
 

 

 

Høringsnotat 

 

Endring i særavgiftsforskriften § 2-9 - kodifisering av vilkår for å 

kunne motta offentlig støtte (statsstøtte) i samsvar med 

gruppeunntaksforordningen (GBER) 

  



 

1. Innledning  

 

Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet på høring forslag til endringer i 

forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) § 2-9. Bestemmelsen 

gjelder avgiftsfritak i samsvar med gruppeunntaksforordningen (GBER).  Forslaget innebærer at EØS-

rettslige vilkår for å gi offentlig støtte (statsstøtte) skal komme tydelig frem av særavgiftsforskriften. 

Dette dreier seg om følgende vilkår: 

• Foretaket skal ikke være i økonomisk vanskeligheter når offentlig støtte tildeles. Foretaket 

skal kunne dokumentere at vilkåret er oppfylt  

• Foretaket skal ikke ha utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte ved tildeling 

av offentlig støtte 

• Dersom foretaket mottar støtte fra flere offentlige støttegivere, skal vilkår for kumulasjon 

være oppfylt 

 

Bakgrunnen for forslaget er at EFTA Surveillance Authority (ESA) i noen kontrollsaker har påpekt at 

bestemte EØS-rettslige vilkår for støtte klart må fremgå av særavgiftsregelverket. Det pågår for øvrig 

også et større arbeid med generelt å inkorporere EØS-rettslige vilkår i skatte- og avgiftsregelverket. 

Det kan derfor bli foreslått ytterligere endringer på et senere tidspunkt. Forslag i høringen innebærer 

ingen endringer i gjeldende rettstilstand. 

 

Særlig om foretak i økonomiske vanskeligheter 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har i brev 23. september 2022 (vedlegg) til 

Europakommisjonen pekt på at EU/EØS-reglene om at det ikke kan gis statsstøtte til «foretak i 

vanskeligheter» kan ha noen uheldige utslag.  

Formålet med regelverket er at det ikke er i samfunnets interesse å holde liv i foretak som ikke ville 

klart seg uten offentlig støtte. Finansdepartementets erfaring er at definisjonen av foretak i 

vanskeligheter, slik denne er utformet, også kan ramme levedyktige foretak, noe som vil være i strid 

med formålet. Finansministeren har derfor anmodet Europakommisjonen om å vurdere endringer i 

definisjonen, som bedre ivaretar formålet med reglene. 

Finansministeren har i høst også hatt møter med både Europakommisjonen og ESA om saken. 

Departementet arbeider videre med å følge opp initiativet overfor Europakommisjonen.  

 

2. EØS-avtalen 

EØS-avtalen setter skranker for mulighetene norske myndigheter har til å gi støtte  

til næringsvirksomhet. Utgangspunktet er at det er et generelt forbud mot å gi støtte. I EØS-avtalen 

artikkel 61 nr. 1 står det: 

 

Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller 

EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri 

konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, være 

uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom 

avtalepartene. 



Forbudet er ikke absolutt, og det er gitt en rekke unntak fra forbudet gjennom ulike regelverk 

forutsatt at visse betingelser er oppfylt. I så fall anses støtten forenlig med EØS-avtalen. 

I det alminnelige gruppeunntaket (GBER) er det en rekke ordninger som er forhåndsgodkjent av ESA 

som forenlig støtte. Se nærmere informasjon om gruppeunntaket her. 

Det alminnelige gruppeunntaket er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 14. november 2008 

nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. For at støtten skal være lovlig må de 

generelle vilkårene og begrensingene som følger av gruppeunntaksforordningen være oppfylt. 

I denne høringen foreslås det at sentrale vilkår som følger av gruppeunntaksforordningen fastsettes 

slik at det tydelig fremgår av særavgiftsforskriften § 2-9.  

3. Særavgiftsforskriften § 2-9 

Bestemmelsen fastsetter i dag hvilke avgiftsfritak og reduserte satser som anses å oppfylle vilkårene i 

forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, jf. GBER art. 

44. 

GBER art. 44 gjelder støtte i form av nedsatte miljøavgifter i henhold til energiskattedirektivet 

(direktiv 2003/96/EF). Samtlige støtteordninger innen særavgiftssystemet og som er meldt etter 

GBER, er hjemlet i GBER art. 44. Her fastsettes det at støtteordninger i form av nedsatte miljøavgifter 

som oppfyller vilkårene i energiskattedirektivet, skal anses som forenlige med det indre marked og 

unntas fra notifikasjonsplikten. Dette forutsetter at vilkårene i GBER kapittel 1 og art. 44 er oppfylt. 

Art. 44 fastsetter blant annet at de som begunstiges med avgiftsnedsettelse skal velges på grunnlag 

av objektive kriterier med innsynsmulighet, og skal betale minst det respektive minstenivået for 

avgifter som er fastsatt i energiskattedirektivet. 

Følgende støtteordninger er per i dag meldt til ESA i henhold til bestemmelsen:  

• Fritak for CO2-avgift på mineralolje og bensin til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter 

klimakvoteloven jf. Stortingets vedtak om CO₂-avgift på mineralske produkter § 2 bokstav g 

og i særavgiftsforskriften § 3-6-6 første ledd første punktum. 

 

• Fritak/redusert CO2-avgift på gass til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter 

klimakvoteloven jf. Stortingets vedtak om CO₂-avgift på mineralske produkter § 2 bokstav g 

og særavgiftsforskriften § 3-6-6 første ledd annet punktum. 

 

• Redusert elavgift for industrien jf. stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft § 1 annet 

ledd bokstav a og særavgiftsforskriften § 3-12-4. 

 

• Redusert elavgift for fjernvarmeprodusenter jf. Stortingets vedtak om avgift på elektrisk 

kraft § 1 annet ledd bokstav a og særavgiftsforskriften § 3-12-5. 

 

• Redusert elavgift til datasentre med uttak over 0,5 MW jf. Stortingets vedtak om avgift på 

elektrisk kraft § 1 annet ledd bokstav c og særavgiftsforskriften § 3-12-6. 

 

• Redusert elavgift til produksjon eller omforming av energiprodukt jf. Stortingets vedtak om 

avgift på elektrisk kraft § 1 annet ledd bokstav e og særavgiftsforskriften § 3-12-8. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/offentlig-stotte-gruppeunntak/id430132/


• Redusert grunnavgift på mineralolje til treforedlingsindustrien jf. Stortingets vedtak om 

grunnavgift på mineralolje mv. § 1 og særavgiftsforskriften § 4-5-1. 

 

• Redusert grunnavgift på mineralolje til pigmentindustrien jf. Stortingets vedtak om 

grunnavgift på mineralolje mv. § 1 og særavgiftsforskriften § 4-5-2. 

 

Vedtakelsen av budsjettet for 2023 medfører endringer i, og bortfall av, enkelte av ordningene. Dette 

berører henvisningene i særavgiftsforskriften § 2-9 første ledd.  

  

4. Nærmere om forslaget  

4.1 Oppdatere hvilke støtteordninger som er meldt etter gruppeunntaksforordningen 

Det foreslås at § 2-9 oppdateres slik at den også viser til ordningen med redusert elavgift til visse 

kommuner i Troms og Finnmark fylke (tiltakssonen). Se forslag til tilføyelse av Stortingets vedtak om 

avgift på elektrisk kraft § 1 bokstav b i § 2-9 første ledd.  

4.2 Kodifisering av vilkåret om at foretak ikke kan være i økonomiske vanskeligheter 

Det følger av gruppeunntaksforordningen art. 1 (4) bokstav c at det ikke skal gis støtte til foretak som 

er i økonomiske vanskeligheter på det tidspunktet støtten tildeles. Når et foretak anses for å være i 

økonomiske vanskeligheter er definert i forordningens art. 2 (18). Det forslås at vilkåret fastsettes i 

særavgiftsforskriften § 2-9 nytt andre ledd første punktum.  

4.3 Kodifisering av vilkåret om at foretak ikke har utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig 

statsstøtte etter vedtak fattet av ESA 

Det følger av gruppeunntaksforordningen art. 1 (4) bokstav a at det er et vilkår for offentlig støtte at 

foretaket ikke har utestående krav om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte etter vedtak fattet av 

ESA. Dette gjelder også der den ulovlige støtten stammer fra en annen støttegiver. Det foreslås at 

forbudet mot å gi støtte til foretak med utestående krav om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte 

fastsettes i særavgiftsforskriften § 2-9 nytt andre ledd andre punktum. 

4.4 Dokumentasjon  

Støtteregelverket stiller krav om å oppbevare informasjon og dokumentasjon som viser at tildelt 

støtte er forenlig med EØS-avtalen, i ti år fra tildelingen. Norske myndigheter har derfor plikt til å 

legge frem informasjon som er nødvendig for å kontrollere at reglene om offentlig støtte overholdes 

for ESA i ti år etter at støtten er tildelt.  

Skatteforvaltningsloven, som gjelder for særavgifter, har i kapittel 10 regler om kontroll. Her 

fremkommer det at skattepliktig og andre skal gi skattemyndighetene opplysninger som kan ha 

betydning for vedkommendes bokføring eller skatteplikt og kontrollen av denne. 

Skattemyndighetene kan også innhente opplysninger som kan ha betydning for noens bokføring eller 

skatteplikt og kontrollen av denne fra tredjeparter. Bokføringsloven inneholder regler om 

oppbevaring av opplysninger. Etter bokføringsloven § 13 andre ledd skal bokføringspliktige 

oppbevare årsregnskap og øvrig regnskapsmateriale i fem år etter regnskapsårets slutt.  

Siden EØS-retten stiller krav om ti års oppbevaring, og det kun er fem års oppbevaringsplikt etter 

bokføringsregelverket, er det i ny støtteprosesslov § 3 tredje ledd fastsatt at mottakere av offentlig 

støtte skal oppbevare opplysninger som er nødvendige for å kontrollere at tildelingen er i tråd med 

støttereglene i minst ti år etter at støtten ble tildelt. Det er forventet at den nye loven trer i kraft 1. 



januar 2023. Les mer om ny støtteprosesslov i Prop.212 L (2020-2021) Lov om nasjonale 

saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven).  

Det foreslås at dette vilkåret også fastsettes i særavgiftsforskriften ved en regel om at foretak som 

mottar statsstøtte skal kunne dokumentere at vilkårene for å motta statsstøtte var oppfylt på 

tidspunktet støtten tildeles. Dette innebærer at støttemottaker på forespørsel fra 

skattemyndighetene må kunne fremlegge dokumentasjon om at de på tildelingstidspunktet ikke var i 

økonomiske vanskeligheter eller hadde utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte. 

Denne dokumentasjonsplikten skal kunne oppfylles i minst ti år etter at støtten er tildelt. 

Det vises til forslag til § 2-9 nytt tredje ledd.  

4.5 Kumulasjon 

Gruppeunntaksforordningen art. 8 har regler om kumulasjon. Kumulasjon innebærer at støtte som 

mottas fra flere aktører legges sammen når det tas stilling til om eventuelle beløpsgrenser er 

overskredet. Regler om kumulasjon er fastsatt i forskrift om offentlig støtte § 3 som lyder:  

Ved tildeling av støtte skal støttegiver kontrollere at støttemottaker til sammen fra offentlig 

kilder: 

1. ikke tildeles støtte utenfor godkjente ordninger utover vilkårene for bagatellmessig 

støtte, 

2. ikke tildeles støtte utover det støttenivå, som er fastsatt for det formål støtten er 

begrunnet i. Bagatellmessig støtte skal ikke regnes med, 

3. ikke tildeles støtte til ulike formål utover det støttenivå som er fastsatt for 

enkeltprosjekt. Bagatellmessig støtte skal ikke regnes med. 

Dersom den samlede støtte fører til at nivåene i nr. 1, 2 eller 3 overskrides skal støttetiltaket 

meldes i henhold til § 2. 

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om når kumulasjon utløser meldeplikt. 

For å synliggjøre støttegivers plikter foreslås det et nytt fjerde ledd i § 2-9 om at støttegiver skal påse 

at støtten er i samsvar med forskrift om offentlig støtte § 3. 

Forskrift om offentlig støtte vil bli opphevet når ny støtteprosesslov trer i kraft, og det vil da bli 

nødvendig å endre henvisningen i særavgiftsforskriften § 2-9 fra forskrift om offentlig støtte § 3 til 

støtteprosessloven § 9.  

5. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget er en kodifisering av gjeldende EØS-rettslige forpliktelser. Forslaget innebærer ingen nye 

økonomiske eller administrative konsekvenser for næringslivet og Skatteetaten.  

6. Forslag til regelverk 
 

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:  
 
§ 2-9 skal lyde: 

 
§ 2-9. Avgiftsfritak i samsvar med gruppeunntaksforordningen  

(1)  Avgiftsfritak og reduserte satser etter § 3-6-6 første ledd første og annet punktum, § 3-
12-4, § 3-12-5, § 3-12-6, § 3-12-8, § 4-3-1, § 4-3-2, § 4-5-1 første ledd, § 4-5-2 første ledd, § 4-6-1 

https://www.regjeringen.no/contentassets/8b4a111270ed4b84b6a22b46814bf681/no/pdfs/prp202020210212000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8b4a111270ed4b84b6a22b46814bf681/no/pdfs/prp202020210212000dddpdfs.pdf


annet ledd og Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft § 1 bokstav b oppfyller vilkårene etter 
gruppeunntaksforordningen, jf. art. 44 i forordning (EU) nr. 651/2014.  

(2) Det er et vilkår for offentlig støtte at foretaket ikke er i økonomiske vanskeligheter på det 
tidspunktet støtten tildeles, jf. gruppeunntaksordningen artikkel 1 (4) bokstav c og artikkel 2 (18). 
Videre er det er et vilkår at foretaket ikke har utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig 
statsstøtte, jf. gruppeunntaksforordningen artikkel 1 (4) bokstav a.  

(3)  Foretak som mottar offentlig støtte skal kunne dokumentere at vilkårene etter annet ledd 

er oppfylt på det tidspunkt støtten tildeles. Dokumentasjonsplikten skal kunne oppfylles i minst ti år 

etter at støtten er tildelt.  

(4)  Støttegiver skal påse at støtten er i samsvar med forskrift 4. desember 1992 nr. 907 om 

offentlig støtte § 3. 

 
II 

 
Forskriften trer i kraft xx.xx.2023. 
 

 

 

 


