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BIL OG SKATT 2021

«Bil og Skatt 2021» er en informasjonsbrosjyre som omhandler beskatning av biler
som benyttes både i privat sammenheng og i forbindelse med næringsvirksomhet.
Brosjyren tar for seg gjeldende regler angående firmabiler, yrkesbiler og bruk av
privatbiler med bilgodtgjørelse, og gir råd og tips rundt valg av bilordning.
Formålet er å gi en enklest mulig gjennomgang, og et godt sammenligningsgrunnlag
- slik at både arbeidsgivere og ansatte kan komme frem til den ordningen som måtte
passe deres situasjon best.

FIRMABIL
BEREGNINGSGRUNNLAG FOR SKATT
Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil) regnes denne fordelen som lønnsinntekt, og du blir dermed
fordelsbeskattet. Dersom firmabilen kun har vært til disposisjon en del av året, foretas en forholdsmessig fordeling av
firmabiltillegget for et helt år ut fra antall hele og påbegynte måneder bilen har vært til disposisjon.
LISTEPRIS OG EKSTRAUTSTYR
Firmabilfordelen skal beregnes av bilimportørens listepris for bilen på tidspunktet for førstegangsregistrering, eksklusive frakt- og
leveringsomkostninger. Prisen på eventuelt ekstrautstyr kommer i tillegg til bilens listepris, uansett om utstyret er kjøpt samtidig eller
på et annet tidspunkt enn bilen. Dette gjelder også om bilbruker selv betaler for utstyret. Som ekstrautstyr regnes både fastmontert
og løst ekstrautstyr, herunder vinterhjul, skiboks, tilhengerfeste, fastmontert utstyr til mobiltelefon etc. Spesialinnredninger o.l. som
bare har betydning for den rent yrkesmessige bruken av bilen skal det derimot ikke gjøres tillegg for i beregningen. Det skal heller
ikke gjøres tillegg for mobiltelefon eller alarm. Fordelssatsen gjelder uansett om det er gitt rabatt på bilen eller på ekstrautstyret.
Er det reklame på bilen vil det ikke påvirke satsene.

SKATTEPLIKTIG FORDEL BEREGNES TIL:
30 % av listepris opp til kr. 325 400 + 20 % av bilens listepris over kr. 325 400
NOEN UNNTAK FRA HOVEDREGELEN:

Biler som brukes over 40 000 km/år (dok. yrkeskjøring):		

Verdsettes til 75 % av listepris som ny

Biler eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntekståret:				

Verdsettes til 75 % av listepris som ny

Biler som brukes over 40 000 km/år OG er eldre enn 3 år:		

Verdsettes til 56,25 % av listepris som ny

Elbiler nyere enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret:				

Verdsettes til 60 % av listepris som ny

Elbiler eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret:			

Verdsettes til 45 % av listepris som ny

HVA KOSTER DET Å HA FIMABIL?
Skatt på firmabilfordelen er den reelle kostnaden du har når du disponerer firmabil. Marginalskattsatser benyttes til beregningen.

Marginalskattsatser for 2021 og kostnad ift. listepris:
Lønnsintervall

Skattesats

Kr. 260.100 – Kr. 651.250

34,2 %

Kr. 651.250 – Kr. 1.021.550

43,4 %

Over kr. 1.021.550

46,4 %

EKSEMPELUTREGNINGER
Firmabil med listepris som ny kr. 500.000,-

Eksempel 1:

Uten fratrekk.
Beskatningsgrunnlag

Kr. 500 000,-

30 % av kr. 325 400

Kr. 97 620,-

+ 20 % av overskytende

Kr. 34 920,-

Skatt / mnd.
34,2 %

Skatt / mnd.
43,4 %

Skatt / mnd.
46,4 %

Kr. 200.000

1 710

2 170

2 320

Kr. 250.000

2 138

2 713

2 900

Kr. 300.000

2 565

3 255

3 480

Kr. 350.000

2 922

3 669

3 922

Kr. 400.000

3 207

4 030

4 309

Kr. 450.000

3 492

4 392

4 696

Kr. 500.000

3 777

4 754

5 082

Kr. 550.000

4 062

5 115

5 469

Kr. 600.000

4 347

5 477

5 856

Kr. 650.000

4 632

5 839

6 242

Beskatningsgrunnlag

Kr. 281 250,-

Kr. 700.000

4 917

6 200

6 629

30 % av kr. 281 250

Kr. 84 375,-

Kr. 750.000

5 202

6 562

7 016

Kr. 800.000

5 487

6 924

7 402

Kr. 850.000

5 772

7 285

7 789

Listepris

= Firmabilfordel
Skatt (34,2 %) / mnd.

Kr. 132 540,Kr. 3 777,-

Eksempel 2:

Yrkeskjøring o/40 000 km. årlig.
Beskatningsgrunnlag

Kr. 375 000,-

30 % av kr. 325 400

Kr. 97 620,-

+ 20 % av overskytende

Kr. 9 920,-

= Firmabilfordel
Skatt (34,2 %) / mnd.

Kr. 107 540,Kr. 3 065,-

Eksempel 3:

Komb. yrkeskjøring o/40 000 km. årlig og bil eldre enn 3 år.

+ 20 % av overskytende
= Firmabilfordel
Skatt (34,2 %) / mnd.

Kr. 0,Kr. 84 375,Kr. 2 405,-

FLERE BILER
Er du i den situasjonen at du har flere firmabiler til din private disposisjon samtidig, skal du fordelsbeskattes for hver enkelt bil. Hvis
du veksler på å bruke flere biler, og det dermed blir vanskelig å fastsette noe bestemt tidsrom for hvor lenge du har brukt en enkelt
bil, vil det være gjennomsnittet av listeprisene på de bilene du har hatt tilgang til som skal danne grunnlag for beskatningen.
For ansatte hos en bilforhandler er dette normalt, og kalles ofte pool-beskatning.
ARBEIDSGIVERS ANSVAR
Arbeidsgiver er pålagt både å foreta forskuddstrekk og å betale arbeidsgiveravgift på hele firmabilfordelen. For firmabilbrukere med
svært høy årlig kjørelengde er det tilstrekkelig at kjørelengden antas å bli over 40 000 km for at forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
skal kunne beregnes med 25 prosent fradrag i listeprisen. Dette kreves dokumentert med elektronisk kjørebok.

PRIVATBIL
EGEN BIL OG BILGODTGJØRELSE
Hvis du eier/leier bilen selv og bruker denne til yrkeskjøring, vil du normalt motta en form for bilgodtgjørelse fra arbeidsgiver. Mange
mottar fast bilgodtgjørelse, eller bilgodtgjørelse som utbetales iht. statens satser. Denne satsen er lik uavhengig av biltype.

Bilgodtgjørelse etter statens satser:
Kjørelengde / Biltype og skattesats:

Kr. per km.

Bil / Elbil uavhengig av kjørelengde

4,03

Skattefri bilgodtgjørelse

3,50

Beløp til beskatning

0,53

Tilleggsbetaling:

Kr. per km.

Ekstra passasjer

1,00

Kjøring på skogs- / anleggsvei

1,00

Nødvendig tilhenger / bagasje i egen bil
(min. 15kg/0,5m3)

1,00
Gyldig f.o.m 1.1.2021

STATENS SATS FOR BILGODTGJØRELSE UAVHENGIG AV
KJØRELENGDE ER KR. 4,03 / KM.

YRKESBIL
HVA ER EN YRKESBIL?
Yrkesbil omfatter varebil klasse 2 og lett lastebil. Det må være
tjenstlig behov for den aktuelle yrkesbilen, og den må derfor
være nødvendig for at arbeidstakeren som disponerer den skal
kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Privat kjøring er all kjøring
utover dokumentert yrkeskjøring. Elektronisk kjørebok må
benyttes ved individuell verdsetting.

Skatten kan beregnes etter følgende modeller:
SJABLONGMETODE

INDIVIDUELL VERDSETTING

Som vanlig firmabil
med redusert
beregningsgrunnlag

Skatt etter faktisk bruk:
Kr. 3,40 / km.

Listepris på bil
reduseres med 50%
(Maksimalt kr. 150 000,-)

Eksempelutregning:

Eksempelutregning:
10.000 km privatkjøring
10.000 x 3.40 = 34.000
Skatt (34.2%) / mnd:
Kr. 969,-

Listepris inkl. utstyr kr. 315.000,-

Bunnfradrag

Kr. 150.000,-

Nytt bregningsgrunnlag

Kr. 165.000,-

30% av kr. 165.000,20% av overskytende
Firmabilfordel
SKATT ETTER FAKTISK BRUK UANSETT VAREBILMODELL
ER KR. 3,40 / KM. VED INDIVIDUELL VERDSETTING

(uansett varebilmodell)

Skatt (34,2 %) / mnd

Kr. 49.500,Kr. 0,Kr. 49.500,Kr. 1.411,-

VALG AV BILORDNING
FIRMABIL ELLER PRIVATBIL?
Både praktiske hensyn og en rekke komfortfaktorer spiller inn
ved valg av bilordning. Kjøremønster, biltype og størrelsesorden
på eventuelle kompensasjonsordninger er vanlige praktiske
vurderinger, og enkelte arbeidsgivere tilbyr svært gunstig fast
bilgodtgjørelse eller lønnskompensasjon dersom man benytter
egen bil. Ofte viser det seg allikevel at mange er villige til å
betale litt ekstra for komfortfaktorene det fører med seg å ha
firmabil dersom de har denne muligheten.

Ved valg av bilordning bør følgende legges til grunn:
PRIVATBIL / PRIVATLEIE MED BILGODTGJØRELSE HVIS:
•
•
•
•

Du kjører lite privat
Du har utstrakt yrkeskjøring
Du har mulighet til høy fast bilgodtgjørelse
Du har en prisgunstig bil

FIRMABIL HVIS:
•
•
•
•
•

Du har dyrere bil
Du har utstrakt kjøring mellom hjem og arbeidssted
Du har vesentlig grad av privatkjøring
Du kjører lite i jobbsammenheng
Alternativet kun er statens satser for yrkeskjøring

Vanlige grunner til å velge firmabil:
FIRMABIL FORDELER / KOMFORTFAKTORER:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fravær av risiko ift. kjøp/salg og verdiendringer
Ingen egenandels- og bonustap ved forsikringsskader
Alltid relativt ny og sikker bil
Statusfølelse
Slippe låneadministrasjon og -kostnader
Full oversikt over bilens skattekostnader
Slippe å føre kjørebok (noen unntak)
Slippe å ergre seg over riper og småskader
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