Viktig informasjon for deg som er langtransportsjåfør
Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved
arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2016.
Skatteetaten vil i dette brevet gi en kort orientering om regelverket vedrørende fradrag for
merkostnader for langtransportsjåfører, som overnatter i bilen. Vi håper dette kan bidra til at flest
mulig skal kunne levere en korrekt utfylt skattemelding (tidligere: selvangivelsen). Frist for å levere
skattemeldingen er 30. april.

Her er noen nyttige tips ved utfylling av selvangivelsens post 3.2.7 "Merkostnader ved
arbeidsopphold utenfor hjemmet":
Dersom du på grunn av ditt arbeid må overnatte utenfor hjemmet, kan du ha krav på fradrag for
merkostnader til kost, losji og besøksreiser. Det er en forutsetning at det foreligger en merkostnad, og
at denne ikke er dekket av arbeidsgiver eller andre. Dette gjelder i hovedsak merkostnader i
forbindelse med:




Kost
Losji
Besøksreiser til hjemmet

Så mye kan du ha krav på:
Fradrag for merkostnader til kost gis etter satser fastsatt av Skattedirektoratet.
Satsene for kostfradrag er for inntektsåret 2016:
 Kr 568 per døgn for kost ved overnatting på hotell og frokost er inkludert i romprisen.
 Kr 710 per døgn for kost ved overnatting på hotell og frokost ikke er inkludert i romprisen.
 Kr 307 per døgn for kost ved overnatting på pensjonat/hybel/brakke der det ikke kan
tilberedes tørrmat.
 Kr 200 per døgn for kost ved annen overnatting.

Fradrag for kostnader til losji gis ut fra faktiske kostnader. Dersom beløpet på årsbasis overstiger
kr 10 000 gis det kun fradrag dersom betalingen er gjort via bank.
Fradrag for kostnader til besøksreiser gis i form av et avstandsfradrag for korteste strekning mellom
pendlerbolig og hjem. Kilometersatsen er kr 1,50 pr. km inntil 50 000 km, og kr 0,70 over 50 000 km.
Maksimalt avstandsfradrag for arbeids- og besøksreiser er satt til 75 000 km.
I tillegg kan det gis fradrag for faktiske kostnader til bom og ferge. Dersom det er benyttet fly kan det
gis fradrag for faktisk kostnad til flybilletter.

Spesielt for langtransportsjåfører
Hva regnes som overnatting?
Det regnes som overnatting når minst tre timer mellom kl. 22.00 og kl. 06.00 tilbringes utenfor
hjemmet, og sjåføren ikke tilbringer mer enn tre timer hjemme innenfor samme tidsrom.
Kostnad Fradragsrett

Ikke fradragsrett

Kost

Det gis ikke fradrag for kost når kosten
er dekket av arbeidsgiver.

Når du må overnatte i bilen gis kostfradrag med:
 kr 307 per døgn innenlands
 kr 300 per døgn utenlands
eller etter faktisk kostnader.
Dersom du mottar godtgjørelse som er mindre
enn statens laveste sats (kr 200) eller mindre enn
dine faktiske kostnader, kan du krever fradrag
for differansen (underskudd i godtgjørelse).

Merkostnader ved lenger daglige fravær
ut over 12 timer, men uten overnatting,
inngår i minstefradrag i
skattemeldingens post 3.2.1.

Slik fyller du ut skattemeldingen:








Du må levere skattemelding (gjerne elektronisk via www.skatteetaten.no) hvis du:
o krever fradrag for merkostnader i forbindelse med kost, losji, og besøksreiser til
hjemmet (altså kostnader som ikke er dekket av arbeidsgiver)
o har andre endringer i skattemeldingen
Du trenger ikke å levere skattemelding hvis du:
o ikke krever fradrag for merkostnader
o ikke har andre endringer i skattemeldingen
Hvis du krever fradrag for merkostnader i post 3.2.7 trenger du ikke å sende oss
dokumentasjon på kostnadene, men du må på forespørsel kunne spesifisere hvordan du har
kommet frem til fradragsbeløpet, og kunne legge fram dokumentasjon fra arbeidsgiver som
viser hvert transportoppdrags:
 Start og stoppdato
 Start og stoppsted
 Bestemmelsessted
Hvis du krever fradrag for besøksreiser i post 3.2.9 må du fylle ut spesifikasjonsfeltet for
avstand og antall turer under post 3.2.9.

Vi oppfordrer deg til å levere skattemeldingen elektronisk.
Har du ikke enda registrert deg elektronisk kan du gjør dette på www.norge.no. Noen av fordelene
med elektronisk kommunikasjon er:




Vi varsler deg både på mobil og/eller e-post når du får informasjon fra oss.
Du vil kunne motta og sende informasjon til Skatteetaten uansett hvor i verden du oppholder
deg.
Du får raskere svar på en sak eller en henvendelse til oss.





Alle dokumenter blir arkivert digitalt, sammen med annen elektronisk post.
Du kan kontakte Skatteetaten / saksbehandler direkte via digitale skjema.
Du forhindrer at uvedkommende får tilgang til dine personlige opplysninger.

Har du fortsatt spørsmål rundt skattemeldingen?
Ring Skatteopplysningen på telefon 800 80 000 – velg tilbakering dersom det er telefonkø. Fra
utlandet kommer du til Skatteopplysningen ved å ringe +47 22 07 70 00.
Du er også velkommen til å besøke vår Facebookside "Skatten min".

Med hilsen
Skatteetaten

