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Endringer i forhold til Skattedirektoratets rundskriv 2016: 

 

Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx: 

 

- § 1: satsen endret 

 

Lov om særavgifter:  

 

- § 2 flyttet til skfvl. § 14-13 

- § 3 første ledd flyttet til skfvl. § 14-3  

- § 4 første og annet ledd flyttet til skfvl. §§ 14-3 til 14-6 

- § 4 tredje ledd flyttet til skfvl. § 9-9 første ledd 

- § 5 a flyttet til skfvl. §§ 11-1, 11-4 og 14-1 første ledd bokstav b 

- § 6 flyttet til skfvl. § 10-5 annet ledd bokstav a og e 

- § 7 flyttet til skfvl. §§ 3-1 til 3-3, 3-8 og 3-9 

 

Forskrift om særavgifter:  

 

- §§ 3-19-14 og 3-19-15 opphevet 

- § 5-5 første ledd flyttet til skfvl. § 8-12 første ledd og skfvf. § 8-12-2 første ledd 

- § 5-5 annet og fjerde ledd flyttet til skfvl. § 8-14 

- § 5-5 tredje ledd flyttet til skfvl. § 8-12 annet ledd og skfvf. § 8-12-2 

- § 5-9 flyttet til skfvl. §§ 10-1 til 10-4 

- § 5-15 flyttet til skfvl. § 8-1 

- § 5-16 flyttet til skfvl. §§ 7-9 og 10-5 annet ledd bokstav h, og skfvf. §§ 7-9-1 til 7-9-4 

- § 6-1 første ledd første punktum flyttet til skfvl. § 8-4 første ledd og skfvf. §§ 8-4-1 til 

8-4-2 

- § 6-1 første ledd annet punktum flyttet til skfvl. § 8-4 tredje ledd og skfvf. §§ 8-4-1 til 

8-4-2 

- § 6-1 tredje ledd flyttet til skfvf. § 8-4-2 tredje ledd 

- § 6-1 fjerde ledd flyttet til skfvf. § 8-4-2 fjerde ledd 

- § 6-1 sjette ledd flyttet til skfvl. § 8-4 annet ledd bokstav b og skfvf. §§ 8-4-1 til 8-4-2 
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- § 6-1 åttende ledd flyttet til skfvl. § 8-14 annet ledd 

- § 6-6 flyttet til skfvl. §§ 12-1, 12-2, 12-5, 12-6, 12-7 og 12-8 

 

Skattedirektoratets kommentarer: 

 

- Punktene 12 og 13 fjernet som følge av opphevelse av §§ 3-19-14 og 3-19-15 

- Endringer som følge av nytt skatteforvaltningsregelverk 

 

Endringer i annet regelverk fremkommer av de enkelte bestemmelser.  

Den 1. januar 2017 trådte Lov 27. mai 2016 om skatteforvaltning i kraft. Loven omfatter etter 

§ 1-1 bokstav h fastsetting av særavgifter, og erstatter for særavgiftenes reglene i 

forvaltningsloven og forvaltningsreglene i særavgiftsloven og -forskriften, med mindre annet 

er bestemt. Reglene er nærmere behandlet paragrafvis i Skatteforvaltningshåndboken, som 

er tilgjengelig på skatteetaten.no, og vil derfor ikke behandles i detalj i de ulike 

årsrundskrivene for særavgifter. 

Skattedirektoratet vil likevel trekke fram enkelte nye regler i skatteforvaltningsloven av 

betydning for særavgiftene. Dette gjelder særlig lovens kapittel 6 om bindende 

forhåndsuttalelser på særavgiftsområdet, og reglene i kapittel 9 om fastsetting og endring av 

fastsetting av den skattepliktige. Endring av fastsetting fra myndighetene uten klage har fått 

en mer omfattende regulering i skatteforvaltningslovens kapittel 12. Videre er det gjort en 

grunnleggende endring av sanksjonssystemet ved innføringen av tilleggsskatt uten krav til 

skyld, med nærmere unntak i lovens kapittel 14, som også åpner for bruk av tvangsmulkt 

der pliktige opplysninger ikke leveres i tide. Nærmere regulering av de enkelte 

lovbestemmelsene er gitt i skatteforvaltningsforskriften. 

Den nye loven medfører også enkelte nye begreper. I denne sammenheng vil direktoratet 

særlig trekke fram at begrepet særavgiftsoppgave eller avgiftsoppgave er erstattet med 

begrepet "skattemelding for særavgift", jf. skatteforvaltningsloven § 8-4, i rundskrivene også 

omtalt med korttittelen "særavgiftsmelding". For øvrig viser vi til omtalen i 

Skatteforvaltningshåndboken. 

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/skatteforvaltningshandboken/
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Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx  

§ 1. Fra 1. januar 2017 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales 

avgift til statskassen med kr 21,59 per kg utslipp av nitrogenoksider (NOX ) ved 

energiproduksjon fra følgende kilder: 

a) framdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW, 
 

b) motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW, 
 

c) fakler på innretninger på norsk kontinentalsokkel og anlegg på land. 
 

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget 

for avgiften. 

 

§ 2. Det gis fritak for avgift på utslipp av NOX fra 

a) fartøy som går i fart mellom norsk og utenlandsk havn, 
 

b) fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann, 
 

c) luftfartøy som går i fart mellom norsk og utenlandsk lufthavn, 
 

d) enheter omfattet av miljøavtale med staten om gjennomføring av NOX -reduserende tiltak i 

samsvar med et fastsatt miljømål. 
 

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

 

§ 3. Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

 

§ 4. Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller 

situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle 

enkelttilfellet får en utilsiktet virkning. 

 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1933-05-19-11
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Lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter 
Lovens tittel endret ved lover 27 mars 1998 nr. 13, 17 juni 2016 nr. 32 (korttittel tilføyd). Jf. lover 4 nov 1948 nr. 1 (billedkunst), 19 

juni 1959 nr. 2 (motorkjøretøyer og båter), 19 juni 2009 nr. 58 (merverdiavgift). 

 

§ 1. Når Stortinget med henvisning til denne loven vedtar særavgifter til statskassen som 

ikke omhandles i andre lover,1 fastsetter departementet nærmere bestemmelser om 

beregning og kontroll.2 Gjelder særavgiften etanol til teknisk bruk, fastsetter departementet 

forskrifter om forbud, produksjon, innførsel, utførsel og omsetning. 
 

0 Endret ved lover 18 des 1970 nr. 97, 28 apr 1978 nr. 17, 27 mars 1998 nr. 13, 14 apr 2000 nr. 23, 10 des 2004 nr. 77 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 

2005 nr. 658), 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616) som endret ved lov 9 des 2005 nr. 115. 

1 Jf. f.eks. lov 19 juni 1959 nr. 2. 

2 Jf. sktbl. § 10-40. 

 

§ 2. (Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).) 
 

0 Endret ved lover 16 mai 1947 nr. 2, 27 mars 1998 nr. 13, 10 des 2004 nr. 77 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 658), 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 

okt 2015), opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531). 

 

§ 3. (Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).) 
 

0 Endret ved lov 26 juni 1992 nr. 73, opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531). 

 

§ 4. (Tilføyd ved lov 26 juni 1992 nr. 73, opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 

iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).) 
 

0 Tilføyd ved lov 26 juni 1992 nr. 73, endret ved lover 15 des 2006 nr. 70 (ikr. 1 jan 2007), 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 

1616), 11 des 2009 nr. 113 (ikr. 1 jan 2010), opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531). 

 

§ 5. 1 Avgiften svares etter de regler som gjelder på det tidspunkt avgiftsplikten oppstår. 

Er det ved avgiftspåleggets ikrafttreden inngått kontrakt om leveranse, plikter mottageren 

å betale et tillegg motsvarende avgiften medmindre det godtgjøres at det ved prisansettelsen 

har vært tatt hensyn til avgiften.1 
 

0 Endret ved lover 13 apr 1951 nr. 2, 26 juni 1992 nr. 73 (som endret fra § 5 til § 6), 27 mars 1998 nr. 13, 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 

des 2007 nr. 1616), endret paragrafnummer fra § 6. 

1 Sml. lov 19 juni 2009 nr. 58 § 22-1. 

 

§ 5a. (Tilføyd ved lov 13 des 2013 nr. 108, opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 

iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531). 
 

0 Tilføyd ved lov 13 des 2013 nr. 108, endret ved lov 19 juni 2015 nr. 46 (ikr. 1 jan 2016), opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 

27 mai 2016 nr. 531). 

 

§ 6. (Tilføyd ved lov 19 juni 1964 nr. 17, opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 

iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).) 
 

0 Tilføyd ved lov 19 juni 1964 nr. 17, endret ved lover 26 juni 1992 nr. 73 (som endret fra § 6 til § 7), 11 juni 1993 nr. 66, 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 

2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712), 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599), 29 juni 2007 nr. 46 (ikr. 31 des 2007 iflg. res. 7 
des 2007 nr. 1370), 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616), endret paragrafnummer fra § 7, 19 juni 2015 nr. 46 (ikr. 1 jan 

2016), opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531). 

 

§ 7. (Tilføyd ved lov 9 mai 2008 nr. 14, opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 

iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).) 
 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1998-03-27-13
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-06-17-32
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1948-11-04-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1959-06-19-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1959-06-19-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-58
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1998-03-27-13
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2000-04-14-23
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2004-12-10-77
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-06-17-658
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-06-17-658
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1616
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-12-09-115
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1959-06-19-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§10-40
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1947-05-16-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1998-03-27-13
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2004-12-10-77
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-06-17-658
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2015-06-19-65
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-06-26-73
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-06-26-73
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-06-26-73
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2006-12-15-70
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1616
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1616
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-12-11-113
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-06-26-73
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1998-03-27-13
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1616
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1616
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-58
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2013-12-13-108
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2013-12-13-108
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2015-06-19-46
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-06-26-73
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1993-06-11-66
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2003-06-20-45
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-06-20-712
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2004-12-17-86
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-06-17-599
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-06-29-46
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-07-1370
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-07-1370
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1616
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2015-06-19-46
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2008-05-09-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
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0 Tilføyd ved lov 9 mai 2008 nr. 14, endret ved lover 19 juni 2009 nr. 50, 19 juni 2015 nr. 46 (ikr. 1 jan 2016), opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 

1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531). 

 

§ 8. Denne lov trer i kraft straks. 
 

0 Endret ved lover 19 juni 1964 nr. 17 (tidligere § 6), 26 juni 1992 nr. 73 (som endret fra § 7 til § 8), 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 

2007 nr. 1616), endret paragrafnummer fra § 8, 9 mai 2008 nr. 14, endret paragrafnummer fra § 7. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2008-05-09-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-50
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2015-06-19-46
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-06-26-73
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1616
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1616
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2008-05-09-14
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Utdrag av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter 

 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser  

 

§ 1-1. Virkeområde 

Denne forskriften får anvendelse på avgifter som oppkreves etter lov 19. mai 1933 nr. 11 

om særavgifter. 
 

0 Endret ved forskrift 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005). 

 

§ 1-2. Definisjoner 

(1) Med avgiftspliktig vare menes en vare som er innført til eller produsert her i landet og 

som omfattes av Stortingets avgiftsvedtak. 

(2) Med produksjon menes enhver behandling, herunder pakking, ompakking eller 

montering, som medfører at varen blir avgiftspliktig eller endrer avgiftsmessig status. 

(3) Med registrert virksomhet menes virksomhet som er registrert etter bestemmelsene i § 5-1 

til § 5-6. 

(4) Med godkjent lokale menes lager, produksjonslokale e.l. som er godkjent av 

skattekontoret etter bestemmelsene i § 5-7. 
 

0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016). 

 

Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser om avgiftsplikt  

 

§ 2-1. Når avgiftsplikten oppstår 

(1) For registrerte virksomheter oppstår avgiftsplikten ved 

a) uttak fra virksomhetens godkjente lokaler, herunder tyveri og manko. Driftsmessig svinn anses 

ikke som uttak, 
 

b) innførsel, når varene ikke legges inn på godkjent lokale, 
 

c) ved opphør av registrering. 
 

(2) For ikke-registrerte importører oppstår avgiftsplikten ved innførselen. 

(3) For konkursbo eller panthaver oppstår avgiftsplikten ved uttak av avgiftspliktige varer 

dersom det ikke tidligere er beregnet avgift for disse. 

(4) For avgift på teknisk etanol, avgift på elektrisk kraft, avgift på sluttbehandling av avfall, 

avgift på utslipp av NOx , flypassasjeravgift og avgift på trafikkforsikringer oppstår 

avgiftsplikten etter bestemmelsene i henholdsvis § 3-3-3, § 3-12-2, § 3-13-2, § 3-19-4, § 3-22-3 

og § 3-23-3. 

(5) For bruker som er berettiget til helt eller delvis avgiftsfri bruk av ellers avgiftspliktige 

varer, oppstår avgiftsplikten også dersom vilkårene for fritak likevel ikke oppfylles. 
 

0 Endret ved forskrifter 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 1 juli 2004), 10 des 2004 nr. 1599 (i kraft 1 jan 2005), 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 

1 juli 2005), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 27 nov 2009 nr. 1432, 1 sep 2010 nr. 1233 (i kraft 1 okt 2010), 7 des 2010 nr. 

1552 (i kraft 1 jan 2011), 16 des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015), 13 mai 2016 nr. 496 (i kraft 1 juni 2016), 19 des 2016 nr. 1677 (i 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1933-05-19-11
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-06-22-682
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§5-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§5-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-12-12-1533
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§3-3-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§3-12-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§3-13-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§3-22-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§3-23-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2004-06-25-1040
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2004-12-10-1599
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-06-22-682
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-15-1442
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-11-27-1432
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-09-01-1233
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-12-07-1552
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-12-07-1552
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-12-16-1766
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-13-496
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-19-1677
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kraft 1 jan 2017). 

 

(§ 2-2 - § 2-7) 

 

§ 2-8. Dokumentasjon for avgiftsfritak 

Krav om avgiftsfritak skal kunne dokumenteres. Med mindre annet er bestemt i denne 

forskriften, skal kravets omfang og vilkårene for at fritak er oppfylt, fremgå av 

dokumentasjonen. 

 

(§ 2-9) 
 

§ 2-10. Overtredelse av vilkår for avgiftsfritak 

Ved overtredelse av vilkårene for avgiftsfritak kan skattekontoret nekte fritak, nedsettelse 

eller tilskudd for en begrenset periode. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016). 

  

Kapittel 3. Særskilte bestemmelser om de enkelte avgiftene  

 

(kap. 3-1 – kap. 3-18) 

 

Kap. 3-19. Avgift på utslipp av NOx  

 
§ 3-19-1. Saklig virkeområde 

Avgiftsplikten omfatter utslipp av nitrogenoksider (NOx ) ved energiproduksjon fra følgende kilder: 

a) framdriftsmaskineri med samlet installert effekt på mer enn 750 kW, 
 

b) motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW, 
 

c) fakler på innretninger på norsk kontinentalsokkel og anlegg på land. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007). Endret ved forskrifter 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 17 des 2013 nr. 

1565 (i kraft 1 jan 2014). 

 

§ 3-19-2. Stedlig virkeområde 

(1) For fartøy gjelder avgiftsplikten følgende utslipp: 

a) utslipp fra fart innenfor norsk territorialfarvann, 
 

b) utslipp fra innenriks fart selv om deler av farten skjer utenfor norsk territorialfarvann, 
 

c) for norskregistrerte fartøy gjelder avgiftsplikten i tillegg utslipp i nære farvann. 
 

(2) For luftfartøy gjelder avgiftsplikten utslipp mellom norske landingsplasser og mellom norsk 

landingsplass og innretning på norsk kontinentalsokkel. For fly gjelder avgiftsplikten i disse tilfellene 

kun utslipp fra avgang og landing. For luftfartøy gjelder avgiftsplikten videre utslipp mellom norsk 

landingsplass og landingsplass på Svalbard, Jan Mayen og bilandene. For fly gjelder avgiftsplikten i 

disse tilfellene kun utslipp fra avgang og landing ved norsk landingsplass. 

(3) For kjøretøy, herunder jernbanekjøretøy, gjelder avgiftsplikten utslipp i Norge. 

(4) For andre utslippsenheter, herunder faste og flyttbare innretninger som driver 

petroleumsvirksomhet, gjelder avgiftsplikten i Norge og på norsk kontinentalsokkel. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007). Endret ved forskrifter 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 17 des 2013 nr. 

1565 (i kraft 1 jan 2014). 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-12-07-1552
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-12-08-1214
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-12-17-1565
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-12-17-1565
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-12-08-1214
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-12-17-1565
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-12-17-1565
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§ 3-19-3. Definisjoner 

I dette kapittel forstås med: 

a) «fremdriftsmaskineri» - maskineri som benyttes eller er konstruert til fremdrift av fartøy, luftfartøy eller 

kjøretøy, 
 

b) «norsk territorialfarvann» - havområder rundt norsk fastland omfattet av lov 27. juni 2003 nr. 57om 

Norges territorialfarvann og tilstøtende sone, 
 

c) «innenriks fart» – fart mellom to norske havner og mellom norsk havn og Svalbard, Jan Mayen, bilandene 

og innretninger på norsk kontinentalsokkel, 
 

d) «innretninger på norsk kontinentalsokkel» – anlegg eller installasjon, herunder flytende, som har 

tilknytning til utnyttelsen av naturforekomster i havområdene utenfor norsk territorialfarvann, 
 

e) «nære farvann» - havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er mindre enn 250 nautiske 

mil, 
 

f) «fjerne farvann» - havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er 250 nautiske mil eller mer, 
 

g) «direkte fart» - fart mellom norsk og utenlandsk havn uten at det under farten drives fiske eller fangst eller 

annen virksomhet, 
 

h) «havn» – ethvert sted der et fartøy kan legge til kai, verksted eller sokkelinnretning og ethvert sted 

innenfor territorialgrensen der et fartøy laster eller losser gods eller setter av eller tar om bord personer, 
 

i) «landingsplass» - landingsplass som nevnt i luftfartsloven § 7-5første ledd, 
 

j) «luftfartøy» - fly og helikopter, 
 

k) «turtall» - motorens maksimale turtall i henhold til sertifikat eller lignende. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007). Endret ved forskrifter 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 17 des 2013 nr. 

1565 (i kraft 1 jan 2014). 

 

§ 3-19-4. Når avgiftsplikten oppstår 

Avgiftsplikten oppstår ved utslipp av NOx . 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007). 

 

§ 3-19-5. Avgiftsgrunnlag 

Avgiften beregnes pr. kilogram NOx . 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007). 

 

§ 3-19-6. Avgiftsberegning 

(1) Avgiften beregnes på grunnlag av faktisk utslipp av NOx , regnet etter NO₂ -ekvivalenter. Dersom 

faktisk utslipp fastsettes ved måling, fastsettes konsentrasjonen av NOx med en døgnmiddelverdi for 

hvert av døgnene i avgiftsperioden. For å oppnå gyldig døgnmiddelverdi kan ikke mer enn to times-, 

fem halvtimes- eller femten timinuttersmiddelverdier per døgn forkastes på grunn av svikt ved eller 

vedlikehold av det kontinuerlige måleutstyret. Kan det for ett eller flere døgn ikke fastsettes en gyldig 

døgnmiddelverdi, erstattes hver av disse med gjennomsnittet av de gyldige døgnmiddelverdiene i 

perioden. Kan det ikke fastsettes gyldig døgnmiddelverdi for minst 14 døgn i avgiftsperioden, benyttes 

gjennomsnittsverdien fra forrige avgiftsperiode. Målingene skal foretas under ordinære og 

representative driftsforhold. Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS). Det 

samme gjelder for kalibrering av måleutstyr. Dersom NS ikke finnes, kan annen internasjonal standard 

benyttes. 

(2) Dersom faktisk utslipp etter første ledd ikke er kjent, beregnes avgiften på grunnlag av 

kildespesifikk utslippsfaktor og mengde forbrukt energivare. For fly beregnes avgiften etter formelen i 

§ 3-19-8. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2003-06-27-57
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1993-06-11-101/§7-5
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-12-08-1214
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-12-17-1565
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-12-17-1565
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-8
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(3) Dersom faktisk utslipp etter første ledd ikke er kjent, eller kildespesifikk utslippsfaktor etter annet 

ledd ikke er fastsatt, beregnes utslippet etter tabellen i § 3-19-9. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007). Endret ved forskrift 1 sep 2010 nr. 1233 (i kraft 1 okt 2010). 

 

§ 3-19-7. Fastsettelse av kildespesifikk utslippsfaktor 

Kompetent myndighet kan fastsette kildespesifikk utslippsfaktor etter søknad fra den avgiftspliktige. 

Kompetent myndighet er for denne avgiften Miljødirektoratet for landbasert virksomhet, 

Sjøfartsdirektoratet for fartøy, Luftfartstilsynet for luftfartøy og Oljedirektoratet for innretninger på 

norsk kontinentalsokkel. Kompetent myndighet kan gi retningslinjer om fastsettelse av kildespesifikk 

utslippsfaktor. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrifter 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 15 mars 2013 nr. 

284 (i kraft 1 juli 2013), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014). 

 

§ 3-19-8. Formel for beregning av utslipp fra fly 

(1) For fly beregnes avgiften etter følgende formel: 

 
 

a (average) faktor avhengig av motorens HC (hydro carbones)-verdi.  

  a = 1 dersom gjennomsnittlig HC-verdi er mindre eller lik ICAOs  gjeldende standard 

på 19,6 g/kN.  

 a &gt; 1 dersom gjennomsnittlig  HC-verdi er større enn ICAOs gjeldende standard.  

 a kan  maksimalt være på 4,0 

motorer antall motorer 

LTO-modus 4 faser: start, stigning, innflyging, taksing (bevegelse opp til 3000 fot  over bakken) 

tid standardisert tidsperiode for hver enkelt LTO-modus for en gitt motortype  (minutter) 

drivstoffrate drivstoffrate per modus (kg/sek) 

NOx -indeks utslippsindeks per modus (g/kg drivstoff) 
 

(2) Ved manglende utslipps- eller motordata legges motorer med høyeste HC-verdi og NOx -indeks til 

grunn for avgiftsberegningen. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007). 

 

§ 3-19-9. Tabell for beregning av utslipp 

(1) Motorer 

a) Turtall lavere enn 200 rpm: 100 kg NOx pr. tonn energivare 

b) Turtall fra og med 200 rpm til 1000 rpm: 53 kg NOx pr. tonn  energivare (54 kg for 

motorer bygget før år 2000) 

c) Turtall fra og med 1000 rpm til 1500 rpm: 50 kg NOx pr. tonn  energivare 

d) Turtall fra og med 1500 rpm: 44 kg NOx pr. tonn energivare (45  kg for 

motorer bygget før år 2000) 
 

(2) Kjeler 

a) 9,6 kg NOxpr. tonn tungolje 
 

b) 4,5 kg NOxpr. tonn steinkull 
 

c) 3,6 kg NOxpr. tonn lettolje 
 

d) 3,6 kg NOxpr. tonn marine gassolje/diesel 
 

e) 3,6 kg NOxpr. tonn tungdestillat 
 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§3-19-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-09-01-1233
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-12-07-1552
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-03-15-284
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-03-15-284
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-12-17-1565
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
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f) 1,8 kg NOxpr. tonn biobrensel, jomfruelig brensel (tørrstoff) 
 

g) 2,4 kg NOxpr. tonn biobrensel, returtrevirke (tørrstoff) 
 

h) 1,7 g NOxpr. Sm³ naturgass, gasskjeler 
 

i) 2,8 g NOxpr. Sm³ naturgass, konverterte kjeler 
 

j) 2,0 g NOxpr. Sm³ LPG, gasskjeler 
 

k) 3,4 g NOxpr. Sm³ LPG, konverterte kjeler. 
 

(3) Turbiner 

a) Turbiner: 16 g NOx pr. Sm³ gass  

 25 kg NOx pr. tonn  flytende energivare 

b) Lav-NOx -turbiner: 1,8 g NOx pr. Sm³ gass 
 

(4) Fakler 

a) 4 g NOxpr. Sm³ gass, fakler i raffineri 
 

b) 2 g NOxpr. Sm³ gass, fakling av deponigass 
 

c) 12 g NOxpr. Sm³ gass, øvrig fakling. 
 

(5) Helikoptre 

For helikoptre beregnes avgiften på grunnlag av en faktor på 6,67 kg NOx pr. tonn forbrukt 

energivare. 

(6) Jernbanekjøretøy 

For jernbanekjøretøy beregnes avgiften på grunnlag av en faktor på 47 kg NOx pr. tonn forbrukt 

energivare. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007). Endret ved forskrifter 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 16 des 2014 nr. 

1766 (i kraft 1 jan 2015). 

 

§ 3-19-10. Dokumentasjon for avgiftsberegning 

(1) Beregnes avgiften på grunnlag av faktisk utslipp, skal beregningen dokumenteres. 

(2) Beregnes avgiften etter en kildespesifikk utslippsfaktor, skal det dokumenteres at denne er fastsatt 

etter Norsk Standard (NS) eller tilsvarende internasjonal standard. I de tilfeller kildespesifikk 

utslippsfaktor ikke er fastsatt i samsvar med dette, skal det foreligge dokumentasjon fra kompetent 

myndighet som verifiserer benyttet faktor. 

(3) For motorer hvor turtallet legges til grunn, skal dette dokumenteres med sertifikat e.l. 

(4) Virksomheten skal dokumentere bruk av type og mengde energivare til avgiftspliktige utslipp. 

(5) For beregning av avgift ved utslipp fra lav-NOx -turbiner, skal virksomheten fremlegge sertifikat 

fra produsent eller annen dokumentasjon verifisert av kompetent myndighet som viser at turbinen er 

en lav-NOx -turbin. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007). 

 

§ 3-19-11. Avgiftsfritak - direkte utenriks fart og fiske og fangst i fjerne farvann 

(1) Utslipp fra fartøy i direkte fart mellom norsk og utenlandsk havn, og fra luftfartøy i 

direkte luftfart mellom norsk og utenlandsk landingsplass, er fritatt for avgift for hele farten.  

(2) Utslipp fra fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann er fritatt for avgift for den 

delen av farten som skjer i fjerne farvann. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-12-08-1214
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-12-16-1766
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-12-16-1766
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
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(3) Grunnlaget for fritak etter denne bestemmelsen skal dokumenteres ved fremleggelse av 

kopi av loggbok e.l. som viser fartøyets navn, nasjonalitet, bestemmelsessted og mengde 

forbrukt energivare til henholdsvis avgiftspliktig og avgiftsfritt utslipp. 

(4) Utslipp som omfattes av denne bestemmelsen føres uten avgift i skattemeldingen. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017). 

 

§ 3-19-12. Avgiftsfritak - miljøavtale 

(1) Utslipp fra enheter som er omfattet av «Miljøavtale om reduksjon av NOx -utslipp for 

perioden 2011–2017» er fritatt for avgift. 

(2) Avgiftsfritaket gjelder fra og med tidspunktet for tilslutning til avtalen. 

Tilslutningstidspunktet er den datoen tilslutningsbevis er utstedt fra Næringslivets NOx -

fond. For avgiftspliktige virksomheter som ble tilsluttet senest 1. juli 2011, gjelder fritaket fra 

1. januar 2011. Skattekontoret refunderer etter søknad fritaksberettiget avgift som er 

innbetalt for perioden 1. januar til og med 30. juni 2011. 

(3) Fritaket gis på vilkår av at Miljødirektoratet godkjenner gjennomføringen av 

avtaleforpliktelsen for det enkelte år. I de tilfeller Miljødirektoratet ikke godkjenner 

gjennomføring av avtalen skal avgift som det er gitt fritak for innrapporteres og betales 

innen 18. juli påfølgende år. Dersom kun deler av forpliktelsen godkjennes, skal det betales 

en redusert avgift. Avgiftsreduksjonen tilsvarer den prosentvise andelen av den årlige 

reduksjonsforpliktelsen som anses oppfylt. 

(4) Grunnlaget for fritak etter denne bestemmelsen skal dokumenteres ved tilslutningsbevis 

fra næringslivets NOx -fond. Kopi av tilslutningsbeviset skal oversendes skattekontoret. 

(5) Ved tilbakekall av tilslutningsbevis skal den registrerte virksomheten umiddelbart gi 

skattekontoret melding om dette. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007). Endret ved forskrifter 1 aug 2008 nr. 935, 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 

2011), 16 juni 2011 nr. 597, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 

2016). 

 

§ 3-19-13. Avgiftsbetaling - utenlandsk eier av avgiftspliktige fartøy og luftfartøy 

(1) Utenlandsk eier som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge, skal betale avgift 

ved representant registrert etter § 5-2 bokstav d for avgiftspliktig fart. 

(2) Fører av fartøyet eller luftfartøyet skal ved ankomst til Norge gjøre skattekontoret 

oppmerksom på hvilken representant som skal betale avgiften. 

(3) Eier av fartøyet eller luftfartøyet og representanten er solidarisk ansvarlige for avgiften. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016). 

 

§ 3-19-14. (Opphevet) 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet 

ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017). 

 

§ 3-19-15. (Opphevet) 
 

0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrifter 16 juni 2011 nr. 597 (tidligere § 3-19-16), 15 des 

2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017). 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1542
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2008-08-01-935
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-12-07-1552
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-06-16-597
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-03-15-284
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-12-17-1565
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§5-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-19-1677
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-06-16-597
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-19-1677
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Kapittel 4. Avgiftsfritak og reduserte satser for enkelte bruksområder  

 

Kap. 4-1. (Opphevet)  
0 Kapitlet opphevet 1 jan 2014 ved forskrift 17 des 2013 nr 1565. 

 

(kap. 4-2 – kap. 4-11) 

 

Kapittel 5. Avgiftsforvaltning mv.  

 

I. Registrering 
 

§ 5-1. Registreringsplikt 

Følgende skal registreres for den enkelte avgift: 

a) produsenter av avgiftspliktige varer, med unntak av mikrokraftverk, energigjenvinningsanlegg 

som leverer elektrisk kraft direkte til sluttbruker og produsenter av elektrisk kraft som ikke har 

avgiftspliktig uttak, 
 

b) virksomheter som produserer eller innfører teknisk etanol med alkoholstyrke over 2,5 

volumprosent, 
 

c) virksomheter som gjenvinner TRI og PER når gjenvinning skjer med sikte på videresalg, 
 

d) virksomheter som transporterer elektrisk kraft til forbruker, 
 

e) importører av alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, når det ikke 

foreligger særskilt tillatelse eller bevilling, 
 

f) virksomheter som eier NOx -avgiftspliktige anlegg, fartøy, luftfartøy eller kjøretøy, med unntak 

av virksomheter som kun har avgiftsfrie utslipp eller utenlandske virksomheter som benytter 

representant registrert etter § 5-2 bokstav d, 
 

g) operatører for NOx -avgiftspliktige innretninger på norsk kontinentalsokkel, herunder flyttbare 

innretninger som driver petroleumsvirksomhet, 
 

h) norske virksomheter som utfører flyginger fra norsk lufthavn, 
 

i) representanter for utenlandske virksomheter som utfører flyginger fra norsk lufthavn, 
 

j) virksomheter som etter forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd m.v. § 1a plikter å være 

medlem av Trafikkforsikringsforeningen, jf. bilansvarslovens § 10 og § 17. 
 

0 Endret ved forskrifter 19 des 2002 nr. 1836 (i kraft 1 jan 2003), 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), 25 juni 2004 nr. 1040 (i kraft 

1 juli 2004), 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 

2007), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), 1 sep 2010 nr. 1233 (i kraft 1 okt 2010), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014), 16 

des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015), 16 nov 2015 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2016), 13 mai 2016 nr. 496 (i kraft 1 juni 2016), 19 des 2016 

nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017). 

 

§ 5-2. Registreringsadgang 

Følgende virksomheter kan etter søknad til skattekontoret registreres: 

a) importører av avgiftspliktige varer som er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven § 2-1, 
 

b) importører av avgiftspliktige varer når varene skal brukes som råvarer eller de er til avgiftsfri 

bruk etter bestemmelsene i Stortingets avgiftsvedtak, 
 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§5-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1974-04-01-3/§1a
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1961-02-03/§10
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1961-02-03/§17
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2002-12-19-1836
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-12-19-1758
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2004-06-25-1040
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-06-22-682
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-15-1442
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-15-1524
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-09-01-1233
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-12-17-1565
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-12-16-1766
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-12-16-1766
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-11-16-1327
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-13-496
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-19-1677
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-19-1677
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-58/§2-1
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c) representant for utenlandsk virksomhet som eier NOx -avgiftspliktige fartøy eller luftfartøy. 
 

0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 

2007), 24 juni 2010 nr. 964 (i kraft 1 juli 2010), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 18 des 2015 nr. 

1766 (i kraft 1 jan 2016). 

 

(§ 5-3) 

 

§ 5-4. Registreringssted 

Registrering skal skje ved skattekontoret. 
 

0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016). 

 

§ 5-5. (Opphevet) 
 

0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 

juli 2005), 15 des 2006 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2007), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 16 des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015), 

15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017). 

 

§ 5-6. Nektelse eller tilbakekallelse av registrering 

(1) Skattekontoret kan nekte eller tilbakekalle registreringen dersom 

a) virksomheten, styret eller ledelsen ikke anses kredittverdig, 
 

b) virksomheten har uoppgjorte restanser med hensyn til skatter, avgifter eller toll eller har 

overtrådt regelverket om særavgifter, toll eller merverdiavgift eller 
 

c) virksomhetens karakter endres. 
 

(2) Skattekontoret skal tilbakekalle registreringen om vilkårene i § 5-3 ikke lenger er oppfylt, 

eller den registrerte ikke lenger oppfyller sine forpliktelser etter denne forskrift, 

skatteforvaltningsloven og skatteforvaltningsforskriften eller skattebetalingsforskriften. 

(3) Ved tilbakekalling av registrering for håndtering av teknisk etanol, eller dersom 

innehaveren dør, skal eieren eller boet sørge for at lageret med slike varer selges eller 

overlates til virksomhet som er registrert. Ellers skal varene inndras eller destrueres. 
 

0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 18 feb 2004 nr. 411, 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), 21 des 

2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017). 

 

(§ 5-7) 

 

III. Regnskap 
 

§ 5-8. Regnskap 

(1) For registrerte virksomheter som etter lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. 

(regnskapsloven) skal føre regnskap, skal regnskapet vise bruk av råstoff og produksjonens 

omfang. Regnskapet skal videre innrettes slik at omfanget av de avgiftspliktige varene lett 

kan kontrolleres og påvises. For registrerte virksomheter som deklarerer terminvise 

særavgifter, skal det føres lagerregnskap over særavgiftspliktige varer som lagres. 

Lagerregnskapet skal inneholde beholdning, tilgang og levering av særavgiftsbelagte varer, 

herunder eventuelle avgiftsfrie overføringer til andre registrerte virksomheter eller til eget 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-12-12-1533
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-15-1442
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-06-24-964
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-12-17-1565
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-18-1766
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-18-1766
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-12-12-1533
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-12-12-1533
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-12-19-1758
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-06-22-682
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-15-1442
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-12-07-1552
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-12-16-1766
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1542
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-12-12-1533
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2004-02-18-411
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-06-22-682
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1775
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1775
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1542
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1998-07-17-56
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godkjent lokale, samt uttak til eget utsalg eller eget bruk. Regnskapet skal vise eventuell 

differanse mellom oppmålt eller opptalt beholdning og beholdning i følge lagerregnskapet. 

(2) Før utløpet av oppgavefristen for vedkommende avgiftstermin skal registrerte 

virksomheter som skal føre lagerregnskap etter første ledd avstemme de tall som fremgår av 

avgiftsoppgaven mot lagerregnskapet. Denne avstemmingen inngår sammen med 

lagerregnskapet som en del av det oppbevaringspliktige regnskapsmaterialet. 

(3) Registrerte virksomheter som ikke er regnskapspliktige etter regnskapsloven, kan av 

skattekontoret pålegges å oppbevare dokumenter av betydning for avgiftspliktens omfang, 

for eksempel innkjøps- og salgsfakturaer, kontrakter og betalingsbilag. Virksomheten kan 

videre pålegges å føre lagerregnskap og å foreta avstemminger som nevnt over. 

Oppbevaringsplikten for dokumenter, eventuelt lagerregnskap og avstemminger gjelder i ti 

år. 
 

0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 18 feb 2004 nr. 411, 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016). 

 

IV. Kontrollbestemmelser mv. 

 

§ 5-9. (Opphevet) 
 

0 Endret ved forskrifter 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 juli 2005), 2 feb 2009 nr. 104, 8 mars 2013 nr. 259, 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 

jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017). 

 

(§ 5-10 - § 5-14) 

 

V. Opplysningsplikt 
 

0 Tilføyd ved forskrift 11 jan 2010 nr. 23. 

 

§ 5-15. (Opphevet) 
 

0 Tilføyd ved forskrift 11 jan 2010 nr. 23, endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 

2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017). 

 

§ 5-16. (Opphevet) 
 

0 Tilføyd ved forskrift 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017). 

 

Kapittel 6. (Opphevet)   

   

§ 6-1. (Opphevet) 
 

0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 19 des 2003 nr. 1758 (i kraft 1 jan 2004), 22 juni 2005 nr. 682 (i kraft 1 

juli 2005), 20 des 2006 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2007), 11 april 2011 nr. 377, 16 juni 2011 nr. 597 (i kraft 19 juli 2011), 23 aug 2011 nr. 

864 (i kraft 1 sep 2011), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), 24 juni 2016 nr. 795 (i kraft 1 juli 2016), opphevet ved forskrift 9 

des 2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017). 

 

§ 6-2 - § 6-5. (Opphevet 1 jan 2008, jf. forskrift 21 des 2007 nr. 1775.) 

 

§ 6-6. (Opphevet) 
 

0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 

2016 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2017). 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-12-12-1533
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2004-02-18-411
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-06-22-682
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-02-02-104
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-03-08-259
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1542
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-01-11-23
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-01-11-23
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1542
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1542
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1542
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-12-12-1533
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-12-19-1758
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-06-22-682
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1587
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-04-11-377
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-06-16-597
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-08-23-864
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-08-23-864
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-06-24-795
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1542
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1542
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1775
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-12-12-1533
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1542
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1542
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§ 6-7 - § 6-9. (Opphevet 1 jan 2008, jf. forskrift 21 des 2007 nr. 1775.)   

   

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser  

   

§ 7-1. Utfyllende forskrifter mv. 

(1) Spørsmål om avgiftspliktens omfang forelegges avgiftsmyndighetene. 

(2) Skattekontoret kan påby montering av måleutstyr o.l. av hensyn til avgiftsberegning og 

kontroll. Skattedirektoratet kan fastsette forskrifter om krav til måleutstyr og målemetoder. 

(3) Skattedirektoratet kan fastsette forskrifter om å benytte faste omregningsfaktorer når salg 

av avgiftspliktige varer skjer etter hulmål i stedet for etter vekt. 

(4) Skattedirektoratet kan fastsette forskrifter om at Norges Birøkterlag AS kan beholde en 

fastsatt sum til administrasjonskostnader pr. innvilget søknad om tilskudd til biavl, jf. § 3-16-

4. 

(5) Skattedirektoratet kan fastsette forskrifter til presisering, utfylling og gjennomføring av 

denne forskriften, herunder beregning, tilbakebetaling og kontroll mv. Skattedirektoratet kan 

videre fastsette forskrifter om vilkår for avgiftsfritak, herunder krav til dokumentasjon og 

minstegrenser for fritak. 
 

0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2015 nr. 1633 (i kraft 1 jan 

2016). 

 

§ 7-2. (Opphevet 1 jan 2009, jf. forskrift 17 des 2008 nr. 1413.) 

 

§ 7-3. Overgangsregler 

Virksomheter med godkjente lokaler må innen to år fra denne forskriftens ikrafttredelse 

fornye sin godkjenning av disse i samsvar med § 5-7. 

 

§ 7-4. Ikrafttredelse m.m. 

(1) Forskriften gjelder fra 1. januar 2002. 

 

[…] 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1775
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§3-16-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§3-16-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-12-12-1533
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1775
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1633
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2008-12-17-1413
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/§5-7


 17 

Utdrag av lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning 

(skatteforvaltningsloven)  
 

Kapittel 1 Innledende bestemmelser 

 

§ 1-1. Lovens virkeområde 

Loven gjelder for fastsetting av 

a) skatt på formue og inntekt, tonnasjeskatt,1 naturressursskatt og grunnrenteskatt2 etter 

skatteloven3 og trygdeavgift etter folketrygdloven4 kapittel 23 (formues- og inntektsskatt) 
 

b) skatt på formue og inntekt etter Svalbardskatteloven5 (svalbardskatt) 
 

c) skatt på inntekt etter Jan Mayen-skatteloven6 (Jan Mayen-skatt) 
 

d) skatt på inntekt etter artistskatteloven7 (artistskatt) 
 

e) skatt på formue og inntekt etter petroleumsskatteloven8 (petroleumsskatt) 
 

f) merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven9 (merverdiavgift) 
 

g) arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven4 kapittel 23 (arbeidsgiveravgift) 
 

h) særavgifter etter særavgiftsloven10 (særavgifter) 
 

i) avgifter etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven11 (motorkjøretøyavgifter) 
 

j) kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. etter 

merverdiavgiftskompensasjonsloven12 (merverdiavgiftskompensasjon) 
 

k) finansskatt på lønn etter folketrygdloven kapittel 23 (finansskatt på lønn). 
 

0 Endret ved lov 20 des 2016 nr. 120. 
 

1 Jf. sktl. § 8-16. 
 

2 Jf. sktl. § 18 og § 18-3. 
 

3 Lov 20 mars 1999 nr. 14. 
 

4 Lov 28 feb 1997 nr. 19. 
 

5 Lov 29 nov 1996 nr. 68. 
 

6 Lov 29 nov 1996 nr. 69. 
 

7 Lov 13 des 1996 nr. 87. 
 

8 Lov 13 juni 1975 nr. 35. 
 

9 Lov 19 juni 2009 nr. 58. 
 

10 Lov 19 mai 1933 nr. 11. 
 

11 Lov 19 juni 1959 nr. 2. 
 

12 Lov 12 des 2003 nr. 108. 
 

§ 1-2. Definisjoner 

I denne loven menes med 

a) skatt: skatter, avgifter og merverdiavgiftskompensasjon som nevnt i § 1-1 
 

b) skattepliktig: fysisk eller juridisk person som skal svare eller få kompensert skatt 
 

c) skattemyndigheter: myndigheter som nevnt i kapittel 2 
 

d) enkeltvedtak: avgjørelse som treffes av skattemyndighetene i medhold av denne loven og som er 

bestemmende for rettigheter eller plikter til en bestemt skattepliktig, tredjepart eller 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/kap23
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-12-20-120
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-14/§8-16
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§18
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-11-29-68
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-11-29-69
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-12-13-87
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1975-06-13-35
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-58
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1933-05-19-11
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1959-06-19-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2003-12-12-108
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§1-1
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trekkpliktig.1 
 

1 Sml. fvl. § 2 (1), b. 

 

§ 1-3. Forholdet til forvaltningsloven 

Forvaltningsloven1 gjelder ikke for behandling av saker etter denne loven, med følgende 

unntak: 

a) Forvaltningsloven § 15 a om elektronisk kommunikasjon og forskrifter gitt i medhold av 

bestemmelsen gjelder for behandlingen av saker etter denne loven. Departementet kan gi 

forskrift som angitt i forvaltningsloven § 15 a tredje ledd for behandlingen av saker etter loven 

her. 
 

b) Forvaltningsloven kapittel VII om forskrifter gjelder for behandlingen av saker etter denne 

loven. 
 

1 Lov 10 feb 1967. 

 

Kapittel 2 Skattemyndigheter 

 

(§§ 2-1 – 2-4) 

 

§ 2-5. Særavgifter1
 

Skattekontoret og Skattedirektoratet er myndigheter for særavgifter. 
 

1 Jf. § 1-1, h. 

 

(§§ 2-6 – 2-12) 

 

§ 2-13. Myndighet til andre organer 

Departementet kan gi forskrift om at andre organer enn de som er nevnt i dette kapitlet, 

kan utøve myndighet etter denne loven. 

 

(kapittel 3 – 7) 

 

Kapittel 8 Opplysningsplikt for skattepliktige, trekkpliktige mv. 

 

§ 8-1. Alminnelig opplysningsplikt 

Den som skal levere skattemelding mv. etter dette kapitlet, skal gi riktige og fullstendige 

opplysninger.1 Vedkommende skal opptre aktsomt og lojalt slik at skatteplikten i rett tid blir 

klarlagt og oppfylt, og varsle skattemyndighetene om eventuelle feil. 
 

1 Sml. § 14-3. 

 

(§§ 8-2 – 8-3) 

 

§ 8-4. Skattemelding for særavgifter 

(1) Den som er registrert i medhold av særavgiftsloven,1 skal2 levere skattemelding med 

opplysninger om uttak fra virksomhetens godkjente lokale av avgiftspliktige varer, uttak av 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1967-02-10/§2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1967-02-10/§15a
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1967-02-10/§15a
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1967-02-10/kapvii
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1967-02-10
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§1-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-3
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varer som er fritatt for avgift, innførte varer som ikke er lagt på godkjent lokale, og andre 

opplysninger som har betydning for fastsetting av særavgifter. 

(2) Fritatt fra å levere skattemelding etter første ledd er likevel 

a) registrerte virksomheter som produserer eller innfører teknisk etanol med alkoholstyrke over 2,5 

volumprosent, og som utelukkende innfører eller produserer teknisk etanol med godkjent 

denaturering 
 

b) registrerte importører av avgiftspliktige varer som skal brukes til råvarer, eller er til avgiftsfri 

bruk etter bestemmelsene i Stortingets avgiftsvedtak. 
 

(3) Skattemelding for særavgifter skal leveres selv om det ikke skal oppkreves avgift for 

perioden. 

(4) Bruker som er berettiget til helt eller delvis avgiftsfri bruk av ellers avgiftspliktige varer, 

skal levere skattemelding dersom vilkårene for fritak ikke oppfylles. 

(5) Skattepliktig som ikke er registrert i medhold av særavgiftsloven, skal levere 

skattemelding med opplysninger som har betydning for fastsettingen av særavgift som 

oppstår ved innførsel. 
 

1 Lov 19 mars 1933 nr. 11. 
 

2 Jf. § 14-1. 

 

(§§ 8-5 – 8-12) 

 

§ 8-13. Melding om registrering for merverdiavgift og særavgifter 

(1) Den som skal registreres for merverdiavgift eller særavgifter, skal1 levere melding om 

registrering med opplysninger om virksomheten, dokumentasjon for at vilkårene for 

registrering er oppfylt og andre opplysninger som har betydning for registreringen.  

(2) Den som er registrert for merverdiavgift2 eller særavgifter, skal1 levere melding med 

opplysninger om og dokumentasjon for endringer i tidligere gitte opplysninger, eller at 

virksomheten ikke lenger oppfyller vilkårene for å være registrert, og andre opplysninger 

med betydning for registreringen. 

(3) Bostyrer skal1 levere melding om åpning og avslutning av behandlingen av konkursboet3 

til en registrert skattepliktig. 

(4) Tingretten skal levere melding om åpning og avslutning av bobehandlingen ved offentlig 

skifte av dødsboet til en registrert skattepliktig hvor avdødes gjeld ikke er overtatt.4 
 

0 Endret ved lov 20 des 2016 nr. 120 (ikr. 1 jan 2017), tidligere § 8-12. 
 

1 Jf. § 14-1. 
 

2 Jf. lov 19 juni 2009 nr. 58 kap. 2. 
 

3 Jf. lov 8 juni 1984 nr. 15 kap. VIII og XV. 
 

4 Jf. lov 21 feb 1930 kap. 15. 

 

§ 8-14. Levering av skattemelding mv. 

(1) Myndig person1 skal levere meldinger etter dette kapitlet selv eller ved fullmektig. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-12-20-120
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-58/kap2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1930-02-21/kap15
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(2) For skattepliktig som er mindreårig, eller som er satt under vergemål, skal vergen levere 

skattemelding når vergens mandat omfatter levering av slik melding. Dette gjelder ikke barn 

som etter skatteloven § 2-14 er selvstendig skattepliktig, og som fastsetter skattegrunnlaget 

selv. 

(3) For selskap og innretning skal meldinger etter dette kapitlet leveres av den som etter 

alminnelige selskapsrettslige regler kan forplikte selskapet, eller andre som er registrert hos 

skattemyndighetene med signaturfullmakt. 

(4) For bo skal skattemelding leveres av skifteforvalteren, bostyreren, testamentfullbyrderen 

eller de selvskiftende arvinger. 
 

0 Endret ved lov 20 des 2016 nr. 120 (ikr. 1 jan 2017), tidligere § 8-13. 
 

1 Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 2. 

 

§ 8-15. Forskrifter mv. 

(1) Departementet kan gi forskrift om skattleggingsperioder, leveringsmåte for opplysninger 

etter dette kapitlet, signatur, leveringsfrist og leveringssted, bekreftelse av opplysninger fra 

revisor, samt om fritak fra å levere melding etter dette kapitlet. 

(2) Departementet kan utforme meldinger som skal brukes ved levering av opplysninger 

etter dette kapitlet. 
 

0 Endret ved lov 20 des 2016 nr. 120 (ikr. 1 jan 2017), tidligere § 8-14. 

 

Kapittel 9 Fastsetting 

 

§ 9-1. Fastsetting av skattegrunnlaget 

(1) Skattepliktige1 fastsetter grunnlaget for formues- og inntektsskatt, petroleumsskatt, 

merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn, særavgifter, svalbardskatt etter 

Svalbardskatteloven2 § 3-2 og merverdiavgiftskompensasjon ved levering av skattemelding 

som nevnt i kapittel 8. 

(2) Skattemyndighetene fastsetter grunnlaget for motorkjøretøyavgifter. 

(3)3 Trekkpliktige fastsetter grunnlaget for artistskatt, skatt av utbytte som er skattepliktig 

etter skatteloven § 10-13, og skatt som skal beregnes etter Svalbardskatteloven § 3-1, ved 

levering av melding om trekk som nevnt i § 8-8. 
 

0 Endret ved lov 20 des 2016 nr. 120. 
 

1 Se § 1-2, b. 
 

2 Lov 29 nov 1996 nr. 68. 
 

3 Jf. § 9-6. 

 

§ 9-2. Beregning av skatt 

(1) Skattepliktige1 beregner merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn, 

særavgifter og merverdiavgiftskompensasjon av grunnlaget som er fastsatt etter § 9-1 første 

ledd. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-14/§2-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-12-20-120
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2010-03-26-9/§2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-12-20-120
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§3-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-14/§10-13
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§3-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§8-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-12-20-120
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§1-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-11-29-68
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§9-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§9-1
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(2)2 Trekkpliktige beregner artistskatt, skatt av utbytte som er skattepliktig etter skatteloven § 

10-13, og skatt som skal beregnes etter Svalbardskatteloven3 § 3-1, av grunnlaget som er 

fastsatt etter § 9-1 tredje ledd. 

(3) Skattemyndighetene beregner øvrig skatt.4 
 

0 Endret ved lov 20 des 2016 nr. 120. 
 

1 Se § 1-2, b. 
 

2 Jf. § 9-6. 
 

3 Lov 29 nov 1996 nr. 68. 
 

4 Jf. § 5-6 (4) og § 5-7 (1) annet punktum. 

 

(§ 9-3) 

 

§ 9-4. Skatte- og trekkpliktiges endring av fastsetting mv. 

(1) Skattepliktige1 kan endre opplysninger i tidligere leverte skattemeldinger for formues- og 

inntektsskatt, svalbardskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn og 

særavgifter ved levering av endringsmelding. Trekkpliktige etter Svalbardskatteloven2 § 3-1, 

Jan Mayen-skatteloven3 og artistskatteloven4 kan på samme måte endre opplysninger i levert 

melding om trekk. Dette gjelder likevel ikke grunnlag som er fastsatt av skattemyndighetene, 

eller på områder hvor myndighetene har varslet om at fastsettingen er under kontroll. 

(2) Endringsmelding som nevnt i første ledd, må være kommet fram til skattemyndighetene 

senest tre år etter leveringsfristen for skattemelding og melding om trekk.5
 

(3) Departementet kan gi forskrift om leveringsmåte og leveringssted for endringsmelding 

og kan utforme endringsmeldinger. Departementet kan gi forskrift om vilkår for endring av 

beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift ved for mye angitt merverdiavgift i 

salgsdokumentasjon. 
 

0 Endret ved lov 20 des 2016 nr. 120. 
 

1 Se § 1-2, b. 
 

2 Lov 29 nov 1996 nr. 68. 
 

3 Lov 29 nov 1996 nr. 69. 
 

4 Lov 13 des 1996 nr. 87. 
 

5 Jf. § 8-14. 

 

(§§ 9-5 – 9-8) 

 

§ 9-9. 1 Betalingsnedsettelse og betalingsutsettelse mv. - lempning 

(1) Skattemyndighetene kan sette ned eller ettergi fastsatt skatt dersom det av særlige 

grunner knyttet til fastsettingen virker særlig urimelig å fastholde hele kravet. 

(2) Vedtak som nevnt i første ledd, kan i alminnelighet først treffes når skattefastsettingen er 

foretatt. I skattleggingsperioden kan det av årsaker som nevnt i første ledd, gis utsettelse 

med innbetaling av utskrevet forskuddsskatt og det kan samtykkes i fritak fra 

forskuddstrekk eller skattetrekk eller tilbakebetaling av trekk. Endelig avgjørelse om 

nedsettelse eller ettergivelse blir også i disse tilfellene å treffe etter at fastsettingen er foretatt. 
 

1 Sml. sktbl. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-14/§10-13
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-14/§10-13
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§3-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§9-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-12-20-120
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§1-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§9-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-11-29-68
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§5-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§5-7
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§3-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-12-20-120
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§1-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-11-29-68
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-11-29-69
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-12-13-87
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§8-14
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Kapittel 10 Kontroll1 
 

1 Jf. § 2-12 og lov 28 juli 1949 nr. 15 § 2. 

 

§ 10-1. Kontrollopplysninger fra skattepliktige mv. 

(1) Skattepliktig1 og andre skal2 etter krav fra skattemyndighetene3 gi opplysninger som kan 

ha betydning for vedkommendes bokføring eller skatteplikt og kontrollen av denne. 

Skattemyndighetene kan kreve at den skattepliktige dokumenterer opplysningene ved for 

eksempel å gi innsyn i, legge fram, sammenstille, utlevere eller sende inn regnskapsmateriale 

med bilag, kontrakter, korrespondanse, styreprotokoller, elektroniske programmer og 

programsystemer. Bestemmelsene her gjelder tilsvarende for trekkpliktig som nevnt i § 8-8. 

(2) Den som kan pålegges å gi opplysninger etter første ledd, har plikt til å gi opplysningene 

uten hensyn til den taushetsplikten vedkommende er pålagt ved lov eller på annen måte. 

Opplysninger som angår rikets sikkerhet, kan likevel bare kreves framlagt etter samtykke fra 

Kongen. 
 

1 Se § 1-2, b. 
 

2 Jf. § 14-1. 
 

3 Se kap. 2. 

 

§ 10-2. Kontrollopplysninger fra tredjepart 

(1) Enhver tredjepart plikter1 etter krav fra skattemyndighetene2 å gi opplysninger som kan 

ha betydning for noens skatteplikt. 

(2) Advokater og andre tredjeparter plikter, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, etter 

krav fra skattemyndighetene å gi opplysninger om pengeoverføringer, innskudd og gjeld, 

herunder hvem som er parter i overføringene, på deres konti tilhørende skattepliktig. 

(3) Innhenting av opplysninger for målretting av kontroller kan bare foretas når det 

foreligger særlig grunn. 

(4) I den utstrekning opplysningene ikke knytter seg til deres næringsvirksomhet, plikter 

fysiske personer bare å gi opplysninger i følgende tilfeller: 

a) Den som lar utføre arbeid på bygg eller anlegg, plikter etter krav fra skattemyndighetene å gi 

opplysninger om hvem som har levert materialer mv. og hvem som for egen regning har 

medvirket til arbeidet. Det skal gis opplysninger om varelevering og -kjøp, tjenester, vederlag og 

andre forhold som knytter seg til det enkelte mellomværendet og oppgjøret for dette. 
 

b) Enhver skyldner eller fordringshaver plikter etter krav fra skattemyndighetene å gi 

opplysninger om tilgodehavende og gjeld som navngitt person, bo, selskap eller innretning har, 

og om renter, provisjoner mv. som knytter seg til fordringen eller gjelden. 
 

c) Den som ved leie eller på annen måte stiller fast eiendom helt eller delvis til rådighet for noen, 

eller bestyrer forretninger for noen, plikter etter krav fra skattemyndighetene å gi de 

opplysninger om forholdet som har betydning for spørsmålet om vedkommende er skattepliktig 

til kommunen og for omfanget av skatteplikten. 
 

d) Den som har utbetalt eller ytet lønn eller annen godtgjøring for arbeid, plikter etter krav fra 

skattemyndighetene å gi opplysninger om alt som i siste skattleggingsperiode er ytet til den 

enkelte mottaker. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§2-12
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1949-07-28-15/§2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§8-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§1-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/kap2
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e) Oppdragsgiver plikter etter krav fra skattemyndighetene å gi opplysninger om de mellommenn 

vedkommende har gitt oppdrag, og om størrelsen på vederlag som omfattes av oppdraget 

gjennom et nærmere angitt tidsrom. 

(5) Skattemyndighetene kan kreve at tredjepart dokumenterer opplysningene ved for 

eksempel å gi innsyn i, legge fram, sammenstille, utlevere eller sende inn regnskapsmateriale 

med bilag, kontrakter, korrespondanse, styreprotokoller, elektroniske programmer og 

programsystemer. 
 

1 Jf. § 14-1. 
 

2 Se kap. 2. 

 

§ 10-3. Kontrollopplysninger ved skifte av dødsbo 

Utstedes det proklama1 ved skifte av dødsbo, plikter2 loddeier, tingrettsdommer, 

testamentsfullbyrder og andre som yter hjelp ved skifteoppgjøret, etter krav fra 

skattemyndighetene3 å gi opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om boet skylder 

skatt. 
 

1 Jf. lov 21 feb 1930 kap. 12. 
 

2 Jf. § 14-1. 
 

3 Se kap. 2. 

 

§ 10-4. 1 Kontroll hos den opplysningspliktige 

(1) Skattemyndighetene kan foreta kontroll hos den som plikter å gi opplysninger etter 

denne loven.2 De opplysningspliktige plikter likevel ikke å gi adgang til kontroll i deres 

private hjem, med mindre næringsvirksomhet utøves fra den næringsdrivendes private 

hjem. 

(2) Ved kontroll som nevnt i første ledd, skal den opplysningspliktige gi opplysninger som 

vedkommende plikter å gi ved kontroll etter §§ 10-1 til 10-3. Den opplysningspliktige skal 

videre gi skattemyndighetene adgang til befaring, besiktigelse, gjennomsyn av arkiver, 

opptelling av eiendeler, taksering mv. av fast eiendom, anlegg, innretninger, transportmidler 

mv. Ved kontroll av særavgiftspliktige varer kan myndighetene kreve vareprøver avgitt uten 

vederlag. Ved gjennomsyn av virksomhetens arkiver kan skattemyndighetene kopiere til 

datalagringsmedium for senere gjennomgang hos den opplysningspliktige eller hos 

skattemyndighetene. 

(3) Den opplysningspliktige eller en fullmektig skal, når skattemyndighetene krever det, 

være til stede ved kontroll som nevnt i første ledd, og yte nødvendig veiledning og bistand. 

(4) Departementet kan samtykke i at representant for skattemyndighetene i en annen stat kan 

være til stede ved kontroll som nevnt i første ledd, når det på gjensidig grunnlag er inngått 

overenskomst om dette med vedkommende stat. 
 

1 Jf. § 10-11, § 14-7 og § 14-13. 
 

2 Jf. kap. 7, 8 og 10. 

 

§ 10-5. Kontrollopplysninger fra offentlige myndigheter 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/kap2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1930-02-21/kap12
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/kap2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§10-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§10-11
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-7
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-13
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(1) Offentlige myndigheter, innretninger mv. og tjenestemenn plikter1 etter krav fra 

skattemyndighetene2 å gi de opplysninger som de er blitt kjent med i sitt arbeid, og skal i 

nødvendig utstrekning gi utskrift av protokoll, kopi av dokumenter mv. 

(2) Uten hinder av taushetsplikt som de ellers har, skal 

a) myndigheter som fastsetter eller innkrever skatt, toll eller avgifter, eller som utbetaler 

erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv., etter krav fra skattemyndighetene gi 

opplysninger om de fastsatte, innkrevde eller utbetalte beløp, om grunnlaget for dem og om 

gjeld, beløp til gode og renter 
 

b) myndigheter som er tillagt kontrollerende funksjoner etter verdipapirhandelloven,3 etter krav fra 

skattemyndighetene gi opplysninger som de er blitt kjent med under dette arbeidet, såfremt 

opplysningene er gitt kontrollorganet i medhold av lovbestemt opplysningsplikt 
 

c) myndigheter som er tillagt kontrollerende funksjoner etter eiendomsmeglingsloven,4 etter krav 

fra skattemyndighetene gi opplysninger som de er blitt kjent med under dette arbeidet 
 

d) konfliktrådene etter krav fra skattemyndighetene gi opplysninger om innholdet i avtale inngått 

under megling i konfliktråd, jf. konfliktrådsloven5 
 

e) andre skattemyndigheter, politiet og Mattilsynet6 gi opplysninger som er av betydning for 

skattemyndighetenes vurdering av om vilkårene for registrering av produsent eller importør av 

alkoholholdig drikk og teknisk etanol etter bestemmelser gitt i eller i medhold av 

særavgiftsloven,7 er oppfylt 
 

f) utlendingsmyndighetene8 etter krav fra skattemyndighetene gi opplysninger om oppholds- og 

arbeidstillatelse i Norge for utenlandske artister 
 

g) politiet etter krav fra skattemyndighetene gi opplysninger om utenlandske artister som tar 

engasjement i politidistriktet, samt arrangørens navn og adresse 
 

h) tollmyndighetene9 gi opplysninger om vareførselen til og fra landet av betydning for 

skattemyndighetenes fastsetting av skatt ved innførsel. 
1 Jf. § 14-1. 
 

2 Se kap. 2. 
 

3 Lov 29 juni 2007 nr. 75 jf. lov 7 des 1956 nr. 1. 
 

4 Lov 29 juni 2007 nr. 73 kap. 8, jf. lov 7 des 1956 nr. 1. 
 

5 Lov 20 juni 2014 nr. 49. 
 

6 Jf. lov 19 des 2003 nr. 124. 
 

7 Lov 19 mai 1933 nr. 11. 
 

8 Jf. lov 15 mai 2008 nr. 35. 
 

9 Jf. lov 21 des 2007 nr. 119. 
 

0 Endre ved lov 9 des 2016 nr. 88 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer). 

 

§ 10-6. Kontrollopplysninger fra tilbyder av tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett 

eller -tjeneste 

Når særlige hensyn gjør det nødvendig, og det foreligger mistanke om overtredelse av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan Skattedirektoratet1 eller den 

direktoratet gir fullmakt pålegge2 tilbyder av tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett 

eller -tjeneste3 å gi opplysninger om avtalebasert hemmelig telefonnummer eller andre 

abonnementsopplysninger samt elektronisk kommunikasjonsadresse. 
 

1 Se § 2-1. 
 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/kap2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-06-29-75
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1956-12-07-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-06-29-73
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1956-12-07-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2014-06-20-49
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2003-12-19-124
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1933-05-19-11
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2008-05-15-35
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-12-21-119
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-12-09-88
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§2-1
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2 Jf. § 14-1. 
 

3 Jf. lov 4 juli 2003 nr. 83. 

 

(§ 10-7) 

 

§ 10-8. 1 Kontroll av motorvogner 

(1) Skattemyndighetene,2 tollmyndighetene, Statens vegvesen og politiet kan når som helst 

uten varsel kontrollere motorvogner for å påse at bestemmelsene om årsavgift for 

motorvogn, vektårsavgift og engangsavgift og bestemmelsene om bruk av avgiftsfri 

biodiesel og merket mineralolje blir overholdt. 

(2) Ved kontroll plikter føreren å 

a) stanse straks og ellers forholde seg som det blir anvist ved tegn eller skilt 
 

b) oppholde seg ved motorvognen til kontrollen er avsluttet eller til det er gitt tillatelse til å forlate 

stedet 
 

c) vise fram offentlige dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen, og gi 

opplysninger som kontrollmyndigheten mener har betydning for avgiftskontrollen 
 

d) kjøre til anvist veie- eller kontrollplass. 
 

(3) Skattemyndighetene kan kreve at skattepliktig framstiller kjøretøy hos regionvegkontoret 

for kontroll av kjøretøyets registreringsforhold av hensyn til om riktig avgift er fastsatt. 
 

1 Jf. § 14-7. 
 

2 Se kap. 2. 

 

(§ 10-9) 

 

§ 10-10. Hvem pliktene påhviler i selskap mv. 

I enkeltpersonforetak påhviler pliktene etter dette kapitlet innehaveren. I selskap, 

samvirkeforetak,1 forening, institusjon eller innretning påhviler pliktene den daglige lederen 

av virksomheten, eller styrelederen dersom virksomheten ikke har daglig leder. For person 

bosatt i utlandet eller selskap eller innretning hjemmehørende i utlandet påhviler pliktene 

personens, selskapets eller innretningens norske representant. 
 

1 Jf. lov 29 juni 2007 nr. 81. 

 

§ 10-11. Framgangsmåten ved kontroll 

(1) Den skattepliktige1 og andre opplysningspliktige skal gis rimelig varsel og ha rett til å 

være til stede og å uttale seg ved kontroll i medhold av § 10-4. Dette gjelder bare når det kan 

gjennomføres uten at formålet med kontrollen settes i fare. 

(2) Ved kontroll i medhold av § 10-4 skal det utarbeides rapport. Rapportens omfang og 

innhold skal tilpasses den kontrollen som er foretatt. Rapporten skal sendes den 

opplysningspliktige, med unntak av opplysninger om andre opplysningspliktige. Ved andre 

kontroller tilpasses kravet til dokumentasjon den kontrollen som er foretatt. 
 

1 Se § 1-2, b. 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2003-07-04-83
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-7
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/kap2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-06-29-81
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§10-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§10-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§1-2
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§ 10-12. Politiets bistandsplikt 

Politiet skal på anmodning fra skattemyndighetene yte bistand ved kontroll etter dette 

kapitlet. Politiet kan kreve opplysninger og utlevering av materiale som nevnt i § 10-4. 

 

§ 10-13. Klage 

(1) Den som får pålegg om å gi opplysninger eller medvirke til kontroll etter dette kapitlet, 

kan påklage pålegget med den begrunnelse at det ikke foreligger plikt eller lovlig adgang til 

å etterkomme pålegget. Skattemyndighetene skal opplyse om klageadgangen i forbindelse 

med pålegget. 

(2) Klage, som kan være muntlig, må framsettes innen en uke. 

(3) Organet som har gitt pålegget, skal enten omgjøre det eller snarest mulig legge klagen 

fram for nærmeste overordnede organ til avgjørelse. 

(4) Pålegget skal etterkommes selv om klagen ikke er avgjort, med mindre den som ga 

pålegget gir utsetting. Utsetting bør gis når klagen reiser rimelig tvil om lovligheten av 

pålegget. Utsetting skal gis hvis pålegget gjelder framlegging av dokumenter, når disse blir 

forseglet og deponert etter regler gitt i forskrift. 

 

§ 10-14. Forskrifter 

Departementet kan gi forskrift om framgangsmåten ved kontroll etter dette kapitlet, 

herunder om hvordan opplysninger skal gis, krav til legitimasjon, varsel og informasjon til 

den som kontrolleres, tilgang til elektronisk arkiv, kopiering av elektronisk informasjon, krav 

til rapport, tilbakelevering av dokumenter, sletting av informasjon og om klage over pålegg. 

 

(kapittel 11) 

 

Kapittel 12 Endring uten klage 

 

§ 12-1. Endring av skattefastsetting mv. 

(1) Skattemyndighetene som nevnt i § 2-7, kan endre enhver skattefastsetting1 når 

fastsettingen er uriktig. Reglene får tilsvarende anvendelse dersom det ikke foreligger noen 

skattefastsetting etter kapittel 9.2
 

(2) Før fastsettingen tas opp til endring etter første ledd, skal skattemyndighetene vurdere 

om det er grunn til det under hensyn til blant annet den skattepliktiges forhold, den tid som 

er gått, spørsmålets betydning og sakens opplysning.3
 

(3)4 Skattemyndighetene skal ta opp skattefastsettingen til endring når 

a) endringen følger av, eller forutsettes i, utfallet av et søksmål 
 

b) skattelovgivningen foreskriver endring av fastsettingen som følge av omstendigheter som 

inntreffer etter fastsettingen eller 
 

c) endringen følger av en avtale som nevnt i dobbeltbeskatningsavtaleloven.5 

(4) Skattemyndighetene kan endre beregningen av formue og inntekt fra selskap som skal 

levere selskapsmelding som nevnt i § 8-9. 
 

1 Jf. kap. 9. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§10-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§2-7
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§8-9
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2 Jf. § 12-4 (2). 
 

3 Sml. § 13-4 (3). 
 

4 Jf. § 2-9 (2). 
 

5 Lov 28 juli 1949 nr. 15. 

 

§ 12-2. Skjønnsfastsetting 

(1) Skattemyndighetene1 kan fastsette det faktiske grunnlaget for skattefastsettingen ved 

skjønn når det ikke foreligger noen fastsetting etter kapittel 9 eller leverte meldinger ikke gir 

et forsvarlig grunnlag å bygge fastsettingen på. 

(2) Skjønnet skal settes til det som framstår som riktig ut fra opplysningene i saken. 
 

1 Se kap. 2. 

 

(§§ 12-3 – 12-4) 

 

§ 12-5. Fastsetting for flere skattleggingsperioder under ett 

For skattepliktig1 som har skattleggingsperiode på seks måneder eller kortere, kan 

fastsetting etter § 12-1 foretas samlet, men ikke for et lengre tidsrom enn ett år. Retting av 

konkrete poster i en skattefastsetting må knyttes til bestemte skattleggingsperioder. 
 

1 Se § 1-2, b. 

 

§ 12-6. 1 Frister for endring av skattefastsetting mv.2
 

(1) Fristen for å ta opp saker til endring etter §§ 12-1, 12-3 og 12-4 er fem år etter utgangen av 

skattleggingsperioden.3 For skatter som ikke fastsettes for en bestemt tidsperiode, gjelder 

fristen fra utgangen av det kalenderåret da den ordinære fristen for å gjennomføre fastsetting 

etter kapittel 9, løp ut. Fastsetting av merverdiavgiftskompensasjon kan ikke tas opp til 

endring til gunst for den skattepliktige etter utløpet av fristene som nevnt i 

merverdiavgiftskompensasjonsloven4 § 10. 

(2) Fristen er ti år dersom den skattepliktige ilegges skjerpet tilleggsskatt5 eller anmeldes for 

brudd på straffebestemmelsene i straffeloven6 §§ 378 til 380. Vedtak om endring som er 

truffet i medhold av tiårsfristen, bortfaller dersom vedtaket om skjerpet tilleggsskatt 

oppheves eller anmeldelsen ikke leder til straffereaksjon for brudd på de nevnte 

bestemmelsene. Fristen er ti år også i saker hvor det ikke ilegges tilleggsskatt fordi vilkårene 

i § 14-4 bokstav d er oppfylt. 

(3) Etter den skattepliktiges død kan sak om endring innenfor fristene i første og annet ledd, 

tas opp senest to år etter dødsfallet. Toårsfristen gjelder ikke så lenge boet verken er overtatt 

av selvskiftende arvinger eller er endelig oppgjort uten slik overtaking. 

(4) Med mindre det foreligger nye opplysninger i saken, må sak om endring av 

skattegrunnlaget i vedtak etter §§ 12-1, 12-3 og 12-4 tas opp senest fire måneder etter 

vedtakstidspunktet dersom endringen er til ugunst for den skattepliktige. Saken må uansett 

tas opp innenfor fristene i første til tredje ledd. 
 

0 Endret ved lov 20 des 2016 nr. 120. 
 

1 Jf. § 13-9. 
 

2 Jf. § 16-2 (1). 
 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§12-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§13-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§2-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1949-07-28-15
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/kap2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§12-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§1-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§12-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§12-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§12-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§12-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§12-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§12-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-12-20-120
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§13-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§16-2
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3 Jf. sktl. § 14-1 og § 14-3 (3). 
 

4 Lov 12 des 2003 nr. 108. 
 

5 Jf. § 14-6. 
 

6 Lov 20 mai 2005 nr. 28. 

 

§ 12-7. Utsatt friststart 

Når skattelovgivningen foreskriver endring av skattefastsettingen som følge av 

omstendigheter som inntreffer etter fastsettingen, regnes fristene etter § 12-6 fra utgangen av 

det kalenderåret da vilkårene for å foreta endringen ble oppfylt. 

 

§ 12-8. Unntak fra fristene for å ta opp skattefastsetting mv. til endring 

Fristene i § 12-6 er ikke til hinder for at skattefastsettingen tas opp til endring 

a) når endringen følger av, eller forutsettes i, utfallet av et søksmål 
 

b) som følge av uttalelse fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen, i sak der den skattepliktige 

er part 
 

c) når det er klart at vanskelige livsforhold hos den skattepliktige har ført til uriktig fastsetting. 

 

(§§ 12-9 – 12-10) 

 

§ 12-11. Endring uten klage av andre enkeltvedtak enn vedtak om skattefastsetting 

(1) Andre enkeltvedtak1 enn vedtak om skattefastsetting2 kan endres av det organet som har 

truffet vedtaket, uten at det er påklaget dersom 

a) endringen ikke er til skade for noen vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser 
 

b) underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende, og vedtaket heller ikke er 

offentlig kunngjort eller 
 

c) vedtaket må anses ugyldig. 
 

(2) Foreligger vilkårene etter første ledd, kan vedtaket endres også av klageinstansen eller av 

annet overordnet organ. 

(3) Dersom hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser tilsier det, kan 

klageinstans eller overordnet myndighet endre underordnet organs vedtak til skade for den 

vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, selv om vilkårene etter første ledd bokstav b 

eller c ikke er oppfylt. Melding om at vedtaket vil bli overprøvd, må i så fall sendes 

vedkommende innen tre uker etter at det ble sendt melding om vedtaket, og melding om at 

vedtaket er omgjort må sendes vedkommende innen tre måneder etter samme tidspunkt. 

Gjelder det overprøving av vedtak i klagesak, må melding om at vedtaket er omgjort likevel 

sendes vedkommende innen tre uker. 

(4) De begrensningene i adgangen til å endre et vedtak uten at det er påklaget som er 

forutsatt ellers i denne bestemmelsen, gjelder ikke når endringsadgangen følger av annen 

lov, av vedtaket selv eller av alminnelige forvaltningsrettslige regler. 
 

1 Se § 1-2, d. 
 

2 Jf. kap. 9. 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-14/§14-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-14/§14-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2003-12-12-108
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§12-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§12-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§1-2
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(kapittel 13) 

 

Kapittel 14 Administrative reaksjoner og straff 

 

§ 14-1. 1 Tvangsmulkt 

(1) For å fremtvinge levering av pliktige opplysninger kan skattemyndighetene ilegge den 

som har plikt til å gi opplysninger etter kapittel 7 og 8 eller forespurte opplysninger etter §§ 

10-1, 10-2, 10-3, 10-5, 10-6 og 10-7, en daglig løpende tvangsmulkt når opplysningene ikke gis 

innen de fastsatte frister. Det samme gjelder når det er åpenbare feil ved de opplysninger 

som gis. Tvangsmulkt kan også ilegges den som ikke retter seg etter pålegg om bokføring 

etter § 11-1 innen den fastsatte fristen. 

(2) Samlet tvangsmulkt etter første ledd første og annet punktum kan ikke overstige 50 

ganger rettsgebyret, jf. rettsgebyrloven2 § 1 annet ledd. Samlet tvangsmulkt etter første ledd 

tredje punktum kan ikke overstige en million kroner. 

(3) Skattemyndighetene kan i særlige tilfeller redusere eller frafalle påløpt mulkt.  

(4) Tvangsmulkt påløper ikke dersom oppfyllelse er umulig på grunn av forhold som ikke 

skyldes den ansvarlige. 

(5) Departementet kan gi forskrift om når pliktige opplysninger anses å ikke være gitt og om 

nivået på og utmåling av tvangsmulkten. 
 

1 Jf. § 14-5 (5). 
 

2 Lov 17 des 1982 nr. 86. 

 

§ 14-2. Saksbehandlingsregler ved ileggelse av tvangsmulkt 

(1) Ved vedtak om tvangsmulkt kan forhåndsvarsel etter § 5-6 unnlates. I melding om vedtak 

om tvangsmulkt, jf. § 5-8, skal skattemyndighetene opplyse om hvilke plikter som nevnt i § 

14-1 første ledd som ikke anses å være oppfylt, frist for når tvangsmulkten begynner å løpe 

og størrelsen på tvangsmulkten. 

(2) Tvangsmulkten tilfaller statskassen. 

 

§ 14-3. Tilleggsskatt1
 

(1) Tilleggsskatt ilegges skattepliktig2 og trekkpliktig som nevnt i § 8-8 første og annet ledd, 

som gir uriktig eller ufullstendig opplysning til skattemyndighetene eller unnlater å gi 

pliktig opplysning, når opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler. Som unnlatt 

levering av pliktig opplysning regnes levering etter at skattemyndighetene har truffet vedtak 

om skattegrunnlaget og beregnet skatt. 

(2) Tilleggsskatt ilegges ikke når skattepliktiges eller trekkpliktiges forhold må anses 

unnskyldelig. 

(3) Tilleggsskatt kan fastsettes samtidig med den skatten den skal beregnes av, eller ved en 

senere særskilt fastsetting. Fristene i §§ 12-6 til 12-8 gjelder tilsvarende. 
 

1 Jf. § 16-2 (2). 
 

2 Se § 1-2, b. 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§10-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§10-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§10-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§10-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§10-5
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§10-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§10-7
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§11-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-5
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http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§8-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§12-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§16-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§1-2
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§ 14-4. 1 Unntak fra tilleggsskatt 

Tilleggsskatt fastsettes ikke 

a) av riktige og fullstendige opplysninger som er forhåndsutfylt i skattemeldingen 
 

b) når de uriktige eller ufullstendige opplysningene skyldes åpenbare regne- eller skrivefeil 
 

c) når selger unnlater å beregne merverdiavgift av ordinær bokført omsetning, og det godtgjøres at 

kjøper har full fradragsrett,2 eller kjøper ville hatt rett til kompensasjon for merverdiavgiften 

etter merverdiavgiftskompensasjonsloven3 
 

d) når den skattepliktige frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn 

tidligere, slik at det kan fastsettes riktig skatt. Dette gjelder ikke hvis rettingen kan anses 

framkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som 

skattemyndighetene har fått fra andre. Tidligere ilagt tilleggsskatt faller ikke bort. 
 

e) når tilleggsskatten for det enkelte forholdet vil bli under 1 000 kroner eller 
 

f) når den skattepliktige er død. 
0 Endret ved lov 20 des 2016 nr. 120. 
 

1 Jf. § 14-6 (1) tredje punktum. 
 

2 Jf. lov 19 juni 2009 nr. 58 kap. 8. 
 

3 Lov 12 des 2003 nr. 108. 

 

§ 14-5. Satser og beregningsgrunnlag for tilleggsskatt 

(1) Tilleggsskatt beregnes med 20 prosent av den skattemessige fordelen som er eller kunne 

ha vært oppnådd. Satsen skal være ti prosent når de uriktige eller ufullstendige 

opplysningene gjelder opplysninger som også er gitt av arbeidsgiver eller andre etter 

kapittel 7, og opplysninger som selskapet har gitt etter § 8-9 for deltakere som skattlegges 

etter skatteloven §§ 10-40 til 10-48. 

(2) Formues- og inntektstillegg som gir grunn for å anvende tilleggsskatt, anses å utgjøre den 

øverste delen av den skattepliktiges formue og inntekt. 

(3) Har den skattepliktige et skattemessig underskudd,1 beregnes tilleggsskatten av den 

skatten som ville blitt fastsatt på grunnlag av den unndratte formuen eller inntekten. Det 

samme gjelder når den fastsatte skatten er lavere enn den skatten som ville blitt fastsatt på 

grunnlag av den unndratte formuen eller inntekten. 

(4) Ved tidfestingsfeil2 beregnes tilleggsskatten av nettofordelen ved den utsatte 

fastsettingen. Tidfestingsfeil foreligger i denne sammenheng når  

a) de uriktige eller ufullstendige opplysningene har ført til en skattebesparelse som uten at det er 

nødvendig med nye opplysninger fra den skattepliktige, ville ha ført til en tilsvarende 

skattebyrde i senere perioder 
 

b) den skattepliktige selv har oppgitt skattegrunnlaget i senere perioder, eller unnlatt å 

fradragsføre kostnaden i senere perioder, før skattemyndighetene har tatt opp forholdet 
 

c) skattemyndighetene har tatt opp forholdet, men den skattepliktige sannsynliggjør at grunnlaget 

uansett ville blitt tatt med eller kostnaden unnlatt fradragsført i senere perioder. 
 

(5) Ilagt tvangsmulkt etter § 14-1 første ledd første og annet punktum skal komme til fradrag 

i beregnet tilleggsskatt for unnlatt levering etter § 14-3 første ledd annet punktum. 
 

0 Endret ved lov 20 des 2016 nr. 120. 
 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-12-20-120
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-6
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1 Jf. sktl. § 6-3. 
 

2 Jf. sktl. kap. 14. 

 

§ 14-6. Skjerpet tilleggsskatt1
 

(1) Skjerpet tilleggsskatt ilegges skattepliktig2 og trekkpliktig som nevnt i § 8-8 første og 

annet ledd, som forsettlig eller grovt uaktsomt gir skattemyndighetene uriktig eller 

ufullstendig opplysning, eller unnlater å gi pliktig opplysning, når vedkommende forstår 

eller bør forstå at det kan føre til skattemessige fordeler. Skjerpet tilleggsskatt kan bare 

ilegges i tillegg til tilleggsskatt etter § 14-3. Bestemmelsen i § 14-4 gjelder tilsvarende. 

(2) Skjerpet tilleggsskatt kan fastsettes i et eget vedtak samtidig med eller etter fastsetting av 

tilleggsskatt etter § 14-3. Bestemmelsen i § 14-3 tredje ledd annet punktum gjelder 

tilsvarende. 

(3) Skjerpet tilleggsskatt beregnes med 20 eller 40 prosent av den skatten som er eller kunne 

vært unndratt. § 14-5 annet til femte ledd gjelder tilsvarende. 

(4) Skal skattepliktig for samme år svare skjerpet tilleggsskatt etter forskjellige satser, 

fordeles den skatten som skjerpet tilleggsskatt skal beregnes av, forholdsmessig etter 

størrelsen på den formuen eller inntekten som de ulike satsene skal anvendes på. 
 

0 Endret ved lov 20 des 2016 nr. 120. 
 

1 Jf. § 16-2 (2). 
 

2 Se § 1-2, b. 

 

§ 14-7. Overtredelsesgebyr 

(1) Skattemyndighetene kan ilegge overtredelsesgebyr overfor 

a) tredjeparter som ikke oppfyller sine opplysningsplikter etter kapittel 7 
 

b) den som ikke medvirker til kontroll etter § 10-4 
 

c) den som ikke oppfyller sine plikter til å føre og oppbevare personalliste gitt i medhold av 

bokføringsloven.1 
 

(2) Overtredelsesgebyr ilegges ikke tredjepart som er ilagt tvangsmulkt2 for den samme 

opplysningssvikten. 

(3) Overtredelsesgebyr etter første ledd bokstav a og c skal utgjøre ti rettsgebyr, jf. 

rettsgebyrloven3 § 1 annet ledd. Ved gjentatt overtredelse innen tolv måneder fra ileggelse av 

overtredelsesgebyr skal gebyret utgjøre 20 rettsgebyr. Et tilleggsgebyr på inntil to rettsgebyr 

kan ilegges for hver person, selskap eller lignende som det ikke er levert opplysninger om, 

og hver person som ikke er registrert i samsvar med bestemmelsene om føring av 

personalliste. 

(4) Overtredelsesgebyr etter første ledd bokstav b kan utgjøre inntil 50 rettsgebyr, jf. 

rettsgebyrloven § 1 annet ledd. 

(5) Overtredelsesgebyr ilegges ikke dersom oppfyllelse er umulig på grunn av forhold som 

ikke skyldes den ansvarlige. 

(6) Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen. 
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(7) Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for beregning og om utmåling av 

overtredelsesgebyr. 
 

0 Endret ved lov 20 des 2016 nr. 120. Endres ved lov 20 des 2016 nr. 120 (ikr 1 jan 2019). 
 

1 Lov 19 nov 2004 nr. 73. 
 

2 Jf. § 14-1. 
 

3 Lov 17 des 1982 nr. 86. 

 

§ 14-8. Varsel 

I varsel etter § 5-6 om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr skal fristen for å uttale seg være 

minst tre uker. Varsel etter § 5-6 kan unnlates når overtredelsesgebyr ilegges på stedet. 

 

§ 14-9. Veiledning om taushetsrett mv. 

I sak om tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr skal skattemyndighetene, så langt det er 

nødvendig for at en part kan ivareta sine interesser i saken, veilede skattepliktig og 

tredjepart om rekkevidden av retten til ikke å svare på spørsmål eller utlevere dokumenter 

eller gjenstander når svaret eller utleveringen kan utsette vedkommende for tilleggsskatt, 

overtredelsesgebyr eller straff. 

 

§ 14-10. Utsatt iverksetting av vedtak om sanksjon1
 

(1) Vedtak om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr skal ikke iverksettes før klagefristen er ute 

eller klagen er avgjort. 

(2) Dersom skattepliktig eller tredjepart akter å prøve vedtakets gyldighet for domstolene, 

skal vedtaket etter anmodning ikke iverksettes før etter utløpet av søksmålsfristen eller 

endelig rettsavgjørelse foreligger. 
 

1 Jf. lov 17 juni 2005 nr. 67. 

 

§ 14-11. Domstolenes kompetanse ved prøving av vedtak om administrative sanksjoner 

Ved prøving av vedtak om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr kan retten prøve alle sider 

av saken. 

 

§ 14-12. 1 Straff for tredjeparts opplysningssvikt mv. 

(1) Med bot eller fengsel inntil to år straffes opplysningspliktig tredjepart2 som gir uriktig 

eller ufullstendig opplysning til skattemyndighetene, eller unnlater å gi pliktig opplysning. 

(2) Med bot eller fengsel inntil ett år straffes den som grovt uaktsomt overtrer 

gjerningsbeskrivelsen i første ledd. 
 

1 Sml. strl. 2005 § 378 til § 381. 
 

2 Jf. kap. 7. 

 

§ 14-13. Straff for unnlatt medvirkning til kontroll 

Med bot eller fengsel inntil to år straffes den som unnlater å medvirke til kontroll etter § 

10-4. 
 

0 Endret ved lov 20 des 2016 nr. 120. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-12-20-120
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-12-20-120
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2004-11-19-73
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1982-12-17-86
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§5-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§5-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/§378
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§10-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§10-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-12-20-120
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Kapittel 15 Søksmål mv. 

 

§ 15-1. Søksmål fra skattepliktige mv. 

(1) Den som har klageadgang1 over en avgjørelse skattemyndighetene2 har truffet etter denne 

loven, kan reise søksmål om prøving av avgjørelsen. Den kan også reise søksmål om prøving 

av avgjørelsen i klagesaken. 

(2) Hvem som har adgang til å gå til søksmål om prøving av andre avgjørelser enn 

avgjørelser etter første ledd første punktum, følger av reglene i tvisteloven § 1-3. 
 

1 Jf. § 13-1 og § 13-2. 
 

2 Jf. kap. 2. 

 

(§ 15-2) 

 

§ 15-3. Partsstilling 

(1) Ved søksmål til prøving av avgjørelser etter denne loven utøves statens partsstilling av 

den skattemyndigheten som har truffet avgjørelsen. Er avgjørelsen truffet av en nemnd, 

utøves partsstillingen av skattekontoret. 

(2) Departementet kan i enkeltsak eller i grupper av saker overta utøvelsen av partsstillingen 

eller overføre den til annen skattemyndighet. 

(3) Søksmål om nemndsvedtak etter § 15-2 første ledd skal rettes mot nemnda ved lederen. 

 

§ 15-4. Søksmålsfrist 

(1) Søksmål som gjelder enkeltvedtak1 om skattefastsetting,2 må reises innen seks måneder 

etter at vedtaket ble sendt den skattepliktige.3 Det kan gis oppfriskning for oversittelse av 

fristen etter reglene i tvisteloven §§ 16-12 til 16-14. 

(2) Søksmålsfristen avbrytes dersom det omtvistede spørsmålet klages inn for Stortingets 

ombudsmann for forvaltningen. Ny søksmålsfrist på seks måneder løper fra 

ombudsmannens melding om avsluttet behandling er kommet fram til den skattepliktige, 

eller fra den skattepliktige blir varslet om myndighetenes svar på ombudsmannens 

anmodning om fornyet behandling. Søksmålsfristen etter første ledd avbrytes likevel ikke 

dersom klagen ikke fører til realitetsavgjørelse hos ombudsmannen og dette skyldes 

forsettlig forhold fra den skattepliktiges side. 

(3) Hvor lenge det er adgang til å gå til søksmål om prøving av andre avgjørelser enn vedtak 

etter første ledd, følger av reglene i tvisteloven § 1-3. 
 

1 Se § 1-2, d. 
 

2 Jf. kap. 9. 
 

3 Jf. § 9-3 (1) og § 15-5 (2) annet punktum. 

 

§ 15-5. Adgang til å stille vilkår for å reise søksmål 

(1) Det forvaltningsorganet som har truffet enkeltvedtak1 i medhold av denne loven, kan 

bestemme at søksmål om gyldigheten av vedtaket ikke skal kunne reises uten at adgangen til 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§1-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§13-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§13-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§15-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§16-12
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§1-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§1-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§9-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§15-5
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å klage over vedtaket er benyttet, og at klagen er avgjort av den høyeste klageinstansen som 

står åpen. 

(2) Søksmål skal i alle tilfeller kunne reises når det har gått ett år fra klage første gang ble 

framsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse 

ikke foreligger. Forutsatt at klagen ble fremmet innen klagefristen,2 utløper søksmålsfristen 

etter § 15-4 ikke før klageinstansen har truffet avgjørelse i saken. 
 

1 Se § 1-2, d. 
 

2 Jf. § 3-4. 

 

§ 15-6. Fastsetting etter avsagt dom mv. 

(1) Når domstolen kommer til at den skattepliktige bare skal betale en del av den fastsatte 

skatten, eller bare skal ha tilbake en del av et tilbakebetalingskrav, og det ikke foreligger 

tilstrekkelige opplysninger til å fastslå det riktige beløpet, skal det i domsslutningen angis 

hvordan ny fastsetting skal utføres. 

(2) Kommer domstolen til at myndighetenes avgjørelse i sak om fastsetting ikke kan 

opprettholdes på grunn av formelle mangler, skal avgjørelsen henvises til ny behandling hos 

vedkommende skattemyndighet. 

(3) Endelig rettsavgjørelse og forlik er bindende for alle skattekreditorer. 

 

(§ 15-7) 

 

Kapittel 16 Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover 

 

§ 16-1. Ikrafttredelse 

Loven trer i kraft fra den tid1 Kongen bestemmer. 

Fra samme tidspunkt oppheves lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning 

(ligningsloven). 
 

1 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531. 

 

§ 16-2. Overgangsbestemmelser 

(1) § 12-6 gjelder for skattefastsettinger som tas opp til endring etter tidspunktet for lovens 

ikrafttredelse. Skattemyndighetene kan likevel ikke endre fastsettinger for 

skattleggingsperiodene 2012 til 2014 til ugunst for den skattepliktige dersom det ikke ville ha 

vært adgang til å endre fastsettingen etter fristreglene i ligningsloven. 

(2) §§ 14-3 til 14-7 får virkning for saker som er tatt opp ved varsel om tilleggsskatt eller 

overtredelsesgebyr etter tidspunktet for lovens ikrafttredelse. For saker om tilleggsskatt og 

overtredelsesgebyr med varsel før tidspunktet for lovens ikrafttredelse gjelder de tidligere 

reglene. Det samme gjelder i saker der opplysningssvikten er begått før tidspunktet for 

lovens ikrafttredelse, for så vidt samlet tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr hadde blitt 

høyere etter de nye reglene. 

(3) Departementet kan gi forskrift om overgangsbestemmelser. 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§15-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§1-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§3-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1980-06-13-24
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§12-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§14-3
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(§ 16-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag av forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven 

(skatteforvaltningsforskriften)  

 
Kapittel 1. Innledende bestemmelser 
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§ 1-1. Virkeområde 

Forskriften inneholder bestemmelser til utfylling og gjennomføring mv. av 

skatteforvaltningsloven. 

 

Kapittel 2. Skattemyndigheter 

 

(§§ 2-8 – 2-13-2) 

 

§ 2-13-3. Garantikassen for fiskeres myndighet i saker om refusjon etter 

særavgiftsforskriften kapittel 4-2 

(1) Garantikassen for fiskere fatter vedtak om refusjon etter særavgiftsforskriften kapittel 4-2. 

(2) Klage over Garantikassens vedtak skal sendes Garantikassen. 

(3) Klageinstans ved klage over Garantikassens vedtak er Skattedirektoratet. 

 

(§ 2-13-4) 

 

§ 2-13-5. Tollregionens myndighet i saker om merverdiavgift og særavgifter som oppstår ved 

innførsel 

(1) Tollregionen kan, for skattepliktige som skal levere skattemelding etter 

skatteforvaltningsloven § 8-3 tredje ledd eller § 8-4 femte ledd, endre den skattepliktiges 

fastsetting av merverdiavgift og særavgifter som oppstår ved innførsel, når denne er uriktig. 

Tilsvarende gjelder dersom det ikke foreligger en skattefastsetting. 

(2) Skattedirektoratet bestemmer hvilken myndighet tollregionen skal ha når skattepliktige 

som nevnt i første ledd leverer endringsmelding etter skatteforvaltningsloven § 9-4 med 

endring av opplysninger i tidligere levert skattemelding. 

(3) Klage over tollregionens vedtak om fastsetting av merverdiavgift og særavgifter skal 

sendes skattekontoret. 

(4) Klageinstans ved klage over tollregionens vedtak om fastsetting av merverdiavgift og 

særavgifter er henholdsvis Skatteklagenemnda og Skattedirektoratet. 

(5) Ved søksmål til prøving av avgjørelser truffet etter første og annet ledd utøves statens 

partsstilling av skattekontoret. 

(6) Tollregionen kan kreve sikkerhetsstillelse etter merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd. 

 

(kapittel 5 – 7) 

 

Kapittel 8. Opplysningsplikt for skattepliktige, trekkpliktige mv. 

 

§ 8-1. Alminnelig opplysningsplikt 

 

§ 8-1-1. Innholdet i skattemeldinger mv. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/kap4
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451/kap4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§8-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§8-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§9-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-58/§7-2
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Opplysninger om grunnlaget for fastsetting av skatt skal spesifiseres slik dette blir krevd i 

skattemeldinger mv. 

 

(§ 8-1-2) 

 

§ 8-1-3. Leveringssted for skattemeldinger mv. på papir 

Skattemeldinger mv. på papir skal leveres til den mottaksadresse som Skattedirektoratet 

bestemmer. 

 

(§§ 8-2 – 8-3) 

 

§ 8-4. Skattemelding for særavgifter 

 

§ 8-4-1. Skattleggingsperiode 

(1) Skattleggingsperioden for avgift på elektrisk kraft og NOx -avgift er kvartalsvis. 

(2) Skattleggingsperioden for andre særavgifter er en kalendermåned. 

 

§ 8-4-2. Leveringsfrist 

(1) Leveringsfrist for skattemeldingen er den 18. i måneden etter skattleggingsperioden. 

(2) Leveringsfrist for skattemelding for avgift på elektrisk kraft er en måned og 18 dager etter 

utløpet av den skattleggingsperioden faktura er sendt eller levering eller uttak uten faktura 

er foretatt. 

(3) Leveringsfrist for skattemelding for avgift på utslipp av NOx er den 18. i måneden etter 

utløpet av den skattleggingsperioden utslippet fant sted. 

(4) Skattekontoret kan fastsette en kortere frist for skattemeldingen dersom det er 

opplysninger om virksomhetens forhold som gjør det sannsynlig at avgiftsbetalingen ikke vil 

skje rettidig. 

(5) Dersom vilkårene for fritak ikke lenger oppfylles, jf. skatteforvaltningsloven § 8-4 fjerde 

ledd, skal bruker levere skattemelding straks. 

(6) For skattemelding som nevnt i skatteforvaltningsloven § 8-4 femte ledd gjelder 

leveringsfristene for tolldeklarasjonen gitt i eller i medhold av tolloven kapittel 4. 

 

(§§ 8-5 – 8-12) 

 

§ 8-13. Melding om registrering for merverdiavgift og særavgifter 
 

0 Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 8-12). 

 

(§ 8-13-1) 

 

§ 8-13-2. Leveringsfrist for registreringsmelding for særavgifter 

(1) Melding om registrering for særavgifter skal sendes senest en måned før produksjonen 

eller innførselen starter. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§8-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§8-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-12-21-119/kap4
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-21-1797
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(2) Melding med opplysninger om og dokumentasjon for endringer i tidligere gitte 

opplysninger eller at virksomheten ikke lenger oppfyller vilkårene for å være registrert skal 

sendes straks. Slik melding skal også sendes når virksomheten stanser i over tre måneder. 
 

0 Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 8-12-2). 

 

Kapittel 9. Fastsetting 

 

§ 9-4. Skatte- og trekkpliktiges endring av fastsetting mv. 

 

§ 9-4-1. Leveringsmåte og leveringssted 

Bestemmelsene om leveringsmåte og leveringssted i kapittel 8 gis tilsvarende anvendelse 

for endringsmelding etter dette kapittel. 

 

(§§ 9-4-2 – kapittel 13)  

 

Kapittel 14. Administrative reaksjoner og straff 

 

§ 14-1. Tvangsmulkt 

 

§ 14-1-1. Utmåling av tvangsmulkt 

(1) Tvangsmulkt for manglende oppfyllelse av opplysningsplikten etter 

a) skatteforvaltningsloven kapittel 7 utgjør to rettsgebyr per dag 
 

b) skatteforvaltningsloven kapittel 8 utgjør et halvt rettsgebyr per dag. 
 

(2) Tvangsmulkt for den som ikke retter seg etter pålegg om bokføring etter 

skatteforvaltningsloven § 11-1 utgjør ett rettsgebyr per dag. 

(3) I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes lavere eller høyere, men begrenset oppad til 

tre rettsgebyr per dag for tvangsmulkt etter første ledd og ti rettsgebyr per dag for 

tvangsmulkt etter annet ledd. 

(4) Tvangsmulkt løper fra den dagen som fastsettes i vedtak om tvangsmulkt og løper frem 

til den opplysningspliktige har oppfylt sin opplysningsplikt. 

 

Kapittel 16. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre forskrifter 

 

(§ 16-1) 

 

§ 16-2. Overgangsbestemmelser 

 

§ 16-2-1. Overgangsbestemmelser om søksmål 

(1) Ved søksmål som gjelder ligningsavgjørelser etter ligningsloven utøves statens 

partsstilling av det skattekontoret som har truffet vedtaket i første instans. Søksmål til 

prøving av en ligningsavgjørelse må reises innen seks måneder etter at skatteoppgjøret eller 

endringsvedtak ble sendt. I saker om kildeskatt på aksjeutbytte må søksmål reises innen 1. 

juli året etter ligningsåret, likevel slik at søksmål som gjelder endringsvedtak kan reises 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-21-1797
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/kap7
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/kap8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/§11-1
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innen seks måneder etter at vedtaket ble sendt skattyteren. Når endringssak er gjennomført 

etter ligningsloven § 3-11 nr. 4, jf. § 8-3 nr. 5, regnes søksmålsfristen fra nytt skatteoppgjør ble 

sendt skattyteren. Det kan gis oppfriskning for oversittelse av fristen etter reglene i 

tvisteloven § 16-12 til § 16-14. Etter utløpet av denne fristen gjelder likevel fristen i 

skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd i sak om tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring. 

Når domstolen kommer til at den skattepliktige bare skal betale en del av den ilignede 

skatten, og det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger til å fastslå det riktige beløpet, skal 

det i domsslutningen angis hvordan ny fastsetting skal utføres. Kommer domstolen til at en 

ligningsavgjørelse ikke kan opprettholdes på grunn av formelle mangler, skal den henvise 

avgjørelsen til ny behandling av vedkommende skattemyndighet. 

(2) Ved søksmål som gjelder skatt fastsatt etter petroleumsskatteloven § 6 nr. 1 utøves statens 

partsstilling av Oljeskattekontoret. Slikt søksmål kan bare reises mot avgjørelse i klagesak 

etter petroleumsskatteloven § 6 nr. 1 bokstav b. Klagenemnda kan i særlige tilfeller gjøre 

vedtak om at det likevel kan reises søksmål mot avgjørelse i Oljeskattekontoret etter 

petroleumsskatteloven § 6 nr. 1 bokstav a. Frist for søksmål er seks måneder fra det 

tidspunkt klagen er avgjort. Søksmål kan uten hinder av bestemmelsen i forrige punktum 

reises dersom klagen ikke er avgjort innen ett år etter utløpet av klagefristen. 

(3) Ved søksmål som gjelder avgjørelser om merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven 

utøves statens partsstilling av det skattekontor som har truffet vedtaket i første instans. 

Søksmål til prøving av avgiftsoppgjør må reises innen seks måneder etter utløpet av 

terminen avgiftsoppgjøret gjelder eller etter at melding om vedtak ble sendt. Det kan gis 

oppfriskning for oversittelse av fristen etter reglene i tvisteloven § 16-12 til § 16-14. Etter 

utløpet av denne fristen gjelder likevel fristen i skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd i sak 

om tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring. Når domstolen i søksmål som gjelder 

rettigheter eller plikter etter merverdiavgiftsloven kommer til at noen bare skal betale en del 

av et omtvistet avgiftsbeløp eller bare skal ha tilbake en del av et tilbakebetalingskrav, og det 

ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger til å fastslå det riktige beløpet, skal det i 

domsslutningen angis hvordan ny fastsetting skal utføres. Kommer domstolen til at et 

vedtak om grunnlaget for et merverdiavgiftskrav ikke kan opprettholdes på grunn av 

formelle mangler, skal den henvise vedtaket til ny behandling av vedkommende 

avgiftsmyndighet. 

(4) Søksmål som gjelder avgjørelser truffet i medhold av særavgiftsloven, motorkjøretøy- og 

båtavgiftsloven eller merverdiavgiftskompensasjonsloven anlegges etter reglene i 

tvisteloven. 

(5) Departementet kan gi instruks om utøvelsen av statens partsstilling generelt og i 

enkeltsaker. Departementet kan i enkeltsak eller i grupper av saker overta utøvelsen av 

partsstillingen eller overføre den til en annen skattemyndighet. 

 

(§§ 16-2-2 – 16-2-3) 

 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1980-06-13-24/§3-11
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1980-06-13-24/§8-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§16-12
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§17-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1975-06-13-35/§6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1975-06-13-35/§6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1975-06-13-35/§6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§16-12
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§17-1
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Utdrag av lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og 

avgiftskrav (skattebetalingsloven)  

   

(kapittel 1 – 8) 

 

Kapittel 9. Betaling 

 

§ 9-1. Betalingsmåte 

(1) Skatte- og avgiftskrav1 skal betales ved overføring av beløpet til 

innkrevingsmyndighetenes konto, med mindre innkrevingsmyndighetene2 har akseptert 

betaling med kontanter. 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om betalingsordningen for skatte- og 

avgiftskrav, herunder om finansinstitusjoners plikt til å avvise betalingsoppdrag med 

manglende opplysninger, og om adgang til å betale kontant til innkrevingsmyndighetene. 
 

0 Endret ved lover 15 des 2006 nr. 85 (ikr. 15 des 2006 og ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 7 des 2007 nr. 1371), 24 juni 2011 nr. 27 (ikr. 1 juli 

2011), 19 juni 2015 nr. 54 (ikr. 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 114 (ikr. 1 jan 2017). 
 

1 Se § 1-1 (2). 
 

2 Jf. kap. 2. 

 

§ 9-2. Tid og sted for betaling 

(1) Betaling av skatte- og avgiftskrav anses for å være skjedd når beløpet er kommet fram til 

rett innkrevingsmyndighet.1 Ved betaling via bank anses betaling for å være skjedd når 

beløpet er godskrevet innkrevingsmyndighetenes bank. Ved overføring innen samme bank 

anses betaling for å være skjedd når beløpet er godskrevet mottakerens konto. 

(2) En fastsatt betalingsfrist anses dessuten for å være avbrutt 

a) når betalerens oppdrag er mottatt av en bank. 
 

b) når innkrevingsmyndighetene mottar og aksepterer sjekk eller annet betalingsinstrument. 
 

c) når petroleumsskatt er godskrevet innkrevingsmyndighetens konto. 
 

(3) Finansavtaleloven2 § 39 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende for avbrudd av 

betalingsfrist etter annet ledd bokstav a og b. 
 

0 Endret ved lov 20 des 2016 nr. 114 (ikr. 1 jan 2017). 
 

1 Jf. kap. 2. 
 

2 Lov 25 juni 1999 nr. 46. 

 

(§ 9-3) 

 

Kapittel 10. Forfall 

 

§ 10-1. Ubetinget betalingsplikt og forbud mot overdragelse av tilgodebeløp  

(1) Skatte- og avgiftskrav 1 skal betales ved forfall og med de beløp som opprinnelig er 

fastsatt, selv om fastsettingen er påklaget eller brakt inn for domstolene.  

(2) Krav på tilbakebetaling av skatt og avgift kan ikke pantsettes eller overdras. 2  
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(3) Annet ledd gjelder ikke utbetalinger etter petroleumsskatteloven 3 § 3 bokstav c femte 

ledd. Retten til motregning går likevel foran rettigheter stiftet ved pantsettelse eller 

overdragelse.  
0 Endret ved lov 15 des 2006 nr. 85.  

1 Jf. § 1-1 (2).  

2 Sml. lov 14 aug 1918 nr. 4 § 12.  

3 Lov 13 juni 1975 nr. 35.  

  

§ 10-2. Utsatt forfall  

       Utløper betalingsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag eller lovfestet høytidsdag, 1 

utskytes fristen til nærmeste virkedag.  
1 Se lov 26 apr 1947 nr. 1.  

 

(§§ 10-3 – 10-32) 

 

§ 10-40. Innenlands særavgifter 

(1) Innenlands særavgifter1 forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår. Dette 

gjelder likevel ikke: 

a) årsavgift for kjøretøyer som 1. januar er registrert i motorvognregistret, som forfaller til betaling 

20. mars 
 

b) vektårsavgiften for kjøretøyer som 1. januar eller 1. juli er registrert i motorvognregisteret, som 

forfaller til betaling i to like store terminer henholdsvis 20. februar og 20. august. 
 

c) engangsavgiften for registrerte virksomheter, som forfaller til betaling den 18. i måneden etter at 

avgiftsplikten oppstod. 
 

d) avgift ved urettmessig bruk av merket olje etter særavgiftsloven § 4, som forfaller til betaling tre 

uker etter at melding om kravet er sendt. 
 

(2) For virksomheter som er registrert som særavgiftspliktige hos skattekontoret, forfaller 

særavgiften for en periode til betaling samme dag som det skal leveres skattemelding. 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om forfallstidspunktene for krav som 

omhandlet i første ledd. 
 

0 Endret ved lover 15 juni 2007 nr. 26, 12 des 2008 nr. 100, 19 juni 2015 nr. 54 (ikr. 1 jan 2016), 18 des 2015 nr. 116 (ikr. 1 jan 2016), 

20 des 2016 nr. 114 (ikr. 1 jan 2017). 
 

1 Jf. lov 19 mai 1933 nr. 1. 

 

§ 10-41. Toll, merverdiavgift og særavgifter som oppstår ved innførsel 

(1) Toll og avgifter som oppstår ved innførsel, og som ikke belastes tollkreditten eller 

dagsoppgjørsordningen, jf. § 14-20, forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår. 

(2) Krav som belastes tollkreditten en kalendermåned, forfaller til betaling den 18. i neste 

måned. 

(3) Skatte- og avgiftskrav belastet dagsoppgjørsordningen forfaller til betaling første 

virkedag etter fortolling. Skattekontoret kan fastsette en nærmere frist for når på 

forfallsdagen betaling må ha skjedd. 
 

0 Endret ved lover 15 des 2006 nr. 85, 19 juni 2015 nr. 54 (ikr. 1 jan 2016). 
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(§§ 10-50 – 10-51) 

 

§ 10-52. Ansvarskrav 1  

       Ansvarskrav etter kapittel 16, ansvarskrav etter § 4-1 annet ledd og ansvarskrav etter lov 

13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. § 7 skal betales 

senest to uker etter at melding om kravet er sendt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 2 § 4-18.  
0 Endret ved lover 15 des 2006 nr. 85, 25 juni 2010 nr. 40.  

1 Jf. § 11-1.  

2 Lov 26 juni 1992 nr. 86.  

 

§ 10-53. Skatte- og avgiftskrav ved vedtak om endring mv. og egenretting1
 

(1) Treffer skatte- eller avgiftsmyndighetene vedtak om endring mv. som medfører økning 

av skatte- eller avgiftsplikten for krav som ordinært forfaller etter §§ 10-10 til 10-12, § 10-21, § 

10-22 annet ledd eller §§ 10-30 til 10-41, skal økningen og renter etter § 11-2 betales senest tre 

uker etter at melding om vedtaket er sendt. Dette gjelder likevel bare dersom fristen for 

betaling kommer senere enn det ordinære forfallstidspunkt for kravet. Skyldes økningen at 

den skatte- eller avgiftspliktige selv endrer tidligere leverte opplysninger, regnes fristen fra 

melding om endringen er kommet fram til skatte- eller avgiftsmyndighetene. 

(2) Ved økning av restskatt2 som følge av endring etter reglene i skatteforvaltningsloven3 § 9-

4, kapittel 12 eller kapittel 13, regnes fristen fra melding om ny avregning4 er sendt 

skyldneren. Restskatt for personlige skattytere skal5 betales tidligst sammen med annen 

termin. 

(3) Treffes det vedtak som innebærer tilbakebetaling av kompensasjon for merverdiavgift, 

skal beløpet betales tilbake senest tre uker etter at melding om vedtaket er sendt. 
 

0 Endret ved lover 22 juni 2012 nr. 43 (ikr. 1 jan 2015 iflg. res. 26 sep 2014 nr. 1220), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 

mai 2016 nr. 531) som endret ved lov 20 des 2016 nr. 120. 
 

1 Jf. § 1-3. 
 

2 Jf. § 7-1 (2). 
 

3 Lov 27 mai 2016 nr. 14. 
 

4 Jf. § 7-2. 
 

5 Jf. § 4-1 (1), b. 

 

§ 10-60. Tilgodebeløp1
 

(1) Når det er betalt for mye skatt eller avgift og når det ellers oppstår tilgodebeløp, skal 

beløpet og renter etter § 11-4 utbetales til den skatte- eller avgiftspliktige så snart som mulig, 

og senest tre uker etter at vedtaket som medførte tilbakebetaling ble truffet, når ikke annet er 

bestemt i lov2 eller forskrift. Utbetalingen skal også omfatte renter3 som er betalt av 

refusjonsbeløpet. Renter som er påløpt, men ikke betalt, bortfaller. 

(2) For tilgodebeløp som oppstår ved egenretting av tidligere levert skattemelding, regnes 

fristen fra skatte- og avgiftsmyndighetene har godkjent beløpet til utbetaling. 

(3) For tilgodebeløp som oppstår etter ordinær avregning, jf. § 7-1, regnes fristen fra 

skatteoppgjøret ble sendt skattyter.4 I andre tilfeller regnes fristen fra det tidspunktet 

avregningen ble foretatt. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§10-10
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§10-21
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§10-22
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§10-22
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§10-30
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§11-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/kap12
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14/kap13
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2012-06-22-43
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-09-26-1220
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-05-27-531
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-12-20-120
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§1-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§7-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-05-27-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§7-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§4-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§7-1


 43 

(4) For krav på utbetaling av merverdiavgift til registrerte næringsdrivende etter 

merverdiavgiftsloven5 § 11-5 regnes fristen fra skattemeldingen er mottatt av 

avgiftsmyndigheten.6
 

(5) For krav på utbetaling av kompensasjon for merverdiavgift skal fristen regnes fra utløpet 

av fristen for å sende inn skattemelding etter bestemmelser gitt i medhold av 

skatteforvaltningsloven7 § 8-14, jf. § 8-7. 
 

0 Endret ved lover 15 des 2006 nr. 85, 14 des 2007 nr. 110, 19 juni 2009 nr. 58 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 6 nov 2009 nr. 1347), 25 juni 

2010 nr. 40, 10 des 2010 nr. 69 (ikr. 1 jan 2011), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531), 20 des 2016 nr. 

114 (ikr. 1 jan 2017). 
 

1 Jf. bl.a. § 7-1 (3) annet punktum. 
 

2 Jf. annet ledd. 
 

3 Jf. § 11-1. 
 

4 Jf. lignl. § 8-9. 
 

5 Lov 19 juni 2009 nr. 58. 
 

6 Jf. lov 19 juni 2009 nr. 58 § 15-8. 
 

7 Lov 27 mai 2016 nr. 14. 

 

Kapittel 11. Renter 

 

§ 11-1. Renter ved forsinket betaling 1  

(1) Det skal beregnes rente av skatte- og avgiftskrav som ikke betales innen 

forfallstidspunktet etter kapittel 10. Renten beregnes på grunnlag av kravet tillagt eventuell 

rente etter §§ 11-2 eller 11-5. Renten løper fra forfallstidspunktet fram til betaling skjer. For 

krav etter § 10-52 løper renten fra forfallstidspunktet for det skatte- eller avgiftskravet som 

ansvarskravet skal dekke, fram til betaling skjer.  

(2) Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 2 annet ledd 

gjelder tilsvarende.  

(3) Reglene om fremskyndet forfall i § 10-20 fjerde ledd og § 10-21 annet ledd er uten 

betydning for renteberegningen etter første ledd.  
0 Endret ved lov 9 des 2005 nr. 115.  

1 Jf. § 11-6 (1).  

 

§ 11-2. Renter ved vedtak om endring, egenretting, arveavgift betalt etter forfall mv.1
 

(1) Det skal beregnes rente av økning i skatt og avgift som fastsettes ved vedtak om endring 

mv.2 eller som skyldes at den skatte- og avgiftspliktige selv endrer en tidligere levert 

oppgave. 

(2) Renten er beregnet fra forfallstidspunktet for kravene etter §§ 10-1 til 10-41, fram til det 

treffes vedtak om endring mv. eller ny endret oppgave kom fram til skatte- og 

avgiftsmyndighetene, med de unntak som følger av tredje til syvende ledd. 

(3) Av økning i skatt etter ny avregning, jf. § 7-2, beregnes renten fra 1. januar i året etter 

skattefastsettingsåret. 

(4) Av petroleumsskatt etter ny avregning, jf. § 7-2, beregnes renten fra 1. januar i året etter 

inntektsåret. 
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(5) Av for mye utbetalt refusjon etter merverdiavgiftsloven3 § 10-1 og for mye utbetalt avgift 

etter merverdiavgiftsloven § 11-5, beregnes renten fra beløpet ble utbetalt og fram til det 

treffes vedtak om endring mv. 

(6) Av for mye utbetalt kompensasjon for merverdiavgift beregnes renten fra beløpet ble 

utbetalt og fram til det treffes vedtak om endring mv. 

(7) Dersom arveavgift4 i medhold av § 10-31 fjerde ledd blir betalt senere enn den forfallstid 

som følger av § 10-31 første og annet ledd, skal det betales rente av avgiftsbeløpet for tiden 

fra ordinært forfall og fram til endelig avgiftsfastsettelse skjer. 

(8) Er det foretatt innbetalinger til dekning av skatte- og avgiftskravet før det er truffet 

vedtak om endring mv. eller før melding om egenretting av tidligere levert oppgave er 

kommet fram til skatte- og avgiftsmyndighetene, beregnes renten fram til 

betalingstidspunktet. 
 

0 Endret ved lover 15 des 2006 nr. 85, 14 des 2007 nr. 110, 19 juni 2009 nr. 58 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 6 nov 2009 nr. 1347), 27 mai 

2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531), 20 des 2016 nr. 114 (ikr. 1 jan 2017). 
 

1 Jf. § 11-6 (2). 
 

2 Jf. bl.a. lov 19 juni 2009 nr. 58 kap. 18 og lignl. kap. 9. 
 

3 Lov 19 juni 2009 nr. 58. 
 

4 Lov 19 juni 1964 nr. 14 er opphevet ved lov 13 des 2013 nr. 110. 

 

§ 11-3. Rentegodtgjørelse ved forsinket utbetaling 1  

(1) Ved utbetaling av skatt 2 eller avgift senere enn forfallstidspunktet i § 10-60, skal det ytes 

rentegodtgjørelse for tiden fra forfallstidspunktet fram til utbetaling skjer.  

(2) Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 2 annet ledd 

gjelder tilsvarende.  
0 Endret ved lover 9 des 2005 nr. 115, 14 des 2007 nr. 110.  

1 Jf. § 11-6 (1).  

2 Jf. § 7-1 (3).  

 

§ 11-4. Rentegodtgjørelse ved utbetaling etter vedtak om endring mv. og egenretting1
 

(1) Ved utbetaling av for mye betalt skatt eller avgift som følge av vedtak om endring mv. 

eller ved egenretting av tidligere levert oppgave, skal det ytes rentegodtgjørelse fra betaling 

fant sted fram til forfallstidspunktet i § 10-60. 

(2) Ved tilbakebetaling etter ny avregning2 beregnes renten fra det ferdige skatteoppgjøret 

etter ordinær avregning ble sendt skattyter. 

(3) Ved utbetaling av merverdiavgift som tidligere ikke er innbetalt, ytes renter fra tre uker 

etter fristen for innlevering av skattemelding for vedkommende skattleggingsperiode. 

(4) Ved utbetaling i andre tilfeller enn omhandlet i første ledd kan det ytes rentegodtgjørelse 

når særlige forhold tilsier det. Departementet kan i forskrift bestemme at rentegodtgjørelse 

skal ytes i andre tilfeller selv om det ikke foreligger særlige forhold. 

(5) Ved utbetaling av for mye betalt petroleumsskatt etter ny avregning, jf. § 7-2, skal det 

beregnes renter fra 1. januar i året etter inntektsåret frem til forfallstidspunktet i § 10-60. 
 

0 Endret ved lover 14 des 2007 nr. 110, 19 juni 2009 nr. 55, 25 juni 2010 nr. 40, 10 des 2010 nr. 69 (ikr. 1 jan 2011), 20 des 2016 nr. 114 

(ikr. 1 jan 2017). 
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1 Jf. § 11-6 (2) annet punktum. 
 

2 Jf. § 7-2. 

 

(§ 11-5) 

 

§ 11-6. Rentesatser  

(1) Rentesatsen for rente etter §§ 11-1 og 11-3 skal tilsvare satsen fastsatt i medhold av lov 17. 

desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første punktum. 

Er det innvilget betalingsordning for arveavgift fordi arven eller gaven vesentlig omfatter 

næringsvirksomhet, 1 skal renten være halvparten av satsen etter første punktum.  

(2) Rentesatsen for rente etter § 11-2 skal tilsvare den pengepolitiske styringsrenten slik 

denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar det aktuelle året tillagt ett prosentpoeng. 

Rentesatsen for rente etter § 11-4 skal tilsvare den pengepolitiske styringsrenten slik denne er 

fastsatt av Norges Bank per 1. januar det aktuelle året.  

(3) Endring i rentens størrelse får virkning fra tidspunktet endringen trer i kraft, også for 

skatte- og avgiftskrav hvor det løper rente før ikrafttredelsen.  
1 Jf. § 10-32 (5).  

 

(§ 11-7) 

 

Kapittel 12. Foreldelse 

 

§ 12-1. Foreldelse 

(1) Foreldelsesloven1 gjelder med de unntak som følger av annet til femte ledd. 

(2) For skatte- og avgiftskrav2 løper foreldelsesfristen fra utgangen av det kalenderåret da 

kravene, eller i tilfelle siste termin av kravene, forfaller til betaling.3
 

(3) For forskuddsskatt4 løper foreldelsesfristen først fra utgangen av det kalenderåret da 

skattefastsettingen ble foretatt. For krav på arveavgift5 løper foreldelsesfristen fra det 

tidspunktet kravet forfaller til betaling etter §§ 10-31 og 10-32. For krav på avgift av gaver og 

utdelinger fra uskiftebo begynner fristen likevel ikke i noe tilfelle å løpe før det beviselig er 

gitt melding til avgiftsmyndigheten om gaven eller utdelingen i samsvar med 

arveavgiftsloven5 § 25 annet ledd. 

(4) For arveavgift5 er foreldelsesfristens lengde ti år. 

(5) Er foreldelsen avbrutt etter lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer § 17, 

foreldes ikke senere forfalte forsinkelsesrenter av skatte- eller avgiftskravet før hovedstolen 

foreldes. 
 

0 Endret ved lover 9 des 2005 nr. 115, 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531). 
 

1 Lov 18 mai 1979 nr. 18. 
 

2 Jf. § 1-1 (2). 
 

3 Jf. kap. 10. 
 

4 Jf. kap. 4. 
 

5 Lov 19 juni 1964 nr. 14 er opphevet ved lov 13 des 2013 nr. 110. 

 

(§§ 13-1 – 13-6) 
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Kapittel 14. Tvangsfullbyrdelse og sikkerhetsstillelse 

 

§ 14-1. Tvangsgrunnlag for utlegg  

       Skatte- og avgiftskrav 1 er tvangsgrunnlag for utlegg. 2  
1 Jf. § 1-1 (2).  

2 Jf. tvangsl. kap. 7.  

 

(§§ 14-2 – 14-11) 

 

§ 14-20. Tollkreditt og dagsoppgjørsordningen 

(1) Skattekontoret kan innvilge kreditt for toll og merverdiavgift og særavgifter som oppstår 

ved innførsel.1
 

(2) Speditører som forestår fortolling på vegne av andre, kan innvilges kreditt for fortollinger 

som foretas i løpet av samme dag (dagsoppgjør). 

(3) Skattekontoret kan stille vilkår om sikkerhet før kreditt innvilges, eller senere. 

(4) For bruk av tollkreditt skal det betales en særskilt godtgjørelse til statskassen. 

Departementet gir forskrift om gebyrets størrelse. 

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av denne 

paragrafen, herunder om vilkår for kreditt, opphør av kreditt og vilkår for sikkerhetsstillelse. 
 

0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 54 (ikr. 1 jan 2016). 
 

1 Jf. f.eks. lov 19 juni 2009 nr. 58 § 3-29 og § 3-30. 

 

§ 14-21. Sikkerhetsstillelse for særavgiftene 

(1) Skattekontoret skal ved registrering av avgiftspliktige kreve at det stilles sikkerhet for 

skyldig engangsavgift på motorvogn.1 De nærmere kravene til sikkerheten, herunder 

sikkerhetens omfang, fastsettes av skattekontoret ved registreringen, og kan senere endres. 

(2) Skattekontoret kan kreve at virksomheter som er registrert som avgiftspliktige etter 

særavgiftsloven,2 stiller sikkerhet for fremtidig skyldig avgift. Krav om sikkerhetsstillelse 

kan stilles ved registrering av virksomheten eller senere. De nærmere kravene til sikkerhet, 

herunder sikkerhetens omfang, fastsettes av skattekontoret i det enkelte tilfellet. 

(3) Departementet kan i forskrift sette nærmere vilkår for sikkerhetsstillelsen og angi hvilke 

momenter som skal vektlegges ved vurderingen av om sikkerhet skal kreves. 
 

0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 54 (ikr. 1 jan 2016). 
 

1 Jf. lov 19 juni 1959 nr. 2. 
 

2 Lov 19 mai 1933 nr. 11. 

 

(kapittel 15) 

 

Kapittel 16. Ansvarsregler 

 

(§§ 16-1 – 16-41) 

 

§ 16-42. Ansvar ved avgiftsfri levering av varer og tjenester  

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2015-06-19-54
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-58/§3-29
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2009-06-19-58/§3-30
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2015-06-19-54
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1959-06-19-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1933-05-19-11
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       Departementet kan i forskrift bestemme at mottakeren av avgiftsfrie varer og tjenester 

som ellers er avgiftspliktige etter lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, er ansvarlig for 

avgiften dersom vedkommende ikke oppfyller vilkårene for avgiftsfrihet. I slike tilfeller er 

også leverandøren ansvarlig for avgiften dersom han visste eller burde ha visst at vilkårene 

for avgiftsfritak ikke var oppfylt.  

 

(§§ 16-50 – 16-51) 

 

(kapittel 17 – 19) 
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Utdrag av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring 

mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)  

 

(kapittel 1 – 8) 

 

Kapittel 9. Betaling 

 

§ 9-1-1. Betaling via bank 

(1) Ved betaling av skatte- og avgiftskrav via bank skal innbetaling skje til den bankkonto 

innkrevingsmyndigheten for kravet bestemmer. 

(2) Innbetaling til bank kan skje elektronisk eller ved bruk av betalingsblankett. 

Skattedirektoratet kan fastsette særskilte betalingsblanketter og bestemme at disse skal 

benyttes når betaling via bank skjer ved bruk av betalingsblankett. 

(3) Ved elektronisk betaling skal kundeidentifikasjon (KID) oppgis sammen med 

betalingsoppdraget til betalers bank, når det er tilrettelagt for dette. 

(4) Betalingsformidlere skal avvise elektroniske betalingsoppdrag for skatte- og avgiftskrav 

dersom det ikke er oppgitt gyldig kundeidentifikasjon (KID), når det er tilrettelagt for dette. 

(5) Ved betaling via bank skal bankene og deres avregningssentraler sørge for at faktisk 

innbetalingsdato til banken blir registrert og følger betalingstransaksjonen til 

betalingsmottaker. 
 

0 Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016). 

   

(§§ 9-1-2 – 9-1-4) 

 

Kapittel 10. Forfall 

 

§ 10-4-1. Beløpsgrense for betaling og tilbakebetaling av skatte- og avgiftskrav  

(1) Skatte- og avgiftskrav samt tilgodebeløp, inkludert eventuelle gebyrer og renter etter 

skattebetalingsloven § 11-2, § 11-4 og § 11-5, som alene utgjør under 100 kroner, betales eller 

tilbakebetales ikke. Dette gjelder likevel ikke for:  

a) sjømenn som er skattepliktig etter skatteloven § 2-3 første ledd, hvor beløpsgrensen er 

2 000 kroner,  

b) betaling av krav på toll, kredittgebyr for benyttelse av tollkreditt, merverdiavgift og 

særavgifter som kreves opp ved innførsel, jf. skattebetalingsloven § 10-41, hvor 

beløpsgrensen er 50 kroner, unntatt for alkoholholdig drikk og tobakk, hvor det ikke 

gjelder noen beløpsgrense,  

c) betaling av vektårsavgift med døgnsats etter bestemmelsene om korttidsbruk av 

tilhenger jf. forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift § 7,  

d) engangsavgift på motorvogner, hvor beløpsgrensen er 200 kroner, og  

e) tilleggsavgift for forsinket betaling av årsavgift med redusert sats, hvor beløpsgrensen er 

50 kroner.  

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1602
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(2) For skatte- og avgiftskrav som betales i terminer eller i henhold til nærmere fastsatt 

avgiftspesifikasjon eller deklarasjon, gjelder beløpsgrensen for den enkelte termin, 

spesifikasjon eller deklarasjon.  
0 Endret ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).  

   

§ 10-4-2. Beløpsgrense for renter og rentegodtgjørelse  

       Forsinkelsesrenter, jf. skattebetalingsloven § 11-1 og § 11-3, mindre enn 50 kroner betales 

eller tilbakebetales ikke. Tilsvarende gjelder dersom renter og rentegodtgjørelse etter § 11-2 

og § 11-4 i særlige tilfeller oppstår som krav på slik måte at rentene faller utenfor regulering 

sammen med hovedstol etter § 10-4-1.  
0 Endret ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).  

   

§ 10-4-3. Beløpsgrense for bortskriving eller inntektsføring av små, gjenstående restbeløp  

       Restbeløp til innbetaling under 50 kroner kan frafalles. Tilsvarende har skatte- eller 

avgiftspliktige ikke krav på å få utbetalt restbeløp under 50 kroner. Beløp som nevnt i første 

og annet punktum kan henholdsvis utgiftsføres eller inntektsføres i regnskapet.  
0 Tilføyd ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).  

   

§ 10-4-4. Avrunding  

       Ved beregning av skatte- og avgiftskrav avrundes beløpet ned til nærmeste hele krone.  
0 Endret ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010, tidligere § 10-4-3 ).  

 

 (§§ 10-10-1 – 10-40-2) 

 

§ 10-40-3. Forfall ved forsinket skattemelding for særavgift 

Bestemmelsen i skattebetalingsloven § 10-40 andre ledd gjelder også særavgifter 

innrapportert på skattemelding som ikke er levert innen leveringsfristen. 
 

0 Tilføyd ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017). 

 

(§§ 10-51 – 11-1-5) 

 

Kapittel 11. Renter 

 

§ 11-1-6. Forsinkelsesrenteberegning ved nedsettelse av skatt eller avgift  

(1) Nedsettes et skatte- eller avgiftskrav skal det foretas ny forsinkelsesrenteberegning på 

grunnlag av den endrede skatt eller avgift.  

(2) Dersom et skattekrav forfalt til betaling i flere terminer, blir etter ny renteberegning så 

vidt mulig like meget av hver termin å anse som frafalt. Er skattekravet tidligere forhøyet, 

anses forhøyelsen frafalt først, og en senere forhøyelse før en tidligere forhøyelse.  

 

§ 11-2-1. Beregningsgrunnlag  

       Ved beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-2 skal følgende ikke inngå i 

beregningsgrunnlaget: tilleggsskatt, tilleggsavgift, tilleggstoll og forsinkelsesavgift, samt for 

mye utbetalt rentegodtgjørelse etter skattebetalingsloven § 11-3 og § 11-4. Det samme gjelder 

renter etter § 9-10 i ligningsloven, slik den lød frem til 1. januar 2009, dersom renter beregnes 

etter denne bestemmelsen etter reglene i § 19-2-4.  

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§10-40
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-03-25-462
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1537
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0 Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).  

   

§ 11-2-2. Renteberegning ved endringer i flere terminer eller år  

       Ved beregning av renter etter vedtak om endring og egenretting, skal renter beregnes for 

hver enkelt termin eller år. Ved beregningen skal det ikke tas hensyn til endringer i andre 

terminer eller år.  

   

§ 11-2-3. Renteberegning ved flere endringer i samme termin eller år 

(1) Dersom et skatte- eller avgiftskrav økes i forhold til foregående skattemelding eller 

tidligere leverte opplysninger, egenretting eller vedtak, skal renteberegningen skje på 

grunnlag av økningen. Er det foretatt flere egenrettinger før skatte- og avgiftsmyndigheten 

har godkjent skattemeldingene eller opplysningene, skal renter bare beregnes av det beløpet 

som samlet blir å utbetale. 

(2) For skatte- og avgiftskrav som tidligere har vært innbetalt en periode, og som det er ytt 

renter for etter skattebetalingsloven § 11-4, skal det ved den nye beregningen benyttes 

samme sats som etter § 11-4 for den perioden. 
 

0 Endret ved forskrifter 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015), 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017). 

   

(§§ 11-2-4 – 11-2-6) 

 

§ 11-3-1. Beregningsgrunnlag 

(1) Ved beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-3 skal også tilleggsskatt, 

tilleggstoll, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, samt renter etter skattebetalingsloven § 11-1, 

§ 11-2, § 11-4 og § 11-5 inngå i beregningsgrunnlaget. 

(2) Det senest innbetalte beløpet regnes som tilbakebetalt først. Ved beregning av renter skal 

tilgodebeløp som nyttes til motregning anses tilbakebetalt samme dag som motregningen 

foretas. 
 

0 Endret ved forskrifter 21 jan 2010 nr. 45, 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017). 

   

§ 11-3-2. Krav som godskrives tollkreditten eller kredittordningen for engangsavgift  

       Rente etter skattebetalingsloven § 11-3 skal beregnes dersom krav som er belastet konto 

for tollkreditten eller kredittordningen for engangsavgift, tilbakebetales ved godskriving av 

kontoen. Renten skal beregnes fra den første i måneden etter forfallstidspunktet som følger 

av skattebetalingsloven § 10-60, og frem til den første i den måned beløpet godskrives den 

løpende kreditt.  

   

(§§ 11-3-3 – 11-3-4)  

 

§ 11-4-1. Beregningsgrunnlag  

(1) Ved beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-4 skal også tilleggsskatt, 

tilleggsavgift, tilleggstoll, forsinkelsesavgift og forhøyet utgående merverdiavgift, samt 

renter etter skattebetalingsloven § 11-1, § 11-2 og § 11-5 inngå i beregningsgrunnlaget.  

(2) Det senest innbetalte beløpet regnes som tilbakebetalt først. Utleggstrekk nedlagt av 

skatteoppkrever regnes som innbetalt første dag i den oppgjørsperiode trekket skjer.  

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§11-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-12-18-1792
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1537
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§11-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§11-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§11-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§11-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§11-5
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-01-21-45
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1537
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0 Endret ved forskrift 21 jan 2010 nr. 45.  

   

(§ 11-4-2) 

   

§ 11-4-3. Renteberegning ved endringer i flere terminer eller år  

       Ved beregning av renter etter vedtak om endring og egenretting, skal renter beregnes for 

hver enkelt termin eller år. Ved beregningen skal det ikke tas hensyn til endringer i andre 

terminer eller år.  
0 Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487.  

   

§ 11-4-4. Renteberegning ved flere endringer i samme termin eller år 

(1) Ved nedsettelse i forhold til sist foregående skattemelding eller leverte opplysninger, 

egenretting eller vedtak skal renteberegning skje på grunnlag av nedsettelsen. Er det foretatt 

flere egenrettinger før skatte- og avgiftsmyndigheten har utbetalt tilgodebeløp, skal renter 

bare beregnes av det beløpet som samlet blir å utbetale. 

(2) Tidligere beregnede renter etter skattebetalingsloven § 11-1 og § 11-2 av krav som ikke 

fastholdes, bortfaller. 
 

0 Endret ved forskrifter 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015), 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017). 

   

§ 11-4-5. Renter ved særskilt refusjon av særavgifter 

Det skal ytes renter etter skattebetalingsloven § 11-4 ved refusjon etter § 4-2-1 i forskrift 11. 

desember 2001 nr. 1451 om særavgifter, jf. § 11-6-1. 
 

0 Endret ved forskrifter 12 juni 2012 nr. 521 (i kraft 1 juli 2012), 17 des 2013 nr. 1566 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 

2016). 

   

(§§ 11-4-6 – 11-5-9) 

 

§ 11-6-1. Rentesats ved refusjon av avgift  

       Renten etter § 11-4-5 fastsettes til 0,7 prosent. 
0 Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010), 12 juni 2012 nr. 521 (i kraft 1 juli 

2012), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014), 27 juni 2014 nr. 883. 

 

§ 11-7-1. Avrunding av rentebeløp  

       Rentebeløp avrundes nedover til nærmeste hele krone.  

   

§ 11-7-2. Utsatt beregning eller bortfall av renter 

Skattedirektoratet og Tolldirektoratet kan bestemme at beregning av renter etter 

skattebetalingsloven § 11-1, § 11-2 og § 11-5 i enkelte tilfeller skal utsettes eller bortfalle. 
 

0 Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017). 

   

§ 11-7-3. Renteberegning ved endring etter domstolsavgjørelse  

       Av skatte- og avgiftskrav som fastholdes etter ny fastsettelse som følge av 

domstolsavgjørelse, svares renter etter skattebetalingsloven § 11-1 og § 11-2 fra forfallstiden 

for det opprinnelige skatte- og avgiftskravet.  

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§11-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§11-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-12-18-1792
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1537
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§11-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1766/§11-6-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1766/§11-6-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-06-12-521
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-12-17-1566
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1602
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§11-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§11-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-67/§11-5
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-12-09-1537
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0 Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).  

     

(§§ 11-7-4 – 11-7-5) 

 

(kapittel 12 – 13) 

 

Kapittel 14. Tvangsfullbyrdelse og sikkerhetsstillelse 

 

(§§ 14-4-1 – 14-21-1) 

 

§ 14-21-2. Sikkerhetsstillelse for særavgiftene 

(1) Skattekontoret kan kreve at virksomheter som er registrert som avgiftspliktige etter 

særavgiftsloven stiller sikkerhet for fremtidig skyldig avgift. Krav om sikkerhetsstillelse kan 

stilles ved registrering av virksomheten eller senere. 

(2) Ved vurderingen av om sikkerhet skal kreves, skal det blant annet tas hensyn til 

a. om virksomheten gjentatte ganger har betalt avgiften for sent eller for øvrig har overtrådt 

avgiftsbestemmelsene, 
 

b. om virksomheten har uoppgjorte restanser med hensyn til skatter, avgifter og toll, 
 

c. om virksomheten, styret eller ledelsen kan anses kredittverdig. 
 

(3) I de tilfeller der sikkerhet kreves gjelder bestemmelsene i § 14-20-4 annet ledd tilsvarende. 

(4) De nærmere krav til sikkerheten, herunder sikkerhetens omfang, fastsettes av 

skattekontoret. Som hovedregel skal sikkerheten til enhver tid dekke avgiftskravet for to 

terminer. Dersom nye omstendigheter eller opplysninger tilsier det, kan skattekontoret stille 

ytterligere krav til sikkerheten. 
 

0 Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016). 

 

(kapittel 15) 

 

Kapittel 16. Ansvarsregler 

 

(§ 16-30-1) 

 

§ 16-42-1. Særlige regler om ansvar for særavgift 

(1) Ved levering av naturgass og LPG etter § 3-6-7 til § 3-6-11, elektrisk kraft etter § 3-12-4, § 

3-12-5, § 3-12-6, § 3-12-10 til § 3-12-14, mineralolje, naturgass og LPG etter § 4-3-1 og § 4-3-2, 

mineralolje, smøreolje, naturgass og LPG etter § 4-4-1 til § 4-4-3 og avgiftsfri biodiesel etter § 

3-11-7 i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter, er det mottaker som er ansvarlig 

for innbetaling av avgiften dersom vedkommende ikke oppfyller vilkårene for avgiftsfritak. I 

den utstrekning leverandøren visste eller burde ha visst at kravene for fritak ikke var 

oppfylt, kan krav rettes mot denne. 

(2) Ved levering av avgiftsfri teknisk etanol, er mottaker ansvarlig for innbetaling av avgiften 

dersom vedkommende ikke oppfyller vilkårene for avgiftsfritak. 
 

0 Endret ved forskrifter 15 des 2009 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2010), 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 12 juni 2012 nr. 521 (i kraft 1 juli 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-12-21-1766/§14-20-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-15-1602
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-12-11-1451
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-15-1528
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-08-24-1212
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-06-12-521
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2012), 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013), 17 des 2015 nr. 1713 (i kraft 1 jan 2016). 

 

(kapittel 17 – 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-12-13-1286
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-12-17-1713
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Skattedirektoratets kommentarer 

 

NOx-avgiften ble innført 1. januar 2007. Formålet med avgiften er å redusere Norges utslipp 

av NOx i henhold til våre forpliktelser etter Gøteborgprotokollen fra 1999 (ratifisert av Norge 

30. januar 2002). Det er lagt vekt på å få et så treffsikkert avgiftssystem som mulig. Dette gjør 

seg særlig gjeldende i bestemmelsene om avgiftsberegning og kravene til dokumentasjon av 

beregningen. 

 

Avgiften retter seg hovedsakelig mot utslipp fra innenlandsk virksomhet, og omfatter ut-

slipp fra store enheter innenfor sektorene sjøfart, luftfart, landbasert virksomhet og virksom-

het på norsk kontinentalsokkel.  

1. Kompetent teknisk myndighet for hver sektor 

(jf. forskrift om særavgifter (heretter ”saf.”) § 3-19-7) 

 

For hver av sektorene som omfattes av avgiften er det oppnevnt en ”kompetent myndighet”. 

Disse er Sjøfartsdirektoratet for sjøfart, Luftfartstilsynet for luftfart, Miljødirektoratet for 

landbasert virksomhet og Oljedirektoratet for innretninger på norsk sokkel.  

 

Kompetent myndighet har ansvar for beregningsgrunnlaget for avgiften for sin respektive 

sektor, og har i praksis to hovedoppgaver: for det første kan de fastsette og verifisere 

utslippsfaktorer, jf. saf. §§ 3-19-7 og 3-19-10 første og annet ledd. For det andre skal de bistå 

avgiftsmyndighetene dersom det oppstår spørsmål av teknisk art knyttet til for eksempel 

beregningsgrunnlaget. 

 

Det følger av § 3-19-7 at ”kompetent myndighet kan gi retningslinjer om fastsettelse av kilde-

spesifikk utslippsfaktor”. Dette er et uttrykk for den arbeidsdelingen mellom avgiftsmyndig-

heten og kompetent myndighet som er forutsatt å ligge til grunn for avgiften: avgiftsspørs-

mål tilligger avgiftsmyndigheten og reguleres av avgiftsregelverket, mens tekniske forhold 

vedrørende beregningsgrunnlaget tilligger kompetent myndighet og reguleres av de respek-

tive myndigheters regelverk.  

2. Avgiftspliktens omfang – saklig virkeområde  

(jf. stortingsvedtaket § 1 første ledd og saf. § 3-19-1) 

 

Bestemmelsene angir innslagspunktene for de enhetene som omfattes av avgiftsplikten, og 

presiserer at avgiftsplikten er knyttet til utslipp ved energiproduksjon. Med ”energi-

produksjon” menes enhver forbrenningsprosess der det produseres termisk energi. Dette 

illustreres blant annet ved at avgiftsplikten også omfatter utslipp fra fakling, hvor det ikke 

foregår ”produksjon” i tradisjonell forstand.  

 

Dersom det er tvil om en utslippskilde benyttes til energiproduksjon må dette avklares med 

kompetent myndighet, slik at det er tilstrekkelig dokumentert ved en eventuell kontroll.  

 

Avgiftsplikten gjelder uavhengig av om utslippet skjer til vann, luft eller jord. Avgiftsplikten 

gjelder videre uavhengig av hvilken eventuell driftsstatus en utslippskilde har. Eksempelvis 
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vil et energianlegg som ikke er i ordinær drift, men kun under uttesting, være avgiftspliktig 

så lenge anlegget har et NOx-utslipp og omfattes av saklig virkeområde i stortingsvedtaket  

§ 1. 

 

Etter bokstav a omfattes framdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 

750 kW. Motorenes merkeytelse vil her være avgjørende. Framdriftsmaskineri er definert i  

§ 3-19-3 bokstav a som ”maskiner som benyttes eller er konstruert til fremdrift av fartøy, luft-

fartøy eller kjøretøy”. Hjelpemotorer og andre motorer som benyttes til drift av aggregat mv. 

tas ikke med ved beregningen, med mindre disse er konstruert for å brukes til fremdrift.  

 

Det må her skilles mellom motorer som driver fartøyet fremover, og brukes til dets almin-

nelige fremdrift, og motorer som benyttes for å holde fartøyet stabilt, manøvrere til havn og 

lignende. Sistnevnte motorer regnes ikke som framdriftsmaskineri i avgiftsmessig forstand. 

Det samme gjelder en hjelpemotor (til f.eks. en sidepropell) som brukes til fremdrift i for 

eksempel en nødssituasjon der hovedmotoren svikter. Selv om slik bruk er mulig, vil hjelpe-

motoren likevel ikke regnes som framdriftsmaskineri.  

 

For fartøy med dieselelektrisk fremdrift skal også hjelpemotorer tas med i beregningen av 

samlet installert effekt av framdriftsmaskineriet. I disse tilfellene samles all kraft produsert 

om bord, og kraften kan tas ut der det er behov for det.  

 

Det er kun effekten av framdriftsmaskineriet som er avgjørende for hvorvidt en enhet om-

fattes av avgiftsplikten. Er enheten først omfattet, skal avgiften imidlertid beregnes av alt 

utslipp, også det utslippet som stammer fra annet enn framdriftsmaskineri. Formuleringen i 

stortingsvedtaket § 1 første ledd regulerer hvordan innslagspunktene skal fastslås, med 

andre ord hvilke deler av f.eks. maskineriet i et fartøy som skal telle med for å fastslå om 

fartøyet er omfattet av avgiftspliktens saklige virkeområde. Bestemmelsen avgrenser ikke 

avgiftsplikten til kun å gjelde utslipp fra framdriftsmaskineriet. Avgiftspliktens omfang 

presiseres nærmere i forskriften.  

 

Det er motorens sertifiserte effekt som skal legges til grunn. Dette er for å unngå avgifts-

omgåelser ved usertifiserte nedjusteringer av motoreffekten. Dokumentasjon på nedjustert 

effekt fra motorprodusent vil også godtas. Det er kun klasseselskap eller motorprodusent 

som kan gi dokumentasjon som anses tilstrekkelig i denne sammenhengen. Båt-/ motorverk-

sted vil for eksempel ikke regnes som ”motorprodusent”. Ved tilfeller av utklassede fartøyer 

eller motorprodusenter som ikke lenger eksisterer, må kompetent myndighet kontaktes for 

eventuell dokumentasjon av nedjustering.  

 

Etter bokstav b omfattes motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer 

enn 10 MW. Merkeytelsen er uten betydning, da innfyrt effekt vil utgjøre en kjent størrelse 

for de aktuelle enhetene. Avgiftsplikten etter dette alternativet omfatter i utgangspunktet 

utslipp fra enhver motor, kjel og turbin. Sett i sammenheng med den vide forståelsen av 

begrepet ”energiproduksjon” (se over), omfatter avgiftsplikten etter bokstav b således også 

utslipp fra for eksempel sodakjeler og CO-kjeler brukt i treforedlingsindustrien og i 

raffineriene, og fra biokjeler/lutkjeler.  
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Hvorvidt kapasitetsgrensen på 10 MW anses oversteget, vurderes samlet for alle energi-

produksjonsenheter som ligger på samme sted, og står i nær driftsmessig sammenheng. 

Energiproduksjonsenheter som ikke ligger på samme sted, kan vurderes samlet der disse 

står i nær driftsmessig og fysisk sammenheng. Vurderingen av om enheter ligger på samme 

sted, og om det foreligger "nær driftsmessig sammenheng"/"fysisk sammenheng" skal være 

tilsvarende som vurderingen etter klimakvoteforskriften § 1-1 fjerde ledd. Bestemmelsen i 

klimakvoteforskriften er ment å implementere klimakvotedirektivet (2003/87/EC) vedlegg I 

nr. 2 til 5.  

 

Bestemmelsen i klimakvoteforskriften § 1-1 fjerde ledd ble endret i forkant av tredje kvote-

periode (2013-2020) for å bringe ordlyden mer i tråd med direktivet. Endringene innebærer 

at enheter som ligger på samme sted og står i nær driftsmessig sammenheng, skal vurderes 

samlet. Der enhetene ikke ligger på samme sted, skal de vurderes samlet der de står i nær 

driftsmessig og fysisk sammenheng. Hvorvidt enheter ligger på samme sted, og om det fore-

ligger nær driftsmessig og fysisk sammenheng vil bero på en konkret vurdering, der flere 

momenter vil kunne være relevante. Driftsmessig sammenheng vil foreligge hvor bruk av én 

produksjonsenhet påvirker bruken av en annen produksjonsenhet. Eksempelvis har Miljø-

direktoratet både i første og andre kvoteperiode (2005-2007 og 2008-2012) ansett enhetene i 

ett og samme fjernvarmenett for å stå både i nær driftsmessig og fysisk sammenheng. Dette 

gjelder tilsvarende for tredje kvoteperiode (2013-2020). 

 

Også for virksomheter som omfattes av bokstav b vil alt utslipp fra energiproduksjon 

omfattes.  

 

Etter bokstav c er brenning av gass over fakkel omfattet av avgiftsplikten. Dette er fakler på 

innretninger på norsk kontinentalsokkel og anlegg på land.  

3. Avgiftspliktens omfang – stedlig virkeområde  

(jf. saf. § 3-19-2 første til fjerde ledd)  

 

Bestemmelsen angir nærmere de geografiske rammene for avgiftspliktens omfang.  

3.1 Fartøy  

 

3.1.1 Utslipp innenfor norsk territorialfarvann 

 

Første ledd presiserer avgiftspliktens stedlige virkeområde for fartøy. Etter bokstav a er alt ut-

slipp fra fartøy innenfor norsk territorialfarvann omfattet av avgiftsplikten. Dette gjelder 

uavhengig av fartøyets nasjonalitet og aktivitet i området. Definisjonen av ”norsk territorial-

farvann” er knyttet opp mot lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og til-

støtende sone, likevel slik at det for NOx-avgiftens vedkommende kun er territorialfarvannet 

rundt norsk fastland som omfattes, jf. § 3-19-3 bokstav b.  

 

Utslipp et fartøy har mens det ligger i havn omfattes av § 3-19-2 første ledd bokstav a. Dette 

gjelder med mindre fartøyet har kommet direkte fra utenlandsk havn, og utslippet i norsk 

havn har en naturlig tilknytning til farten fra den utenlandske, for eksempel som følge av 

laste- eller losseoperasjoner eller av- eller påstigning av personer i tilknytning til farten. I 
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disse tilfellene er utslippet fritatt etter § 3-19-11 første ledd, uavhengig av hvor lang tid de 

aktuelle operasjonene tar. Vi viser også til punkt 9.1 under.  

 

Eksempler på utslipp i havn uten naturlig tilknytning til fart fra den utenlandske havnen, er 

planlagte verfts- eller verkstedopphold, eller andre kortere eller lengre havneopphold uten 

naturlig tilknytning til utenlandsreisen.  

 

3.1.2 Utslipp fra innenriks fart 

 

Etter bokstav b er alt utslipp fra innenriks fart omfattet av avgiftsplikten. ”Innenriks fart” er 

definert som fart mellom to norske havner og fart mellom norsk havn og Svalbard, Jan 

Mayen, bilandene eller innretning på norsk sokkel, jf. § 3-19-3 bokstav c. Avgiftsplikt for 

innenriks fart omfatter således utslipp fra hele farten mellom to norske havner, også utslipp 

fartøyet har ved eventuell virksomhet underveis, for eksempel seismiske undersøkelser. Det 

avgjørende er at fartøyet går ut fra og tilbake til norsk havn. Selv om deler av innenriks fart 

skjer utenfor norsk territorialfarvann, er utslippet fra hele farten omfattet av avgiftsplikten. 

Heller ikke i dette tilfellet er fartøyets nasjonalitet av betydning for avgiftsplikten. ”Havn” er 

nærmere definert i § 3-19-3 bokstav h, som ”ethvert sted der et fartøy kan legge til kai, verk-

sted eller sokkelinnretning og ethvert sted innenfor territorialgrensen der et fartøy laster eller 

losser gods eller setter av eller tar om bord personer”. 

 

Det følger av regelverket at et fartøy som går fra utenlandsk havn til innretning på norsk 

sokkel, og som skifter mannskap innenfor norsk territorialfarvann underveis, for det første 

går i ”utenriks fart” fra den utenlandske havnen til stedet for mannskapsskifte (se nærmere 

punkt 9.1 om ”utenriks fart”). Videre anses fartøyet å gå i avgiftspliktig ”innenriks fart” 

mellom stedet for mannskapsskifte (som vil utgjøre en ”havn”) og innretning på norsk 

sokkel.  

 

Tilsvarende gjelder der fartøyet går i motsatt rute, fra innretning på norsk sokkel til uten-

landsk havn, med mannskapsskifte innenfor norsk territorialfarvann underveis.  

 

3.1.3 Utslipp fra norskregistrerte fartøy i nære farvann 

 

Etter bokstav c gjelder avgiftsplikten utslipp fra norskregistrerte fartøy i nære farvann. ”Nære 

farvann” er definert som ”havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er 

mindre enn 250 nautiske mil”, jf. § 3-19-3 bokstav e. Norge har ikke den samme beskatnings-

myndighet overfor utenlandske fartøy så langt ut i havområdene, med mindre det 

utenlandske fartøyet går i innenriks fart.  

 

3.1.4 Utslipp fra fart mellom utenlandske havner og fra fart mellom ”særdestinasjonene” 

 

Det er fart mellom norske havner som er utgangspunktet for rekkevidden av avgiftspliktens 

omfang. Dette innebærer for det første at avgiftsplikten etter § 3-19-2 første ledd ikke om-

fatter utslipp fra fart mellom to utenlandske havner. Dette gjelder selv om fartøyet passerer 

gjennom ”nære farvann” eller territorialfarvannet rundt norsk fastland på vei mellom de to 

utenlandske havnene, og uavhengig av fartøyets nasjonalitet og aktivitet underveis. 
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Ordlyden i definisjonen av ”innenriks fart” fører videre til at særdestinasjonene nevnt her 

(Svalbard, Jan Mayen, bilandene og innretninger på norsk kontinentalsokkel) ikke er en defi-

nisjon av norsk havn, men en særskilt regulering av begrepet ”innenriks fart”. Dette inne-

bærer at også fart mellom disse særskilte destinasjonene faller utenfor avgiftspliktens om-

fang. Eksempler på slik fart er fart mellom to innretninger på norsk sokkel, uavhengig av om 

innretningene ligger i ”nære” eller i ”fjerne” farvann, fart mellom sokkelinnretninger og 

Svalbard, og fart mellom Svalbard og Jan Mayen. For flyttbare innretninger, er fart mellom to 

lokasjoner på sokkelen avgiftsmessig likestilt med fart mellom to sokkelinnretninger.  

 

Det følger av de nevnte presiseringene at også fart mellom utenlandsk havn og særdestina-

sjonene faller utenfor avgiftspliktens omfang. Dette gjelder for eksempel fart mellom uten-

landsk havn og innretning på norsk kontinentalsokkel, uavhengig av om innretningen ligger 

i ”nære” eller i ”fjerne” farvann, og fart mellom utenlandsk havn og Svalbard. 

 

Avgiftspliktens stedlige virkeområde for fartøy, slik det fremgår av § 3-19-2 første ledd, skal 

forstås i lys av nevnte presiseringer.  

 

Stedlig virkeområde for fartøy må sees i sammenheng med fritaket for direkte utenriks fart 

og fiske og fangst i fjerne farvann, jf. stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav a og b og  

saf. § 3-19-11 første og annet ledd (se punkt 9). Dette har blant annet den konsekvens at 

utslipp fra fartøy som går ut fra norsk havn og driver fiske eller fangst i fjerne farvann, om-

fattes av fritaket i § 3-19-11 annet ledd, selv om fartøyet deretter anløper havn på Svalbard. 

Fartøyet blir i dette tilfellet avgiftspliktig i samsvar med hva som er hovedformålet med den 

enkelte fart.  

 

3.1.5 Særlig om definisjon av ankomst til og avreise fra innretninger på norsk sokkel 

 

Som det fremgår over, omfatter avgiftsplikten blant annet utslipp fra fart mellom norsk fast-

landshavn og innretning på norsk sokkel (innenriks fart). Utslipp fra fart mellom to inn-

retninger er unntatt avgift. Avgiftsplikten for et fartøy som går fra norsk fastlandshavn til 

innretning, og videre derfra til ny innretning, opphører i det fartøyet ankommer den første 

innretningen. Avgiftsplikten inntrer igjen ved fartøyets avreise fra siste innretning, dersom 

fartøyet går tilbake til norsk fastlandshavn. 

 

Det er derfor nødvendig å definere tidspunktene for fartøyers ankomst til og avreise fra en 

innretning, for å beregne avgiften korrekt. Følgende skal legges til grunn: 

 

a. Forsynings-/supplyfartøy  

 

For forsynings-/supplyfartøy skal tidspunktet for lossing ved første innretning legges til 

grunn som tidspunkt for ankomst. Tidspunkt for avreise – retur til norsk fastlandshavn – vil 

være nettopp det tidspunktet fartøyet avgår fra siste innretning.  

 

Lossetidspunktet loggføres om bord, og avreisetidspunktet vil også være enkelt å loggføre, 

uavhengig av om fartøyet på forhånd vet hvor mange innretninger det totalt skal til på en 

gitt tur.  
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b. Øvrige spesialskip til oppdrag på kontinentalsokkelen, samt flyttbare innretninger 

 

For øvrige spesialskip til oppdrag på kontinentalsokkelen, samt for flyttbare innretninger, 

skal det tidspunktet fartøyet/innretningen ankommer, respektivt forlater, den posisjonen 

det/den er i på det tidspunktet dens/dets arbeid på sokkelen formelt sett anses å starte, 

legges til grunn som henholdsvis ankomst- og avreisetidspunkt. 

 

Med ”spesialskip til oppdrag på kontinentalsokkelen” menes skip som utfører spesielle 

tjenester i forhold til innretninger på kontinentalsokkelen, herunder forsyningsskip, standby-

fartøyer, dykkerfartøyer, brønnstimuleringsfartøyer og borefartøyer, jf. saf. § 4-4-3 (4). Som 

det fremgår over, skal forsynings-/supplyfartøy i denne sammenhengen behandles anner-

ledes enn øvrige spesialskip. 

 

For fartøy med mulighet for dynamisk posisjonering (DP), vil tidspunktet for når arbeidet på 

sokkelen anses å starte – ankomsttidspunktet – kunne fastsettes ved hjelp av dette, og legges 

til grunn for avgiftsberegningen.   

3.2 Luftfartøy  

Annet ledd presiserer avgiftspliktens stedlige virkeområde for luftfartøy. ”Luftfartøy” er 

definert som ”fly og helikopter”, jf. § 3-19-3 bokstav j. 

 

Avgiftsplikten gjelder i utgangspunktet utslipp fra alle luftfartøy som går mellom norske 

landingsplasser og mellom norsk landingsplass og innretning på norsk kontinentalsokkel.  

For fly gjelder avgiftsplikten kun ved avgang og landing (se punkt 7.3). For helikopter er 

utslipp fra hele farten omfattet av avgiftsplikten, ikke bare avgang og landing.  

 

Avgiftsplikten gjelder videre utslipp fra luftfartøy i fart mellom norsk landingsplass og 

landingsplass på Svalbard, Jan Mayen og bilandene. For fly gjelder avgiftsplikten i disse 

tilfellene kun avgang og landing ved landingsplass på norsk fastland, ettersom utslipp fra 

avgang og landing ved landingsplass på Svalbard krever særskilt regulering.  

 

Med ”landingsplass” menes landingsplass som nevnt i luftfartsloven § 7-5 første ledd,  

jf. saf. § 3-19-3 bokstav i. Luftfartsloven § 7-5 første ledd lyder: ”For å anlegge, drive eller 

inneha landingsplass kreves konsesjon fra departementet”. Dette innebærer at landings-

plasser det ikke kreves konsesjon for, ikke omfattes av definisjonen av ”landingsplass”  

i § 3-19-3 bokstav i. Fart mellom slike landingsplasser er derfor ikke omfattet av avgifts-

pliktens virkeområde. 

3.3 Kjøretøy, herunder jernbanekjøretøy 

Tredje ledd regulerer avgiftens stedlige virkeområde for utslipp fra kjøretøy, herunder jern-

banekjøretøy. Alt utslipp som skjer i Norge er i utgangspunktet omfattet av avgiftplikten. I 

praksis gjør innslagspunktet på 750 kW at ingen biler omfattes av avgiftsplikten.  

 

Begrepet ”jernbanekjøretøy” omfatter alle innretninger som går på skinner. Den geografiske 

avgrensingen innebærer at det skal beregnes avgift for alt utslippet som finner sted på norsk 

område frem til grensen. 
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3.4 Andre utslippsenheter 

Fjerde ledd presiserer at utslipp fra andre utslippsenheter enn de som er nevnt i første til 

tredje ledd, herunder faste og flyttbare innretninger som driver petroleumsvirksomhet, er 

avgiftspliktig dersom utslippet skjer i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. 

 

For eksempel vil utslipp fra en flyttbar boreinnretning som omfattes av avgiftsplikten etter  

§ 3-19-1 og som går for egen motorkraft fra norsk havn og ut til norsk sokkel for å drive virk-

somhet der, omfattes av § 3-19-2 første ledd for farten fra norsk havn og ut til norsk sokkel 

(som fartøy), og av § 3-19-2 fjerde ledd mens den driver petroleumsvirksomhet på sokkelen. 

4. Når avgiftsplikten oppstår  

(jf. saf. § 2-1 fjerde ledd og § 3-19-4)  

 

Avgiftsplikten oppstår ved utslipp av NOx. 

   

Det er utslippet som omfattes av plikten til å levere særavgiftsmelding. Utslippet innrappor-

teres innen den 18. i måneden etter utløpet av det kvartal utslippet faktisk fant sted, jf. skfvf. 

§ 8-4-2 tredje ledd. Avgiften forfaller til betaling samme dag som det skal leveres særavgifts-

melding, jf. skattebetalingsloven (sktbl.) § 10-40 annet ledd.  

5. Avgifts- og registreringspliktige virksomheter 

(jf. saf. § 5-1 bokstavene f og g, og § 5-2 bokstav c) 

 

Registreringspliktige virksomheter (avgiftssubjekter) for NOx-avgift, er eiere av NOx-avgifts-

pliktige fartøy, luftfartøy, kjøretøy eller landbaserte energianlegg, jf. saf. § 5-1 bokstav f, og 

operatører for NOx-avgiftspliktige innretninger på norsk kontinentalsokkel, jf. § 5-1 bokstav 

g. Registreringsplikten etter bokstav g omfatter også flyttbare innretninger som driver 

petroleumsvirksomhet på oppdrag for operatøren.  

 

For flyttbare innretninger innebærer reglene om registreringsplikt at innretningens eier er 

registreringspliktig for utslipp innretningen har mens den går for eget fremdriftsmaskineri – 

som ”fartøy” –, mens operatøren er registreringspliktig for utslipp innretningen har mens 

den driver petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Virksomhetene skal registrere seg ved 

skattekontoret, og skal i utgangspunktet følge de generelle bestemmelsene om avgiftsfor-

valtning i saf. kapittel 5. Registreringspliktige virksomheter er ansvarlige overfor Skatte-

etaten for innrapportering og innbetaling av avgiften. 

 

Virksomheter som kun har avgiftsfrie utslipp omfattes ikke av registreringsplikten. Eksem-

pler på dette er rederier med fartøy som kun går i direkte utenriks fart. Utenlandsk virksom-

het som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge (se punkt 12) omfattes ikke av 

registreringsplikten i § 5-1, men plikter å registrere seg ved representant i Norge, jf. saf. § 3-

19-13. I disse tilfellene er det representanten som er registreringspliktig. 
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6. Avgiftsgrunnlaget  

(jf. stortingsvedtaket § 1 og saf. § 3-19-5) 

 

Avgiften skal beregnes pr. kilogram NOx.  

7. Avgiftsberegning  

(jf. saf. § 3-19-6, § 3-19-8 og § 3-19-9) 

 

Avgiften skal beregnes av alt NOx-utslipp fra de enhetene som omfattes av avgiftsplikten.  

 

Reglene om avgiftsberegning er basert på en tredeling, der utgangspunktet er at avgiften 

skal beregnes på grunnlag av det faktiske NOx-utslippet. Er faktisk utslipp ikke kjent, 

beregnes avgiften på grunnlag av en kildespesifikk utslippsfaktor. Dersom verken faktisk 

utslipp eller kildespesifikk faktor er kjent, benyttes sjablonmessig fastsatte faktorer.  

7.1 Faktisk utslipp 

§ 3-19-6 første ledd fastsetter hovedregelen om at avgiften skal beregnes på grunnlag av den 

enkelte utslippskildes faktiske NOx-utslipp.  

 

Dette gjelder for fartøy, landbasert virksomhet og virksomhet på norsk kontinentalsokkel. 

Faktisk utslipp kan bestemmes ved kontinuerlig måling eller ved annen beregningsmåte som 

gir eksakte utslippsdata. Prøvetaking, analyse og kalibrering av måleutstyr skal gjøres i hen-

hold til Norsk Standard (NS), eller annen internasjonal standard der Norsk Standard ikke 

finnes. For de virksomheter der faktisk utslipp er kjent, skal dette benyttes ved avgifts-

beregningen. 

 

Dersom det ved en kontroll fremkommer uregelmessigheter i tilknytning til måling eller be-

regning av faktisk utslipp vil Skatteetaten i samråd med kompetent myndighet kunne under-

kjenne innrapportert mengde. 

7.2 Kildespesifikk utslippsfaktor  

Etter § 3-19-6 annet ledd første punktum beregnes avgiften på bakgrunn av en kildespesifikk 

utslippsfaktor i tilfeller der det faktiske utslippet ikke er kjent. Den kildespesifikke faktoren 

fastsettes særskilt for den enkelte utslippskilde, eller særskilt for en nærmere avgrenset krets 

av antatt like utslippskilder. Mengde forbrukt energivare benyttes i beregningsmetoden for å 

komme frem til avgiftspliktig mengde utslipp.  

 

Avgiftspliktige virksomheter kan søke de respektive kompetente myndigheter om å få fast-

satt kildespesifikk utslippsfaktor, jf. § 3-19-7. Kompetent myndighet kan gi nærmere 

retningslinjer for hvordan kildespesifikke faktorer skal fastsettes.  

 

For fartøy kjølstrukket eller med motor ombygget etter 1. januar 2000, vil kildespesifikk 

faktor i henhold til § 3-19-6 annet ledd kunne utarbeides basert på dataene i fartøyets EIAPP 

(Engine International Air Pollution Prevention)-sertifikat, med tilhørende NOx Technical File. 

EIAPP-sertifikatet viser at fartøyets motor tilfredsstiller IMOs (International Maritime 

Organization) utslippskrav.  
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Ved beregning av avgift etter dette alternativet, skal den kildespesifikke faktoren multi-

pliseres med total mengde forbrukt drivstoff.  

7.3 Beregning av utslipp fra fly  

For fly skal avgiften beregnes i henhold til formelen i § 3-19-8 første ledd, jf. § 3-19-6 annet 

ledd annet punktum.  

 

Formelen ble laget av en arbeidsgruppe i ECAC (European Civil Aviation Conference), kalt 

ERLIG (Emission Related Landing Charges Investigation Group), og beregner NOx-utslipp fra fly 

innenfor landings- og avgangsfasen (LTO-fasen, under 3000 fot over bakken). 

 

Utslippsverdien for et gitt luftfartøy fremkommer ved å multiplisere faktoren a med 

fartøyets antall motorer, som igjen multipliseres med fartøyets NOx-utslipp innenfor LTO-

fasen (Σ). 

 

Det er mulig å hente data som er nødvendig for utslippsberegningen fra ICAO (International 

Civil Aviation Organization) sin utslippsdatabase for regulerte motorer (det vil si der motor-

data er basert på ICAOs standardiserte LTO-syklus), og fra FOI (Totalförsvarets forsknings-

institut) i Sverige, for motorer som ikke reguleres av ICAO. Innrapportering av data til 

ICAO- og FOI-databasene gjøres av blant annet motorprodusentene i de landene der ERLIG-

modellen brukes (blant annet Sverige, Sveits og Storbritannia).  

 

Dersom det ikke kan hentes relevante data fra tilgjengelige databaser, skal luftfartøyeier/ fly-

selskap legge til grunn de faktorene som gjelder for motorer med høyeste kjente utslipps-

verdi, jf. § 3-19-8 annet ledd. Dermed gis de avgiftspliktige et motiv for å skaffe til veie mest 

mulig korrekt dokumentasjon. 

7.4 Sjablonmessig fastsatt faktor  

§ 3-19-6 tredje ledd angir det siste alternativet for beregning av avgift. Alternativet gjelder 

dersom det faktiske NOx-utslippet ikke er kjent, og der det ikke foreligger kildespesifikk 

utslippsfaktor. Avgiften skal da beregnes på bakgrunn av en sjablon som multipliseres med 

mengde forbrukt energivare. For utslippskilder som ikke kan benytte tabellen må første eller 

annet alternativ for avgiftsberegning benyttes.  

 

De enkelte konkrete sjablonene følger av § 3-19-9, og gjelder for ulike utslippskilder og ulike 

typer energivare.  

 

a. Motorer 

 

For motorer er faktorene differensiert etter maksimalt turtall, jf. § 3-19-9 første ledd. Det er 

satt faktorer for fire ulike turtallsgrupper, og det er motorens maksimale turtall som skal 

legges til grunn. Faktisk turtall under en enkeltreise har således ingen betydning. Faktorene 

ligger i øvre del av dette intervallet, for å gi incentiver til utslippsreduksjon. Det er antatt at 

turtallsgruppene kan benyttes for alle typer motorer. 
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b. Kjeler  

 

Utslippsfaktorene for kjeler varierer avhengig av hvilken type energivare som benyttes, 

driftsbetingelser og type kjel. Med «konvertert kjel», jf. bokstavene i) og k), menes eksi-

sterende oljekjel med ny gassbrenner.  

 

c. Turbiner 

 

Utslippsfaktorene for turbiner er avhengig av hvilken type energivare som brukes, drifts-

betingelser og type turbin. 

 

d. Fakler  

 

Utslippsfaktorene for fakler er avhengig av gassammensetning og type fakkel. 

 

Betegnelsen Sm3 (”standard kubikkmeter”) innebærer at kubikkmeter skal relateres til 

standardbetingelser, som er 15 °C og 1 atmosfære. Dette er den mest brukte internasjonale 

referansebetingelsen, og er helt nødvendig å benytte ved fastsettelsen av utslippet. Om 

denne ikke benyttes kan man ved å øke trykk og/eller senke temperatur redusere målt 

volum. 

 

e. Helikoptre  

 

På grunn av at motordata om helikoptre ikke finnes verken i ICAO- eller i FOI-databasene, 

og at det er vanskelig å fastsette en enkelt motoreffekt for helikoptre, beregnes NOx-utslipp 

fra helikoptre kun i henhold til en sjablonfaktor, som er på 6,67 kg NOx per tonn forbrukt 

energivare, jf. § 3-19-9 femte ledd.  

 

Faktoren er satt lik den faktoren som Statistisk sentralbyrå benytter ved beregning av utslipp 

fra helikopter for rapportering av NOx-utslipp i henhold til Gøteborgprotokollen. 

 

f. Jernbanekjøretøy 

 

For jernbanekjøretøy skal det legges til grunn et utslipp på 47 kg NOx pr. tonn forbrukt 

energivare, jf. § 3-19-9 sjette ledd. Denne faktoren er satt lik Statistisk sentralbyrås faktor for 

beregning av utslipp. 

8. Dokumentasjon for avgiftsberegning 

(jf. saf. § 3-19-10)  

 

Avgiftsberegningen må oppfylle de generelle bestemmelsene knyttet til hvilken informasjon 

som skal fremkomme av avgiftsregnskapet, jf. saf. § 5-8. Avgiftsregnskapet er utgangs-

punktet for Skatteetatens kontroll og må derfor innrettes på en slik måte at det er sporbart i 

ettertid. 
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8.1 Faktisk utslipp 

Etter § 3-19-10 første ledd skal virksomheter som innrapporterer og betaler avgift på grunn-

lag av faktisk utslipp, dokumentere beregningen. Eksempler på typer dokumentasjon etter 

dette alternativet er bekreftelse på at en måling på et fartøy er foretatt av et akkreditert 

klasseselskap eller bekreftelse fra Sjøfartsdirektoratet på at faktisk utslipp fra fartøyet er 

fastsatt av en aktør som har kompetanse til dette.  

8.2 Kildespesifikk utslippsfaktor  

§ 3-19-10 annet ledd oppstiller krav om at det ved bruk av kildespesifikk utslippsfaktor skal 

dokumenteres at denne er fastsatt etter Norsk Standard (NS) eller tilsvarende internasjonal 

standard.  

 

Et eksempel på en ”internasjonal standard” er det tidligere omtalte EIAPP-sertifikatet, med 

tilhørende NOx Technical File, som normalt utstedes for fartøy kjølstrukket etter 1. januar 

2000, og for eldre fartøy som har omarbeidet motor i henhold til IMOs NOx-krav. Doku-

mentasjon på at kildespesifikk faktor er fastsatt på bakgrunn av dataene i EIAPP-sertifikatet 

vil da være godkjent dokumentasjon for avgiftsberegning etter dette alternativet. 

 

Dersom verken Norsk Standard eller internasjonal standard kan benyttes som dokumenta-

sjon, skal kompetent myndighet verifisere benyttet faktor i henhold til myndighetens egne 

retningslinjer. 

 

a. Motorer  

 

§ 3-19-10 tredje ledd oppstiller dokumentasjonskrav for motorer hvor turtallet legges til 

grunn. I utgangspunktet skal motorens turtall bekreftes med sertifikat, men også annen 

dokumentasjon, som for eksempel bekreftelse fra produsent, kan legges til grunn dersom det 

er tilstrekkelig sannsynliggjort at bekreftelsen gir uttrykk for det reelle forhold. 

 

b. Lav-NOx-turbiner  

 

§ 3-19-10 femte ledd angir at beregning av utslipp fra lav-NOx-turbiner skal dokumenteres 

med sertifikat fra produsent, eller annen dokumentasjon som er verifisert av kompetent 

myndighet, som viser at turbinen er en lav-NOx-turbin. 

9. Avgiftsfritak – direkte utenriks fart, fiske og fangst i fjerne farvann   

(jf. stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav a, b og c og saf. § 3-19-11) 

9.1 Direkte utenriks fart 

Stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav a og c og saf. § 3-19-11 første ledd fastslår fritak for 

utslipp fra fartøy som går i direkte fart mellom norsk og utenlandsk havn, og luftfartøy som 

går i direkte fart mellom norsk og utenlandsk landingsplass. Bakgrunnen for avgiftsfritaket 

er at utslippsregnskapet som ligger til grunn for Gøteborgprotokollen ikke omfatter slike 

utslipp. Dersom vilkårene for fritaket er oppfylt, er utslipp fra hele farten fritatt for avgift. 

 

Det er en forutsetning for fritaket at det er tale om direkte fart. ”Direkte fart” er definert i  
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§ 3-19-3 bokstav g. Hvorvidt dette vilkåret er oppfylt for et luftfartøy, vil være enkelt å slå 

fast. Dersom luftfartøyet tar av fra norsk landingsplass, mellomlander på annen norsk 

landingsplass for så å fly til utenlandsk landingsplass, vil farten mellom de norske landings-

plassene være omfattet av avgiftsplikten, mens farten fra norsk til utenlandsk landingsplass 

vil være fritatt for avgift. Se § 3-19-2 annet ledd om hvilke deler av flygningen som omfattes 

av avgiftsplikten.  

 

De samme prinsippene gjelder for fartøy. Alle eventuelle utslipp fra mellomanløp til norsk 

havn vil være omfattet av avgiftsplikten, mens utslipp fra farten som går fra siste norske 

havn til utenlandsk havn vil være fritatt for avgift.  

 

Imidlertid vil et fartøy som i utgangspunktet går i direkte utenriks fart, men som underveis 

går inn til norsk havn for å ta om bord eller sette av los, likevel anses å gå i ”direkte utenriks 

fart”. Mellomanløpet i norsk havn vil med andre ord i disse tilfellene ikke omfattes av 

avgiftsplikten. Dette er begrunnet i sikkerhetshensyn, da det etter det opplyste er flere fartøy 

som benytter los enn de som har plikt til dette. Det har ikke vært tilsiktet av losvirksomhet 

skal få avgiftsmessige konsekvenser. 

 

Et fartøy anses ikke å være i direkte fart mellom norsk og utenlandsk havn dersom fartøyet 

driver fiske, fangst eller annen virksomhet i løpet av farten. ”Annen virksomhet” omfatter 

annen virksomhet fartøyet driver utover ordinær fart ut av eller inn i beskatningsområdet. I 

vurderingen av om et fartøy er i ”ordinær fart” er formålet med farten et sentralt moment. 

Når formålet for eksempel er ren gods- eller passasjertransport fra havn A til havn B, vil det 

være tale om ”ordinær fart”. Der farten i tillegg har et annet formål, som f.eks. sightseeing, 

forskning eller seismiske undersøkelser, vil det ikke lenger være tale om ordinær fart. 

Fartøyet vil i slike tilfeller drive ”annen virksomhet” underveis, og vilkåret for fritak er ikke 

oppfylt.  

 

Kravet til ”annen virksomhet” er ikke knyttet til fartøyets fysiske bevegelse. Et fartøy i fart 

mellom norsk og utenlandsk havn som må ankre opp i påvente av havneanløp er derfor 

fremdeles i ”direkte fart”, dersom formålet med farten er en ordinær transport av f.eks. gods 

eller personer. Det samme gjelder der fartøy får levert proviant, bunkers, medisiner, perso-

nell eller annet mens det ligger oppankret i påvente av havneanløp. Det avgjørende er at 

slike leveranser er en del av eller nødvendige for fartøyets ordinære fart mellom den norske 

og den utenlandske havnen. 

 

Avgiftsplikten omfatter som nevnt ikke utslipp fra fart mellom to utenlandske havner, fart 

mellom særdestinasjonene nevnt i definisjonen av innenriks fart, eller mellom utenlandsk 

havn og særdestinasjonene. Dette gjelder både for norskregistrerte og utenlandske fartøy, og 

uavhengig av fartøyets aktivitet underveis (se punkt 3.1 om avgiftspliktens stedlige virke-

område). 

 

Som det fremgår av punkt 3.1.1 over, omfatter fritaket for direkte utenriks fart også det ut-

slippet fartøyet har i norsk havn etter å ha ankommet fra den utenlandske havnen, dersom 

utslippet har en naturlig tilknytning til farten fra den utenlandske havnen. Dette vil gjelde 

ved for eksempel laste- eller losseoperasjoner, eller av- eller påstigning av personer i 

tilknytning til farten, uavhengig av hvor lang tid disse operasjonene tar.  
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Utslipp i havn ved planlagt landligge, som verfts- eller verkstedopphold, eller ved andre 

havneopphold uten tilknytning til farten fra den utenlandske havnen, faller utenfor fritaket. 

Dette utslippet er avgiftspliktig i henhold til § 3-19-2 første ledd bokstav a, som utslipp fra fart 

innenfor norsk territorialfarvann.  

9.2 Fiske og fangst i fjerne farvann 

Stortingsvedtaket § 2 første ledd b og saf. § 3-19-11 annet ledd gir fritak for utslipp fra fartøy 

som driver fiske og fangst i fjerne farvann. Begrepet ”fjerne farvann” er definert i § 3-19-3 

bokstav f som ”havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er 250 nautiske 

mil eller mer”. Det er bare det utslippet som skjer utenfor denne grensen som er fritatt for 

avgift. Utslipp som skjer innenfor grensen er omfattet av avgiftsplikten. Fritaket gjelder også 

dersom farten samtidig anses som innenriks fart, jf. § 3-19-2 første ledd bokstav b.  

 

Regelverket skal forstås slik at utslipp fra fartøy som går ut fra norsk havn og driver fiske 

eller fangst i fjerne farvann, omfattes av fritaket i § 3-19-11 annet ledd, selv om fartøyet 

deretter anløper havn på Svalbard. Fartøyet skal i dette tilfellet betale avgift kun for farten 

fra norsk havn og frem til grensen for fjerne farvann (se også punkt 3.1). 

9.3 Vilkår for fritak 

§ 3-19-11 tredje ledd oppstiller som vilkår for fritak at det kan fremlegges relevant doku-

mentasjon. Relevant dokumentasjon vil være oppfylt ved kopi av loggbok eller lignende som 

viser fartøyets navn, nasjonalitet, bestemmelsessted og mengde forbrukt energivare til 

henholdsvis avgiftspliktig og avgiftsfri bruk.  

9.4 Gjennomføring av fritak 

§ 3-19-11 fjerde ledd angir hvordan fritaket skal føres i særavgiftsmeldingen. Virksomheter 

som har både avgiftspliktige og avgiftsfrie utslipp, skal føre den totale mengden utslipp i 

meldingen. Avgiftsfrie utslipp føres uten avgift, det vil si med 0-sats. 

10. Avgiftsfritak – utslippsenheter omfattet av miljøavtale med staten  

(jf. stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav d og saf. § 3-19-12)  

 

Det gis fritak for avgift på utslipp av NOx fra utslippsenheter som omfattes av miljøavtale 

med staten om gjennomføring av NOx-reduserende tiltak i samsvar med et fastsatt miljømål.  

 

Den første miljøavtalen ble inngått 14. mai 2008 mellom staten v/ Miljøverndepartementet og 

14 næringsorganisasjoner. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) traff 16. juli s.å. vedtak om ikke å 

reise innsigelser mot avgiftsfritaket som ble oppnådd som følge av avtalen. Avtalen utløp 31. 

desember 2010.  

 

Den 19. mai 2011 ble ny miljøavtale godkjent av ESA, og trådte i kraft fra dette tidspunktet. 

Avtalen gjelder til og med 2017, og mekanismene fra den første avtalen videreføres i det alt 

vesentlige. For nærmere informasjon om miljøavtalen viser vi til NOx-fondets nettsider, 

www.nho.no/nox.   

 

Vilkårene for fritaket for miljøavtale med staten reguleres av saf. § 3-19-12. Avgiftsfritaket 

gjelder fra og med tidspunktet for tilslutning til miljøavtalen, jf. § 3-19-12 annet ledd. Tids-
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punktet for tilslutning er den datoen tilslutningsbevis er utstedt fra NOx-fondet. Grunnlaget 

for fritak skal dokumenteres ved tilslutningsbeviset, og kopi av dette skal oversendes skatte-

kontoret, jf. § 3-19-12 fjerde ledd. 

 

Virksomhetenes enkelte utslippsenheter – det enkelte fartøy osv. – må spesifikt være til-

sluttet avtalen for å omfattes av avgiftsfritaket. Det er ikke tilstrekkelig at bare virksomheten 

som sådan er tilsluttet, dersom det ikke samtidig fremgår hvilke konkrete enheter som 

inngår. 

 

Dette fremgår av ordlyden i § 3-19-12 første ledd: «Utslipp fra enheter som er omfattet av 

«Miljøavtale om reduksjon av NOx-utslipp (…)» (vår understrekning). Det er altså enheten 

som sådan fritaket gjelder for, og som derfor må være klart identifisert. Dette har vært gjel-

dende forståelse helt fra inngåelsen av den første miljøavtalen i 2008, og har vær konsekvent 

praktisert fra avgiftsmyndighetene.  

 

Dette er og lagt til grunn ved utformingen av tilslutningserklæringen til dagens miljøavtale 

(siste side): «Har bedriften skip (eventuelt rigger) som skal tilsluttes fondet må det spesifi-

seres i et eget vedlegg med navn på skip og IMO-nummer for at virksomheten skal ha rett til 

avgiftsfritak for alle enheter» (vår understrekning). 

 

Ved eventuelt tilbakekall av tilslutningsbevis skal virksomheten umiddelbart gi skatte-

kontoret melding om dette, jf. § 3-19-12 femte ledd. 

 

For virksomheter tilsluttet avtalen senest 1. juli 2011, gjelder avgiftsfritaket fra 1. januar 2011, 

jf. § 3-19-12 annet ledd, for de utslippsenhetene den enkelte virksomhet har oppgitt at skal 

omfattes. Skattekontoret refunderer etter søknad avgift innbetalt for perioden 1. januar til og 

med 30. juni 2011. Den enkelte refusjonsberettigede virksomhet må med andre ord selv søke 

skattekontoret om refusjon. Kopi av tilslutningsbevis må vedlegges som dokumentasjon, 

samt hvilke fartøy/utslippsenheter som er tilsluttet. 

 

Avgiftsfritaket gis på vilkår av at Miljødirektoratet godkjenner gjennomføringen av avtale-

forpliktelsen for det enkelte år, jf. § 3-19-12 tredje ledd. I de tilfeller Miljødirektoratet ikke 

godkjenner gjennomføring av avtalen skal avgift som det er gitt fritak for innrapporteres og 

betales innen 18. juli påfølgende år. Dersom kun deler av forpliktelsen godkjennes, skal 

fritaket gjelde for den prosentvise andelen av den årlige reduksjonsforpliktelsen som anses 

oppfylt.  

 

Virksomheter omfattet av fritaket for miljøavtale med staten skal fortsatt levere kvartalsvise 

særavgiftsmeldinger, der avgiftspliktig mengde NOx-utslipp fremkommer, jf. skfvf. § 8-4-2 

tredje ledd. Avgiftsbeløpet for avgiftspliktige enheter omfattet av fritaket skal imidlertid 

føres som 0, jf. skfvl. § 8-4 tredje ledd. Eventuelle endringer av virksomhetens organisato-

riske og andre forhold nevnt i skfvl. § 8-14 av betydning for avgiften skal meldes til skatte-

kontoret på vanlig måte, jf. skfvl. § 8-12 annet ledd. 
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11. Dispensasjon fra avgiftsplikten  

(jf. stortingsvedtaket § 4) 

 

Skattekontoret kan etter søknad frita for eller sette ned avgiften dersom det oppstår enkelt-

tilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da stortingsvedtaket ble truffet, og når av-

giften i det spesielle enkelttilfellet etter skattemyndighetenes syn får en utilsiktet virkning. 

Bestemmelsen oppstiller med andre ord to vilkår som begge må være oppfylt, og 

dispensasjonsadgangen er som en følge av dette snever.  

 

Det følger av St.prp. nr. 1 (1985-86) s. 24-25, som gir en generell omtale av dispensasjons-

fullmakten på særavgiftsområdet, at blant annet økonomiske, sosiale, helsemessige, nærings-

politiske eller lignende forhold ikke tillegges vekt i vurderingen av om vilkårene for 

dispensasjon er oppfylt. Dette er også lagt til grunn i fast forvaltningspraksis, både for NOx-

avgiftens og for andre særavgifters vedkommende. 

12. Registreringsplikt – representant for utenlandsk virksomhet 

(jf. saf. § 3-19-13 og § 5-2 bokstav c) 

 

Utenlandsk eier av avgiftspliktige fartøy og luftfartøy som ikke har forretningssted eller 

hjemsted i Norge, pålegges ikke å registrere seg i Norge. Slike virksomheter skal betale avgift 

ved representant, for sin avgiftspliktige fart i Norge, jf. § 3-19-13 første ledd. Representanten 

er registreringspliktig, jf. saf. § 3-19-13 og § 5-2 bokstav c.  

 

Ved ankomst til Norge skal fører av utenlandsk fartøy og luftfartøy gjøre skattekontoret opp-

merksom på hvilken representant som skal betale avgiften, jf. § 3-19-13 annet ledd. Dersom 

fartøyet er omfattet av fritaket for miljøavtale med staten, skal tilslutningsnummer for 

tilslutning til NOx-fondet oppgis.  

 

Fartøys- og luftfartøyseier og representanten er solidarisk ansvarlige for avgiften, jf. § 3-19-13 

siste ledd. Representantens plikter og ansvar må imidlertid følge av et klart rettslig grunnlag, 

fortrinnsvis skriftlig avtale, mellom representant og vedkommende utenlandske eier. En 

representant kan for eksempel påta seg ansvar for all fart den utenlandske eier har i Norge, 

eventuelt kun for et begrenset antall fartøy og/eller i en begrenset periode. 

 

Verken agenter eller andre blir automatisk pålagt ansvar som representant for utenlandske 

eiere av avgiftspliktige fartøy. 

 

Det underliggende avtalegrunnlaget mellom representant og utenlandsk eier må oppbevares 

i representantens avgiftsregnskap, slik at Skatteetaten ved en eventuell kontroll kan kontrol-

lere at representanten har innberettet korrekt avgift i henhold til hva vedkommende har 

forpliktet seg til overfor den utenlandske eieren.  

 

Registrerte representanter har de samme rettigheter og plikter overfor Skatteetaten som 

andre registrerte virksomheter. 

13. Registreringssted 
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(jf. saf. § 5-4) 

 

Registrering skal skje ved skattekontoret.  

14. Skattleggingsperiode 

(jf. skfvf.§ § 8-4-1 første ledd og 8-4-2 tredje ledd)  

 

Registrerte avgiftspliktige virksomheter skal sende særavgiftsmelding til skattekontoret 

innen den 18. i måneden etter utløpet av det kvartal utslippet fant sted, jf. skfvf. § 8-4-2 tredje 

ledd.  

15. Avgiftsregnskap 

(jf. saf § 5-8) 

 

Kravene til regnskap i saf. § 5-8 må leses i sammenheng med kravene til dokumentasjon for 

fritak, jf. den generelle bestemmelsen i saf. § 2-8. I tillegg skal det fremkomme av avgifts-

regnskapet at de øvrige kravene til dokumentasjon i forskriften kapittel 3-19 er oppfylt. 

16. Betaling, renteberegning og sikkerhetsstillelse 

Lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalings-

loven, heretter ”sktbl”) og forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring 

av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften, heretter ”sktbf”) inneholder bl.a. regler 

om forfall, betaling, renteberegning og sikkerhetsstillelse.  

16.1 Forfall og betaling 

(jf. sktbl. kapittel 9 og 10 med tilhørende forskrifter) 

 

Sktbl. kapittel 9 har regler om betalingsmåter og hva som anses som rettidig betaling.  

 

Sktbl. kapittel 10 har regler om forfall. For virksomheter som er registrert som særavgifts-

pliktige fremgår det av sktbl. § 10-40 at innenlands særavgift forfaller til betaling samme dag 

som det skal leveres særavgiftsmelding, jf. skfvl. § 8-4 første ledd. Bestemmelser om forfall 

for særavgifter som påløper ved innførsel, fremgår av sktbl. § 10-41. 

 

Sktbl. kapittel 10 inneholder for øvrig bestemmelser om forfall for endringsvedtak og an-

svarskrav, samt regler om ubetinget betalingsplikt selv om et vedtak er påklaget og lignende.  

16.2 Renteberegning 

(jf. sktbl. kap. 11 og sktbf. kap. 11) 

 

I skattebetalingsloven hjemles fire rentetyper; forsinkelsesrente, jf. sktbl. § 11-1, etterbe-

regningsrente jf. sktbl. § 11-2, rente ved forsinket tilbakebetaling, jf. sktbl. § 11-3 og tilbake-

betalingsrente, jf. sktbl. § 11-4. 

 

Renter ved forsinket betaling etter sktbl. § 11-1 skal beregnes av krav som ikke betales innen 

forfall og løper frem til betaling skjer. Etterberegningsrente i tråd med lovens § 11-2 skal også 

inngå i beregningen av forsinkelsesrente, når et hovedbeløp og renter ikke blir betalt innen 
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fastsatt frist. Selv om avgift ikke blir fastsatt i rett tid pga. forsinket innlevert særavgifts-

melding, skal renter likevel fastsettes i tråd med sktbl. § 11-1 med utgangspunkt i ordinært 

forfall. Dette fremgår av sktbf. § 10-40-3.  

 

Renter av økning ved vedtak om endring/egenretting (etterberegningsrente) etter sktbl.  

§ 11-2 skal beregnes av økning i avgift som fastsettes ved vedtak om endring mv. Rentene 

løper fra kravene opprinnelig skulle ha vært betalt og frem til det treffes vedtak om økning.  

 

Renteberegning etter § 11-2 skjer ved korrigering av en tidligere fastsettelse, enten etter ini-

tiativ fra den avgiftspliktige eller Skatteetaten. Det samme er tilfelle når det ikke er skjedd en 

tidligere fastsettelse, f.eks. i smuglingstilfeller som avdekkes ved en regnskapskontroll. Ved 

tilbakebetaling av for mye betalt avgift etter forfallsfristen, skal det etter sktbl. § 11-3 ytes 

rentegodtgjørelse fra dette forfallet og frem til tilbakebetaling skjer. 

 

Ved tilbakebetaling av for mye betalt avgift som følge av vedtak om endring mv. etter 

sktbl. § 11-4, skal det ytes rentegodtgjørelse fra betaling fant sted frem til forfall for tilbake-

betalingen. 

 

Ordinære refusjoner etter søknad innebærer at et nytt faktum er oppstått (for eksempel at 

nye dokumenter legges fram for Skatteetaten), og innebærer ikke en korrigering av en 

tidligere uriktig fastsettelse. I slike tilfeller gis det som hovedregel ikke rentegodtgjørelse. 

 

Satsene for de ulike rentebestemmelsene reguleres av sktbl. § 11-6. Satser knyttet til forsinket 

betaling og tilbakebetaling følger forsinkelsesrentesatsen som vurderes hvert halvår. Øvrige 

satser reguleres årlig med bakgrunn i styringsrenta.  

16.3 Beløpsgrenser for betaling og tilbakebetaling 

(jf. sktbl. § 10-4 og sktbf. § 10-4-1 første ledd bokstav b og annet ledd, samt §§ 10-4-2,10-4-3  

og 10-4-4) 

 

Det er fastsatt beløpsgrenser for betaling og tilbakebetaling av krav. Beløpsgrensene gjelder 

pr krav eller pr termin, avgiftsspesifikasjon eller deklarasjon. Hovedregelen er at toll og 

avgift under 100 kroner ikke skal betales eller tilbakebetales. Det er enkelte unntak fra denne 

beløpsgrensen når det gjelder betaling av krav som påløper ved innførsel. Forsinkelsesrenter 

har en beløpsgrense på 50 kroner. 

16.4 Sikkerhetsstillelse 

(jf. sktbl. § 14-21 annet ledd)  

 

Sktbl. § 14-21 annet ledd angir at skattekontoret ved registrering eller senere, kan kreve at 

virksomheten stiller sikkerhet for fremtidig skyldig avgift.  

 

Av sktbf. § 14-21-2 fremgår vurderingskriteriene for når sikkerhet skal kreves. I hovedsak 

skal sikkerhet kreves ved overtredelse av forfallsbestemmelsene eller ved annen overtredelse 

av avgiftsbestemmelsene, der virksomheten har uoppgjorte restanser mht skatter, avgifter 

eller toll, eller der virksomheten, styret eller ledelsen ikke kan anses kredittverdig.  
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Det tilkommer skattekontoret å foreta en vurdering av virksomhetens kredittverdighet. I 

første rekke stilles det krav til økonomisk soliditet og likviditet. Ordningen med egenfast-

setting bygger på et tillitsforhold mellom Skatteetaten og virksomheten. En vurdering av 

tilliten vil derfor være grunnleggende for en vurdering av virksomhetens kredittverdighet. 

Tilliten vurderes i forhold til betalingsvilje, betalingsevne, overholdelse av skatte-, toll- og 

avgiftsregelverket m.v., samt skattekontorets inndrivelsesmuligheter. 

 

Der sikkerhet kreves, skal den til enhver tid dekke avgiftskravet for to skattleggingsperioder 

med utgangspunkt i de to periodene som har høyest avgiftsbelastning siste 12 måneder. 

Sikkerhet skal stilles i form av selvskyldnerkausjon fra bank eller tilsvarende jf. sktbf. § 14-

21-2 tredje ledd, jf. § 14-20-4 annet ledd. Stilt sikkerhet kan reduseres dersom virksomheten 

med utgangspunkt i ovenstående, dokumenterer at sikkerhetens størrelse er satt for høyt. 

17. Avgiftskoder og utfylling av Skattemelding for særavgifter (blankett RF-1326)   

(jf. skfvf. § 8-4-2 tredje ledd)  

 

Ved deklarering av avgift på utslipp av NOx skal det på særavgiftsmeldingen benyttes 

følgende avgiftstyper og avgiftsgrupper:  

 

Type  Gruppe Avgift Avgiftsomfang  Enhet  Sats i 

kroner  

NX  100  Utslipp fra fiske og fangst kg 21,59 

 200  Utslipp fra skipsfart kg 21,59 

 210  Utslipp fra luftfart  kg 21,59 

 220  Utslipp fra jernbanedrift kg 21,59 

 300  Utslipp fra industri og bergverk kg 21,59 

 900  Utslipp fra annen type virksomhet  kg 21,59 

NO 100  Utslipp fra petroleumsvirksomhet kg 21,59 

 

Avgiftstypene skrives alltid i kolonne 13 og avgiftsgruppene i kolonne 14, jf. 

særavgiftsmeldingen.  

Tilleggskoder 

Avgiftsfritak skal også deklareres på særavgiftsmeldingen, men med en tilleggskode fra 00 

til 99. For nitrogenoksider (NOx) er det følgende tilleggskoder:  

 

22 Utslipp fra fart mellom norsk og utenlandsk havn eller lufthavn, 

23 Utslipp fra fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann,  

35 Fritak for virksomheter med miljøavtale med staten 

Fritak  

Alle de nevnte kodene er fritakskoder. Disse skal oppgis i særavgiftsmeldingen, ut for riktig 

avgiftstyper og avgiftsgrupper, med antall enheter, men det skal ikke beregnes avgift. Det 

gjøres oppmerksom på at enkelte fritak bare gis etter søknad til skattekontoret og kan ikke 

føres på den terminvise meldingen med tilleggskode.   

Annet om utfylling av særavgiftsmeldingen 
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Ved utfylling av særavgiftsmeldingen skal alle bevegelser i tilknytning til virksomhetens 

avgiftspliktige utslipp synliggjøres. Nettoføring, hvor kun avgiftsbeløpet som skal betales 

fremkommer, skal ikke skje. 

 

18. ELSÆR – elektronisk innrapportering av særavgiftsmeldinger 

 

Fra 1. september 2011 ble det åpnet for elektronisk innrapportering av særavgifter. Dette er 

et tilbud til alle registrerte særavgiftspliktige. 

 

Innlogging gjøres gjennom Altinn, og tilgang til tjenesten krever innlogging med minimum 

sikkerhetsnivå 2. I tillegg må du ha rollen: 

 

 Regnskapsmedarbeider  

 Tilgang til regnskapsrelaterte skjemaer og tjenester 

 

Daglig leder eller andre med denne rollen kan delegere denne rollen til aktuelle ansatte. For 

utfyllende informasjon om delegering av rettigheter i Altinn, kontakt Altinn brukerservice, 

eller se:  

 

https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg 

 

Vi viser for øvrig til brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsmeldinger, 

som er tilgjengelig ved innlogging på Altinn. 

https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg

