Ansökan
Befrielse från skatteplikt för trängselskatt
Datum

OBS!
Innehav av parkeringstillstånd ska
styrkas av den sökande. Detta kan t.ex. göras
med kopia på fram- och baksida av
parkeringstillståndet eller med kopia
på kommunens beslut.

Ansökan skickas till
Skatteverket
Trängselskattesektionen
701 87 Örebro

Se information på sidan 2.

Sökande
Sökandens namn (innehavaren av parkeringstillståndet)

Personnummer

Gatuadress

Telefonnummer (även riktnummer)

Postadress

Mobiltelefonnummer

Parkeringstillstånd som åberopas
Sista giltighetsdag

Serienummer parkeringstillstånd

Utfärdat av

Ansökan avser följande fordon
Registreringsnummer

Ägarens namn

Ägarens personnummer

Avser ansökan två bilar ska nedanstående uppgifter fyllas i
Observera att det måste finnas synnerliga skäl för att två bilar samtidigt ska undantas från skatteplikt.
Läs mer på sidan 2.
Registreringsnummer

Ägarens namn

Ägarens personnummer

Här skriver du din motivering om du angett två registreringsnummer
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Underskrift/er
Sökandens underskrift/er (Om ansökan avser underårig och båda föräldrarna är vårdnadshavare måste båda föräldrarna skriva under ansökan)

Information
Ansökan om befrielse från skatteplikt med stöd av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Ansökan ska göras av den som har beviljats svenskt
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan kan
avse egen eller någon annans bil. Innehav av parkeringstillstånd ska styrkas av den sökande. Detta kan t.ex.
göras med kopia på fram- och baksida av parkeringstillståndet eller med kopia på kommunens beslut.
Ansökan ska vara undertecknad av den som innehar
parkeringstillståndet. Om sökanden är underårig och
båda föräldrarna är vårdnadshavare måste båda
föräldrarna skriva under ansökan.
Regler för beslut om befrielse
Skatteverket ska efter ansökan, från den som har
beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade, besluta
att undanta en viss bil från skatteplikt.
Ett beslut om befrielse från trängselskatt gäller till och
med parkeringstillståndets sista giltighetsdag.
Beslutet upphör att gälla tidigare om:
- bilen byter ägare
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- bilen registreras för yrkesmässig trafik
- den som beviljats parkeringstillståndet ansöker om
att en annan bil ska undantas från skatteplikt för
trängselskatt
- parkeringstillståndet återkallas före giltighetstidens
utgång.

OBS! Om parkeringstillståndet förlängs efter det
giltighetsdatum som framgår av parkeringstillståndet
måste en ny ansökan om befrielse från skatteplikt
göras.
Ansökan för två bilar - synnerliga skäl
Om det finns synnerliga skäl ska Skatteverket undanta
två bilar från skatteplikt. Den som ansöker om att
undanta två bilar från skatteplikt måste i ansökan
motivera varför det finns synnerliga skäl att befria två
bilar. Den bil som du angett i den övre delen av
ansökningsblanketten kommer i första hand att befrias
från skatteplikt. För den bil som du angett i den nedre
delen av blanketten kommer befrielse från skatteplikt
att prövas utifrån din motivering till varför det finns
synnerliga skäl att undanta två bilar från skatteplikt.
Exempel på synnerliga skäl kan vara om flera
personer som hjälper den rörelsehindrade bor på olika
håll, till exempel när ett rörelsehindrat barn har
föräldrar som inte bor i närheten av varandra.
Fordon som inte kan beviljas befrielse
Befrielse från skatteplikt avseende trängselskatt
medges inte om fordonet enligt vägtrafikregistret
används i yrkesmässig trafik t.ex. som taxi.

