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Innføring av merverdiavgift på elektriske kjøretøy – presisering av regelverk   

 

 

Vi viser til brev 11. november 2022 om innføring av merverdiavgift på salg og leasing av 

elbiler – krav om utsatt ikrafttredelse grunnet feil og uklarheter, og til tidligere 

korrespondanse i saken.  

 

I Prop. 1 LS (2022-2023) er det foreslått å innføre merverdiavgift ved omsetning av 

elbiler for den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner. For å sikre 

nøytral behandling av omsetning og leasing foreslås det særlige regler for beregningen 

av merverdiavgiften ved leasing av elbiler, som er ment å reflektere beløpsgrensen. Det 

foreslås også innført en overgangsordning for elektriske personkjøretøy på 

eksisterende leasingkontrakter. Forslagene er fulgt opp i Innst. 4 L (2022–2023), som 

ble avgitt 6. desember, men med den endring at overgangsordningen utvides til også å 

omfatte nyttekjøretøy. Forslagene behandles i Stortinget 13. og 16. desember og 

endringene vil tre i kraft 1. januar 2023. 

 

Endringene gjennomføres i merverdiavgiftsloven ved at gjeldende fritak for omsetning 

av brukte kjøretøy videreføres i § 6-7, mens de særlige reglene om elektriske kjøretøy 

skilles ut i ny § 6-8. Gjeldende fritak for omsetning og leasing av brenselscellebaserte 

elbiler videreføres uendret i § 6-8 første ledd, mens andre og tredje ledd omhandler 

henholdsvis omsetning og leasing av batteribaserte elbiler. Bestemmelsene i § 6-8 

andre og tredje ledd er begrenset til å gjelde personkjøretøy. Dette innebærer at det 

innføres alminnelig merverdiavgiftsplikt på andre typer batteribaserte elbiler fra 1. 

januar. For elbiler på eksisterende leasingkontrakter innføres en overgangsordning, 
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som innebærer at det det ikke skal beregnes merverdiavgift på fremtidig leie for 

kjøretøy som er leaset før 1. januar 2023.  

 

I brevet datert 11. november 2022 vises det til at det er uklart hvordan det nye 

regelverket skal forstås og det bes på denne bakgrunn om at endringene som er 

foreslått i budsjettet for 2023 utsettes til 1. juli 2023. Problemstillingene som bransjen 

tar opp er sammenfattet i følgende punkter:   

 

• Har regjeringen til hensikt å innføre 25 % mva ved leasing av brukte elbiler og 

tilleggsutstyr til slike? 

• Skal den nye vektkomponenten inngå i grunnlaget for beregning av mva ved 

leasing av elbiler som koster over NOK 500.000? 

• Innføring av mva på elektriske nyttekjøretøy (varebiler, busser og lastebiler) og 

overgangsregler for slike. 

 

Omsetning av brukte elektriske kjøretøy 

Fritaket for omsetning og leasing av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift 

følger i dag av merverdiavgiftsloven § 6-7 første ledd, mens fritaket for omsetning av 

elbilbatterier følger av bestemmelsens andre ledd.  

 

Det betales ikke merverdiavgift ved omsetning av «brukte» motorvogner. I stedet har 

man omregistreringsavgiften, som påløper når tidligere registrerte motorvogner 

registreres på nye eiere, jf. merverdiavgiftsloven § 6-7 tredje ledd. Systemet er dels en 

praktisk tillempning, dels en konsekvens av at en stor del av bruktbilomsetningen skjer 

mellom privatpersoner og ikke ville utløst merverdiavgift. For elektriske kjøretøy svares 

det omregistreringsavgift med redusert sats. I Prop. 1 LS (2022-2023) er det foreslått å 

øke omregistreringsavgiften for elektriske motorvogner til samme nivå som tilsvarende 

motorvogner med forbrenningsmotor.  

 

Etter ordlyden i § 6-7, slik denne lyder i dag, vil omsetning av brukte elektriske kjøretøy 

både omfattes av elbilfritaket i første ledd og «bruktbilfritaket» i tredje ledd. Siden 

omsetningen uansett vil være fritatt har det i utgangspunktet ingen betydning hvilken 

bestemmelse som legges til grunn. Valg av fritaksbestemmelse har imidlertid en viss 

praktisk betydning siden elbilfritaket favner noe videre enn «bruktbilfritaket» med 

tanke på hvilket utstyr som kan inngå i avgiftsfritt salg. I tilknytning til denne 

problemstillingen har Skattedirektoratet tidligere lagt til grunn at § 6-7 første ledd også 

omfatter omsetning av brukte elbiler, og at vurderingen av hvilket utstyr som kan 

leveres avgiftsfritt sammen med kjøretøyet skal skje etter denne bestemmelsen.  

 

Når det innføres merverdiavgift ved omsetning av elektriske kjøretøy for den delen av 

kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner må det legges til grunn at omsetning av 

brukte elbiler vil omfattes av det generelle bruktbilfritaket i § 6-7. Det vises i denne 

sammenheng til at den motsatte løsningen vil innebære at omsetning av brukte 

elektriske biler med verdi over 500 000 kroner vil bli avgiftspliktig, og at samme 
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omsetning vil kunne bli gjenstand for både merverdiavgift og omregistreringsavgift. 

Departementet legger til grunn at § 6-7, slik denne vil gjelde fra 1. januar 2023, må 

forstås slik at den omfatter all omsetning av kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak 

om omregistreringsavgift, herunder batteribaserte elbiler og elbiler med brenselseller. 

Som det fremgår foran vil dette innebære en viss innskjerpelse sammenlignet med 

gjeldende praksis med tanke på hvilket utstyr som kan inngå i avgiftsfritt salg av brukte 

elektriske kjøretøy.  

 

Leasing av elektriske kjøretøy 

Etter de nye reglene vil leasing av batteribaserte elektriske personkjøretøy reguleres av 

§ 6-8 tredje ledd. Etter departementets oppfatning må bestemmelsen forstås slik at den 

omfatter leasing av både nye og brukte batteribaserte elbiler.  

 

Dersom leasingvirksomhetens kostpris for det leasede personkjøretøyet er 500 000 

kroner eller lavere skal det ikke beregnes merverdiavgift på leievederlagene. For 

kjøretøy med kostpris over 500 000 kroner, er det innført en «brøk» for å finne frem til 

merverdiavgiftspliktig leievederlag; det skal beregnes merverdiavgift av leien 

multiplisert med andelen av kostprisen som overstiger 500 000 kroner, dividert med 

kostpris.  

 

I budsjettet for 2023 er det foreslått å innføre en ny generell vektkomponent i 

engangsavgiften som også vil omfatte elektriske personbiler. Spørsmålet er om denne 

engangsavgiften skal regnes med i kjøretøyets kostpris. Hensikten med den innførte 

«brøken» er at merverdiavgiftsbelastningen skal være mest mulig lik ved leasing som 

ved kjøp. Ettersom engangsavgiften ikke inngår i beregningsgrunnlaget for 

merverdiavgiften ved kjøp, legger departementet til grunn at leasingselskapenes 

kostpris i denne sammenheng må forstås som den prisen selskapene betaler eksklusiv 

engangsavgift. 

 

Omfanget av overgangsordningen  

For elbiler på eksisterende leasingkontrakter innføres en overgangsordning, som 

innebærer at det ikke skal beregnes merverdiavgift på fremtidig leie for kjøretøy som er 

leaset før 1. januar 2023. Overgangsordningen er primært gitt for å sikre lik behandling 

av kjøp og leasing av elbiler som finner sted frem til 2023. Indirekte innebærer 

overgangsordningen også en forenkling for leasingselskapene ved at de slipper å 

omberegne merverdiavgiften på eksisterende leasingkontrakter.  

 

Etter ordlyden i overgangsbestemmelsen er ordningen begrenset til å gjelde 

personkjøretøy. I Innst. 4 L (2022–2023) har Finanskomiteen endret ordlyden i 

overgangsbestemmelsen slik at overgangsordningen også omfatter nyttekjøretøy.  

 

Med hilsen 
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Frédéric Wilt  e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Rune Nygaard 

seniorskattejurist 

 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

Bilimportørenes 

landsforening 
Postboks 71 Økern 0508 OSLO 

Finansieringsselskapenes 

forening 
Postboks 2330, Solli 0201 OSLO 

Norges Automobil-forbund Postboks 6682 Etterstad 0105 OSLO 

Norges Bilbransjeforbund Postboks 5486 Majorstuen 0305 OSLO 

 


	uoff
	Spg_beskrivelse
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	dato
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Start
	hilsen
	ansvarlig
	elektronisk_signert
	bkmVedlegg
	SideSkiftForAdresseliste
	Adresseliste
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___1___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___1___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___1___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___1___4
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___2___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___2___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___2___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___2___4
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___3___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___3___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___3___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___3___4
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___4___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___4___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___4___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___4___4

