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ENDRINGER I REGLER FOR FORDELSBE-
SKATNING AV YRKESBILER 
 
 
Det er innført visse endringer i regelverket for yrkes-
biler med virkning fra inntektsåret 2016. 
 
For såkalt lette lastebiler med totalvekt under 7.501 kg, 
samt varebiler i klasse 2, er det nå to alternative 
metoder for beregning av fordelsbeskatningen ved 
privat bruk: 
 
 

   
 
 
 
Sjablongmetoden:  
Her er det innført et bunnfradrag på 50 % av ordinært 
beregningsgrunnlag, maksimalt kr 150.000 pr bil. 
Ordinært beregningsgrunnlag fastsettes som tidligere 
til bilens listepris som ny med fradrag for alder. 
 
Individuell verdsetting:  
Her tar man grunnlag i faktisk bruk og ganger opp med 
km-sats på kr 3,40, uansett kjørelengde. Denne 
metoden forutsetter elektronisk kjørebok. 
 
I tillegg til denne regelendringen, er det nå også 
definert hva som menes med sporadisk privat bruk av 
en firmabil, dvs. ved bruk av arbeidsgivers bil til private 
formål. Slik bruk skal ikke fordelsbeskattes i følgende 
tilfeller: 
 

- Den private bruken utgjør maksimalt 1.000 km 
pr år, og 

- Den private bruken omfatter maksimalt 10 
dager pr år. 

 
Du kan lese mer om nye regler ved bilbeskatning på vår 
nettside: www.kleppgrl.no «Bilbeskatning – en kilde til 
mange spørsmål og problemstillinger».    
 

 

MERVERDIAVGIFT  
Fra 01.01. økes lav sats fra 8 til 10 % 
 

Satsen omhandler:  
- Innenlandsk personbefordring med bl.a. fly, 

tog, båt, buss og drosje 
- Overnatting (romleie) i hotell mv. camping-

virksomhet og utleie av møterom o.l. i 
tilknytning til hotell mv., næringsmessig utleie 
av fritidseiendom samt formidling av over-
nattings-/utleietjenester. 

 
 

IT-SUPPORT 
 

Vi kan nå tilby enkel IT-support. Her skal vi kunne 
hjelpe med hverdagslige dataproblemer.  
Vi kan også være behjelpelig med opplæring i bruk av 
nettbank, fakturering, regnskapssystemer og andre 
problemer som dukker opp.  
Vi hjelper og til med innstallering og oppsett av printer 
/skanner og lignende. Ta kontakt om dette kan være av 
interesse for deg. 

 
 

FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

1 15. mars 

2 15. mai 

3 5. august 
 
 

NYHETSBREV OG FAKTURA PÅ E-POST 
 

Ønsker du å motta faktura og nyhetsbrev på e-post, ta 
kontakt med oss på tlf: 51 78 69 90 eller e-post: 
klepp@grl.no  
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