
Tilbakeføring for privat bruk av næringsbil

Drosje- og godstransportnæring 2017

Navn FødselsnummerOrganisasjonsnummer

Fyll ut én kolonne for hver bil/løyve. Bruk flere skjemaer hvis flere enn 3 biler er brukt (fyll ut alle postene).

Løyvenummer (5 eller 8 siffer) 
(også på utleide løyver, se pkt 5, 30A og 36)

Bilens registreringsnummer

Beløp bomturer registrert på taksameter

Fra dato bilen har gått på dette løyvet/vært utleid i inntektsåret

Bilmerke og type

Kilometerstand 31.12 (avlest kilometerteller fra speedometeret)

Kilometerstand 1.1 (avlest kilometerteller fra speedometeret)

Antall kilometer kjørt i året

Herav antall kilometer i næring

Antall liter drivstoff

Total vekt i kilogram (vekt + lasteevne) for lastebil

Drivstoff (bensin/diesel/gass), jf. næringsoppgaven post 7000

Vedlikehold/reparasjoner på biler, jf. næringsoppgaven post 7020

Forsikring/avgifter, jf. næringsoppgaven post 7040

Leasingleie, jf. RF-1175 Næringsoppgave 1, post 6310, eller
RF-1167 Næringsoppgave 2, post 6400

Sum bilkostnader

A

B

C

D

Kjøreinntekter, kontant

Taksametermerke/-type

Antall besatte kilometer når taksameter brukes

Er standardfordel for at arbeidstaker har disponert fri bil
innrapportert i a-meldingen?

Er løyvet utleid?

Opplysninger om kjørelengde mv.

Bilkostnader

Kjøreinntekter (medregnet betaling for venting) fakturert til 
pasientreisekontor og andre offentlige etater

Andre inntekter fra persontransport (10 % MVA) betalt 
med kredittkort eller etterskuddsvis på annen måte

Andre inntekter fra varetransport (25 % MVA) betalt
med kredittkort eller etterskuddsvis på annen måte

Antall kilometer med skolebarnkjøring oppgis her

Du skal levere RF-1223 som vedlegg til foretakets skattemelding for formues- og inntektsskatt, eller selskapsmelding dersom foretaket 

- har løyve for persontransport utenfor rute eller

- med eller uten løyve driver godstransport på vei med lastebil eller budbil

Fører du bilkostnader i post 20 – 24, trenger du ikke levere RF-1125 Bruk av bil, for bilen.

Ja

Ja Nei

Nei Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei
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Bilens registreringsdato3

Bilens innkjøpsår4

Til dato bilen har gått på dette løyvet/vært utleid i inntektsåret5b

Type drivstoff11a

Tilleggsopplysninger for drosjeeier

RF-1223B

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

A

B Drikkepenger (tips) som kunden har betalt kontant

28



Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-14 med forskrift.

Adresse

Adresse

Postnr.

Postnr

Poststed

Poststed

Løyve nr. FødselsnummerNavn på leietaker

Registr. nr. FødselsnummerNavn på den som har disponert bil

Dato Underskrift

Hvem har disponert bilen(e) til privat bruk?

Underskrift

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

Drives drosjevirksomheten fra

Er garasjeleie beregnet?

Avstand mellom hjem/bolig og sentral dersom drosjevirksomheten drives fra sentral km  

Andre opplysninger

Nei Ja (Hvis ja, oppgi beløp)

Hjemmet Sentral

40

42

43

Tilknyttet

drosjesentral

i året

44 Organisasjonsnummer Navn Fra dato Til dato

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1223

For å samle og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjemaet,
helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om 
Oppgaveregisteret §§ 5 og 6.Opplysninger om ev. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Ditt løyvenr.
(5 eller 8 siffer)



Rettledning

Identifikasjonsopplysninger.
Her fører du samme organisasjonsnummer eller fødselsnummer som i næringsoppgaven.

Post 1 og 2.
Det skal fylles ut en kolonne for hvert løyve. Er det benyttet flere biler til det samme løyvet i løpet av året, f.eks. ved bytte av bil, skal det samme
løyvenummeret fylles ut på nytt slik at hver bil har sin kolonne. Utleide løyver skal føres opp med løyvenummeret.
Erstatningsløyve og reserveløyve skal føres opp med eget løyvenummer.
Løyvenummeret består ikke av bokstaver, bare av 5 eller 8 siffer. Fellesskapsløyve har 5 siffer mens nasjonalt løyve har 8 siffer. De to første sifrene i
nummeret til et nasjonalt løyve angir fylkeskommune, deretter følger to sifre som angir hva slags type løyve det er, mens de fire siste sifrene er
et løpenummer.

Post 5.
Har bilen gått på det aktuelle løyvet hele året, fører du ”01.01.2017” i post 5A og ”31.12.2017” i post 5B

Post 7.
Har du i løpet av året solgt eller avhendet bilen på annen måte, fører du kilometerstanden på tidspunktet for avhendelsen. Har du i året begynt å bruke bilen
under et annet løyve enn det du har ført i denne kolonnen, fører du kilometerstanden på tidspunktet for overgangen i post 7.

Post 8.
Har du kjøpt bilen i løpet av året, fører du kilometerstanden på kjøpstidspunktet. Har du brukt bilen i et annet løyve tidligere i året, fører 
du kilometerstanden på tidspunktet for overgangen.

Post 11.
I post 11a oppgir du om bilen bruker bensin, diesel, både bensin og gass (LPG), elektrisitet eller både drivstoff og elektrisitet (hybridbil).
I post 11b fører du totalt antall liter forbrukt. Har du oppgitt "både bensin og gass (LPG)" i post 11a, legger du sammen antall liter bensin med antall liter gass og
fører summen i post 11b. Har du svart elektrisitet i post 11a, skal du ikke fylle ut post 11b. Har du svart både drivstoff og elektrisitet (hybridbil) i post 11a,
fører du totalt antall liter drivstoff forbrukt i post 11b.

Postene 20 - 24.
Disse postene skal du fylle ut uavhengig av hvordan foretaket har spesifisert kostnadene i næringsoppgaven. Du må spesifisere kostnadene for hver bil.
Postene 20 - 23 må fylles ut også for de som bare har en bil i næringsvirksomheten. Postene 20 - 23 skal bare inneholde kostnader som gjelder bilen(e). I post 21 
skal også kostnader til service, bildekk, bilvask, vindusviskere osv. tas med.

I post 22 skal bare forsikring på biler tas med. Andre forsikringer skal tas med i næringsoppgaven post 7500.

Postene 30 og 31.
Her skal bare inntekter fra transportoppdrag tas med.

Inntekter fra reiser som kunden har betalt med kredittkort, skal du føre i post 30 og ikke i post 31. Har du kjørt skolebarn for offentlig transportselskap eller etat,
fører du inntektene i post 30A, og samlet antall kilometer for slik kjøring i post 30D.

Post 33.
Dersom drosjen har taksameter oppgir du besatte (opptatte) kilometer i inntektsåret. Som besatte kilometer skal du her regne kilometer som 
er kjørt med passasjer og/eller gods i bilen.

Post 44.
Har du vært tilknyttet drosjesentralen hele året, fører du ”01.01.2017” i feltet for fra dato, og ”31.12.2017” i feltet for til dato.

Post 28.
Her tilbakefører enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting en del av bilkostnadene dersom eieren/leaseren har kjørt privat med bilen i inntektsåret. 
Normalt  regner du ut beløpet fra et grunnlag som svarer til listeprisen, medregnet merverdiavgift og vrakpant, som hovedimportøren brukte på tidspunktet da bilen 
ble førstegangsregistrert:
- Nedjuster grunnlaget til 75 % av listeprisen bilen hadde som ny dersom yrkeskjøringen oversteg 40 000 km i inntektsåret, eller bilen var eldre enn 3 år    
  1. januar i inntektsåret.
- Nedjuster grunnlaget til 56,25 % av listeprisen dersom yrkeskjøringen oversteg 40 000 km i inntektsåret samtidig som bilen var eldre enn 3 år 1. januar
  i inntektsåret
- Grunnlaget for EL-biler setter du til 50 % av listeprisen som bilen hadde som ny.
- Du tilbakefører 30 % av grunnlaget med mindre dette overstiger kr 299 100.
- Var grunnlaget høyere enn dette, tilbakefører du kr 89 730 og i tillegg 20 % av grunnlaget som overstiger kr 299 100.

Likevel trenger du ikke tilbakeføre mer enn 75 % av kostnadene ved bilholdet. I denne sammenhengen inngår også leie i bilkostnadene. Eier du bilen selv, må 
du ta hensyn til verdiforringelse når du fastsetter bilkostnadene dine. På skatteetaten.no kan du lese om hvordan du regner ut verdiforringelsen i denne 
sammenhengen her.

Beløpet i post 28 overfører du til
- RF-1175 Næringsoppgave 1 post 7099 Privat bruk av næringsbil,
- RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0678 Inntektstillegg for privat bruk av næringsbil, eller
- RF-1167 Næringsoppgave 2 post 7099 Privat bruk av næringsbil.

Særskilt for varebiler klasse 2 med grønne skilter og lastebiler tillatt med totalvekt mindre enn 7 501 kg:
Du fastsetter fordelen for privat bruk av slik bil enten ved
- den ordinære sjablongmetoden omtalt ovenfor, men med et særskilt bunnfradrag i beregningsgrunnlaget på 50 %, begrenset til kr 150 000, eller
- individuelt med en sats på kr. 3,40 per kilometer for privat kjøring, men da må en ha ført elektronisk kjørebok.
Dersom du bruker sjablongreglene til å fastsette fordel for slik bil med mer enn 40 000 km yrkeskjøring i inntektsåret, må du velge om du på grunn av dette vil 
justere ned grunnlaget av listeprisen som omtalt ovenfor, eller bruke bunnfradrag. Du kan heller ikke kombinere bunnfradraget med å justere ned grunnlaget av 
listepris for el-bil. Var bilen eldre enn 3 år i året kan du justere ned grunnlaget til 75 % av listeprisen før du trekker fra bunnfradraget.

Særskilt for for andre kjøretøy:
Sjablongreglene gjelder ikke for
- Lastebiler med totalvekt på 7 501 kg eller mer
- Busser registrert for mer enn 15 passasjerer
- Biler som lov eller forskrift forbyr kan brukes til privatkjøring utover kjøring mellom hjem og arbeid.

Har du brukt slikt kjøretøy til å kjøre mellom hjem og arbeid, besøksreiser til hjemmet og/eller annen privatkjøring, skal du tilbakeføre for den faktiske 
privatkjøringen.
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