förmånen med Toyota Personalbil 
beskattas enligt de regler som gäller för bilförmån.
Oavsett bilmodell är avtalstiden 36 månader. Om du 
som arbetsgivare önskar kan vinterhjul och viss övrig 
extrautrustning göras obligatorisk.

Fördelar för arbetsgivaren
> Möjlighet att erbjuda alla i personalen ny bil utan 
någon som helst risk för företaget
> Kostnadsneutralt
> Enhetlig framtoning från arbetsgivaren
> Personalen åker i nya bilar, dvs både säkert och 
miljöriktigt
> Enkel administration med löneinformation varje 
månad med förmånsvärden och 
bruttolönelöneavdrag samt alla bilkostnader samlade 
på en faktura.

Unikt betalningsskydd
Som arbetsgivare tar du ingen risk eftersom 
betalningsbefrielse inträder vid:
> tjänstledighet
> föräldraledighet
> sjukdom
> uppsägning från den anställde
> dödsfall

Efter avtalstidens slut
När avtalstiden upphör återlämnas bilen inklusive all 
utrustning till Toyotaåterförsäljaren. Förutsatt att bilen 
är i normalt skick och körsträckan överensstämmer 
med den överenskomna tillkommer inga extra kost-
nader. Den anställde har även möjlighet att diskutera 
med återförsäljaren om köp av bilen. Om anställningen 
upphör före avtalstidens utgång måste bilen
återlämnas till Toyotaåterförsäljaren senast den dag 
anställningen upphör.



Toyota Personalbil ett bekymmersfritt 
bilinnehav för din personal
Toyota Personalbil är en bilförmån för berörd personal, där månadsavgiften
betalas via avdrag på bruttolönen. Värdet av förmånen med
Toyota Personalbil beskattas enligt gällande regler för bilförmån.
Bruttolöneavdraget kan justeras både uppåt och nedåt om den faktiska körsträckan
skiljer sig från den som den anställde har angivit. Det kan också bli
aktuellt med en justering om skattereglerna för förmånsbil ändras.

Fördelar för den anställde
> Ingen oro för andrahandsvärde
> Värdeminskning, service, garantireparationer, 
bilförsäkring samt vägtrafikskatt ingår. 
> Betalning via bruttolöneavdrag
> Ingen kontantinsats
> Får del av arbetsgivarens ofta fördelaktigare 
upphandlingsvillkor
> Gynnsamma moms- och skatteeffekter gör det 
billigare än att äga bilen privat. Ingen kontantinsats 
och samma avdragsregler som vanligt även om avdra-
get i kr/mil skiljer sig åt.

Att tänka på
> Förmånsvärdet beräknas efter de regler som gäller 
för förmånsbeskattning av fri bil. Jämkning till 75% kan 
göras vid tjänstebilskörning om 3 000 mil per år. 
> Den anställdes pension kan påverkas eftersom 
bruttolöneavdraget innebär sänkt bruttolön, medan 
bilförmånen är pensionsgrundande i
det allmänna pensionssystemet.

Att beställa en Personalbil
Så snart arbetsgivaren har tecknat avtal om Toy-
ota Personalbil kan den anställde kontakta Toyo-
ta-återförsäljaren som hjälper till med en personlig
kalkyl. Kalkylen visar bruttolöneavdrag samt total net-
tokostnad inklusive förmånsvärde. Därefter ansöker 
den anställde och skriver avtal med arbetsgivaren,
som sedan beställer personalbilen hos 
Toyotaåterförsäljaren

Efter avtalstidens slut
När avtalstiden upphör återlämnas bilen inklusive all 
utrustning till Toyotaåterförsäljaren. Förutsatt att bilen 
är i normalt skick och körsträckan överensstämmer 
med den överenskomna tillkommer inga extra kost-
nader.

Den anställde har även möjlighet att diskutera med 
återförsäljaren om köp av bilen. Om anställningen 
upphör före avtalstidens utgång måste bilen
återlämnas till Toyota-återförsäljaren senast den dag 
anställningen upphör.



Toyota är en av världens största biltillverkare. Det främsta skälet 
till framgångarna är vår filosofi – The Toyota Way.

Genchi Genbutsu, eller att se efter själv, är en del av The Toyota 
Way – en företagsfilosofi som bygger på ett par grundläggande 
principer. Kaizen, strävan efter ständig förbättring och Jidoka, 
systemet för att upptäcka och åtgärda problem, är ytterligare två 
av dem. Från början utvecklades filosofin för tillverkningen, men 
idag genomsyrar The Toyota Way allt vi gör.

Toyota Financial Services är Toyotas eget finansbolag och ingår 
i den världsomspännande koncernen Toyota Financial Services 
Corporation, som är ett helägt dotterbolag till Toyota Motor 
Corporation i Japan. Bolaget, som finns representerat i alla 
världsdelar, finansierar över fem miljoner fordon till ett värde av 
mer än 600 miljarder kronor.

www.toyota.se/finans

Toyota Financial Services
Madenvägen 7
Box 1206
172 24  Sundbyberg
Telefon 08-622 35 00 
E-post: kundservice@toyota-fs.com


