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Overordnet

Denne veilederen gir en overordnet innføring i de viktigste skatte- og fradragsreglene
som gjelder for yrkessjåfører. Vi understreker at oversikten ikke er fullstendig, men
fokuserer på hovedpunkter. For enkelte kan det forekomme kompliserte spørsmål som krever en 
grundigere vurdering.

Tirsdag 14. mars sendes de første skattemeldingene ut, tidligere kjent som selvangivelsen, og 
innen måneden er omme skal alle ha mottatt sin personlige skattemelding

Vi anbefaler alle våre medlemmer å ta en titt på skattemeldingen, uavhengig av om man får 
tilbake på skatten, eller om man må betale restskatt

Ferdig utfylt

Mange tror dessverre at skattemeldingen er ferdig utfylt, men det stemmer ikke. Den største feilen 
man gjør, er å ikke gå gjennom skattemeldingen. Det er hver enkelts eget ansvar å sjekke at alle 
opplysningene som står ført opp, faktisk stemmer.

Potensielt mye penger å hente
For å være sikker på at det som står oppført på skattemeldingen stemmer, anbefaler vi alle om å 
gå nøye gjennom inntekten sin fra jobb og andre inntektsbringende forhold.

OG- Man kan fort jakte etter tusenlapper om man fyller ut fradragene som mangler. For hver 
tusenlapp i fradrag, så får man 220 kroner mindre i skatt. Det er jo ganske synd å gå glipp av 
penger staten potensielt skylder deg
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1. HOVEDPOENGET ER - SJEKK SKATTEMELDINGEN DIN

I en bransje der mange er opptatt av å dele sine erfaringer ang vei, strekning , lastemetoder og alt 
imellom, er det dessverre få som snakker om skatt.
Om man er fersk i gamet eller en erfaren rytter, er det ikke alle som vet hva man kan trekke fra på 
skatt eller hvordan man skal trekke det i fra.
Fra 2022 ble det enklere å føre fradrag på skattemeldingen da mange poster ble lettere å finne og 
ikke like «gresk». Så om du er langtransportsjåfør på det store kontinentet eller lokal helt som 
kommer hjem hver dag , så finnes det minst ett fradrag som kan gjelde deg.

Foreldrefradrag
Har du barn er det lurt å være observant på foreldrefradrag.Mange sjekker ikke foreldrefradraget, 
og det kan man tape penger på. Dette fradraget innebærer utgifter du har hatt til barnehage, 
barnevakt, skolefritidsordning eller kjøring til og fra disse hvis det er omvei til jobb. 
Du kan få fradrag for barn som er 11 år eller yngre ved utgangen av 2022. 

Man har krav på inntil 25.000 kroner for første barn og deretter et tillegg på 15.000 kroner per 
barn.
Du trenger ikke å betale for flere barn for å utnytte de maksimale satsene. Med to barn kan det 
trekkes fra inntil 40.000 kroner, selv om det bare betales for ett barn.

Reise mellom hjem og fast arbeidssted
Kjører du daglig til / fra jobb eller har lang vei til stasjoneringssted ?  Alle som reiser mellom hjem 
og arbeid må foreta endringer
For skatteåret 2022 er sats 1,65 kr pr km uansett total reiselengde og nedre grense for fradrag 
er 14000 kr. I 2021 var bunnfradraget 23900 - så dette er en positiv endring.

Dvs at kommer du over 14000 kr , får du skattefradrag for summen over, (dekker dessverre 
ikke bomkostnader.)
Sykler du eller sitter på med naboen tenker du kanskje at du ikke har krav på reisefradrag. Men det 
er ikke utgiftene eller transportmiddelet som betyr noe, det er avstanden mellom jobb og hjem og 
antall reisedager. I fjor fikk du fradrag hvis avstanden mellom hjem og jobben var mer enn 
65 kilometer tur-retur, i år er det 37 kilometer tur-retur.
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Organisert i TLF?
Da kan du trekke fra fagforeningskontingenten for 2022 og få skattefradrag for hele summen 
- 4800 kr.
Normalt rapporteres dette av arbeidsgiver om du blir trukket direkte i lønn eller av fagforeningen.

Men sjekk for sikkerhetsskyld at den er lagt inn. Om ikke legger du den inn slik: 

Tema : «Arbeid, trygd og pensjon» - fagforeningskontingent. Legg til totale sum du har betalt i 2022. 
Fradraget for fagforeningskontingent er max kr 5.800 i 2022 ( dvs at hele kontingenten i TLF er 
fradragsberettiget).

Diett/Kost og losji
Noen er heldige og får diett direkte fra arbeidsgiver, andre kan trekke fra dette på skatten. 
Obs: det finnes ett hav av regler for når og hvor du har krav på diett. Her skilles det mellom 
merkostnader til kost og merkostnader til kost/losji ved opphold utenfor hjemmet. Fraværet fra 
hjemmet må minimum være ett døgn og kostnadene må kunne dokumenteres. 

Dersom du ikke har dokumentasjon for de faktiske kostnader, kan du kreve fradrag på 300 kroner 
per døgn (egen kostsats for langtransportsjåfører). Satsen er lik ved innenlands- og utenlandsreiser. 
Hjelpemannskap på bil kan også trekke fra denne. 
Sats i 2022 er uendret til tross for matvarepriser som har økt med over 10 %. Dette er noe TLF har 
høyt fokus på å få endret! 

Legges inn: Tema: «Arbeid, trygd og pensjon» - Merkostnader ved arbeidsopphold med 
overnatting /opphold under kjøreoppdrag (langtransportsjåfør). 

Legg inn arbeidsgivers navn og antall døgn du har vært borte. Dette regner seg ut selv. 
Her kan du også legge inn dager du ikke har fått diett for eller om du har fått mindre diett av 
arbeidsgiver enn statens sats. da kan du legge inn mellomlegget. Du får skattefradrag for hele 
summen. 
Vær obs på at alt du legger inn på skattemeldingen, må kunne dokumenteres.



Ulegitimerte småutgifter er ikke fradragsberettiget!
Det er ikke fradragsrett for ulegitimerte småutgifter, verken på reiser i Norge eller i utlandet. 
Kontantgodtgjørelse til dekning av slike kostnader er trekkpliktig og skattepliktig i den utstrekning 
arbeidstaker ikke legitimerer kostnadene overfor arbeidsgiver.
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Anbefaler å gjøre det før fristen går ut
Fristen for innlevering av skattemeldingen er 30. april.

Hvis man ikke gjør det før fristen, så regner Skatteetaten med at alle opplysningene stemmer. 

Det kan man tape penger på, dersom opplysningene ikke stemmer. Og om man må betale 
restskatt, så må man betale renter på skatten om man ikke betaler den før 31. mai.

Det kan forekomme feil, og da vil det være surt å betale for mye i skatt. Gå nøye gjennom 
skattemeldingen, uansett om du må betale restskatt eller får igjen på skatten. Og oppdager du i år 
at det er fradrag du har gått glipp av i årevis, kan du gå tilbake de tre siste inntektsårene og endre.

Når kommer skattepengene?
Får du skattemeldingen tidlig, og er rask med leveringen, kan skattepengene komme tidlig i april. 
Skal du få pengene tilbake hurtigst mulig, må man levere skattemeldingen elektronisk. Er du gift, må 
begge levere skattemeldingen for å få pengene utbetalt.

9 av 10 vil få skatteoppgjøret sitt innen utløpet av juni. Generelt kan vi si at skatteoppgjøret 
kommer når Skatteetaten er ferdig med å behandle skattemeldingen.

Flere tips finner du på:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fradragsveilederen/
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