
Yrkesbil/Håndverkerbil 2016 (Produktnotat 5.15.5) 

Det kommer endringer i regelverket rundt yrkesbil gjeldene fra 1.1.2016. Det nye regelverket 
er tatt inn i Huldt & Lillevik Lønn 5.0.  

De nye reglene vil omfatte varebiler klasse 2 og lastebiler med tillatt totalvekt under 7 501 kg 
slik de er definert i forskrift om engangsavgift. Videre vil reglene for beskatning av yrkesbiler 
også kunne benyttes når bilen brukes til annen privat kjøring enn hjem - arbeid.  

Det er foreslått at arbeidsgiver skal kunne velge mellom to ordninger for beskatning av fordel 
ved privat bruk av yrkesbiler. Enten kan skattepliktig fordel beregnes basert på en redusert 
listepris (sjablongregel), eller basert på antall kilometer kjørt privat. 

Sjablongregel: Sjablongregel: Skattepliktig fordel baseres på bilens listepris. For å ta 
hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk, innføres 
et særskilt bunnfradrag på 50 % av listepris, med et maksimalt fradrag på kr 150 000,-. Huldt 
& Lillevik Lønn 5.0 regner ut riktig redusert listepris automatisk. Så benyttes 
standardreglene for beskatning av firmabil og beregning av skattepliktig fordel. 

Reduksjon grunnet alder, 3-årsregelen, vil også gjelde yrkesbilene. Fordelen reduseres først 
grunnet alder, deretter grunnet yrkesbil. Hvis du velger å benytte sjablongregelen så er vårt 
forslag til lønnsart: 

 

  

Legges inn på Kartotek | Fast lønn/trekk | Fri bil. Bilen må registreres på vanlig måte i 
Kartotek | Firmabiler. 

Faktisk bruk: Det andre alternativet er å skattlegge yrkesbilen basert på antall kilometer 
kjørt privat. For å kunne bruke denne modellen er det er forutsetning at kjøringen 
dokumenteres ved en elektronisk kjørebok. Kjøreboken vil da dokumentere hhv. yrkeskjøring 
og privat kjøring. Foreslått sats for 2016 er kr. 3,40 per kilometer. Antall kilometer kjørt privat 
i en måned ganges med satsen, og vil være trekkpliktig beløp for denne måneden. 

Vårt forslag til lønnsart hvis du velger denne ordning: 

  



 

  

Denne lønnsarten må på fane 2 parameter har Fri bil i feltet for Satser for utbetaling 
bilgodtgjørelse. 

Registreres i Periodens lønn | Registreres pr. person, satsen hentes fra Kartotek | 
Offentlige satser. Kan også legges inn på Kartotek | Fast lønn/trekk | Fast lønn/trekk for 
å komme med på hver lønnskjøring, men antall km. må legges inn hver gang. 

Du legger inn registreringsnummeret i boksen Tilleggsopplysninger Yrkesbil.. 


