
 

Forhold veibruksavgift 

Vedlegg 1-1 til KVU Kap. 1 Problemanalyse og situasjon 

Side: 1 av 16 

Versjon: 2.0  

 

Skatteetaten og Statens vegvesen     Konseptfasen, Veibruksavgift og bompenger, Vedlegg 1-1 
 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhold veibruksavgift 

Vedlegg 1-1 til KVU Kap. 1 Problemanalyse og situasjon 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

Forhold veibruksavgift 

 

Side: 2 av 16 

Versjon: 2.0  

 

Skatteetaten og Statens vegvesen     Konseptfasen, Veibruksavgift og bompenger, Vedlegg 1-1 
 

 

 
 
 

Innholdsfortegnelse 

 

1. Innledning ............................................................................................................................................ 3 

2. Særavgiftssystemet .............................................................................................................................. 3 
2.1 Hva er særavgifter ..................................................................................................................... 3 
2.2 Avgiftspliktig............................................................................................................................. 4 
2.3 Fastsetting av særavgifter .......................................................................................................... 5 
2.4 Levering av skattemelding for særavgifter ................................................................................ 5 
2.5 Samarbeid med andre ................................................................................................................ 5 
2.6 Kontroll ..................................................................................................................................... 5 

3. Veibruksavgift på drivstoff ................................................................................................................. 6 
3.1 Hva er veibruksavgift ................................................................................................................ 6 
3.2 Registrering ............................................................................................................................... 7 
3.3 Dagens IT løsning veibruksavgift ............................................................................................. 7 
3.4 Statistikk/tall for veibruksavgift ................................................................................................ 8 

4. Kjøretøyavgiftene ................................................................................................................................ 9 
4.1 Engangsavgift ............................................................................................................................ 9 
4.2 Vektårsavgift ........................................................................................................................... 10 
4.3 Omregistreringsavgift .............................................................................................................. 10 
4.4 Samhandling og datafangst for ikke-bruksrelaterte avgifter på kjøretøy ................................ 10 

5. Innkreving av særavgiftene ............................................................................................................... 12 
5.1 Innkreving av kjøretøyavgiftene.............................................................................................. 13 

6. Dagens kostnader knyttet til veibruksavgift ...................................................................................... 14 
6.1 Kostnader hos avgiftspliktig .................................................................................................... 14 
6.2 Skatteetatens kostnader knyttet til håndtering av avgiften ...................................................... 15 
6.3 Skatteetatens IT kostnader knyttet til håndtering av avgiften ................................................. 15 

Appendiks A: Endringslogg ............................................................................................................... 16 

Appendiks B: Distribusjonsliste ......................................................................................................... 16 

Appendiks C: Viktige referanser ........................................................................................................ 16 
 

 

  



 

Forhold veibruksavgift 

 

Side: 3 av 16 

Versjon: 2.0  

 

Skatteetaten og Statens vegvesen     Konseptfasen, Veibruksavgift og bompenger, Vedlegg 1-1 
 

 

 
 
 

1. Innledning 
 

Særavgifter er en fellesbetegnelse på avgifter som betales ved innførsel, produksjon eller omsetning av 

noen typer varer, for eksempel veibruksavgift på drivstoff og andre kjøretøyavgifter som engangsavgift og 

omregistreringsavgift. Fordi veibruksavgiften og de andre kjøretøyavgiftene har ulike systemer/ordninger 

for fastsettelse og innkreving, omtales begge ordningene.  Dette vil, i tillegg til å gi en bedre forståelse av 

totalbildet, også synliggjøre hvordan data innhentes og brukes til fastsettelse av kjøretøyavgiftene, spesielt 

engangsavgiften. Dette er data som med høy sannsynlighet vil bli nødvendig i utformingen av en ny 

ordning for veibruksavgift og bompenger.  

 

For å sette veibruksavgiften i riktig kontekst, innledes dokumentet med en omtale av særavgiftssystemet i 

del 2, dvs. hva som er særavgifter, hvem som er skattepliktig og hvilke plikter og rettigheter de har, 

hvordan særavgiftene fastsettes og samarbeid med andre myndigheter.   

  

Del 3 gis en nærmere beskrivelse av veibruksavgiften og kort om IT-løsningene knyttet til den, samt 

statistikk på antall særavgiftspliktige og proveny.    

  

Del 4 gir en overordnet beskrivelse av de ikke-bruksavhengige kjøretøyavgiftene, herunder engangsavgift, 

vektårsavgift og omregistreringsavgift, statistikk og overordnet om samhandling og datafangst skatteetaten 

mottar for å fastsette avgiftene, i tillegg til overordnet beskrivelse av IT-løsningene knyttet til dem. 

 

Del 5 går nærmere inn på innkreving av særavgiftene og viser de ulike løpene for veibruksavgiften og de 

andre ikke-bruksrelaterte avgiftene. 

 

I siste del 6 har vi en oppsummering av dagens kostnader. 

 

2. Særavgiftssystemet 

2.1 Hva er særavgifter 

Det følger av Grunnloven § 75 a at det er Stortinget som skal vedta skatter, avgifter og toll, og at disse 

skattevedtakene må fornyes årlig. Særavgiftene legges på ulike objekt, og er i likhet med merverdiavgiften, 

hovedsakelig indirekte skatter som i større eller mindre grad overveltes i etterfølgende omsetningsledd etter 

av avgiftsplikten har oppstått.  

Særavgiftene er mangeartede og ivaretar en rekke ulike formål. Enkelte særavgifter er rent fiskalt 

begrunnet, dvs. at målet er å skaffe staten inntekter til å finansiere offentlige utgifter. I tillegg benyttes 

særavgiftene også som virkemiddel for å prise indirekte virkninger av forbruk og produksjon, som for 

eksempel miljøskadelige utslipp. Disse avgiftene setter en pris på indirekte virkninger, og er med på å sikre 

at forbrukerne tar tilstrekkelig hensyn til kostnadene de påfører miljøet. For et flertall av særavgiftene 

oppstår avgiftsplikten ved innførsel og produksjon av nærmere definerte varer. 

Flere av særavgiftene er knyttet til kjøretøy og drivstoff. Engangsavgift, vektårsavgift omregistreringsavgift 

og trafikkforsikringsavgift er lagt på kjøretøyet og er uavhengig av bruken av kjøretøyet, mens avgiftene på 

drivstoff er knyttet til bruken av kjøretøyet. Engangsavgift og omregistreringsavgift utløses av selve 

registreringshandlingen som er registrering i kjøretøyregisteret. Vektårsavgiften skrives direkte ut til eier, 

uten annen handling fra den skattepliktige enn at vedkommende eier kjøretøyet på et gitt tidspunkt. 

Rundskriv om særavgiftene er samlet på Skatteetatens hjemmeside1.  

 

 
1 Årsrundskriv for særavgifter - Skatteetaten 

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/rundskriv-retningslinjer-og-andre-rettskilder/avgiftsrundskriv/
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Den årlige inntekten fra særavgiftene for 2021 var 88,1 milliarder kroner. Av dette utgjør kjøretøyavgiftene 

(de ikke-bruksavhengige avgiftene) 19,36 milliarder kroner. 2 Inntektene går til statskassen uten noen form 

for øremerking. 

2.2 Avgiftspliktig 

Særavgiftene er i hovedsak innrettet som en førsteleddsavgift noe som innebærer at det er produsent eller 

importør som er avgiftspliktig.  For de fleste særavgiftene innebærer dette at den som anses som 

avgiftspliktig, kan velte avgiften over på et senere omsetningsledd, eksempelvis sluttbruker ved videresalg 

eller den som er/skal bli eier av kjøretøyet. Dette i motsetning til merverdiavgift der avgiftsplikten omfatter 

alle ledd i omsetningskjeden frem til forbruker. Merk at for merverdiavgift kan de avgiftspliktige 

virksomhetene fradragsføre merverdiavgiften som virksomheten har betalt ved innkjøp av varer og tjenester 

til virksomheten. Videre innebærer en slik innretning at avgiftsplikten for særavgift legges på relativt få 

aktører, noe som gir et begrenset omfang og som medfører at avgiftene normalt kreves inn til lave 

administrative kostnader. 

 

Unntak fra dette er blant annet de ikke-bruksavhengige kjøretøyavgiftene som er knyttet til å eie et 

kjøretøy. 

 

Registreringsordning 

Vi har en registreringsordning for de skattepliktige som skiller mellom registreringsplikt og 

registreringsrett (frivillig registrering). Hvem som har plikt og rett avhenger av type avgift eller bruk. Det 

er kun virksomheter som kan registrere seg. 

 

Å være registrert som særavgiftspliktig gir visse rettigheter og plikter.  

 

Rettigheter virksomheter får er 

− utsatt avgiftsbetaling 

− avgiftsfri overføring til og fra andre registrerte virksomheter 

− mulighet for avgiftsfritak ved retur og destruksjon av varer 

Plikter virksomheter får er 

− krav til godkjent lokale (noen få unntak) 

− føre lagerregnskap og oppbevare dokumenter 

− føre særavgiftsregnskap 

− stille sikkerhet dersom skatteetaten krever det 

− sende inn særavgiftsmelding og betale avgift i henhold til dette (virksomhetene skal også levere 

særavgiftsmelding dersom de ikke har avgiftspliktige varer å rapportere på, såkalt 0-melding) 

Uregistrerte særavgiftspliktige er alle som ikke er registrert som særavgiftspliktige hos Skatteetaten, men 

som allikevel for eksempel innfører særavgiftspliktige varer til Norge. Dette omfatter både privatpersoner 

og virksomheter. Uregistrerte særavgiftspliktige må dermed betale særavgift på innførselstidspunktet ved 

innlevering av tolldeklarasjon.   

 

Det er ca. 2270 særavgiftspliktige i 2022.  

 

 

 
2 Kilde: Skatteetaten 
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2.3 Fastsetting av særavgifter 

Etter skatteforvaltningsloven kan fastsetting skje etter tre ulike modeller; egenfastsetting, fastsetting ved 

trekk og fastsetting ved vedtak (myndighetsfastsetting). Etter egenfastsettingsmodellen fastsetter den 

skattepliktige både grunnlaget for skatten og beregner skatten selv. Fastsetting av særavgiftene skjer etter 

egenfastsettingsmodellen. 

De registrerte særavgiftspliktige egenfastsetter avgiftene gjennom særavgiftsmeldingen, som hovedregel 

den 18. hver måned. Unntak er avgift på NOx, elektrisk kraft, trafikkforsikring og viltlevende marine 

ressurser som har kvartalsvis innlevering.  

 

De ikke-registrerte egenfastsetter på tolldeklarasjon ved innførsel. 

De ikke-bruksavhengige kjøretøyavgiftene myndighetsfastsettes som vil si at det er skattemyndighetene 

som fastsetter avgiftsgrunnlaget og beregner avgiften ved at de treffer et vedtak basert på opplysninger fra 

den skattepliktige selv eller tredjeparter. Vedtaket kan også baseres på andre foreliggende opplysninger.  

2.4 Levering av skattemelding for særavgifter 

Skattemelding for særavgifter skal leveres elektronisk i systemet Elsær 2.0.  

Diagrammet under gir en overordnet beskrivelse av systemene som er i bruk i forbindelse med fastsetting 

av særavgifter gruppert etter «produkt». Hvert av disse IT-produktene består av en eller flere kjørende 

komponenter som til sammen løser et behov i forbindelse med fastsetting av særavgiftene. 

 
Tabell 1 Skattemelding for særavgifter 

For registrerte virksomheter som ikke legger varene inn på godkjent lokale, oppstår avgiftsplikten ved 

innførselen, jf. saf. § 2-1 første ledd bokstav b. Disse virksomhetene skal rapportere varene på ordinær 

måte via særavgiftsmeldingen, jf. sktfvl. § 8-4 og skfvf. §§ 8-4-1 og 8-4-2. Dette betyr at registrerte 

virksomheter ikke skal deklarere særavgifter via TVINN. 

2.5 Samarbeid med andre 

Skatteetaten samarbeider og samhandler med andre offentlige etater som for eksempel Miljødirektoratet, 

Helsedirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Tolletaten. Dette samarbeidet har ofte sitt utspring i direkte 

relasjon til regelverket. For eksempel er det er tett samarbeid mellom Statens vegvesen og Skatteetaten i 

forbindelse med fastsetting og innkreving av kjøretøyavgiftene.  

 

Skatteetaten har også et tett samarbeid med bransje- og interesseorganisasjoner som for eksempel Drivkraft 

Norge (representerer drivstoffbransjen), BROD og NHO Luftfart. Slikt samarbeid er viktig for å forstå 

praktiske, tekniske og markedsmessige forhold knyttet til særavgiftene. 

 

2.6 Kontroll 

Det er en viss kontroll av egenfastsettingen (meldingskontroll og utvidet kontroll), men de senere årene er 

det foretatt et begrenset antall utvidede kontroller.  
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Samtidig bruker Skatteetaten noe tid på fritak/unntaksordninger f.eks. mot Forsvaret og i forbindelse med 

drivstoff benyttet i «veiløse strøk». Skatteetaten håndterer også egenmeldinger rundt feilaktig bruk av 

merket mineralolje og oppfølgning av kontrollrapporter ved feilaktig bruk av dette. Omfanget er lite, 

estimert til maksimum 2 årsverk. 

 

3. Veibruksavgift på drivstoff 

3.1 Hva er veibruksavgift 

Veibruksavgift på drivstoff er en særavgift som skal betales til statskassen ved innførsel og innenlandsk 

produksjon av følgende drivstoff:  

• Bensin 

• Mineralolje til fremdrift av motorvogn (autodiesel)  

• Bioetanol 

• Biodiesel 

• Naturgass og LPG.  

Ren biogass og hydrogen faller utenfor veibruksavgiftens område. Elektrisitet som benyttes i el- og 

hybridbiler omfattes heller ikke av veibruksavgiften, men er omfattet av elavgift dersom batteriene lades 

fra el-uttak. 

 

Veibruksavgiften er regulert i stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff og forskrift om særavgifter 

kap. 3-9, 3-11 og 3-21 (i tillegg til fellesbestemmelser). 

 

Veibruksavgiftens formål er, i tillegg til å skaffe staten inntekter, å prise de eksterne kostnader bruk av 

kjøretøy påfører samfunnet. Dette er eksterne kostnader knyttet til ulykker, kø, støy, veislitasje samt helse- 

og miljøskadelige utslipp. Veibruksavgiften på drivstoff bidrar til å begrense forbruket av bensin og diesel 

og dermed til å redusere utslipp av blant annet CO2.  

 

Det er enkelte unntak og fritak fra avgiftsplikten. Eksempelvis gis det fritak for bensin til bruk for NATO 

og diplomater, og det ytes tilskudd til bensin for bruk i veiløse strøk. For naturgass og LPG som brukes til 

annet enn framdrift av motorvogn er denne bruken ikke omfattet av avgiftsplikten. Det er i tillegg innført et 

merkesystem der diesel tilsettes særskilt farge og sporstoff, og som da er unntatt avgiftsplikt. Merket 

mineralolje kan blant annet benyttes i traktorer, anleggsmaskiner, motorredskaper og båter. 

 

Avgiftsgrunnlaget for veibruksavgiftene skal beregnes ut ifra faktisk innhold i drivstoffet eller følge 

sertifikatene som fulgte drivstoffet. Det kreves dermed inngående kjennskap til innholdet i drivstoffet for å 

avgiftsfastsette riktig. 

 

Veibruksavgiften på drivstoff kommer i tillegg til CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter. 
Selv om veibruksavgiften bidrar til å redusere forbruket av bensin og diesel, så er CO2-avgiften 

det primære virkemiddelet for å begrense utslipp av klimagasser fra forbrenning av fossile drivstoff, 

ved siden av klimakvotesystemet. 

 

Stortingsvedtaket om særavgifter regulerer i tillegg fritak, tilskudd og nærmere bestemmelser om bruk av 

merket olje.  
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3.2 Registrering 

Generelt 

I utgangspunktet har importører kun en rett, men ikke en plikt til å registrere seg som særavgiftspliktig, se 

saf. § 5-2. Ved innføringen av avgiftsplikt på alt flytende biodrivstoff ble det imidlertid innført en generell 

registreringsplikt for importører av varer omfattet av veibruksavgiften. Det vil si virksomheter som 

importerer bensin, merket mineralolje, umerket mineralolje, bioetanol og umerket biodiesel og merket 

biodiesel.  

 

Virksomheter som er registrert for alkoholholdige drikkevarer, og kun produserer/importerer og leverer til 

dette formålet trenger ikke å registrere seg for veibruksavgift. Dersom virksomheten også leverer bioetanol 

til drivstoff, vil de måtte registreres for veibruksavgift.  

 

Importører av naturgass og LPG er ikke omfattet av registreringsplikten. For disse gjelder, som for øvrige 

importører, en registeringsadgang, se saf. § 5-2. 

 

De avgiftspliktige for veibruksavgift er store virksomheter som produserer og importerer drivstoff. Per juni 

2022 er det 49 registrerte særavgiftspliktige for veibruksavgift.  

 

 

Spesielt om krav til lager 

Det følger av særavgiftenes system at registrerte virksomheter må ha et godkjent lokale. Flere importører, 

særlig av biodrivstoff, har et handelsmønster som gjør at de ved innførsel leverer varen direkte til kunde. 

For mange importører er kunden også en registrert virksomhet. Importører med et slikt handelsmønster vil 

ikke benytte et godkjent lokale. Som følge av registreringsplikten for importører registrert for 

veibruksavgift og som importerer bensin, mineralolje (merket og umerket), bioetanol og biodiesel (merket 

og umerket), gjelder det et unntak fra kravet til å ha godkjent lokale. 

3.3 Dagens IT løsning veibruksavgift 

 

 

 

 
Figur 1 Flyten for særavgiftspliktige 
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Komponent oversikt 

Flyten for særavgiftspliktige (I vår skisse har vi kun tatt med de viktigste komponentene. Løsningen 

snakker også med flere interne systemer som Datavarehus, Altinn, KID generator m.fl. 

  

Den enkelte virksomhet opprettes i manntall for særavgifter for spesifikke avgiftstyper. Kundebehandler 

særavgift, i samhandling med divisjon innkreving, gjennomfører kredittsjekk og sender ut vedtak for 

kunden for særavgiften i Avgiftsweb. Opplysninger om virksomheten hentes fra partsregisteret og data 

lagres i særavgift partsinfo. 

  

Portalløsningen for Særavgift er Elsær. Virksomhetens representant logger seg inn i Elsær og rapporterer 

for avgiftstyper, avgiftsgrupper og eventuelle tilleggskoder de er registret for i den aktuelle periode. 

Manntallet for særavgifter brukes for å forvalte rett og plikt til innsending av særavgiftsoppgaver. 

Partsregisteret verifiserer at partene finnes og er gyldige. 

3.4 Statistikk/tall for veibruksavgift 

 

Satser for 2022 

  
Tabell satser 2022 

Drivstoff Avgiftssats 2022 
kroner per liter1 

Teoretisk 
energiinnhold MJ 
per kg1 

Egenvekt  
kg/liter  

Avgiftssats 2022, kroner 

per MJ  

Bensin    

4,95    43,9    0,74    0,152    

Bioetanol    

2,02    26,8    0,79    0,095    

Biodiesel    

3,09    36,8    0,88    0,095    

Mineraloljebasert diesel    

3,52    43,1    0,84    0,097    

LPG    

5,05    46,1    -    0,110    

Naturgass    

2,76    35,3    -    0,078    

For naturgass per Sm3 og for LPG per kg.  
Kilde: Miljødirektoratet (NIR 2021) og Finansdepartementet.  

 

Tabellen viser dagens satser i veibruksavgiften på drivstoff, energiinnhold, egenvekt og avgiftssats per 

energienhet. Det kommer frem av tabellen at avgiftsnivået, målt i kroner per energienhet, fortsatt varierer 

mellom ulike drivstoff. Veibruksavgiften på bensin er vesentlig høyere enn veibruksavgiften på øvrige 

drivstoff. 

 

Elektrisitet, hydrogen og biogass er som tidligere nevnt ikke omfattet av veibruksavgiften. Elektrifiseringen 

av veitransporten, i tillegg til økt bruk av hydrogen og biogass, fører dermed til at statens inntekter fra 

veibruksavgiften reduseres, men også til at en stadig større andel av veitrafikken ikke er ilagt en 

veibruksavgift som priser de eksterne kostnadene bilbruken medfører. Manglende prising av eksterne 

kostnader kan føre til økt trafikkvolum og økte eksterne kostnader ved veitrafikk.  
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Elektrifiseringen av veitransporten innebærer en overgang fra bruk av drivstoff ilagt veibruksavgift til 

elektrisitet som ikke er ilagt veibruksavgift. Dette reduserer statens inntekter fra veibruksavgiften og fører 

til at en stadig større del av bilistene ikke står overfor en pris som reflekterer de eksterne marginale 

kostnadene som bruk av kjøretøy medfører.  

 

Omsetning av flytende drivstoff til veitransport i perioden 2016-2019 viser at den samlede omsetningen 

faller, mens andelen biodrivstoff er økende.  

4. Kjøretøyavgiftene 
Bilavgiftene består av ikke-bruksavhengige og bruksavhengige avgifter. Avgiftene på motorvogner mv. er 

ikke-bruksavhengige og omfatter engangsavgift, trafikkforsikringsavgift, vektårsavgift og 

omregistreringsavgift. De bruksavhengige avgiftene omfatter veibruksavgift på drivstoff.  

De siste tiårene har bilavgiftene blitt brukt til å påvirke sammensetningen av bilparken i retning av lav- og 

nullutslippsbiler. Regjeringen har et mål om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025. Frem mot 

2025 skal bilavgiftene, sammen med andre virkemidler, legge til rette for at vi når dette målet. I 2021 var 

andelen nye elektriske personbiler på 64,5 prosent. 

 

Dagens bilavgiftssystem er ikke bærekraftig verken med hensyn til proveny eller miljø. Med dagens 

innretning vil inntektene fra bilavgiftene falle kraftig i årene fremover, og de eksterne kostnadene ved bruk 

av kjøretøy, utenom utslipp av CO2, er enten ikke priset eller priset på en lite treffsikker måte.  

Mill. kroner Regnskap Budsjett 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  Engangsavgift 16 867 16 227 14 820 13 104 9 615 8 039 8 560 

  Trafikkforsikringsavgift 10 526 9 606 6 878 9 149 9 173 9 513 10 430 

  Vektårsavgift 344 339 337 335 330 319 370 

  Omregistreringsavgift 1 404 1 474 1 381 1 336 1 465 1 453 1 750 
Inntekter engangsavgift m.v. 

4.1 Engangsavgift 

Engangsavgiftens formål er å skaffe staten inntekter og stimulere til en mer miljøvennlig bilpark. Ved 

utformingen av avgiften er det også lagt noe vekt på sikkerhet, fordeling og å holde de administrative 

kostnadene nede.  

 

Fastsettelse av avgiften 

Engangsavgiften betales når kjøretøyet registreres i det sentrale motorvognregisteret for første gang. Det er 

den som melder kjøretøyet til registrering som er ansvarlig for avgiften. Avgiften ilegges de fleste typer 

kjøretøy unntatt store lastebiler og busser med lengde over seks meter og med mer enn 17 seteplasser. 

Kjøretøyene er delt inn i ni avgiftsgrupper med til dels ulike satser og beregningsgrunnlag. 

Avgiftsberegningen skjer på grunnlag av data fra kjøretøyregisteret hos Statens Vegvesen, som igjen er 

hentet fra kjøretøyets samsvarssertifikat (COC) eller typegodkjenning. I Stortingets vedtak om 

engangsavgift § 7 er det fastsatt fritak for enkelte typer kjøretøy, og for kjøretøy som skal benyttes av 

nærmere angitte brukere.  

 

Avgiftsnivået mellom de ulike typene kjøretøy varierer betydelig. For eksempel for personbiler beregnes 

engangsavgiften på grunnlag av kjøretøyenes egenvekt, CO2-utslipp og NOX-utslipp. Mens for varebiler 

klasse 2, campingbiler og minibusser beregnes vektkomponenten og NOX-komponenten en prosentvis 

andel av avgiften for personbiler mv., mens det for CO2 komponenten er gitt egne satser.   

 

Vrakpantavgiften er en del av engangsavgiften og omfatter alle avgiftspliktige motorvogner unntatt 

beltebiler. I tillegg skal det betales vrakpantavgift for mopeder, campingvogner og lastebiler. 
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Vrakpantavgiften må ses i sammenheng med vrakpantordningen. Vrakpanten utbetales når kjøretøy leveres 

til godkjente behandlingsanlegg, og gir et økonomisk insentiv til innlevering av kasserte kjøretøy. 

4.2 Vektårsavgift 

Avgiften skal skaffe staten inntekter, men har også et veibrukselement som skal reflektere veislitasje, samt 

et miljøelement som skal reflektere miljø- og helsekostnader ved lokale utslipp. 

Vektårsavgiften pålegges tunge lastebiler og busser som en årlig avgift. Avgiften består av en vektgradert 

og en miljødifferensiert avgift. Avgiften gjelder alle kjøretøy og kombinasjoner av kjøretøy med tillatt 

totalvekt på 7,5 tonn og over.  

 

Fastsettelse av avgiften 

Fastsettelsen av vektårsavgiften er basert på grunnlagsdata fra kjøretøyregisteret hos Statens Vegvesen. 

Den vektgraderte årsavgiften graderes etter kjøretøyets totalvekt, fjæringssystem og antall aksler. 

Strukturen i den vektgraderte årsavgiften følger eurovignettdirektivet (1999/62/EF med senere 

endringsdirektiv), men har høyere satser enn minstesatsene i direktivet.  

 

Den miljødifferensierte årsavgiften graderes etter kjøretøyets totalvekt og etter hvilke utslippskrav 

kjøretøyene oppfyller. Utslippskravene følger kjøretøyforskriftens EURO-klassifisering, der det stilles krav 

til maksimalt utslipp av blant annet nitrogendioksider og partikler. Den miljødifferensierte årsavgiften er 

ment å prise miljø- og helsekostnader ved lokale utslipp fra tyngre kjøretøy. Disse kostnadene varierer 

blant annet med hvor, når, og hvor mye det kjøres. 

4.3 Omregistreringsavgift 

Det skal ikke betales merverdiavgift ved omsetning av kjøretøy som tidligere har vært registrert i Norge 

(brukte kjøretøy). Istedenfor skal det betales en særavgift ved omregistrering. Avgiftens primære formål er 

å skaffe staten inntekter. 

 

Fastsettelse av avgiften 

Plikten til å betale omregistreringsavgift oppstår når et registrert kjøretøy omregistreres på ny eier i 

kjøretøyregisteret. Den oppstår også når et avregistrert kjøretøy registreres igjen på ny eier.  

 

Omregistreringsavgiften er gradert etter kjøretøyets vekt og alder. Kjøretøyene som omfattes av 

avgiftsplikten, er delt i fire grupper: 

• mopeder, motorsykler mv. 

• personbiler 

• lastebiler, varebiler, kombinerte biler, campingbiler, busser mv. 

• biltilhengere, semitrailere mv. 

4.4 Samhandling og datafangst for ikke-bruksrelaterte avgifter på 
kjøretøy 

Samhandling med Statens vegvesen 

Skatteetaten mottar i dag data fra Statens vegvesens kjøretøyregister Autosys. Autosys Kjøretøy Felles 

(AKF) samler tekniske data fra Autosys Kjøretøy Godkjenning (AKG) og merkantile data fra 

Autosys Kjøretøy Registrering (AKR). Dataene fra Statens vegvesen sammenstilles fra samsvarserklæring 

fra hovedimportør, såkalte COC-dokumenter og typegodkjenninger. Skatteetaten er avgiftsmyndighet og 

mottar første gang data på et konkret kjøretøy ved hendelsen førstegangsregistrering. Senere mottar 

Skatteetaten andre hendelser fra Statens vegvesen på det samme kjøretøyet som kan være 
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korreksjoner/oppdateringer, omregistreringer og oppbygginger/statusendringer.  

  

Skatteetaten samler opplysningene om kjøretøyet i systemet kjøretøyinfo og avgiftsweb. 

Systemet inneholder følgende typer opplysninger: 

• Tekniske data om kjøretøy,  

• Involverte aktører og skattepliktige 

• Hendelser på kjøretøy, som førstegangsregistreringer, omregistreringer, vrakinger etc. 

• Vrakmeldinger på kjøretøy fra biloppsamlingsplasser 

• Avgiftsfastsettinger for de ulike motorvognavgiftene 

• Meldinger om kortvarig bruk av utenlandsregistrerte kjøretøy meldt inn via 

selvbetjeningsløsningen.  

Dataene i systemet spenner seg over hele levetiden til kjøretøyene, fra godkjenning skjer hos Statens 

vegvesens Kjøretøyregister (Autosys) og videre til lenge etter at kjøretøyene blir vraket, for å ta høyde for 

eventuelle feilvrakinger. Det er dermed ingen tidsbegrensning på kjøretøydataene i systemet. 

 

De ikke-bruksavhengige avgiftene på kjøretøy fordrer detaljerte opplysninger om avgiftsobjektet kjøretøy 

og hendelsene som etaten mottar fra Statens vegvesen. Avgiftsweb er utviklet for å fange opp hendelser på 

kjøretøyene som utløser eller endrer avgiftsplikten. Opplysningene er derfor orientert på kjøretøy med både 

unik ID bestående av understellsnummer, kjennemerke, unik kjøretøy ID fra Statens vegvesen (KUID) og 

fabrikat, og orientert på skattepliktig part med partsnummer og offisiell identifikator som fødselsnummer 

eller organisasjonsnummer.  

 

Opplysningene representerer totalpopulasjon av hendelser som berører avgift på alle kjøretøy. Hendelser 

som ikke berører avgift på kjøretøyet overføres ikke, som for eksempel EU-kontroll (PKK-godkjenning), 

opplysninger om forsikring, førerkort mm. 

 

Skatteetatens system Avgiftsweb overfører saksinformasjon via interne systemer som saksmappe, 

skatteinfo og VIS og videre sendes kravgrunnlag til regnskap- og innkrevingssystemet SIAN. Det overføres 

også data fra fastsettingsdokumenter til Skatteetatens datavarehus for rapportering og analyseformål.  I 

tillegg overføres informasjon om vrakede kjøretøy til Statens vegvesens Kjøretøyregister og videre til 

Trafikkforsikringsforeningens system TFF Auto. Det overføres også informasjon til Statens vegvesens 

Kjøretøyregister om avgiftsforpliktelser er oppfylt i forkant av avgiftspliktige registreringshandlinger.  

 

Figuren under viser en overordnet systemarkitektur for de ikke-bruksrelaterte kjøretøyavgiftene. 
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5. Innkreving av særavgiftene 
Skatteetaten er innkrevingsmyndighet for alle særavgifter. Innkrevingen skjer samtidig med at 

skattemelding for særavgift innleveres til Skatteetaten og betalingsforfall sammenfaller med frist for 

innlevering. Avgiftspliktig får oppgitt betalingsinformasjon ved innlevering slik at innbetaling kan foretas 

på samme tidspunkt.   

 

Når en aktør søker om å bli registrert som avgiftspliktig skal det i henhold til interne retningslinjer også 

gjennomføres en kredittvurdering før endelig registrering som avgiftspliktig foretas. Dette for å sikre om 

det er behov for å stille sikkerhet for avgifter som måtte påløpe.   

 

Innkreving av særavgift som omfatter veibruksavgiftene har en effektiv innkrevingsløsning da 

avgiftsplikten i all hovedsak ligger på store virksomheter. Det meste av ressursene går til ha velfungerende 

systemstøtte for etablering av krav, og håndtere regnskapsprosessene. Videre brukes noen ressurser til 

oppfølging, dersom det skulle vise seg at det skjer endringer, eller at det fastsettes krav utenom det 

ordinære innkrevingsløpet. 
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5.1 Innkreving av kjøretøyavgiftene 

Innkreving av de ikke-bruksrelaterte avgiftene er noe mer kompleks da det er mindre aktører og et mye 

større antall avgiftspliktige.  

 

Innkreving av engangsavgift 
For eksempel for engangsavgiften har man to hovedløp for innkreving:  

• Kredittløsning for bilforhandlere3    

• Kontantbetaling via skatteetatens betalingsløsning4  

I tillegg forekommer det endringssaker og kontrollkrav som faktureres som enkeltkrav og refusjoner som 

utbetales, eller som kan bli gjenstand for motregning. 

 

Oppfølging av kredittavtalene  

Samtlige kunder skal kredittovervåkes. Videre skal virksomhetens avgiftsbelastninger gjennomgås og 

kontrolleres.    

 

Fordi det som hovedregel er stilt sikkerhet kun for én måneds avgiftsbelastning, er det særdeles viktig at det 

reageres raskt ved betalingsmislighold og når fastsatt kredittgrense overskrides. Det må i disse tilfellene 

vurderes hvorvidt tillatelsen til å være registrert kredittkunde skal tilbakekalles, eventuelt om det må kreves 

ytterligere sikkerhet fra kredittkundens side.  

 

Enkeltkrav  

Enkeltkrav som gjelder endringer eller kontrollkrav overføres til innkreving og faktureres den som har 

meldt kravet til registrering.   

 

Refusjoner  

Refusjoner som skal utbetales kan bli gjenstand for motregning og håndteres av innkreving via 

skatteetatens motregningsmodul.  

 

Betalingsmislighold og tvangsinnkreving  

Ved mislighold vil det settes i gang tvangsinnkreving og garantier gjøres gjeldende.  

Som følge av gode og effektive betalingsløsninger (kontant og kreditt) er det relativt få krav som går til 

vanlig tvangsinnkreving. 

 

Innkreving av vektårsavgiften  

Vektårsavgift faktureres til kjøretøyets eiere. Ved manglende betaling sendes det 2 purringer før det settes i 

gang ev tvangsinnfordring. Det er et lite antall krav som går til tvangsinnkreving. Ved betalingsmislighold 

er det i tillegg mulig å begjære kjøretøy avskiltet.  

 

 

Innkreving av omregistreringsavgift 

 

 
3 Virksomheter (kjøretøyforhandlere) som melder motorvogner til registrering kan søke om å bli registrert som 

avgiftspliktig virksomhet og motta samlefaktura en gang pr mnd. med forfall den 18. i hver mnd. Tillatelse til å betale 

engangsavgift etterskuddsvis er betinget av at garanti stilles. Unntak gjelder der avgiftspliktige er en bank, 

forsikringsselskap eller et finansforetak. Virksomheten kan da registrere motorkjøretøy fortløpende ved med rett til 

etterskuddsvis betaling av engangsavgift. Det skal fastsettes en kredittgrense tilsvarende garantiens størrelse.   

 
4 Ved registrering av kjøretøy hos Statens vegvesen skal avgiften forhåndsbetales kontant i Skatteetatens 

betalingsløsning. Løsningen kan nås via innlogging i Altinn eller via registreringsløsningen Autosys Kjøretøy 

Bransjeløsning. 
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Innkreving av omregistreringsavgift er basert på at avgiften betales samtidig med at kjøretøyet 

registreres. Betaling skjer via Skatteetatens betalingsløsning, på samme måte som for engangsavgiften.  Det 

er kun i unntakstilfeller at det er behov for innkrevingstiltak for omregistreringsavgiftskrav.   

 

6. Dagens kostnader knyttet til veibruksavgift 
 

Prosess og avgift Underlag Årlig Kostnad i 

MNOK  

Veibruksavgift, avgiftspliktig Undersøkelse i 2009 Oxford Research 1 MNOK 

Veibruksavgift, Skatteetaten Redegjørelse fra Divisjon Brukerdialog 1 MNOK 

Veibruksavgift, Skatt IT Grovt anslag  8 MNOK 

   

Veibruksavgift, totalt  10 MNOK 

 

6.1 Kostnader hos avgiftspliktig  

Det ble i 2009 gjennomført en kartlegging av næringslivets regelverkskostnader knyttet til særavgiftene. I 

dette arbeidet skulle man kartlegge næringslivets administrative byrder knyttet til å følge ulike regelverk.  

 

Den gang for avgift på bensin (avgiftstype BE) og avgift på mineralolje til fremdrift av motorvogn 

(avgiftstype MM). I dag er det i tillegg veibruksavgift på biodiesel (avgiftstype BD), veibruksavgift på 

bioetanol (avgiftstype BT), veibruksavgift på LPG (avgiftstype VL) og veibruksavgift på naturgass 

(avgiftstype VN).  

 

Oxford Research konkluderte den gang med at det var få utfordringer knyttet til håndtering av 

særavgiftsregelverket, men noen utfordringer knyttet til etterlevelse av kravene i regelverket. 

 

Dagens ordning har ivaretatt flere av forenklingsforslagene i rapporten. Særavgiftsmeldingen er i dag 

automatisert og oppgaveløsningen er overført fra Tolletaten til Skatteetaten, hvor oppgaveløsningen er 

landsdekkende. 

 

I rapporten fordelte man tidsbruk for virksomhetens eksterne kostnader etter følgende kriterier:  

 

1.           Håndtering av informasjonskravet 

2.           Blankett RD-0007 

3.           Lagerregnskap/særavgiftsregnskap 

4.           Betale avgift 

 

Blankett RD-0007 er erstattet med den elektroniske rapporteringsløsningen Elsær 2.0, som har gjort 

rapporteringen enklere for den avgiftspliktige med blant annet mulighet for å laste opp filer. Om dette 

utgjør større forskjeller på den totale kostnaden er uklar, da den største kostnaden er knyttet til 

særavgiftsregnskapet (lagerregnskap med fullstendig bilag/dokumentasjon for avgiftsfastsettelsen), den 

gang som i dag. Oxfordrapporten konkluderte med et estimat på kr 800 000 for alle avgiftspliktige for 

veibruk – det er antagelig ikke store endringer i dag og inflasjonsjustert kostnad vil være rett under 1 

million. 

 

Produktene (drivstoffet) det betales veibruksavgift for, betales det også CO2-avgift for. Det medfører at 

dersom veibruksavgiftene på drivstoff erstattes av en annen ordning eller avgift, vil allikevel de registrerte 

avgiftspliktige måtte innrapportere/egenfastsette CO2-avgift – og vil i hovedsak ha de samme krav til 

særavgiftsregnskap.  
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Hva som «avgiftsmessig» vil skje med tanke på merking av mineralolje og grunnavgift, vil kunne påvirke 

de registrerte virksomhetenes kostnader. Dette kan medføre behov for færre «produktarter», som kan 

redusere antall tanker, merkesystem m.m.  

6.2 Skatteetatens kostnader knyttet til håndtering av avgiften 

 

Det er i utgangspunktet knyttet svært liten kostnad til Skatteetatens håndtering av avgiften. Det er en viss 

kontroll av egenfastsettingen (meldingskontroll og utvidet kontroll), men de senere årene er det foretatt et 

begrenset antall utvidede kontroller. 

 

Samtidig bruker Skatteetaten noe tid på fritak/unntaksordninger f.eks. mot Forsvaret og i forbindelse med 

drivstoff benyttet i «veiløse strøk». Skatteetaten håndterer også egenmeldinger rundt feilaktig bruk av 

merket mineralolje og oppfølgning av kontrollrapporter ved feilaktig bruk av dette. Omfanget er lite, 

estimert til maksimum 2 årsverk. 

 

Når det gjelder innkreving har man ikke noen inngående kunnskap om ressursbruk, men innkreving av 

utenlandske aktører er en kjent problemstilling som i denne sammenheng gjerne knytter seg til urettmessig 

bruk av merket mineralolje. Det er ikke kjente utfordringer knyttet til de registrerte virksomhetene. 

6.3 Skatteetatens IT kostnader knyttet til håndtering av avgiften 

 

Skatteetatens IT portefølje omfatter mange ulike skatter og avgifter. Det ble i 2020 gjort en vurdering av 

dagens kostander på innkrevingsområdet, som ble estimert til om lag 343 millioner kroner. Dette var totale 

kostnader inkludert direkte kostnader for lønn til medarbeidere, konsulentkostnader til systempersonell for 

drift, vedlikehold og forvaltning, lisenser på programvare og en andel av felles infrastruktur.   

 

Skatteetaten krever årlig inn om lag 1350 milliarder kroner, veibruksavgift som er på om lag 15 milliarder 

utgjør 1,1% av inntektene.  Tar vi 1,1% av 343 millioner får vi 3,8 millioner kroner. Denne løsningen er 

begrenset til generert kravgrunnlag som overføres til dagens innkrevingsløsninger. 

 

Fastsettingsporteføljen på særavgifter er begrenset og anslås til 4 millioner kroner årlig.   

 

Den totale forvaltningskostnader anslås dermed til 8 millioner kroner årlig for veibruksavgift. 

 

En eventuell sanering av dagens veibruksavgift vil ikke medføre større besparelser, da andre særavgifter 

benytter samme systemer/verdikjede. 
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Ingrid Elvesæter, 

Morten Winters, 

Toril Bakken og Siri 

Granerød 

Prosjektleder 

Morten Tveit 

19.11.2021 

0.95 22.11.2021 Kun kosmetiske endringer Morten Tveit Prosjektleder 

0.96 26.11.2021 Lagt inn IT systembeskrivelse 

(som lå i eget dokument) og 

Dagens kostnader (som også lå i 

eget dokument) 

David Elboth  

Morten Winters 

 

Morten Tveit 

Prosjektleder 

1.0 15.12.2021 Kun kosmetiske justeringer Morten Tveit Prosjektleder 

2.0 17.06.2022 Oppdatert dokumentet etter 

tilbakemeldinger fra 
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Ingrid Elvesæter, 

Morten Winters, 

Toril Bakken og Siri 

Granerød 
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