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Bil og Skatt 2020
«Bil og Skatt 2020» 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.

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.

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 314 400
+ 20 % av bilens listepris over kr 314 401.



Hva koster det å ha fimabil?

Skatt på firmabilfordelen er den reelle kostnaden du har 
når du disponerer firmabil.

Marginalskattsatser benyttes til å beregne kostnaden.

Lønnsintervall Skattesats

Kr 254.501 – 639.750 34,4 %

Kr 639.751 – 999.550 43,4 %

Kr 999.551 -> 46,4 %

Marginalskattsatser 2020:

Listepris Skatt pr. mnd. 
(34,4 %)

Skatt pr. mnd. 
(43,4 %)

Skatt pr. mnd. 
(46,4 %)

200 000 1 720 2 170 2 320

250 000 2 150 2 713 2 900

300 000 2 580 3 255 3 480

350 000 2 908 3 669 3 922

400 000 3 195 4 030 4 309

450 000 3 481 4 392 4 696

500 000 3 768 4 754 5 082

550 000 4 055 5 115 5 469

600 000 4 341 5 477 5 856

650 000 4 628 5 839 6 242

700 000 4 915 6 200 6 629

750 000 5 201 6 562 7 016

800 000 5 488 6 924 7 402

850 000 5 775 7 285 7 789

Hva koster firmabil i form av økt skatt?:
Beskatningsgrunnlag 500 000

30 % av kr 314 400 94 320

20 % av overskytende 37 120

Firmabilfordel 131 440

Skatt (34,4 %) / mnd 3 768

Eksempel 1:
Uten fratrekk

Beskatningsgrunnlag 375 000

30 % av kr 314 400 94 320

20 % av overskytende 12 120

Firmabilfordel 106 440

Skatt (34,4 %) / mnd 3 051

Eksempel 2:
Yrkeskjøring 
o/40 000 km. 
årlig.

Beskatningsgrunnlag 281 250

30 % av kr 281 250 84 375

20 % av overskytende 0

Firmabilfordel 84 375

Skatt (34,4 %) / mnd 2 419

Eksempel 3:
Kombinasjon av 
yrkeskjøring 
o/40 000 km. 
årlig og bil eldre 
enn 3 år.



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 arbeidsgiver-
avgift 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 arbeidsgiver-
avgift skal kunne beregnes med 25 
prosent fradrag i listeprisen. Dette kreves 
dokumentert med elektronisk kjørebok.



Yrkesbil
I 2016 trådte nye skatteregler for yrkesbil inn. Yrkesbil omfatter varebil 
kl. 2 og lett lastebil. De nye reglene skal kun anvendes der det er 
tjenstlig behov for den aktuelle yrkesbilen. Med dette menes det at 
typen bil må 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.

Bilens listepris inkludert utstyr Kr. 315.000,-

Bunnfradrag Kr. 150.000,-

Nytt bregningsgrunnlag Kr. 165.000,-

30% av Kr. 165.000,- Kr. 49.500,-

20% av overskytende Kr. 0,-

Firmabilfordel Kr. 49.500,-

Skatt (34,4 %) / mnd Kr. 1.419,-

Eksempel på skatteutregning ved hjelp av Sjablongmetode:

Som vanlig firmabil med 
redusert beregningsgrunnlag.

Listepris på bil reduseres med 
50%, men maks kr 150 000,-

I
Se eksempelutregning nedenfor

Sjablongmetode

Skatt etter faktisk bruk:
Kr 3,40 / km

Eksempel:
10.000 km privatkjøring.

I
10.000 x 3.40 = 34.000

Skatt (34.4%) / mnd: Kr. 975,-

Skatten kan beregnes etter følgende modeller

Statens sats for 
bilgodtgjørelse uavhengig av 
kjørelengde er kr. 4,03 / km.

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.

Nye regler
Tidligere var det ulike satser basert på kjørelengde, samt egen 
fordelaktig sats for elbil. Disse satsene er nå jevnet ut, samt at 
elbilfordelen er borte. Den skattefrie satsen forblir på 3,50 kr pr km.

Kjørelengde/Biltype og skattesats: Kr. per km.

Bil/Elbil uavhengig av kjørelengde 4,03

Skattefri kjøregodtgjørelse 3,50

Beløp til beskatning 0,53

Bilgodtgjørelse etter Statens satser:

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 1.1.2019

Individuell verdsetting



Firmabil eller Privatbil med bilgodtgjørelse?
I praksis vil alltid kjøremønsteret, størrelsen på kompensasjonen for firmabilen (fast bilgodtgjørelse/lønnskompensasjon og lignende), og hva slags 
biltype du velger avgjøre hva slags bilordning du bør velge. Ved valg av bilordning bør følgende legges til grunn:

Erfaringsmessig vil firmabilbrukere være villige til å betale litt ekstra på grunn av alle komfortfaktorene. Dette dreier seg om fravær av risiko (som 
for eksempel tap av egenandel og redusert bonus ved skader på egen bil), status, at man slipper administrasjon og slipper å ta opp lån for å kjøpe bil, 
har nøyaktig oversikt over bilkostnaden (skatten), slipper å føre kjørebok (noen unntak), alltid har relativt ny og sikker bil, og at man slipper å ergre 
seg over riper og mindre skader som for eksempel ”shoppingbulker.”

Privatbil/PrivatLeie med bilgodtgjørelse hvis:

 9 Du kjører lite privat
 9 Du har utstrakt yrkeskjøring
 9 Du har mulighet til høy fast bilgodtgjørelse
 9 Du har valgt en gunstig bil (ikke dyr bil)

Firmabil hvis:

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

Telefon:
Internett:
E-post:

03125 / 32 20 84 00
toyota.no/finans
finans@toyota.no

Postadresse: 

Toyota Financial Services
Postboks 704
3003 Drammen


