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Bruk av bil 2019 

Bilkategori (personbil, herunder stasjons-

v ogn, v arebil, kombinert bil, lastebil mv .)

Bilens registreringsnummer

2

1

Er det f ørt kjørebok v edrørende 

y rkes-/næringskjøring?
13

Hv em bruker bilen utenom 

arbeidstiden? 

Oppgi nav n, f ødselsnummer

og adresse

12

Hv or er bilen parkert utenom

arbeidstiden?

(Ved plassmangel kan du bruke

et eget ark)

11

10 Hv a brukes bilen til i arbeidstiden?

(Kort beskriv else av  bruksområdet)

Skjemaet skal f y lles ut uoppf ordret og legges v ed skattemeldingen av  alle skatty tere som krev er f radrag f or egne og leasede personbiler (herunder stasjonsv ogner),  
v arebiler, kombinerte biler, busser med inntil 15 passasjerplasser samt lastebiler med totalv ekt under 7 500 kilo.

- dersom det kun krev es f radrag etter kilometersats f or y rkeskjøring med priv atbil (gjelder hov edsakelig bil som brukes mindre enn 6 000 kilometer i y rke/næring)
- av  lønnstakere som mottar bilgodtgjørelse med krav  om f orenklet ov erskuddsberegning (om f orenklet ov erskuddsberegning, se tema "Bil" i 
  rettledningen til skattemeldingen)
- f or arbeidsgiv ers biler beny ttet av  arbeidstaker hv or standard f ordel (30 % av  bilens listepris som ny  inntil kr 303 900 og 20 % av  ov erstigende beløp) er 
  innrapportert v ia A-ordningen
- dersom man har plikt til å f y lle ut RF-1223 "Drosje- og godstransportnæring", dv s. alle som innehar bev illing f or personbef ordring utenf or rute eller
  driv er med lastebilnæring.
Skattemy ndighetene kan også i ov ennev nte tilf eller krev e skjemaet utf y lt dersom dette f innes nødv endig. Rettledning f innes på baksiden av  skjemaet.

Nav n

Fødselsnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Nav n

Fødselsnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Regnskapsf ørers nav n Postnr. Poststed

Postnr.

Nav n Organisasjonsnummer Fødselsnummer

Gateadresse Poststed

Forretningsadresse

Nav n

Fødselsnr.

Adresse

Unntak: Skjemaet skal ikke ukrev et lev eres:

A B C

Bilmerke og -ty pe

Årsmodell

Listepris som ny

Drif tskostnader (se rettledning)

Kilometerstand per 31.12 i inntekståret

Kilometerstand per 1.1 i inntekståret

Antall kilometer y rkeskjøring

i inntektsåret

Dato Underskrif t

Postnr. Poststed

3

4

5

6

7

8

9

Kry ss av  f or om skjemaet er v edlegg

til skattemeldingen eller en næringsoppgav e

Skattemeldingen

Skattemeldingen med
f ritak f or næringsoppgav e

(lønnstakere som krev er f radrag f or y rkesbil etter regnskap
beny tter skjemaet som v edlegg til skattemeldingen)

(næringsdriv ende som kommer inn under reglene om f ritak f or lev ering av  
næringsoppgav e beny tter skjemaet som v edlegg til skattemeldingen)

Hjemmeadresse

Virksomhetens adresse

Ev entuelt annet sted

Varierende 
parkeringssted

Angi hv or:

Spesif iser nærmere:

Hjemmeadresse

Virksomhetens adresse

Ev entuelt annet sted

Varierende 
parkeringssted

Angi hv or:

Spesif iser nærmere:

Hjemmeadresse

Virksomhetens adresse

Ev entuelt annet sted

Varierende 
parkeringssted

Angi hv or:

Spesif iser nærmere:

Næringsoppgav e (næringsdriv ende beny tter skjemaet som v edlegg til en næringsoppgav e)

RF-1125B

Fastsatt med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t.
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Ov erskudd

40

IIIIIIIII

C BA

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Ev entuelle saldoav skriv ninger

Ev entuell leasingleie

Mottatt bilgodtgørelse

Drif tskostnader i y rket

Faktisk tilbakef øring f or priv at bruk

Grunnlag f or beregning

av  75 % tilbakef øring

17 % saldoav skriv ning (se rettledningen)

Sum drif tskostnader

Forsikringer og av gif ter

Vedlikehold

Driv stof f

Spesifikasjon av driftskostnader ved bilhold og tilbakeføring for privat bruk av yrkesbil

Underskudd

÷

+

÷ ÷

+ +

+

+

+

2019 

Skjemaet inneholder tre kolonner. Det kan derf or beny ttes f or inntil tre biler. Hv is det skal lev eres opply sninger om f lere enn tre biler, 
må f lere skjemaer beny ttes.

Til de enkelte postene:

Post 4
Med årsmodell menes årstall f or f ørste gangs registrering som ny  i Norge eller i utlandet.

Post 5
Med listepris som ny  menes hov edimportørens v eiledende pris f or v edkommende bilmodell lev ert importsted på tidspunktet f or f ørste gangs registrering hos 
Statens v egv esens traf ikkstasjon, f ør ev entuell rabatt, inklusiv  merv erdiav gif t og v rakpant. Ekstrautsty r skal tas med i listeprisen. Dette gjelder f .eks. 
radio/musikkanlegg, v interdekk, skiboks, tilhengerf este mv . Ekstrautsty r som utelukkende har v erdi f or y rkesbruken, holdes utenf or. Dette gjelder f .eks. 
spesialinnredninger ment f or f rakt av  v erktøy  mv .

Post 12 og 13
Mottaker av  bilgodtgjørelse sv arer ikke på disse spørsmålene.

Post 26
Den årlige saldoav skriv ningen på 17 % f astsettes med utgangspunkt i bilens listepris på tidspunktet f or f ørstegangs registrering. 
Saldoav skriv ingen kan regnes ut slik:

Post 6
Denne posten skal kun f y lles ut av  lønnstakere som krev er f radrag f or y rkesbil etter regnskap. Deltakere i selskap med deltakerf astsetting samt eier
av  enkeltpersonf oretak skal også f y lle ut posten dersom f ordel v ed priv at bruk etter standardsatsene ov erstiger 75 % av  drif tskostnadene inklusiv e
v erdif orringelse, ev entuelt leasingleie. Disse næringsdriv ende behøv er likev el kun f y lle ut kolonne I i spesif ikasjonen ov enf or. Sum drif tskostnader
f øres eksklusiv e f aktiske saldoav skriv ninger. Av skriv ningene skal f remgå av  RF-1084 Av skriv ning som må v edlegges. Spesif ikasjon av  drif tskostnader
og mottatt bilgodtgjørelse f øres i f eltet ov enf or.

Fordel v ed priv atkjøring f astsettes ut f ra reglene om priv at bruk av  arbeidsgiv ers bil. Denne f ordelen f astsettes til 30 % av  bilens listepris som ny  inntil
kr 303 900 og 20 % av  ov ersky tende listepris. 

Grunnlaget v ed beregningen etter f orrige av snitt er i utgangspunktet 100 % av  bilens listepris som ny , men f or:
- biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller 
- skatty tere som godtgjør at y rkeskjøringen ov erstiger 40 000 km i inntektsåret 
blir det v ed utregningen tatt utgangspunkt i 75 % av  bilens listepris som ny .

For v arebiler klasse 2 og lastebiler med totalv ekt under 7 501 kg f astsettes den priv ate f ordelen enten v ed
- ordinær sjablongmetode, men med et særskilt bunnf radrag i beregningsgrunnlaget på 50 %, begrenset til kr 150 000, eller 
- indiv iduelt etter kilometersats på kr 3,40 f or priv at kjøring, med krav  om dokumentasjon v ed elektronisk kjørebok.

Bunnf radrag f or v arebiler klasse 2 og lastebiler med tillatt totalv ekt mindre enn 7 501 kg kan ikke brukes i kombinasjon med reduksjon med 25 % f or kjøring
ov er 40 000 km eller reduksjon med 60 % f or el-biler.

For el-bil blir det v ed utregningen tatt utgangspunkt i 60 % av  bilens listepris som ny .

Er bilen eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skatty ter godtgjør at y rkeskjøringen ov erstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det v ed utregningen tatt 
utgangspunkt i 56,25 % av  bilens listepris som ny . Ved kombinasjon av  bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det v ed 
utregningen tatt utgangspunkt i 45 % av  bilens listepris som ny . Er bilen en el-bil og skatty ter godtgjør at y rkeskjøringen ov erstiger 40 000 km
i inntektsåret, blir det v ed utregningen tatt utgangspunkt i 60 % av  bilens listepris som ny . Ved bilordning i deler av  inntektsåret, gjennomf øres 
f ordelsbeskatningen f orholdsmessig f or det antall hele og påbegy nte måneder bilen har stått til disposisjon.

Eksempel på når en bil må regnes som eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret er bil f ørstegangsregistrert 5. januar 2014. Deretter legger man til 3 år. Dette
gir datoen 5. januar 2017. Inntektsåret etter, dv s. 2018, blir bilen regnet som eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret. Tilbakef øring f or priv at f ordel skal ikke 
ov erstige 75 % av  de f aktiske kostnader med tillegg av  en årlig saldoav skriv ning på 17 % med utgangspunkt i bilens listepris på tidspunktet f or f ørstegangs 
registrering.

Rettledning

(Listepris x 0,83

Dette kan illustreres med f ølgende eksempel:
Bil beny ttet i 2018 med f ørstegangs registrering i 2015 og med listepris som ny  kr 250 000. Saldoav skriv ningen f or inntektsåret 2018 blir da:
(250 000 x 0,83 x 0,83 x 0,83) x 0,17 = 24 300. Saldoav skriv ingen i inntektsåret 2018 er kr 24 300.
Dersom skatty ter anskaf f er, realiserer eller lar seg uttaksbeskatte f or y rkesbil i inntektsåret, må den beregnede saldoav skriv ning 
på 17 % av kortes f orholdsmessig etter antall dager (365-deler). Beløpet skal inn i post 26. 
Beløpet legges til ”Sum drif tskostnader” når næringsdriv ende krev er tilbakef øring f or priv at bruk etter 75 %-regelen. 

ⁿ ) x 0,17 = saldoav skriv ningen. n = antall påbegy nte inntektsår bilen er registrert f ør det aktuelle inntektsåret.
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