Brukerveiledning
Skatteetatens betalingsløsning for omregistreringsavgift
i Statens vegvesens bransjeløsning
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1 Informasjon om brukerveiledningen
Dette er en brukerveiledning for Skatteetatens betalingsløsning for betaling av omregistreringsavgift.
Brukerveiledningen er ment for kjøretøyforhandlere som benytter Statens vegvesens bransjeløsning.
Skatteetaten samarbeider med Statens vegvesen om en selvbetjent digital løsning hvor registrering av
salgsmelding, omregistrering av kjøretøy samt beregning og betaling av omregistreringsavgiften skjer i en
digital prosess.

Før du som forhandler er klar til å bruke Skatteetatens betalingsløsning, er det noen viktige forberedelser
som må gjøres. For direktebetaling i den nye betalingsløsningen kan man benytte Visa og MasterCard
debetkort eller BankAxess. Dette må tilrettelegges for hver enkelt bruker som skal gjennomføre betaling av
omregistreringsavgiften på vegne av bedriften. Disse brukerne må også få tilgang til betalingsløsningen
gjennom en tildeling av rettighet i Altinn.
Dette er beskrevet i kapittel 4 Bli betalingsklar.
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2 Betale omregistreringsavgift
2.1 Hvor kommer du fra?
Du er i ferd med å omregistrere et kjøretøy i Statens vegvesens bransjeløsning, og er klar til å betale
omregistreringsavgiften.

Når du klikker på knappen "Gå til betaling" kommer du til Skatteetatens betalingsløsning. Innlogging til
betalingsløsning skjer sømløst, det vil si at du som bruker allerede er logget inn hos Statens vegvesen, og
ved betaling tas videre til Skatteetatens betalingsløsning uten å måtte logge inn på nytt. Vær oppmerksom
på at om du logger ut når du er i betalingsløsningen, logges du også ut av bransjeløsningen.
Vær oppmerksom på at knappen "Gå til betaling" kun vil fungere dersom du som innlogget bruker har korrekt
rettighet til betalingsløsning i Altinn, se punkt 4.2 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".

2.2 Side for betaling av omregistreringsavgift
Startsiden for betaling av omregistreringsavgift inneholder informasjon om hvilket kjøretøy som skifter eier,
samt hvem det skal registreres på. I påfølgende boks vises sum å betale, samt alternativer for betaling av
avgiften.
Påse at informasjonen oppgitt om eierforhold og beløp er korrekt.
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2.2.1

Visa debet-kort

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

2.2.2

Mastercard debet-kort

Ved bruk av Mastercard debet-kort vil konto belastes direkte og betaling registreres umiddelbart. For å bruke
Mastercard-debet må du ha BankID, samt at kortet må ha høy nok beløpsgrense. Betaling med Mastercard
kredittkort vil ikke være mulig.
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2.2.3

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, samt at du må ha
BankID/Ansatt BankID og dekning for hele beløpet på kontoen. Ta kontakt med din bankforbindelse for å
høre hva de kan tilby.

2.2.4

I bank/nettbank

Ved betaling i bank/ nettbank vil det ta opptil 2 - 3 dager før betalingen er mottatt av Skatteetaten. Da vises
avgiften som betalt i Statens vegvesens bransjeløsning og omregistrering kan fullføres.
Om man velger dette betalingsalternativet finner du her betalingsinformasjon for betaling i bank eller
nettbank. Du returnerer til Statens vegvesens bransjeløsning via lenke "Tilbake til Statens vegvesen" øverst
på siden.
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2.3 Nets betalingsvindu
2.3.1

Ved betaling med debet-kort

Ved betaling med Visa debet-kort (kapittel 2.2.1) eller Mastercard debet-kort (kapittel 2.2.2) kommer man til
standard Nets betalingsvindu med innleggelse av kortnummer, utløpsdato og CVV2.

2.3.2

Ved betaling med BankAxess

Nets betalingsvindu ser slik ut ved betaling med BankAxess (kapittel 2.2.3).

Side 6 av 19

1.

2.

3.

4.

2.4 Kvittering for betalt omregistreringsavgift
Etter gjennomført betaling vil kvittering for betalt omregistreringsavgift vises. Kvitteringen kan skrives ut eller
lagres som PDF ved å benytte valget "Skriv ut kvittering".
Trykk på knappen "Fortsett omregistrering" for å returnere til Statens vegvesens bransjeløsning og fullføre
omregistrering. Merk at kjøretøyet ikke kan tas i bruk før omregistrering er gjennomført, midlertidig vognkort
er skrevet ut eller nytt vognkort er mottatt i posten.
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2.5 Fortsett omregistrering
Du returnerer til Statens vegvesen for å fortsette omregistreringen.

2.6 Delbetaling
Om deler av avgiften allerede er betalt, vil man få beskjed om å betale gjenstående sum. Dette kan
forekomme om man for eksempel ikke har betalt hele, men kun deler av beløpet i bank/nettbank.
Gjenstående beløp vil da fremkomme i betalingsløsningen.
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2.7 Utestående engangsavgift
Om engangsavgiften er utestående kan ikke kjøretøyet omregistreres. Engangsavgift må da betales før
omregistrering kan gjennomføres.
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3 Fritak for omregistreringsavgift
Følgende fritak for omregistreringsavgift kan være aktuelle for kjøretøyforhandlere å kjenne til:


Fritak ved omregistrering innenfor 2 måneder

Om du på omregistreringstidspunktet oppfyller vilkåret for fritak for omregistrering innenfor 2 måneder vil
du ikke bli avkrevd omregistreringsavgift. Viktig å presisere at fritaket gjelder innenfor to måneder fra
forrige omregistrering, og ikke innenfor to måneder fra salgsmeldingen er registrert. Fritaket gjelder ikke
dersom foregående omregistrering var fritatt for omregistreringsavgift etter bestemmelsene i
avgiftsvedtakets § 2 bokstav a-c, e-j og l.
2-månedersfristen skal regnes fra registreringsdato til og med samme dato i 2. etterfølgende måned. Når
registreringsdato er siste dato i måneden, skal fristen regnes til og med siste dato i 2. etterfølgende
måned. Dersom fristen utløper på en lørdag, søndag eller hellig-/høytidsdag utskytes fristen til nærmeste
virkedag som ikke er lørdag.


Kjøpsheving av førstegangsregistrert kjøretøy

Det er mulig søke Skatteetaten om fritak for omregistreringsavgift, for omregistreringen tilbake til firmaet
som har solgt kjøretøyet. Dette fritaket omfatter ikke innbyttesalg, hvor selger tar tilbake et kjøretøy som
betaling for et annet kjøretøy. For å få fritak, må søknad og nødvendig dokumentasjon sendes til
Skatteetaten. Merk at et eventuelt videresalg eller omlevering av tilsvarende kjøretøy utløser avgiftsplikt
for omregistreringsavgift. Det vil likevel bli innvilget fritak for omregistreringsavgiften om videresalget er
belastet med merverdiavgift. Dette for å sikre at det ikke skjer en dobbelt avgiftsileggelse. Det skal med
andre ord ikke betales både omregistreringsavgift og merverdiavgift ved videresalget.

Mer om fritak kan leses her:
https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/eierskifte/fritak-fra-omregistreringsavgiften/
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4 Bli betalingsklar
Før du som forhandler er klar til å bruke Skatteetatens betalingsløsning, er det noen viktige forberedelser
som må gjøres. For direktebetaling i den nye betalingsløsningen kan man benytte Visa og MasterCard
debetkort eller 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 omregistreringsavgiften.
Hva må gjøres:
1. Tilrettelegge for betaling i ny løsning. Se punkt 4.1 Betalingsmetode.
2. Alle som skal kunne betale omregistreringsavgift på vegne av bedriften, må gis rettighet til dette i
Altinn. Se punkt 4.2 Gi rettighet til betalingsløsning fra Altinn.

4.1 Betalingsmetode
Betaling i Skatteetatens betalingsløsning vil kunne gjøres med følgende alternativer: Visa og MasterCard
debetkort, BankAxess eller nettbank. 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 betalinger.
Vi minner om at ved betaling i nettbank vil det ta 2-3 døgn før betalingen er registrert i Skatteetatens
systemer og omregistreringen kan fullføres.

4.2 Gi rettighet til betalingsløsning fra Altinn
Om man fra Statens vegvesens bransjeløsning skal kunne gå til betaling av omregistreringsavgift hos
Skatteetaten, må man være tildelt korrekt rettighet i Altinn.
Tildeling av rettigheter i Altinn må gjøres av en som har tilgang til å gjøre dette, som er daglig leder og
personer med begrenset signeringsrettighet.
Daglig leder og personer med begrenset signeringsrettighet har allerede den aktuelle rettigheten og trenger
ikke gjøre noe for å kunne betale omregistreringsavgift.
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.
Spørsmål eller problemer tilknyttet Altinn, inkludert rettigheter og roller, skal rettes til Altinn kundeservice.
https://www.altinn.no/hjelp/
4.2.1

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, som er daglig leder og personer med begrenset signeringsrettighet. Velg korrekt aktør (organisasjonen
du representerer):
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4.2.2

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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4.2.3

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
4.2.4 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 4.2.5 Finn rettighet.
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4.2.4

Søk opp ny bruker

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

4.2.5

Finn rettighet

For å gi rettighet til en tjeneste må tjenesten søkes opp i søkefeltet "Gi nye rettigheter". Fyll inn
"Omregistrering 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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4.2.6

Gi rettighet

For å gi bruker tilgang til å gjennomføre betalinger i skatteetatens betalingsløsning må man gi følgende
rettigheter til tjenesten "Omregistrering 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".

4.2.7

Bekreftelse

Bekreftelse på at rettighet til tjeneste er gitt. Klikk på knappen "Ferdig"
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4.2.8

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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5 Spørsmål og svar
Spørsmål

Svar

Hvorfor kan vi ikke betale med
kredittkort?

Skatteetaten åpner ikke for å betale skatte- og avgiftskrav med
kredittkort.

Hvorfor kan ikke firmaets konto
belastes direkte?

Bankene har forskjellige løsninger – ta kontakt med banken din. Se
kapittel 4.1 Betalingsmetode.

Hvorfor får vi ikke betalt på
trafikkstasjonene hos Statens
vegvesen som tidligere?

Ved overgang til mer digitale løsninger er det ikke lenger støtte for at
Statens vegvesen kan ta imot betaling av omregistreringsavgift via
bankterminal på vegne av Skatteetaten.

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)

Når er omregistreringsavgiften
registret slik at kjøretøyet kan
brukes av ny eier?

Dersom man bruker debetkort eller BankAxess i bransjeløsningen, blir
betalingen registrert umiddelbart. Forhandler kan da omregistrere
kjøretøyet og skrive ut midlertidig vognkort. Kjøretøyet kan da tas i
bruk av ny eier.
Ved betaling i nettbank vil det ta 2-3 døgn før betalingen er registrert i
Skatteetatens systemer og omregistreringen kan fullføres.

Hvordan får jeg ut rapport over
betalinger?

Rapporter tas ut fra www.skatteetaten.no.

Vi lurer på om beløpet for
omregistreringsavgiften er feil

Da må du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000 eller
https://www.skatteetaten.no/kontakt/ (kan ta tid for besvarelse)

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

Du kan lese om fritak kan her:
https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/eierskifte/fritak-fraomregistreringsavgiften/

Hvor finner jeg kvittering for betalt
omregistreringsavgift?

Kvittering finner du på
https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/eierskifte/ under
omregistreringsavgift. Forutsetningen er at du har benyttet
nettløsningen. Nederst på siden må du trykke på "Sjekk tidligere betalt
omregistreringsavgift".

Jeg kommer ikke inn for å se
kvitteringer for
omregistreringsavgift

Du må sjekke at du har rett tilgang i Altinn for å skrive ut kvittering.
Dette er ikke samme tilgang som omregistrering betaling.

I oversikten over betalt
omregistreringsavgift får jeg ikke
filtrert på tidsperioder.

Det vil komme i nær framtid.

Hva må jeg gjøre for å få refusjon
av for mye betalt avgift?

Du må søke Skatteetaten.
https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/eierskifte/ Nederst på
siden må du trykke på "Har du betalt for mye?".
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6 Feilmeldinger
6.1 Kunne ikke gjennomføre betaling
Feilmelding som kan komme om for eksempel betaling feiler.

6.2 Generell feilmelding
Feilmelding som kan komme om du for eksempel ikke har tilgang til å utføre betalinger, eller om sesjonen du
prøver å gå inn på er utgått.
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7 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 omregistreringsavgift eller fritak rettes til Skatteetaten:
o

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

o

Telefon 800 80 000

Spørsmål som gjelder selve omregistreringen rettes til Statens vegvesen:
o

https://www.vegvesen.no

o

Telefon 815 20 800

Spørsmål om roller og rettigheter i Altinn rettes til Altinn:
o

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

o

Telefon 750 06 000
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