
 

 

Inom ramen för Iterum Kompetens erbjuder vi webbkurser som lätt och smidigt säkrar din 
yrkeskompetens på olika nivåer. Du väljer själv när och var du vill studera. Varje kurs behandlar ett 
specifikt kompetensområde. Webbkurserna är metodiskt uppbyggda för att säkerställa en 
helhetsförståelse och för att du praktiskt ska kunna omsätta dina nya kunskaper i din yrkesroll.  
Flera av våra utbildningar ger dig som är auktoriserad lönekonsult aktualitetstimmar. 

 
eKurs 

Bilförmåner – en fördjupning  

Kursen ger en fördjupad kunskap om bilförmåner och det regelverk och lagstiftning som styr 

hanteringen av bilförmåner. 

• En djupgående förståelse för sambandet mellan lagtext och en omfattande och komplex 

rättstillämpning  

• Analysera, värdera och bedöma bilförmånen utifrån skatteplikt, avgiftsunderlag, avdragsrätt och 

momslyft 

• En djupgående förståelse för helheten utifrån både ett löneperspektiv och ett ekonomiskt, 

rättsligt perspektiv  

• En djupgående förståelse för vikten av att hitta en trovärdig källa, veta vad lagtexten och 

rättstillämpningen innebär och därigenom kunna värdera förmånsvärdet 

Kursmål 

Kursens mål är att ge deltagaren en fördjupning i det komplexa regelverk som reglerar bilförmåner enligt 
svensk lagstiftning. 

 
Kursinnehåll 
• Delad bevisbörda 
• Sexårsbilar och månadsvärde 
• Sjukdom och andra hinder 
• Körjournal och nedsättning 
• Jämkning av bilförmån 
• Beräkning av bilförmånsvärde 
• AGI & moms 
• Miljöbilar 
• Drivmedelsförmån 

Kursform 
Kursen ges helt på distans via vår utbildningsportal. Den består av inspelade föreläsningar som 

deltagaren tar del av samt instuderingsfrågor för att testa sin kunskapsnivå. Kursen innehåller också 

kurslitteratur som deltagarna tar del av på utbildningsportalen. I första hand är detta lagstiftning och 

övrig information från Skatteverket. För att säkerställa att deltagaren tillgodogjort sig den kunskap som 

krävs för att kunna erhålla aktualitetstimmar, där det är tillämpligt, får deltagarna göra ett kunskapstest. 

Vid godkänt resultat erhålls ett intyg. 

Omfattning 
Kursen motsvarar cirka fyra timmars studier. Och deltagaren har tillgång till kursen under 60 dagar. 

Lämpliga förkunskaper 
Grundläggande lönekompetens. 


