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1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

Med virkning fra og med inntektsåret 2015 skal vogntog, lastebiler og busser i 

saldogruppe c avskrives med en forhøyet sats på 22 pst., jf. skatteloven § 14-43 fjerde 

ledd. Endringen ble vedtatt ved lov av 19. desember 2014. Det vises til Innst. 4 L (2014-

2015) pkt. 17.4.  

 

Saldogruppe c omfatter, foruten vogntog, lastebiler og busser; varebiler, drosjebiler og 

kjøretøy for transport av funksjonshemmede, jf. skatteloven § 14-41 første ledd bokstav 

c.  

  

Etter endringen skal saldogruppe c videreføres, men vogntog, lastebiler og busser skal 

for alle praktiske formål skilles ut fra den eksisterende saldogruppe og behandles som 

en egen saldogruppe ved ligningen. Avskrivningssatsen for andre kjøretøy i 

saldogruppe c er fortsatt 20 pst. 

 

Saldogruppe c er en samlesaldo. Det innebærer at det er felles avskrivning av alle 

driftsmidler i gruppen. Saldogruppe c inneholder dermed den nedskrevne verdi av alle 

kjøretøy i gruppen, uten at det er spesifisert hvilken verdi som knytter seg til det 

enkelte driftsmiddel. Salgsvederlag ved realisasjon av driftsmiddel i gruppen, skal også 

nedskrives på saldo. Saldoverdien kan derfor være lavere (eller høyere ved 

realisasjonstap) enn summen av verdien av de driftsmidler som finnes på saldo.  

 

Dersom en konkret saldo kun inneholder vogntog, lastebiler og busser eller kun 

varebiler, drosjebiler eller kjøretøy for transport av funksjonshemmede er det ikke 

behov for å foreta en oppsplitting. Hele den eksisterende saldoen kan da videreføres 

med enten dagens sats eller den høyere avskrivningssats for vogntog mv. 

 

I den utstrekning saldogruppe c både inneholder vogntog/lastebiler/busser som skal 

avskrives med en forhøyet sats og andre kjøretøy som fortsatt skal avskrives med 20 

pst., må de eksisterende saldoverdier i saldogruppe c fordeles. I overgangsregel til 

skatteloven § 14-43 fjerde ledd er departementet gitt fullmakt til å gi nærmere regler i 

forskrift om denne fordelingen.  

 

I dette høringsnotatet presenterer departementet et nærmere forslag til 

overgangsbestemmelse for utskilling av vogntog, lastebiler og busser fra saldogruppe c. 

Dette skal skje som en engangsoperasjon ved ligningen for inntektsåret 2015. For 

kjøretøy i gammel saldogruppe c som er ervervet etter 31. desember 2009 foreslår 

departementet at faktisk kostpris for det enkelte kjøretøy på saldoen, redusert med 

beregnede saldoavskrivninger for hvert år av eiertiden, fordeles til henholdsvis saldo 
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for varebiler mv. (saldo c 1) og saldo for vogntog mv. (saldo c 2) etter kjøretøyets art. 

Det foreslås at tilsvarende fordeling av eldre enkeltkjøretøy kan foretas når skattyter 

har regnskapsdokumentasjon for kjøretøyenes faktiske kostpris og ervervsår. Videre 

foreslås det at restsaldo etter denne fordelingen, dvs. differansen mellom verdien av 

saldogruppe c pr. 31. desember 2014 og verdien som er fordelt til saldo for varebiler 

mv. og saldo for vogntog mv. i samsvar med beregnet historisk kostpris, skal deles ut 

fra forholdet mellom beregnet verdi i de to saldokategoriene.  

  

2 BAKGRUNN 

Som ledd i budsjettavtalen mellom Høyre, Frp, Krf og Venstre foreslo flertallet i 

finanskomiteen i Innst. L (2014-2015) avsnitt 17.4 at skrivningssatsen for vogntog, 

lastebiler og busser skulle økes fra 20 pst. til 22 pst. Dette ble vedtatt ved lov 

19. desember 2014 nr. 80. Den forhøyede avskrivningssatsen for vogntog mv. skal 

gjelde fra og med inntektsåret 2015.  

 

Vogntog, lastebiler og busser inngår i saldogruppe c, som også omfatter varebiler, 

drosjebiler og kjøretøy for funksjonshemmede, jf. skatteloven § 14-41 første ledd 

bokstav c.  

 

Den økte avskrivningssatsen skal kun gjelde for vogntog, lastebiler og busser, slik at 

avskrivningssatsen fortsatt er 20 pst. for varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport 

av funksjonshemmede. Lovendringen innebærer at inndelingen i saldogrupper 

beholdes, men at vogntog, lastebiler og busser likevel må behandles adskilt fra den 

eksisterende saldogruppe c som om det var en egen saldogruppe ved ligningen. I den 

utstrekning saldogruppe c pr. 31. desember 2014 både inneholder vogntog mv. som 

skal avskrives med forhøyet avskrivningssats og driftsmidler som fortsatt skal avskrives 

med 20 pst., må de eksisterende saldoverdier fordeles.  

 

Deling av saldogruppe c medfører at det må trekkes en grense mellom lastebil og 

varebil, og mellom buss og andre kjøretøy for persontransport (personbil, drosjebil). 

Hittil har det ikke vært nødvendig. Departementet legger som utgangspunkt til grunn 

at kjøretøyforskriftens definisjon av lastebil og buss, gir uttrykk for en innarbeidet og 

alminnelig forståelse av disse begrepene, som også normalt samsvarer med 

skattelovens språkbruk. Det vil si at lastebil omfatter bil for godsbefordring med tillatt 

totalvekt på over 3 500 kg. Som buss anses bil for persontransport med over 8 

sitteplasser i tillegg til førersetet. Her må det også trekkes en grense mot drosjebiler. 

Det vises til forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 

4.10.1994 § 2-2. 
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Også tankbiler, feiebiler, betongbiler og kranbiler anses som vogntog/lastebiler. 

Kjøretøy som ikke er registreringspliktige eller som bare er tillatt brukt utenfor 

offentlig vei, faller utenfor saldogruppe c. Det samme gjelder kjøretøy som må anses 

som anleggsmaskiner. Disse inngår i stedet i saldogruppe d (løsøre-gruppen).  

 

Saldogruppe c er en samlesaldo der avskrivning av enkeltdriftsmiddel ikke er 

identifisert. I noen tilfeller vil det derfor ikke la seg gjøre å foreta en konkret utskillelse 

av den nedskrevne verdien av enkeltdriftsmidler. I overgangsregel til endringsloven 

fikk departementet hjemmel til å gi nærmere regler om en hensiktsmessig fordeling av 

eksisterende saldo i saldogruppe c. 

 

3 DEPARTEMENTETS VURDERING OG FORSLAG 

Ved utskilling av vogntog mv. fra saldogruppe c, er det nødvendig å finne en praktikabel 

løsning for fordeling av de samlede saldoverdiene pr. 01.01. 2015. Løsningen må 

samtidig ivareta hensynet til en mest mulig riktig fordeling av restsaldo. 

 

Det er driftsmiddelets kostpris som er utgangspunktet for avskrivning og føring på 

saldo, jf. skatteloven § 14-40, jf. § 14-42. Eventuell senere påkostning på driftsmidler skal 

også avskrives.  

 

Saldogruppe c er en samlesaldo for alle driftsmidler som er omfattet av gruppen. 

Dersom en konkret saldo kun inneholder vogntog, lastebiler og busser eller kun 

varebiler, drosjebiler eller kjøretøy for transport av funksjonshemmede er det ikke 

behov for å foreta en oppsplitting. Hele den eksisterende saldoen kan da videreføres 

med enten dagens sats eller den høyere avskrivningssats for vogntog mv. Dersom 

skattyter senere anskaffer et kjøretøy i den andre kategorien må disse avskrives for seg. 

Det er i tilfeller der saldoen inneholder både vogntog mv. og en eller flere varebiler, 

drosjebiler eller kjøretøy for transport av funksjonshemmede, at saldoverdi pr. 

31. desember 2014 må fordeles.  

 

En saldo kan inneholde flere kjøretøy i de to kategoriene, med ulik alder og verdi. 

Kjøretøyets alder kan ha betydning for hvilken regnskapsmessig og skattemessig 

dokumentasjon som fortsatt finnes kjøretøyets anskaffelseskostnad. Bokføringsloven, 

som gjelder for en hver som har regnskapsplikt etter regnskapsloven, oppstiller en plikt 

til å oppbevare regnskapsmateriale i 5 år. Det innebærer at det er mulig å framskaffe 

regnskapsdokumentasjon for anskaffelse av kjøretøy i saldogruppe c i 5 år regnet 

bakover fra dagens dato. Departementet legger derfor til grunn at skattyter skal ha 
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opplysninger om kostpris og ervervsår for kjøretøy som er anskaffet etter 31. desember 

2009, mens det for eldre kjøretøy kan være mer tilfeldig om slike opplysninger kan 

framskaffes.  

 

Når man kjenner et kjøretøys anskaffelseskost og alder kan man som utgangspunkt 

beregne driftsmidlets restsaldoverdi. Det vil være anskaffelseskost med fradrag for 

beregnede avskrivninger for eiertiden, dvs. 20 pst. saldoavskrivninger for hvert år etter 

ervervet. Dersom alle kjøretøy i saldogruppe c er anskaffet etter 31. desember 2009, 

kan den nye saldoverdien for vogntog mv. etableres ved beregning av historisk 

kostpris. Det samme gjelder for eldre kjøretøy dersom skattyter har beholdt 

informasjon om anskaffelsespris og ervervstid lenger enn den pliktige perioden på 5 år. 

Departementet mener at en slik beregnet historisk kost bør danne utgangspunkt for 

fordeling av restsaldo i saldogruppe c.  

 

En saldo kan imidlertid være nedskrevet med salgsvederlag fra realisasjon av 

driftsmidler i saldogruppen. Det kan føre til at saldoen ikke er tilstrekkelig stor til å 

dekke beregnet historisk kost for alle driftsmidler når det har vært nedskrivning av 

saldo med realisasjonsgevinst. Det kan også være at det er en overskytende verdi etter 

fordeling når det har vært nedskriving av saldo ved realisasjonstap.  

 

Inneholder saldogruppe c kjøretøy som er eldre enn 5 år, er det ingen automatikk i at 

skattyter fortsatt har dokumentasjon for kjøretøyets kostpris eller ervervsår. Det må da 

finnes en alternativ metode for fordeling av restsaldoen. Hensynet til en mest mulig 

riktig fordeling kan tilsi at det foretas en splitting av saldo etter omsetningsverdien til 

de enkelte driftsmidler som finnes på saldoen. Dette er imidlertid en ressurskrevende 

løsning som forutsetter verdsettelse av hvert kjøretøy ved overgangen til høyere 

avskrivningssats for vogntog mv. for inntektsåret 2015. Dette vil departementet ikke gå 

inn for.  

 

Etter departementets vurdering taler hensynet til enkelthet, kostnader og 

forutsigbarhet for en sjablonmessig løsning for fordeling av restsaldo i disse tilfellene. 

Departementet foreslår at restsaldo, dvs. differansen mellom verdien av saldogruppe c 

pr. 31.12.2014 og verdien som er fordelt til henholdsvis saldo for varebiler mv. (c1) og 

saldo for vogntog mv. (c2), skal deles ut fra forholdet mellom de beregnede 

saldoverdiene i de to kategoriene e.  

 

Eksempel: Restsaldo i gruppe c pr. 31.12.2014 er 100, etter at det er beregnet og 

fratrukket historisk kost for driftsmidler ervervet etter 2005. Beregnede verdier på 
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disse driftsmidlene er henholdsvis 80 og 130 (til sammen 210). Den resterende verdi på 

saldo skal fordeles slik: 

 

Gruppe C1 skal ha: 100 x 80  =38,1 

                                    210 

 

Gruppe C2 skal ha: 100 x 130 =61,9 

                                    210 

 

Sum saldoverdi på C1 og C2 = 100 

 

En sjablonregel som dette kan ikke gi uttrykk for den riktige økonomiske fordelingen i 

det enkelte tilfelle, men vil etter departementets syn gi en praktikabel 

overgangsordning.  

 

Departementet foreslår etter dette en todelt ordning for splitting av saldogruppe c når 

saldoen faktisk inneholder kjøretøy både i gruppen vogntog/lastebiler/busser og i 

gruppen varebiler/drosjebiler/ kjøretøy for transport av funksjonshemmede: 

 

 For kjøretøy som er ervervet etter 31. desember 2009 foreslås det at faktisk 

kostpris for det enkelte kjøretøy på saldoen, redusert med beregnede 

saldoavskrivninger for hvert år av eiertiden, fordeles til henholdsvis for saldo for 

varebiler mv. (saldo c1) og saldo for vogntog mv. (saldo c2) etter kjøretøyets art. 

Det foreslås at tilsvarende fordeling av eldre enkeltkjøretøy kan foretas når 

skattyter har regnskapsdokumentasjon for kjøretøyenes faktiske kostpris og 

ervervsår. 

  

 Videre foreslås det at restsaldo etter denne fordelingen, dvs. differansen mellom 

verdien av saldogruppe c pr. 31. desember 2014 og verdien som er fordelt til 

henholdsvis saldo for varebiler mv. (c1) og saldo for vogntog mv. (c2) i samsvar 

med beregnet historisk kostpris, skal deles ut fra forholdet mellom de 

beregnede saldoverdiene i de to kategoriene.   

 

Det vises til forslag til ny § 14-43 i Finansdepartementets forskrift til skatteloven.  

 

4 ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 

Fordeling av saldoverdier mellom vogntog/lastebiler/busser og varebiler/drosjebiler/ 

kjøretøy for transport av funksjonshemmede vil kunne medføre noe merarbeid for 
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skattytere og skatteetaten i en overgangsperiode. Det vil særlig gjelde kjøretøy som er 

yngre enn 5 år, der det skal foretas en fordeling basert på faktisk anskaffelseskost. For 

kjøretøy som er eldre enn 5 år, antar departementet at bruk av sjablonmessig fordeling 

vil gjøre oppgaven overkommelig.  

 

5 IKRAFTTREDELSE 

Overgangsreglene skal gjelde for inntektsåret 2015, idet utskilling av 

vogntog/lastebiler/busser skal skje som en engangsoperasjon ved ligningen for 2015.  

 

6 FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRING 

 

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring m.v. av skatteloven 

av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer: 

 

Ny § 14-43 skal lyde: 

§ 14-43 Overgangsregel til skatteloven § 14-43 fjerde ledd 

§ 14-43-1 Overgangsregel ved innføring av forhøyet avskrivningssats for vogntog, 

lastebiler og busser i saldogruppe c 

 

(1)  Saldo for kjøretøy i saldogruppe c, jf. skatteloven § 14-41 første ledd bokstav c, 

som pr. 31. desember 2014 inneholder både vogntog/lastebiler og/eller buss og 

varebil/drosjebil og/eller kjøretøy for transport av funksjonshemmede, skal 

deles i to saldoer - henholdsvis saldo for varebiler mv. (saldo c 1) og saldo for 

vogntog mv. (saldo c 2) - etter bestemmelsene i denne paragraf. De nye saldoene 

etter delingen blir inngående saldoer for avskrivning for inntektsåret 2015, med 

20 pst. avskrivning for saldo c 1 og 22 pst. avskrivning for saldo c 2, jf. 

skatteloven § 14-43 første ledd bokstav c og fjerde ledd.  

 

(2) For kjøretøy i gammel saldogruppe c som er skattemessig aktivert til 

avskrivning etter 31. desember 2009, gjelder følgende: faktisk kostpris for det 

enkelte kjøretøy, herunder senere påkostninger, med fradrag for 20 pst. 

saldoavskrivning for hvert år av eiertiden, fordeles til henholdsvis saldo c 1 eller 

saldo c 2 etter kjøretøyets art. Tilsvarende fordeling av eldre enkeltkjøretøy kan 

foretas når skattyter har regnskapsdokumentasjon for kjøretøyenes faktiske 

kostpris og ervervsår.  
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(3) Dersom restsaldoverdien, etter fradrag for beregnede avskrivninger etter 

foregående ledd for de driftsmidler hvor det finnes slik dokumentasjon, avviker 

fra saldoverdien pr. 31. desember 2014, må differansen fordeles forholdsmessig 

mellom saldo c 1 og saldo c 2 ut fra forholdet mellom de beregnede 

saldoverdiene i de to gruppene.  

 


