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1 Informasjon om brukerveiledningen 

Dette er en brukerveiledning for Skatteetatens betalingsløsning for engangsavgift. Brukerveiledningen er 
ment for kjøretøyforhandlere som benytter Statens vegvesens Autosys kjøretøy Bransjeløsning.  

Skatteetaten samarbeider med Statens vegvesen om en selvbetjent digital løsning hvor 
førstegangsregistrering av kjøretøy samt beregning og betaling av engangsavgiften skjer i en digital prosess.  

Før dere som forhandler er klare til å benytte Skatteetatens betalingsløsning, er det noen viktige 
forberedelser som må gjennomføres og  den viktigste er å tildele korrekt rolle i Altinn.  

Det må tilrettelegges for hver enkelt bruker som skal gjennomføre betaling av engangsavgiften i 
Skatteetatens betalingsløsning. Det samme gjelder for å kunne egendeklarere fritak eller søke alternativ 
beregning av bruksfradrag for virksomheter som er innvilget kreditt for engangsavgiften.  

For direktebetaling i betalingsløsningen kan man benytte Visa debetkort eller BankAxess. Det er også mulig 
å velge betaling i bank/nettbank, men det er viktig å huske på at ved å benytte slik betalingsform, må du 
vente ca. 3 dager før registreringsprosessen kan fullføres. 

2 Betale engangsavgift i bransjeløsningen 

Det er to mulige oppgjørsformer for engangsavgift, kontant eller kreditt. Hvis dere er innvilget kreditt for 

engangsavgiften, har dere mulighet til å benytte denne ved registrering, alternativ kan dere velge å betale 

kontant. 

Hvis dere ikke har kreditt for engangsavgiften, betaler dere engangsavgiften for hvert kjøretøy som skal 

registreres i Skattetatens betalingsløsning, før dere fullfører registreringsprosessen i Autosys Kjøretøy 

Bransjeløsning. 

 

Ønsker du å søke om kreditt for engangsavgiften kan du gå inn her. 

2.1 Første gangs registrering av kjøretøy 

Du er i ferd med å førstegangsregistrere et kjøretøy i Autosys Kjøretøy  Bransjeløsning, og er klar til å velge 
oppgjørsform for engangsavgiften. Har du kredittavtale med Skatteetaten vil dette ligge som standard 
oppgjørsform.  

 
  

 

 

https://www.skatteetaten.no/skjema/engangsavgift-kreditt/
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Hvis du velger å benytte kontantløpet eller ikke har kredittavtale trykker du "Gå til Skattetaten", da vil du 
komme til Skatteetatens betalingsløsning.  

Innlogging til betalingsløsning skjer sømløst, det vil si at du som bruker allerede er logget inn hos Statens 
vegvesen, og ved å "Gå til Skatteetaten" tas videre til Skatteetatens betalingsløsning uten å måtte logge inn 
på nytt. Informasjon om kjøretøyet som du har startet registreringsprosessen på, tas også med inn i 
Skatteetatens betalingsløsning. Vær oppmerksom på at utlogging i løsningen også medfører at du logges ut 
av  Autosys Kjøretøy bransjeløsning.  

 

2.2 Egendeklarering av fritak og søknad om alternativ beregning av 
bruksfradrag 

 

Hvis du skal benytte deg av muligheten for å søke alternativ beregning av bruksfradrag for et bruktimportert 
kjøretøy eller om du har behov for å egendeklarere et fritak for engangsavgiften, kan du benytte lenken "Gå 
til Skattetaten" i Autosys Kjøretøy Bransjeløsning.  
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Det er fritakene for kjøretøy innført som arv (ARV), beltemotorsykler som skal benyttes i ambulansetjenesten 
(BAM) og fritaket for motorsykler og beltemotorsykler til bruk i reindriftsnæringen (REN), som kan 
egendeklareres i Skatteetatens betalingsløsning. 

Husk at alle egendeklarerte kjøretøy vil kunne være gjenstand for etterkontroll av Skattetaten og derfor er 
det viktig at du som melder/avgiftspliktig oppbevarer dokumentasjon på gjeldende fritak i tilfelle Skatteetaten 
etterspør dette i kontrollsammenheng. 

Vær oppmerksom på at lenken "Gå til Skatteetaten" kun vil fungere dersom du som innlogget bruker i 
Autosys Kjøretøy Bransjeløsning har korrekt rettighet til Skatteetatens betalingsløsning i Altinn, se punkt 6.2 
"Gi rettighet til betalingsløsning fra Altinn". Dersom du ikke har korrekt rettighet i Altinn vil følgende 
feilmelding vises "Siden kunne ikke vises – enten har vi ingen opplysninger å vise, eller så har du har ikke 
tilgang til å se dem". 

3 Viktig å huske på før du går til oppgjørsform: 

For at Skatteetaten skal kunne beregne korrekt engangsavgift, er det viktig å huske på å velge kjøringens art 

og eventuell næringskode, før du benytter lenken "Gå  til Skatteetaten" -  hvor du har muligheten til å få en 

foreløpig beregning av engangsavgiften.  

 

Er ikke kjøringens art satt korrekt ift. hvordan kjøretøyet skal førstegangsregistreres, vil Skatteetaten 

forhåndsberegne engangsavgiften på feil grunnlag. 

3.1 Oppgjørsform 

3.1.1 Kreditt for engangsavgiften (kredittkunder) 

Virksomheter  med kreditt for engangsavgiften trenger i utgangspunktet  ikke å velge oppgjørsform, da 

kreditt er standardoppgjørsform ved gyldig kredittavtale. Disse har likevel mulighet til å velge å betale 

engangsavgiften kontant for et enkeltkjøretøy.  

 

Skatteetaten sender ut samlefaktura første virkedag i måneden på alle kjøretøy registrert i kredittordningen, 

denne har forfall den 18. eller første virkedag etter forfall.  

3.1.2 Kontantbetaling (kontantkunder) 

I bransjeløsningen vil dere ha mulighet til å betale med Visakort, BankAxess eller i bank/nettbank.  

 

For å å benytte seg av kontant oppgjørsform gjøres dette ved å trykke på lenken "Gå til Skatteetaten".  
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3.2 Side for betaling av engangsavgift 

Når du velger å benytte lenken "Gå til Skatteetaten" vil du kunne se grunnlegende tekniske data på det 
kjøretøyet som du har startet registreringsprosessen på i Autosys Kjøretøy Bransjeløsning og du har 
mulighet til å få presentert flere tekniske data ved å utvide "flere detaljer om kjøretøyet". 

 

 

 

 

 

For å kunne se foreløpig beregnet engangsavgift trykk "Neste" 
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Hvis du ikke skal egendeklarere fritak eller søke om alternativ beregning av bruksfradrag (for kredittkunder) 
trykker du "Neste" for å kunne velge oppgjørsform. 
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3.2.1 Kortbetaling 

Ved bruk av kort (Visadebet) vil konto belastes direkte og betaling registreres umiddelbart. For å bruke kort 
må du ha BankID, samt at kortet må ha høy nok beløpsgrense.  

 

 

3.2.2 BankAxess 

BankAxess er en betalingstjeneste for bruk ved handel på Internett, der kunden får mulighet til å betale rett 
fra sin bankkonto med BankID. For å bruke BankAxess må banken din tilby dette,  du må ha BankID/Ansatt 
BankID og dekning for hele beløpet på kontoen.  
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3.2.3 I bank/nettbank 

Ved betaling i bank/nettbank vil det ta minimum 3 dager før betalingen er mottatt av Skatteetaten. Da vises 
avgiften som betalt i Statens vegvesens bransjeløsning og førstegangsregistreringen kan fullføres. 

Hvis du velger dette betalingsalternativet, finner du her betalingsinformasjon for betaling i bank eller nettbank 
(denne kan skrives ut). Du returnerer til Statens vegvesens bransjeløsning via lenke "Tilbake til Statens 
vegvesen" øverst på siden. 

Du kan ikke lengre møte opp hos SVV med gyldig kvittering som dokumentasjon for innbetalt engangsavgift, 
betalingen sjekkes i "avgiftskall" mellom systemene til SVV og Skatteetaten. 

 

 

 

3.3 Nets betalingsvindu 

3.3.1 Ved betaling med kort 

Ved bruk av kort til betaling kommer man til standard Nets betalingsvindu med innleggelse av kortnummer, 

utløpsdato og CVV2.  
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3.3.2 Ved betaling med BankAxess 

Nets betalingsvindu ser slik ut ved betaling med BankAxess (kapittel 3.2.2). 

1.      2.    

 

3.      4.  

3.4 Kvittering for kontantbetaling av engangsavgift 

Etter gjennomført betaling vil kvittering for betalt engangsavgift vises. Kvitteringen kan skrives ut eller lagres 
som PDF ved å benytte valget "Skriv ut kvittering".  

Trykk på knappen "Tilbake til Statens Vegvesen" for å returnere til Statens vegvesens bransjeløsning og 
fullføre førstegangsregistreringen. 
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3.5 Fortsett førstegangsregistreringen 

Du returnerer til Statens vegvesen for å fortsette førstegangsregistreringen. 

 

 

 

4 Alternativ beregning av bruksfradrag 

For kredittkunder som skal søke om alternativ bruksfradrag må slik søknad rettes til Skatteetaten i 

Skatteeatens betalingsløsning, ved å benytte lenken "Gå til Skatteetaten" i Autosys Kjøretøy Bransjeløsning. 

 

Kontantkunder har 15 dager på å vurdere søknad og søke om alternativ beregning – denne fristen er 

absolutt. Du kan lese mer om alternativ bruksfradrag her. Søknadskjema for kontantkunder finner du her. 

 

https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/importere/hvilke-avgifter-ma-du-betale/engangsavgift/bruksfradrag/
https://www.skatteetaten.no/skjema/soknad-om-alternativ-beregning-av-engangsavgift/
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Når du som kredittkunde velger å søke om alternativ beregning av bruksfradrag, må du bekrefte valget ditt. 
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Når du har bekreftet søknad om beregning av  alternativ metode for bruksfradrag, trykker du "Tilbake til 

Statens Vegvesen" og Skatteetaten vil belaste kredittavtalen som normalt, etter at søknaden er innvilget og 

kjøretøyet er fastsatt.  

 

 

 

Husk at du alltid kan endre ditt valg om alternativ beregning av bruksfradrag før registreringsprosessen er 

avsluttet i Autosys Kjøretøy Bransjeløsning. 
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4.1 Påminnelse i Autosys Kjøretøy Bransjeløsning – Alternativ 
Beregning av bruksfradrag. 

Ved registrering av bruktimporterte kjøretøy vil du motta en påminnelse om søknad om alternativ beregning 

av bruksfradrag. Merk at denne påminnelsen kommer uavhengig av om du som kredittkunde allerde har 

gjennomført søknadsprosessen eller ikke. Det er også viktig å merke seg at denne påminnelsen på SVV sin 

side, vises på alle bruktimporterte kjøretøy – også de som ikke omfattes av regelverket. 
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5 Fritak for engangsavgift 

Det er mulig å egendeklarere tre forskjellige fritak i betalingsløsningen til Skatteetaten.  

 

 
 

5.1 REN – motorsykler og beltemotorsykler til bruk i reindriftsnæringen 

Det gis avgiftsfritak ved førstegangsregistrering av kjøretøy som skal benyttes som driftsmidler i virksomhet 
som driver med reindrift. Kjøretøyet må hovedsaklig benyttes til dette og virksomhetenmå være  registrert i 
Merverdiavgiftsregisteret med en eller flere deltakere med reinmerke i tråd med reindriftsloven,  alterantiv så 
kan  virksomheten inneha konsesjon i tråd med reindriftsloven. 
 
For å være omfattet av fritaket må kjøretøyet hovedsakelig benyttes  (80 prosent eller mer) til reindrift i egen 
virksomhet. 
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Kjøretøyet må registreres på en virksomhet. Du må angi organisasjonsnummer til virksomheten som skal stå 

som eier av kjøretøyet ved registrering. 
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Du må angi om viksomheten påroper seg fritak på bakgrunn av reinmerke eller konsesjon. 
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Virksomheter med deltakere som har reinmerke kan til enhver tid maksimalt ha 4 avgiftsfrie kjøretøy 
registrert på seg. Virksomheter med konsesjon for reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet kan 

maksimalt ha 8 avgiftsfrie kjøretøy registrert på seg til enhver tid. 

Hvis du forsøker å deklarere fritak på en virksomhet som allerede har maksimalt antall kjøretøy registrert på 

seg, vil du få melding om dette. 

 

 

 
 
Vilkårene for fritak må være oppfylt minimum i 2 år. Hvis vilkårene ikke lenger er gjeldende innenfor denne 2 
års perioden, må virksomheten betale full engangsavgift. Engangsavgiften skal da beregnes etter de regler 
og satser som gjaldt på registreringstidspunktet. 

Hvis virksomheten ikke lenger oppfyller vilkårene innenfor 2 års perioden og engangsavgiften betales, kan 
virksomheten likevel ikke registrere et nytt avgiftsfritt kjøretøy som erstatning før det forrige kjøretøyets 2 års 
periode er utløpt. 

Husk at alle egendeklarerte kjøretøy vil kunne være gjenstand for etterkontroll av Skattetaten og derfor er 
det viktig at du som melder/avgiftspliktig oppbevarer dokumentasjon på gjeldende fritak i tilfelle Skatteetaten 
etterspør dette i kontrollsammenheng. 
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5.2 ARV – kjøretøy innført som arvegods. 

Kjøretøy som innføres som arv fra utlandet og deklareres som arvegods ovenfor Tolletaten, er fritatt for 

engangsavgift ved førstegangsregistrering. Det er ikke fritak for kjøretøy som innføres som forskudd på arv. 

 

 
 

Du må henvise til tolldeklarasjonens ekspedisjons –og løpenummer for den avgiftsfrie importen. 
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Du må også bekrefte at kjøretøyet er innført som arv.  

 

Husk at alle egendeklarerte kjøretøy vil kunne være gjenstand for etterkontroll av Skattetaten og derfor er 
det viktig at du som melder/avgiftspliktig oppbevarer dokumentasjon på gjeldende fritak i tilfelle Skatteetaten 
etterspør dette i kontrollsammenheng. 

5.3 BAM – Beltemotorsykler som skal benyttes i ambulansetjeneste 

Vilkåret for avgiftsfritaket er at det kan legges frem tilfredsstillende dokumentasjon om at den humanitære 
organisasjonen skal benytte snøscooteren i ambulansetjeneste, og at kjøretøyet registreres på 
vedkommende organisasjon. 
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Du må angi hvem kjøretøyet skal registreres på – dette må være den samme organisasjonen som er 
berettiget fritaket. 

 

 

 

 

 

Dersom kjøretøyet benyttes i strid med fritaksvilkårene, vil fritaket bortfalle. Dersom kjøretøyet omregistreres 
til annen bruk før det er gått 3 år, må engangsavgift betales forholdsmessig for det antall måneder som 
gjenstår av 3 årsperioden. 

Husk at alle egendeklarerte kjøretøy vil kunne være gjenstand for etterkontroll av Skattetaten og derfor er 
det viktig at du som melder/avgiftspliktig oppbevarer dokumentasjon på gjeldende fritak i tilfelle Skatteetaten 
etterspør dette i kontrollsammenheng. 

Hvis du vil lese mer om fritak for engangsavgiften kan du gå inn  
her 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/importere/hvilke-avgifter-ma-du-betale/engangsavgift/fritak-og-reduksjon/
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6 Bli betalingsklar 

Før dere som forhandlere er klare til å benytte Skatteetatens betalingsløsning, er det noen viktige 
forberedelser som må gjøres. For direktebetaling i den nye betalingsløsningen kan man benytte Visakort og 
BankAxess. Det innebærer at de som skal betale på vegne av bedriften må få rettigheter til dette gjennom en 
rolletildeling i Altinn. I tillegg må det tilrettelegges for bruk av debetkort eller BankAxess for hver enkelt 
bruker som skal gjennomføre betaling av engangsavgiften.  

Hva må gjøres:  

1. Tilrettelegge for betaling i ny løsning. Se punkt 6.1 Betalingsmetode.  

2. Alle som skal kunne betale engangsavgift på vegne av bedriften, må gis rettighet til dette i Altinn. Se 
punkt 6.2 Gi rettighet til betalingsløsning fra Altinn. 

6.1 Betalingsmetode 

Betaling i Skatteetatens betalingsløsning vil kunne gjøres med følgende alternativer: Visadebet, BankAxess 
eller nettbank/bank. Forhandlere bør gå gjennom bedriftens rutiner for betaling og avklare med sin 
bankforbindelse hvordan dette best kan tilrettelegges. Husk også å planlegge for at eventuelle vikarer i 
ferieperioder skal kunne gjennomføre betaling. 

Vi minner om at ved betaling i nettbank vil det ta 3 døgn før betalingen er registrert i Skatteetatens systemer 
og førstegangsregistreringen kan fullføres. 

6.2 Gi rettighet til betalingsløsning fra Altinn 

Hvis du skal benytte Skatteetatens betalingsløsning via Autosys Kjøretøy Bransjeløsning må man være 
tildelt korrekt rettighet i Altinn.  

Tildeling av rettigheter i Altinn må gjennomføres av en som har tilgang til å gjøre dette, dette kan være daglig 
leder eller personer med begrenset signeringsrettighet. 

Daglig leder og personer med begrenset signeringsrettighet har allerede den aktuelle rettigheten og trenger 
ikke gjøre noe for å betale engangsavgift. 

Se Altinn "hjelp og kontakt" som du finner nederst på nettsiden, og søk på "Hva gir rollene mine tilgang til"? 
for å få veiledning i hvordan du ser hvilke rettigheter du har. Disse kan også sjekkes via Skattetatens 
nettsider her 

 

Spørsmål eller problemer tilknyttet Altinn, inkludert rettigheter og roller, skal rettes til Altinn kundeservice her 

 

6.2.1 Logg inn og velg aktør 

For å kunne tildele rettigheter til andre brukere, må du være innlogget i Altinn med en bruker som kan gjøre 
dette, daglig leder eller en person med begrenset signeringsrettighet. Velg korrekt aktør (organisasjonen du 
representerer): 

 

https://skatt.skatteetaten.no/web/desta/
https://www.altinn.no/hjelp/
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6.2.2 Innboks 

Etter å ha valgt aktør kommer du til innboksen i Altinn for valgt aktør. Fra denne siden skal du klikke på 
menyvalget "profil" i toppen av siden.  
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6.2.3 Din profil 

Trykk på valget "Andre med rettigheter til virksomheten" for å åpne seksjonen. Her kan du se hvem som har 
rettigheter i virksomheten og gi nye brukere rettigheter, samt fjerne rettigheter fra eksisterende brukere.  

 Om du vil gi en rettighet til en ny bruker, klikker du på "Legg til ny person" og fortsetter under punkt 
6.2.4 Søk opp ny bruker.  

 Om du vil gi en rettighet til en eksisterende bruker, klikker du på "Gi og fjerne rettigheter" på aktuell 
bruker og hopper til punkt 6.2.5 Finn rettighet. 
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6.2.4 Søk opp ny bruker 

En ny bruker må søkes opp ved å fylle inne både fødselsnummer og etternavn. Klikk deretter "Neste". 

 

6.2.5 Finn rettighet 

For å gi rettighet til en tjeneste må tjenesten søkes opp i søkefeltet "Gi nye rettigheter". Fyll inn 
"Engangsavgift betaling" i søkefeltet. En treffliste kommer opp. Velg korrekt alternativ. 

Merk at man også kan se om brukeren har rettigheter til andre tjenester under "Har også tilgang til disse 
enkelttjenestene".  
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6.2.6 Gi rettighet 

For å gi bruker tilgang til å gjennomføre betalinger i Skatteetatens betalingsløsning må man gi følgende 
rettigheter til tjenesten "Engangsavgift betaling": 

 Kun lese 

 Fylle ut 

Klikk på disse 2 rettighetene slik at de blir markert og klikk deretter på knappen "Gi rettigheter". Merk at:  

 Ved klikk på rettighet "Fylle ut" blir rettigheten for «Les arkiv» automatisk markert. Denne kan 
avmarkeres. 

 Du kan bli bedt om å oppgi brukers epostadresse etter klikk på knappen "Gi rettigheter". 

 

6.2.7 Bekreftelse 

Bekreftelse på at rettighet til tjeneste er gitt. Klikk på knappen "Ferdig". 
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6.2.8 Oversikt 

Brukeren som er lagt til med ny rettighet til tjeneste vil vises i oversikten over "Andre med rettigheter til 
virksomheten". 
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7 Spørsmål og svar 

Spørsmål Svar 

Hvordan kan jeg bli kredittkunde? Kreditt for engangsavgift, RF-1328, 
https://www.skatteetaten.no/skjema/engangsavgift-kreditt/ 

 

Hva gjør jeg om 
betalingsløsningen er nede? 

Spørsmål som gjelder feil eller problemer i betalingsløsningen rettes til 
Skatteetaten på telefon 800 80 000 eller på 
https://www.skatteetaten.no/kontakt/  (kan da ta tid for besvarelse). 

Jeg er kredittkunde og har flere 
enkeltgodkjente kjøretøy som jeg 
allerede har valgt alternativ 
beregning på. Må jeg søke om 
alternativ beregning på nytt i 
henhold til ny prosess? 

Ja, for alle brukte kjøretøy som skal registreres i kredittløpet etter 25. 
november 2019 er eneste mulighet for å få innvilget alternativ 
beregning av bruksfradrag at du søker i ny betalingsløsning.  

Hvorfor blir jeg automatisk satt 
som melder av kjøretøyet når jeg 
logger inn i betalingsløsningen? 

Skatteetaten må ha noen som tar ansvaret for avgiftsplikten. 

Avgiften er betalt men det var ikke 
jeg som betalte, kan jeg melde 
kjøretøyet til registrering? 

Nei, det er i utgangspunktet den som logger inn i Skatteetatens 
betalingsløsning som ansees som avgiftspliktig og som Skatteetaten  
forventer skal melde kjøretøyet til registrering hos SVV. Det vil si at 
forhåndsbetalt engangsavgift  i utgangspunktet ikke følger kjøretøyet, 
slik sett kan  du selv betale engangsavgiften i vår løsning og melde 
kjøretøyet til førstegangsregistrering. Den som da tidligere har betalt 
engangsavgiften, kan søke Skatteetaten om en tilbakebetaling.   

Kan jeg se kvittering på mitt 
kjøretøy i ettertid?  

Ja, du må logge inn i betalingsløsningen så vil den ligge tilgjengelig. 
https://skatt.skatteetaten.no/web/desta/engangsavgift/kvitteringer 

Vi lurer på om beløpet for 
engangsavgiften er feil 

Det er viktig at du sjekker de tekniske dataene på kjøretøyet, er disse 
feil ta kontakt med Statens vegvesen på tlf. 815 20 800.  

Er det andre årsaker kan du kontakte Skatteteten på tlf. 800 80 000. 

Vi lurer på om det er fritak for 
engangsavgiften – hvordan kan vi 
sjekke det? 

Du kan lese om fritak for engangsavgiften her: 
https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/importere/hvilke-
avgifter-ma-du-betale/engangsavgift/fritak-og-reduksjon/ 
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8 Hvem kontakter du ved problemer? 

 Spørsmål som gjelder feil eller problemer i betalingsløsningen rettes til Skatteetaten:  

o https://www.skatteetaten.no/kontakt/  

o Telefon 800 80 000 

 Spørsmål som gjelder engangsavgift eller fritak rettes til Skatteetaten: 

o https://www.skatteetaten.no/kontakt/  

o Telefon 800 80 000 

 Spørsmål som gjelder selve førstegangsregistreringen rettes til Statens vegvesen: 

o https://www.vegvesen.no 

o Telefon 815 20 800 

o tk-tjenester@vegvesen.no 

 Spørsmål om roller og rettigheter i Altinn rettes til Altinn: 

o https://www.altinn.no/hjelp/ 

o Telefon 750 06 000  

https://www.skatteetaten.no/kontakt/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/
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mailto:tk-tjenester@vegvesen.no
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