
Tilbakef øring f or priv at bruk av  næringsbil

Drosje- og godstransportnæring 2021

Nav n FødselsnummerOrganisasjonsnummer

Fy ll ut én kolonne f or hv er bil/løy v e. Bruk f lere skjemaer hv is f lere enn 3 biler er brukt (f y ll ut alle postene).

Løy v enummer (5, 6 eller 8 sif f er) 
(også på utleide løy v er, se pkt 5, 30A og 36)

Bilens registreringsnummer

Beløp bomturer registrert på taksameter

Fra dato bilen har gått på dette løy v et/v ært utleid i inntektsåret

Bilmerke og ty pe

Kilometerstand 31.12 (av lest kilometerteller f ra speedometeret)

Kilometerstand 1.1 (av lest kilometerteller f ra speedometeret)

Antall kilometer kjørt i året

Herav  antall kilometer i næring

Antall liter driv stof f

Total v ekt i kilogram (v ekt + lasteev ne) f or lastebil

Driv stof f  (bensin/diesel/gass), jf . næringsoppgav en post 7000

Vedlikehold/reparasjoner på biler, jf . næringsoppgav en post 7020

Forsikring/av gif ter, jf . næringsoppgav en post 7040

Leasingleie

Sum bilkostnader

A

B

C

D

Kjøreinntekter, kontant

Taksametermerke/-ty pe

Antall besatte kilometer når taksameter brukes

Er standardf ordel f or at arbeidstaker har disponert f ri bil
innrapportert i a-meldingen?

Er løy v et utleid?

Opplysninger om kjørelengde mv.

Bilkostnader

Kjøreinntekter (medregnet betaling f or v enting) f akturert til 
pasientreisekontor og andre of f entlige etater

Andre inntekter f ra persontransport (12 % / 6 % MVA) betalt 
med kredittkort eller etterskuddsv is på annen måte

Andre inntekter f ra v aretransport (25 % MVA) betalt
med kredittkort eller etterskuddsv is på annen måte

Antall kilometer med skolebarnkjøring oppgis her

Du skal lev ere RF-1223 som v edlegg til f oretakets skattemelding f or f ormues- og inntektsskatt, eller selskapsmelding dersom f oretaket 

- har løy v e f or persontransport utenf or rute eller

- med eller uten løy v e driv er godstransport på v ei med lastebil eller budbil

Fører du bilkostnader i post 20 – 24, trenger du ikke lev ere RF-1125 Bruk av  bil, f or bilen.

Ja

Ja Nei

Nei Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

1

2

34

5a

6

7

8

9

10

11b

12

20

21

22

23

24

30

31

32

33

35

36

Bilens registreringsdato3

Bilens innkjøpsår4

Til dato bilen har gått på dette løy v et/v ært utleid i inntektsåret5b

Ty pe driv stof f11a

Tilleggsopplysninger for drosjeeier

RF-1223B

E Drikkepenger (tips) som kunden har betalt med kredittkort
eller etterskuddsv is

A

B Drikkepenger (tips) som kunden har betalt kontant

28
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Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet

Adresse

Adresse

Postnr.

Postnr

Poststed

Poststed

Løy v e nr. FødselsnummerNav n på leietaker

Registr. nr. FødselsnummerNav n på den som har disponert bil

Dato Underskrif t

Hvem har disponert bilen(e) til privat bruk?

Underskrift

Har du svart ja i post 36, fører du opplysninger om leietaker her

Driv es drosjev irksomheten f ra

Er garasjeleie beregnet?

Av stand mellom hjem/bolig og sentral dersom drosjev irksomheten driv es f ra sentral km  

Andre opplysninger

Nei Ja (Hv is ja, oppgi beløp)

Hjemmet Sentral

40

42

43

Tilkny ttet

drosjesentral

i året

44 Organisasjonsnummer Nav n Fra dato Til dato

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1223

For å samle og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i dette skjemaet,
helt eller delv is bli beny ttet også av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov  om 
Oppgav eregisteret §§ 5 og 6.Opply sninger om ev . samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

Ditt løy v enr.
(5, 6 eller 8 sif f er)
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