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Tilleggsvurdering – innspill høringsforslag til endringer i 

særavgiftsforskriften 

Det vises til vår høringsuttalelse datert den 12. d.m. vedrørende forslag om endringer i 

særavgiftsforskriften som har vært på høring med høringsfrist 12. d.m. 

Vi tillater oss å komme med en kort tilleggsvurdering som supplement til vår allerede 

innsendte høringsuttalelse. 

Innspill til alternativ løsning 

Vi ønsker med dette å gi innspill på følgende alternative løsning for rammene for 

biodrivstoffets avgiftsgrunnlag: 

• Samme prinsipper som for rapportering til Miljødirektoratet mht. oppfyllelse av 

omsetningskravet 

• Dokumentasjon for volum innforsynt på tank 

• Dokumentasjon for volum uttak fra tank når avgiftsplikten oppstår og avgiftsberegnes 

utfra det som volum er solgt til formål (vei eller anlegg). Dette i samsvar med 

salgsdokument. Det vil si at avgiftsberegning baseres på det volum som er solgt til 

kunde ved uttak fra avgiftsfritt lager  

• Avgiftsberegningen avstemmes hver måned ut ifra overnevnte prinsipper istedenfor 

ved årlig avstemming, slik vårt primære ønske er. 

Bakgrunn 

Som vi har tatt opp i vår høringsuttalelse av den 12. d.m. i pkt 2, er vårt utgangspunkt at 

avgiftsberegningen for biodrivstoff må baseres på samme prinsipper som Miljødirektoratet 

legger til grunn for oppfyllelsen av omsetningskravet. Det betyr i praksis at registrerte 

virksomheters avgiftsberegning av uttak fra en lagerterminal, må kunne ta utgangspunkt i et 

massebalansert produkt hvor andelen biodrivstoff kan allokeres til formålet det faktisk er blitt 

solgt til. Dette gjelder for fellestanker, som vi i vår høringsuttalelse har valgt å benevne som 

«blandingstanker», hvor man har ett og samme produkt, men som ved uttak forsynes til både 

veiformål og anleggsformål. Avgiftsmessig massebalansering vil i slike tilfeller, uavhengig av 

den fysiske blandingen på blandingstanken, sikre at biodrivstoffet i blandingen omsettes fullt 

ut i det markedet det faktisk er etterspørsel etter produktet og et lovpålagt omsetningskrav. 
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Det er spesielt dette forholdet bransjen er opptatt av å videreføre også etter 1. juli. I tillegg vil 

det også gi mer like prinsipper gjennom hele verdikjeden all den tid massebalansering 

fortsatt vil foregå på produksjonssiden, og mellom ulike registrerte virksomheter gjennom 

samlagring og kjøp og salg. 

For beregning av andelen biodrivstoff i en blanding mener vi det må legges til grunn volum 

som følger godkjente sertifikater. Det er kun sertifikater som kan tilskrive innholdet i 

produktet som legges inn på tank/terminal og følgelig også er grunnlaget for det som 

omsettes. Dette bør også være det som er grunnlaget for avgiftsberegningen, men da etter 

massebalansering og allokering av andel biodrivstoff til formålet det er solgt for.  

Vi ser at det med dagens regelverk i produktforskriften mht. krav til rapportering av 

biodrivstoff til bruk for oppfyllelse av omsetningskravet, kan være utfordringer med årlig 

rapportering som også skal gjelde for avgiftsberegningen. Som det fremgår av vår 

høringsuttalelse så er dette vårt primære ønske som løsning i det nye avgiftsregelverket. 

Alternativ løsning – månedlige avstemming av avgifter 

Som en alternativ løsning mener vi det bør kunne vurderes at de samme prinsippene som 

Miljødirektoratet legger til grunn, og som avgiftsregelverket legger til grunn i dag, også skal 

benyttes for beregning av innforsynt og uttatt volum biodrivstoff fra avgiftsfrie lagre etter 1. 

juli. I stedet for en årlig avstemming og rapportering på avgiftssiden, foreslår vi en alternativ 

løsning med månedlig massebalansering, avstemming og avgiftsberegning av biodrivstoff på 

de enkelte avgiftsfrie lagrene. Dette vil sikre en avgiftsberegning for biodrivstoff som i størst 

mulig grad skjer på samme måte som øvrig fastsettelse av avgifter i henhold til 

særavgiftsforskriften, samtidig som det også er en løsning som tar hensyn til dagens 

særegenheter i vår bransje. Den månedlige innrapporteringen av avgifter vil i dette tilfelle 

være frikoblet fra den årlige rapporteringen knyttet til produktforskriften og omsetningskravet.  

Vi håper denne tilleggsvurderingen av avgiftsgrunnlaget og avgiftsberegningen for 

biodrivstoff vil kunne tas med i deres oppsummering og endelig anbefaling av forslag til 

endringer i særavgiftsforskriften. 
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