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 Innledning 

Denne kodeveilederen er utarbeidet for bruk av avgiftspliktige kunder, som er registrert hos 
Skatteetaten (registrerte virksomheter), ved egenfastsetting og innrapportering av særavgifter, og for 
saksbehandlere i Skatteetaten. Veilederen blir publisert på skatteetaten.no og revidert ved endringer i 
satser og/eller kodeverk. Uavhengig av denne veilederen er brukerne, til enhver tid, avhengig av å 
kjenne til gjeldene regelverk og tilhørende prosedyrer. Hjelpemiddel i denne sammenheng vil, være 
informasjon publisert under "Avgifter" på skatteetaten.no. 
   
Slik vår løsning for avgiftsfastsettelse, (Elsær 2.0 og Avgiftsweb (internt)) er bygd opp, er koder en 
forutsetning for å fastsette avgiftene. Kodene er nødvendige for selve fastsettelsen av avgiftene, og 
danner også grunnlag for å kunne ta ut rapporter om de dataene som er fastsatt i løsningen. Det er 
derfor opprettet noen flere koder enn det som strengt tatt er nødvendig for selve fastsettelsen, og det 
er forsøkt etablert et visst system ved valg av kodene slik at de gir ekstra informasjon til bruk i 
rapporter. 
 
Skatteetaten fastsetter kodene, og disse skal benyttes i henhold til gjeldende regelverk.  
 
Det er tre typer koder, avgiftstypekoder (to bokstaver), avgiftsgruppekoder (tre siffer) og tilleggskoder 
(to siffer). 
 
For registrerte virksomheter som ikke legger varene inn på godkjent lokale, oppstår avgiftsplikten ved 
innførselen, jf. saf § 2-1 første ledd bokstav b. Disse virksomhetene skal fastsette avgift for varene på 
ordinær måte via særavgiftsmelding, jf. sktfvl. § 8-4 og sktfvf. § 8-4-1 til 8-4-2. Dette betyr at 
registrerte virksomheter ikke skal fastsette særavgifter via TVINN. 
 

Skatteleggingsperioder for registrerte virksomheter 
De fleste særavgiftstyper har skattleggingsperioder på 1 måned med forfall den 18. i påfølgende 
måned. Avgift på NOx har skattleggingsperiode på 3 måneder med forfall den 18 i påfølgende 
måned, mens avgift på elektrisk kraft, avgift på trafikkforsikringer, avgift på viltlevende marine 
ressurser og avgift på produksjon av fisk har skattleggingsperiode på 3 måneder, men med forfall 1 
måned og 18 dager etter. Rapporteringsfrist og forfall er sammenfallende. 

 Avgiftstypekode 

Dette er koden for avgiftstypen, vanligvis hva som er avgiftsgrunnlaget. Koden består av to store 
bokstaver, f.eks. BE for bensinavgift, TO for tobakksavgift. Denne koden angir hvilken avgift som 
omhandles. Slike koder endres ikke så lenge det er samme typen vare det kreves avgift av. Denne 
koden er den oppdelingen av avgiftene som følger med fra fastsettelsen til regnskap- og 
innkrevingssystemet SIAN. Avgiftstypen er i hovedsak knyttet til Stortingets avgiftsvedtak. 

 Avgiftsgruppekode 

Koden for avgiftsgruppe er tre sifre som følger etter typekoden. Oppdelingen i ulike avgiftsgrupper 
innenfor den enkelte avgiftstypen er først og fremst begrunnet med at det i mange tilfeller er 
nødvendig med en oppdeling av vareomfanget med ulike satser innenfor samme avgift. Denne 
oppdelingen følger ikke med til SIAN. 
 
Det må alltid oppgis en kode for avgiftstype og en kode for avgiftsgruppe. Noen avgifter har bare en 
sats, og det er ikke behov for en nærmere oppdeling. Men det må likevel være en gruppekode med 
tre siffer i tillegg til koden for avgiftstype. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/rapportere/skattemelding-for-saravgifter/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/
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For noen avgifter er det foretatt oppdelinger innenfor en og samme sats for å kunne ta ut mer 
spesifiserte rapporter enn det som ellers ville være mulig. Et eksempel på oppdeling av statistiske 
hensyn er gruppekodene for avgiften på alkohol, der f.eks. drikkevarer som er brennevinsbaserte og 
som bare har en sats, likevel er delt opp i flere grupper slik at vi kan skille mellom f.eks. 
brennevinsbasert "rusbrus" og sterkt brennevin. 

 Tilleggskode 

Det er også fastsatt tilleggskoder. Dette er tosifrede koder som brukes når den avgiftspliktige skal 
egenfastsette og innrapportere for eksempel uttak til ulike former for avgiftsfri bruk. Dette gjelder 
avgiftsfritak gitt i avgiftsvedtaket eller evt. i forskriften.  Tilleggskodene skal benyttes for å gi et riktig 
"bilde" av de avgiftspliktiges særavgiftsregnskap og en riktig statistikk. De fleste tilleggskoder har 
faktor 0, mens enkelte har faktor -1 (fradrag av tidligere innbetalt avgift) og faktor (+) 1. 
 
Utenom dette har vi tilleggskode 99 for manko. Dette er en kode for at det skal være mulig å føre 
manko i Særavgiftsmeldingen. Denne koden har derfor faktor 1 slik at det påløper full avgift.   
 
Tilleggskodene kan være knyttet til en eller flere avgiftsgrupper under samme avgiftstype.  

4.1 Tilleggskoder som gjelder flere/alle avgiftene 

Det finnes tilleggskoder som er gjennomgående og gjelder samme fritak i alle eller flere av avgiftene.  
 
Disse tilleggskodene er: 
Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til ambassader, utenlandske diplomater og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet  

0 

12 levert til NATO og/eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjo-

nale avtaler, herunder Partnerskap for fred 

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken    0 

20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen)   0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen    0 

22 levert til bruk om bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart (også som proviant 

mv. eller for salg)    

0 

23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann   0 

26 levert til bruk i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturfore-

komster i havområder utenfor norsk territorialgrense   

0 

27 levert til fly (noe ulik ordlyd fra avgift til avgift)   0 

28 lagt inn på tollager   0 

30 overført til andre registrerte for samme avgift, jf. særavgiftsforsk. § 2-2 0 

31 andel biodiesel i oljen/bioetanol i bensinen/biogass i naturgassen/biogass i LPG (må 

oppgis i antall liter/kg biodrivstoff) 

0 

39 levert til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag 0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur til virksomhetens godkjente lokale   -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale), som ble levert avgiftsfritt 0 

58 levert til skinnegående transport (og trolleybuss)  0 
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Nr. Beskrivelse Faktor 

60 levert som råstoff til ervervsmessig framstilling av varer/i industriell virksomhet 

(kan ha litt ulik ordlyd fra avgift til avgift, teksten er tilpasset den aktuelle avgiften) 

0 

99 manko   1 

 
Alle de forannevnte kodene, unntatt kode 50, 51 og 99, er fritakskoder. Disse skal oppgis i 
Særavgiftsmeldingen med riktige avgiftstyper, avgiftsgrupper og 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. 
 
Kode 50 – returer 
Varer kommet i retur til den registrerte avgiftspliktiges lager, skal også oppgis i Særavgiftsmeldingen 
med riktig avgiftstype, avgiftsgruppe og antall enheter. Her må det i tillegg oppgis hvilken 
skattleggingsperiode den returnerte varen ble levert ut fra avgiftspliktiges lager. 
Varen kan ha blitt levert med annen avgiftssats enn den som gjelder i skattleggingsperioden 
varen returneres avgiftspliktiges lager. Antall enheter skal her multipliseres med gjeldende 
sats for den skattleggingsperioden varen ble utlevert. Beløpet som blir beregnet skal trekkes 
fra i meldingen. 
 
Kode 51 - returer som ble levert avgiftsfritt 
Varer som ble levert avgiftsfritt og kommer i retur til den registrerte avgiftspliktiges lager, 
må ha egen kode fordi det ikke skal trekkes fra avgift i dette tilfelle. Denne koden får samme 
funksjon som fritakskoder. 
 
Kode 99 – manko 
Manko på lageret er ifølge regelverket avgiftspliktig, og det skal beregnes avgift på vanlig 
måte. For å kunne skille eventuell oppgitt manko fra vanlig uttak fra godkjent lokale, skal 
dette oppgis med egen tilleggskode. 

 Sats 

I kolonnen sats, se tabellene under punkt 7, ligger den til hver tid gjeldende sats. Satsen er oppgitt i 
kroner, om annet ikke er nærmere beskrevet i tilknytning til den enkelte tabell. Ved søknad om 
refusjon må sats for den perioden det søkes refusjon for benyttes, jf. stortingets avgiftsvedtak. 

 Mer om bruken av kodene 

Annet om utfylling av Særavgiftsmeldingen 

Ved utfylling av Særavgiftsmeldingen skal alle bevegelser i tilknytning til virksomhetens 
godkjente lokale synliggjøres. Alle uttak og innlegg av betydning for avgiftsplikten skal føres 
med relevant tilleggskode. Nettoføring hvor kun avgiftsbeløpet som skal betales fremkommer, skal 

ikke skje. 

Fritak som gjennomføres både som direkte fritak og som refusjon 

Ved direkte fritak på ordinære innberetninger bruker de registrerte avgiftspliktige tilhørende 
tilleggskoder. Når slike fritak løses gjennom søknad om refusjon, må saksbehandler i Skatteetaten 
benytte de gjeldende kodene (avgiftstype og gruppe) — i samsvar med myndighetsvedtaket. 

Fritak som kun gjennomføres som refusjon 
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Fritak som i forskrift eller annet regelverk er vedtatt bare å skulle gjennomføres som refusjoner, har 
egne gruppekoder. Disse gruppekodene kan kun benyttes av Skatteetaten ved saksbehandling av 
søknad om refusjon. 
 
Elsær 
De registrerte særavgiftspliktige skal benytte Elsær (den elektroniske rapporteringsløsningen for 

Særavgiftsmeldingen), ved egenfastsetting av særavgifter. 
  
Elsær skal ikke benyttes ved søknad om refusjon. Refusjonssøknad som gjelder særavgifter skal 
sendes Skatteetaten (m/tilhørende dokumentasjon) ved å benytte "kontaktskjema", se 

skatteetaten.no. 

 Nærmere om de enkelte avgiftene 

7.1 Avgift på alkohol 

Det er avgift på all alkoholholdig drikke over 0,7 volumprosent alkohol, som blir innført til Norge eller 
produsert i Norge. Det er også avgifter på drikkevareemballasje. 
 
Ved rapportering av avgift på alkohol skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes avgiftstype 
OL/BV og avgiftsgruppene 201 – 804. I tillegg skal det rapporteres avgifter på drikkevareemballasje 
med henholdsvis type MG/MB/MP/MA og GG/GB/GP/GA, samt gruppe i tabellen. 
 
Ved utfylling av Særavgiftsmeldingen skal alle bevegelser i tilknytning til virksomhetens 
godkjente lokale synliggjøres. Alle uttak og innlegg av betydning for avgiftsplikten skal føres 
med relevant tilleggskode. 
 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Enhet 
2 

Sats 

OL 201 alkohol øl over 0,7 t.o.m. 2,7 volum % liter - 3,40 

 301  øl over 2,7 t.o.m. 3,7 volum % liter - 12,79 

 401  øl over 3,7 t.o.m. 4,7 volum % liter - 22,15 

 720  øl f.o.m. 15 t.o.m. 22 volum % liter volum 
% 4,95 

 730  øl over 4,7 og under 15 volum % liter volum 
% 4,95 

 801  øl over 3,7 t.o.m. 4,7 volum %, 
småskalaproduksjon — t.o.m. 50 000 
liter årlig 

liter - 

17,72 

 802  øl over 3,7 t.o.m. 4,7 volum %, 
småskalaproduksjon — volum over 50 
000 t.o.m. 100 000 liter årlig 

liter - 

18,83 

 803  øl over 3,7 t.o.m. 4,7 volum %, 
småskalaproduksjon — volum over 100 
000 t.o.m. 150 000 liter årlig 

liter - 

19,94 

 804  øl over 3,7 t.o.m. 4,7 volum %, 
småskalaproduksjon — volum over 150 
000 t.o.m. 200 000 liter årlig 

liter - 

21,04 

 512  vin over 0,7 t.o.m. 2,7 volum % liter - 3,40 

 513  vin over 2,7 t.o.m. 3,7 volum % liter - 12,79 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/rapportere/soke-refusjon-av-saravgifter/
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Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Enhet 
2 

Sats 

BV 514 alkohol vin over 3,7 t.o.m. 4,7 volum % liter - 22,15 

 515  vin over 4,7 t.o.m. 10 volum % liter volum 
% 4,95 

 516  vin over 10 t.o.m. 15 volum % liter volum 
% 4,95 

 517  vin over 15 t.o.m. 22 volum % liter volum 
% 4,95 

 610  brennevin over 0,7 t.o.m. 4,7 volum % liter volum 
% 8,45 

 620  brennevin over 4,7 t.o.m. 10 volum % liter volum 
% 8,45 

 630  brennevin over 10 t.o.m. 15 volum % liter volum 
% 8,45 

 640  brennevin over 15 t.o.m. 22 volum % liter volum 
% 8,45 

 650  brennevin over 22 volum % liter volum 
% 8,45 

 801   sider og mjød (og annen gjæret 
alkoholholdig drikk) over 3,7 t.o.m. 4,7 
volumprosent, småskalaproduksjon — 
t.o.m. 50 000 liter årlig 

liter - 

17,72 

 802  sider og mjød (og annen gjæret 
alkoholholdig drikk) over 3,7 t.o.m. 4,7 
volumprosent, småskalaproduksjon — 
volum over 50 000 t.o.m. 100 000 liter 
årlig 

liter - 

18,83 

 803  sider og mjød (og annen gjæret 
alkoholholdig drikk) over 3,7 t.o.m. 4,7 
volumprosent, småskalaproduksjon — 
volum over 100 000 t.o.m. 150 000 liter 
årlig 

liter - 

19,94 

 804  sider og mjød (og annen gjæret 
alkoholholdig drikk) over 3,7 t.o.m. 4,7 
volumprosent, småskalaproduksjon — 
volum over 150 000 t.o.m. 200 000 liter 
årlig 

liter - 

21,04 

 945  denaturert teknisk etanol liter - 0 

 951  udenaturert teknisk etanol til høyskoler 
og universiteter 

liter - 
0 

 952  udenaturert teknisk etanol til 
laboratorier, sykehus og blodbanker 

liter - 
0 

 953  udenaturert teknisk etanol til bruk som 
råstoff eller hjelpemiddel ved vareprod. 

liter - 
0 

 954  udenaturert teknisk etanol — legemidler liter - 0 

 

 

  



   Kodeveileder særavgifter 2023 

 

 

 Side 8 av 45   

Tilleggskoder for OL og BV  

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0 

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred  

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 

20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 

22 levert som proviant mv. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i 
utenriks fart 

0 

28 lagt inn på tollager 0 

30 overført til andre registrerte avgiftspliktige for de aktuelle drikkevarene og 
emballasjetypene 

0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

60 råstoff eller hjelpemidler ved vareproduksjon 0 

75 teknisk etanol (etylalkohol med avgift) 1 

99 manko 1 

 
Stortingets avgiftsvedtak gjelder all alkoholholdig drikk uansett type. Det er likevel opprettholdt et 
skille med hjelp av forskjellige typekoder mellom øl og brennevin og vin mv. Dette er gjort for å kunne 
ta ut opplysninger om salget av de ulike produktene hver for seg. For denne avgiften skjer det også 
en regnskapsmessig oppdeling i reskontro mellom avgift på øl og avgift på brennevin og vin mv. 
 
Det skilles også mellom alkoholholdig drikk og alkohol til teknisk bruk (teknisk etanol), selv om 
Stortingets avgiftsvedtak omfatter all alkohol. Det er likevel fastsatt egne forskriftsbestemmelser for 
teknisk etanol og utarbeidet eget årsrundskriv. Men kodene for alkoholholdig drikk og teknisk alkohol 
med avgift er hovedsakelig de samme, og produktene kan også være de samme. Det er i disse 
tilfellene bruken som avgjør om det er teknisk etanol eller alkoholholdig drikk. 

Særskilte koder for teknisk etanol 

Det kan leveres teknisk etanol både med og uten avgift. Men det er et krav at også de avgiftsfrie 
leveringene innrapporteres på Særavgiftsmeldingen. Det er derfor opprettet egne gruppekoder for 
slike leveringer. Avgiftssatsen er da 0. 
 

• Når teknisk etanol leveres uten avgift, brukes følgende gruppekoder: 

Gruppekode 945 Denaturert teknisk etanol 

Denne koden brukes for leveranser av denaturert etanol. Slik etanol er avgiftsfri. Det er ikke krav om 
at brukerne må være registrert. 

Gruppekode 951 Udenaturert teknisk etanol levert til vitenskapelige og statlige høyskoler og 
universiteter til slik bruk som skatteregionen har godkjent 

Denne koden brukes ved leveranser av udenaturert teknisk etanol uten avgift til brukere som er 
registrert i skatteregionen som avgiftsfri bruker av teknisk etanol.  

Gruppekode 952 Udenaturert teknisk etanol levert til laboratorier, sykehus og blodbanker 

Denne koden brukes ved leveranser av udenaturert teknisk etanol uten avgift til brukere som er 
registrert i skatteregionen som avgiftsfri bruker av teknisk etanol.  
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Gruppekode 953 Levert til brukere som benytter etanol som råstoff eller hjelpemiddel ved 
vareproduksjon 

Denne koden brukes ved leveranser av udenaturert teknisk etanol uten avgift til brukere som er 
registrert i skatteregionen som avgiftsfri bruker av teknisk etanol. Benyttes ikke ved leveranser til 
drivstoff (bioetanol), da benyttes avgiftstype BT. 
 

Gruppekode 954 Udenaturert teknisk etanol — legemidler 
Denne koden brukes ved leveranser av udenaturert teknisk etanol, som anses som legemidler, uten 
avgift til apotek, jf. saf. § 3-3-9. Registrerte produsenter og importører må dokumentere at vilkårene 
for avgiftsfritt salg er oppfylt.  

• Når teknisk etanol leveres med avgift, benyttes de øvrige gruppekodene, som f.eks. BV 650 
etter hvilket produkt det er snakk om, og med tilleggskode 75, jf. nedenfor. 

Tilleggskoder for teknisk etanol 

Tilleggskode 75 

Bruken av denne tilleggskoden (for BV og OL) er spesiell. Den gjelder bare etanol til teknisk bruk. Det 
omfatter også det som leveres som hjelpemiddel eller råstoff til produksjon av varer. Ved salg av 
alkohol til teknisk bruk benyttes de kodene for avgiftstype og avgiftsgruppe som samsvarer med det 
produktet som selges. Dette gjelder både alkoholstyrke og produkttype, f.eks. om det er basert på 
brennevin, på vin eller på øl. Det føres opp avgift på vanlig måte, men slik omsetning merkes med 
tilleggskode 75. Den har faktor 1, slik at avgift blir fastsatt som vanlig. Men når omsetningen merkes 
med tilleggskode, blir det mulig i etterkant å ta ut rapporter om hvor store mengder teknisk etanol det 
er fastsatt avgift for. 

7.2 Avgift på drikkevareemballasje 

Det er avgift på drikkevareemballasje som inneholder en drikkevare. Det er to typer avgifter på 
drikkevareemballasje: miljøavgift og grunnavgift. Avgiften blir beregnet per emballasjeenhet. 
 
Miljøavgift 
Emballasje som inngår i godkjente retursystemer, får redusert miljøavgiftssats avhengig av 
returandelen. Hvis returandelen er på 95 prosent eller høyere faller avgiften bort. 
 
Grunnavgift 
Grunnavgiften skal betales hvis emballasjen ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form. 
 
Drikkevareemballasje innrapporteres med henholdsvis type MG/MB/MP/MA og GG/GB/GP/GA, samt 
avgiftsgruppe, jf. de påfølgende tabeller. 
 
Ved utfylling av Særavgiftsmeldingen skal alle bevegelser i tilknytning til virksomhetens 
godkjente lokale synliggjøres. Alle uttak og innlegg av betydning for avgiftsplikten skal føres 
med relevant tilleggskode.  
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Miljøavgift, drikkevareemballasje 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

MG 100 drikkevareemballasje, 
miljøavgift 

glass – øl, ingen retur stk. 
6,46 

 105  glass – øl, 95 % retur stk. 0 

 115  glass – øl, 85 % retur stk. 0,969 

 200  glass – vin og brennevin, ingen 
retur 

stk. 
6,46 

 205  glass – vin og brennevin, 95 % 
retur 

stk. 
0 

 215  glass – vin og brennevin, 85 % 
retur 

stk. 
0,969 

 300  glass – kullsyreholdige, ingen 
retur 

stk. 
6,46 

 305  glass – kullsyreholdige, 95 % 
retur 

stk. 
0 

 315  glass – kullsyreholdige, 85 % 
retur 

stk. 
0,969 

 400  glass – kullsyrefrie, ingen retur stk. 6,46 

 405  glass – kullsyrefrie, 95 % retur stk. 0 

 415  glass – kullsyrefrie, 85 % retur stk. 0,969 

MB 100  metall (boks) – øl, ingen retur stk. 6,46 

 105  metall – øl, 95 % retur stk. 0 

 112  metall – øl, 88 % retur stk. 0,7752 

 200  metall – vin og brennevin, ingen 
retur 

stk. 
6,46 

 205  metall – vin og brennevin, 95 % 
retur 

stk. 
0 

 212  metall – vin og brennevin, 88 % 
retur 

stk. 
0,7752 

 300  metall – kullsyreholdige, ingen 
retur 

stk. 
6,46 

 305                                                                                                                                                                                                                                             metall – kullsyreholdige, 95 % 
retur 

stk. 
0 

 312  metall – kullsyreholdige, 88 % 
retur 

stk. 
0,7752 

 400  metall – kullsyrefrie, ingen retur stk. 6,46 

 405  metall – kullsyrefrie, 95 % retur stk. 0 

 412  metall – kullsyrefrie, 88 % retur stk. 0,7752 

MP 100  plast – øl, ingen retur stk. 3,91 

 105  plast – øl, 95 % retur stk. 0 

 112  plast – øl, 88 % retur stk. 0,4692 

 115  plast – øl, 85 % retur stk. 0,5865 

 200  plast – vin og brennevin, ingen 
retur 

stk. 
3,91 

 205  plast – vin og brennevin, 95 % 
retur 

stk. 
0 

 212  plast – vin og brennevin, 88 % 
retur 

stk. 
0,4692 

 215  plast – vin og brennevin, 85 % 
retur 

stk. 
0,5865 
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Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

MP 300 drikkevareemballasje, 
miljøavgift 

plast – kullsyreholdige, ingen 
retur 

stk. 
3,91 

 305  plast – kullsyreholdige, 95 % retur stk. 0 

 312  plast – kullsyreholdige, 88 % retur stk. 0,4692 

 315  plast – kullsyreholdige, 85 % retur stk. 0,5865 

 400  plast – kullsyrefrie, ingen retur stk. 3,91 

 405  plast – kullsyrefrie, 95 % retur stk. 0 

 412  plast – kullsyrefrie, 88 % retur stk. 0,4692 

 415  plast – kullsyrefrie, 85 % retur stk. 0,5865 

MA 100  kartong/papp – øl, ingen retur stk. 1,59 

 107  kartong/papp – øl, 93 % retur stk. 0,1113 

 125  kartong/papp – øl, 75 % retur stk. 0,3975 

 200  kartong/papp – vin og brennevin, 
ingen retur 

stk. 
1,59 

 207  kartong/papp – vin og brennevin, 
93 % retur 

stk. 
0,1113 

 225  kartong/papp – vin og brennevin, 
75 % retur 

stk. 
0,3975 

 300  kartong/papp – kullsyreholdige, 
ingen retur 

stk. 
1,59 

 307  kartong/papp – kullsyreholdige, 
93 % retur 

stk. 
0,1113 

 325  kartong/papp – kullsyreholdige, 
75 % retur 

stk. 
0,3975 

 400  kartong/papp – kullsyrefrie, ingen 
retur 

stk. 
1,59 

 405  kartong/papp – kullsyrefrie, 95 % 
retur 

stk. 
0 

 407  kartong/papp – kullsyrefrie, 93 % 
retur 

stk. 
0,1113 

 425  kartong/papp – kullsyrefrie, 75 % 
retur 

stk. 
0,3975 

Grunnavgift, engangsemballasje 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

GG 100 drikkevareemballasje, 
grunnavgift  

glass – øl stk. 
1,33 

 200  glass – vin og brennevin stk. 1,33 

 300  glass – kullsyreholdige stk. 1,33 

 400  glass – kullsyrefrie stk. 1,33 

GB 100  metall (boks) – øl stk. 1,33 

 200  metall – vin og brennevin stk. 1,33 

 300  metall – kullsyreholdige stk. 1,33 

 400  metall – kullsyrefrie stk. 1,33 

GP 100  plast – øl stk. 1,33 

 200  plast – vin og brennevin stk. 1,33 

 300  plast – kullsyreholdige stk. 1,33 

 400  plast – kullsyrefrie stk. 1,33 
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Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

GA 100 drikkevareemballasje, 
grunnavgift 

kartong/papp – øl stk. 
1,33 

 200  kartong/papp – vin og brennevin stk. 1,33 

 300  kartong/papp – kullsyreholdige stk. 1,33 

 400  kartong/papp – kullsyrefrie stk. 1,33 

Gruppekodene er utformet slik at de viser innholdet i emballasjen. For miljøavgiftene viser de også 
hvilken prosentandel av avgiftsatsen som skal betales innenfor de enkelte returordningene. Slike 
satser blir utarbeidet ut fra den returandelen for de ulike returordningene som fastsettes hvert år av 
Miljødirektoratet, med virkning fra og med 1. juli til og med 30. juni det påfølgende år. Mange av disse 
gruppekodene endres altså minst en gang hvert år. De til enhver tid gjeldende koder er oppført i 
"avgiftskatalogen" (og er tilgjengelige i Elsær 2.0). Disse blir løpende oppdatert når Miljødirektoratet 
endrer sine vedtak.  
 
Gruppekodene 105, 205, 305 og 405, uansett hvilken miljøavgift de er knyttet til, har avgiftssats 0. 
Regelverket er slik at med en returandel for emballasjen på 95 % eller mer, betales det ikke 
miljøavgift. Men mengden emballasje, i antall stykk, skal likevel oppgis på Særavgiftsmeldingen. 
 
Tilleggskoder for MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP og GA 
 

Nr. Beskrivelse Faktor 

09 emballasje (inneremballasje) med rominnhold på minst 4 liter 0 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0 

12 levert til NATO og eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. 
internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 

20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 

22 levert som proviant mv. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i 
utenriks fart 

0 

28 lagt inn på tollager 0 

30 overført til andre registrerte avgiftspliktige for de aktuelle drikkevarene og 
emballasjetypene  

0 

39 levert til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag 0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

99 manko 1 
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7.3 Avgift på sukker 

Det er avgift på sukker som blir innført til Norge eller produsert i Norge. Avgiften omfatter blant annet 
disse sukkertypene: 
 

• Farin 

• Melis 

• Kandissukker 

• Raffinade 

• Perlesukker 
Det er også avgift på sukkeroppløsning av disse. Det er ikke avgift på glykose (druesukker), 
invertsukker, melasse, melkesukker (laktose), kunsthonning, karamell, sukkerkulør, honning, 
diabetsukker, 100 prosent lønnesirup og fondantpulver som ikke er utvunnet av roe- eller 
rørsukkerplanter. 
 
Hvis sukker inngår som råstoff i et annet produkt, er det fritak for avgiften. Eksempler på dette er 
sukker til bakeri, mineralvann-, sjokolade- og saftfabrikker (ervervsmessig produksjon). 
 
Ved rapportering av avgift på sukker skal det på særavgiftsmelding benyttes avgiftstype SU 
og avgiftsgruppe 100. 
Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

SU 100 sukker roe- og rørsukker, sirup og 
sukkeroppløsning av disse 

kg 8,84 

Tilleggskoder for SU 

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0 

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred 

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 

20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 

22 levert som proviant mv. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i 
utenriks fart 

0 

28 lagt inn på tollager 0 

30 overført til andre registrerte for avgift på sukker 0 

39 levert til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag 0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale)  -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

60 levert til ervervsmessig framstilling av varer (mot egenerklæring) 0 

99 manko 1 
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7.4 Avgift på tobakksvarer 

Det er avgift på alle tobakksvarer som blir innført til Norge eller produsert i Norge. 
 
Ved fastsetting av avgift på tobakksvarer skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes avgiftstype TO og 
følgende avgiftsgrupper: 

 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet  Sats 

TO 101 tobakksvarer sigarer gram 3,03 

 201  sigaretter stk. 3,03 

 301  røyketobakk, karvet skråtobakk og råtobakk 
i forbrukerpakning 

gram 
3,03 

 303  tobakk til elektronisk oppvarming, for å 
frigjøre nikotinholdig tobakkdamp 

gram 
3,03 

 401  skråtobakk gram 1,23 

 501  snus gram 0,93 

 601  sigarettpapir og -hylser (i forbrukerpakning) stk. 0,0464 

 701  e-væske med nikotin ml 4,92 

 801  andre nikotinvarer gram 0,4648 

Tilleggskoder for TO 

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0 

12 levert til NATO og eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. 
internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 

20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 

22 levert som proviant mv. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i 
utenriks fart 

0 

28 lagt inn på tollager 0 

30 overført til andre registrerte for avgift på tobakksvarer 0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

99 manko 1 
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7.5 Avgift på elektrisk kraft  

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, også kraft som leveres uten vederlag og kraft 
som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk. 
 
"Full sats/avgift" omfatter blant annet kraft til husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og 
administrasjonsbygg i industrien. 
 
Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres: 
 

• til industri- og bergverksproduksjon 

• til produksjon av fjernvarme 

• all næringsvirksomhet i deler av Troms og Finnmark fylke 

• datasentre med uttak over 0,5 MW 

• til skip i næring 

• til produksjon eller omforming av energiprodukt 
 
Det er fritak på kraft levert til: 
 

• visse kraftintensive prosesser 

• veksthusnæringen 

• fremdrift av skinnegående transportmiddel 

• husholdninger og offentlig forvaltning i deler av Troms og Finnmark fylke 
 

For ytterligere informasjon vedrørende avgift på elektrisk kraft, se skatteetaten.no.  
 
På Særavgiftsmeldingen skal avgiftstypen EL benyttes og følgende avgiftsgrupper for de forskjellige 

avgiftspliktige satsene/typer forbruk. 

 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

EL 100 elektrisk kraft a konto-utskrivinger    kr 1 

 200  ellers full sats kWh 9,16 

 301  til industri og bergverk kWh 0,546 

 302  til produksjon av fjernvarme kWh 0,546 

 303  til arbeidsmarkedsbedrifter kWh 0,546 

 304  til tiltakssonen i Troms og Finnmark  kWh 0,546 

 305  til treforedling  kWh 0,546 

 307  til skip i næring (landstrøm) kWh 0,546 

 308  til produksjon eller omforming av 
energiprodukt 

kWh 
0,546 

Satsene i avgiftsgruppene f.o.m. 200 t.o.m. 308 er i øre per kWh (vises i Elsær i kr per kWh), mens 
satsen i avgiftsgruppe 100 er i kroner. 

 
Gruppekode 100 
Denne koden brukes for å innrapportere avgift a konto. Da er avgiftsgrunnlaget kroner, som igjen er 
beregnet/anslått på bakgrunn av de a konto-fakturaer som er sendt til kjøperne/brukerne av kraften. 
Fordelingen mellom de ulike kjøper/brukergrupper er ikke kjent. Fordelingen på avgiftsgruppene må 
skje ved årsoppgjøret. Da trekkes hele det tidligere innbetalte a konto-beløpet fra ved hjelp av 
tilleggskoden 25, se nedenfor, og avgiften for hele året og forbruket i løpet av året fordeles på de 
avgiftsgruppene der de hører hjemme. Dersom a konto-innbetalinger ikke er benyttet, legges faktisk 
forbruk direkte på tilhørende avgiftsgrupper (200-308).  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/om/elektrisk-kraft/
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Tilleggskode for EL100    

Nr. Beskrivelse Faktor 

25 fradrag for tidligere innbetalt a konto (brukes bare ved årsoppgjør) -1 

Ved årsoppgjøret trekkes det tidligere innbetalte a konto-beløpet fra i avgiftsgruppe 100 og fordeles 
etter reelt salg til de anvendelser som kraften faktisk har gått til. Summen på gruppekoden EL100 
skal dermed gå i null ved årsoppgjøret. Denne tilleggskoden skal bare brukes ved årsoppgjør.  
Dersom avgiften er lagt inn direkte på de ulike avgiftsgruppene (200-308), skal tilleggskode 25 ikke 
benyttes. 
 

Tilleggskoder for EL 200 
Nr. Beskrivelse Faktor 

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred 

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken  0 

20 utført til utlandet 0 

30 overført til andre registrerte for avgift på elektrisk kraft  0 

53 fradrag for avgift hvor kreditnota er utstedt kunde, på bakgrunn av tidligere for høy 
fakturert mengde 

-1 

58 levert til skinnegående transportmiddel og trolleybuss  0 

66 levert til veksthusnæringen  0 

67 levert direkte i sammenheng med produksjon av elektrisk kraft når kraften ellers 
ville ha blitt avgiftsbelagt med full avgift 

0 

70 produsert i energigjenvinningsanlegg  0 

71 produsert i mottrykksanlegg  0 

73 produsert i mikrokraftverk  0 

99 manko 1 

Tilleggskoder for EL 301  

Nr. Beskrivelse Faktor 

53 fradrag for avgift hvor kreditnota er utstedt kunde, på bakgrunn av tidligere for 
høy fakturert mengde 

-1 

67 levert direkte i sammenheng med produksjon av elektrisk kraft i industri og 
bergverk. Da er det redusert avgiftssats. Dette vil gjelde industrikraftverk som 
leverer sin energi til industrivirksomhetens egen produksjon, og der det normalt 
betales redusert sats for kraften 

0 

75 benyttes til kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske 
prosesser   

0 

Tilleggskode 67 kan benyttes både i avgiftsgruppe 200 - ellers full sats, eller i avgiftsgruppe  
301 - til industri og bergverk, avhengig av hvilken avgiftssats som hadde blitt betalt dersom fritaket 
ikke kommer til anvendelse. 

Tilleggskode for EL 302, EL 303, EL 307 og EL 308 

Nr. Beskrivelse Faktor 

53 fradrag for avgift hvor kreditnota er utstedt kunde, på bakgrunn av tidligere for høy 
fakturert mengde 

-1 
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Tilleggskoder for EL 304 

Nr. Beskrivelse Faktor 

53 fradrag for avgift hvor kreditnota er utstedt kunde, på bakgrunn av tidligere for høy 
fakturert mengde 

-1 

59 levert til husholdninger og offentlig forvaltning i tiltakssonen i Troms og Finnmark 0 

 
Tilleggskode 53 
Tilleggskoden skal kun benyttes til å trekke fra for mye innrapportert avgift i tidligere terminer når den 
deklarerte mengden er satt for høyt som følge av at den registrerte virksomheten har fakturert kunden 
et for høyt antall kWh. Dette kan skyldes feil måleravlesning eller at måleren har gått for raskt eller 
lignende. 
 
Den registrerte virksomheten må kunne dokumentere at avgiften er tilbakeført kunden ved kreditnota. 
Kreditnotaen må henvise til fakturanummeret på fakturaen hvor det hele er fakturert for mye. 
Avgiften skal trekkes fra med samme sats som den ble deklarert med (velg korrekt "Uttakstermin"). 
Det skal ikke beregnes renter ettersom utstedelse av kreditnota anses som et nytt grunnlag og 
likestilles med fakturering. 

7.6 Avgift på mineralske produkter 

Det er CO2-avgift på mineralolje, bensin, gass, naturgass og LPG som blir importert til Norge eller 
produsert i Norge. Det er også svovelavgift på mineralolje som inneholder over 0,05 % vektandel 
svovel. 
 
Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten. Det skal ikke betales CO2-avgift ved bruk av mineralske 
produkter til: 
 

• fly i utenriksfart 

• skip i utenriksfart 
 
Det er reduserte satser for enkelte bruksområder, herunder enkelte typer industri. For svovelavgiften 
gis det reduksjon i avgiften ut ifra rensegrad på utslippet. 
 
Biodiesel er fritatt for CO2- og svovelavgift. 
 
Tabell over områder med fritak eller redusert sats på  CO2-avgift på mineralske produkter og 
svovelavgift (CM, CN, CL og SO): 

 
Bruksområde Registrert virksomhet 

egenfastsetter med: 
Avgiftsmyndigheten 
refunderer:2 

Næring i innenriks sjøfart SO avgiftsgruppe 501-5401 og 
CM 101 / CN 101 / CL 101  
ev., 
SO avgiftsgruppe 501-5401 og 
CM 101 / CN 101 / CL 101 

 
 
 
 
 

Treforedling, til bruk som ikke gir 
kvotepliktige utslipp 

SO avgiftsgruppe 501-5401 og 
CM 101 / CN 101 / CL 101 

 

Silde- og fiskemel som ikke er 
kvotepliktig 

SO avgiftsgruppe 501-5401 og 
CM 101 / CN 101 / CL 101 

 

Produsenter av fargestoffer og 
pigmenter 

SO avgiftsgruppe 501-5401 og 
CM 101 / CN 101 / CL 101 
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Bruksområde Registrert virksomhet 
egenfastsetter med: 

Avgiftsmyndigheten 
refunderer:2 

Bruk som gir kvotepliktige utslipp SO avgiftsgruppe 501-5401 og 
CM 101 / CN 101 / CL 101 

CM 115 (full sats) 
CN 115 (full sats - lav 
sats) 
CL 115, (full sats - lav 
sats) 

Fly som flyr mellom norske 
flyplasser, ikke kvotepliktige 

CM 102 og ev. SO1   
 

Fly som flyr mellom norske 
flyplasser, kvotepliktige 

CM 103 og ev. SO1   

Fly som flyr direkte til utlandet CM 101 og ev. SO1, alle med t.kode 
27 (direkte fritak) 

 
 

Anlegg/spesialskip på kontinental-
sokkelen 

CM 101 / CN 101/ CL 101 / SO1  
 

Utførsel CM 101 / CN 101 / CL 101 / SO1, alle 
med t.kode 20 

 

Legges inn på tollager CM 101 / CN 101 / CL 101 / SO1, alle 
med t.kode 28 

 

Råstoff i industriell virksomhet CM 101 / CN 101 / CL 101, alle med 
t.kode 60 

 
 

Renset svovelutslipp3 CM 101 / CN 101 / CL 101 / SO1 SO 601 - 640 

Bitumen CM 101 med t.kode 60 / SO1 777  

Skip i utenriks fart CM 101 / CN 101 / CL 101 / SO1, alle 
med t.kode 22 

 

Fiske og fangst i fjerne farvann CM 101 / CN 101 / CL 101 / SO1, alle 
med t.kode 23 

 

Fiske og fangst i nære farvann CM 101 / CN 101 / CL 101 / SO1  

I motorvogner tilhørende 
diplomater  

CM 101 / CN 101 / CL 101 / SO1 / 
MM 310 - 312 / BE 210 – 212 / CB 
501, VN 100 – 101 / VL 100 – 101 / 
BD 110 / BT 110,  
 
Ved direkte leveranse til ambassade 
kan reg. virksomhet benytte t.kode 11 

Full sats 
 
 
 
 
Ingen refusjon dersom 
tilleggskode 11 er 
benyttet ved leveranse 

Skinnegående transportmiddel CM 101 / CN 101 / CL 101 / SO1 

 
 

Visse kraftintensive prosesser CM 101 / CN 101 / CL 101 / SO1 CN 135 / CL 135 
(differanse full sats og 
redusert sats) 

Veksthusnæringen CM 101 / SO1 

CN 104 / CL 104  
 
Ved kreditering: CL / CN 500, med 
t.kode 83 

 

Bruk som omfattes av CO2-
avgiften på sokkelen 

CN 101 / CL 101, med t.kode 86  

Bruk der utslippet av CO2 er 
fanget og lagret  

 CB/CL/CM/CN/FO alle 
med avgiftsgruppe 145 

1 Forutsatt over 0,05 % innhold svovel, 2 Forutsatt at det er betalt avgift, 3 Bruk der utslippet av svovel til 
atmosfæren er mindre enn svovelinnholdet i de benyttede avgiftsbelagte produktene skulle tilsi 
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Ved rapportering av CO2-avgift på mineralske produkter (mineralolje, bensin, naturgass og LPG) skal 
det på Særavgiftsmeldingen benyttes følgende avgiftstyper og avgiftsgrupper: 

7.6.1 CO2-avgift på mineralske produkter – mineralolje 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet  Sats 

CM 101 CO2- 
avgift 

mineralolje liter 
2,53 

 102  mineralolje til innenriks luftfart, ikke 
kvotepliktig 

liter 
2,43 

 103  mineralolje til innenriks luftfart, kvotepliktig liter 1,66 

 115  refusjon, kvotepliktige utslipp, jf. 
stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav g 

liter 
2,30 

 117  mineralolje som ilegges veibruksavgift liter 2,53 

 145  refusjon, etter fangst og lagring liter 2,53 

Tilleggskoder for CM 101 og CM 117 

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0  

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred  

0 

13 levert Den nordiske investeringsbanken  0 

20 utført til utlandet i mengder over 4000 liter (unntatt Svalbard og Jan Mayen)  0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder over 4000 liter  0 

22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart (kun CM 101) 0 

23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann (kun CM 
101) 

0 

27 levert til bruk i fly i utenriks fart (kun CM 101) 0 

28 lagt inn på tollager  0 

30 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje 0 

31 andel biodiesel i oljen. Det er antall liter biodrivstoff som er avgiftsfritt. Den 
mineralske oljen i blandingen er avgiftspliktig.  

0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale)  -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

60 nyttet som råstoff i industriell virksomhet  0 

99 manko 1 
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Tilleggskoder for CM 102 og CM 103  

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0  

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred  

0 

13 levert Den nordiske investeringsbanken  0 

31 andel biodiesel i oljen  0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) -1 

7.6.2 CO2-avgift på mineralske produkter - bensin 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet  Sats 

CB 501 CO2-avgift bensin liter 2,21 

 515  refusjon, kvotepliktige utslipp liter 2,21 

 145  refusjon, etter fangst og lagring liter 2,21 

Tilleggskoder for CB 501 

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet  

0 

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred  

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken  0 

20 utført til utlandet i mengder over 4000 liter (unntatt Svalbard og Jan Mayen)  0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder over 4000 liter  0 

27 levert til bruk i fly i utenriks fart  0 

28 lagt inn på tollager  0 

30 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje 0 

31 andel bioetanol i bensinen. Det er antall liter biodrivstoff som er avgiftsfritt. Den 
mineralske bensinen i blandingen er avgiftspliktig 

0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale)  -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

60 nyttet som råstoff i industriell virksomhet  0 

61 levert til teknisk og medisinsk formål  0 

68 levert bensin med særlig helse- og miljømessige egenskaper og som er beregnet 
til bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor  

0 

81 levert bensin som er gjenvunnet i VRU-anlegg  0 

99 manko 1 
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7.6.3 CO2-avgift på mineralske produkter – naturgass (CNG/LNG) 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet  Sats 

CN 101 CO2- 
avgift 

naturgass Sm3 
1,89 

 104  naturgass til veksthusnæringen Sm3 0,15 

 115  refusjon, kvotepliktige utslipp (diff. høy/lav sats) Sm3 1,824 

 135  refusjon (diff. høy/lav sats), kjemisk reduksjon 
eller i elektrolyse, metallurgiske og 
mineralogiske prosesser 

Sm3 

1,89 

 145  refusjon, etter fangst og lagring Sm3 1,89 

 500  kreditert avgift for naturgass etter mottatt 
dokumentasjon på fritak 

Sm3 
1,74 

Tilleggskoder for CN 101  

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til motorvogner tilhørende diplomater mv. 0  

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred  

0 

13 levert Den nordiske investeringsbanken  0 

20 utført til utlandet i mengder over 300 Sm3 (unntatt Svalbard og Jan Mayen)  0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder over 300 Sm3 0 

22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart   0 

23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann 0 

24 levert til bruk om bord som motordrivstoff i offshorefartøy 0 

27 levert til bruk i fly i utenriks fart  0 

28 lagt inn på tollager  0 

30 overført til andre registrerte for avgift på naturgass 0 

31 andel biogass i naturgassen  0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale)  -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

60 levert til bruk som råstoff i industriell virksomhet  0 

86 levert til bruk som gir utslipp som er avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om CO2-
avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen  

0 

99 manko 1 

Tilleggskoder for CN 104  

Nr. Beskrivelse Faktor 

31 andel biogass i naturgassen 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale)  -1 

Tilleggskoder CN 500 

Nr. Beskrivelse Faktor 

83 kreditert grossist/forhandler etter leveranse til veksthusnæringen -1 
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7.6.4 CO2-avgift på mineralske produkter – LPG 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet  Sats 

CL 101 CO2- avgift LPG kg 2,860 

 104  LPG til veksthusnæringen kg 0,23 

 115  refusjon, kvotepliktige utslipp kg 2,86 

 135  refusjon (diff. høy/lav sats), kjemisk reduksjon 
eller i elektrolyse, metallurgiske og 
mineralogiske prosesser 

kg 

2,86 

 145  refusjon, etter fangst og lagring kg 2,86 

 500  kreditert avgift for LPG etter mottatt 
dokumentasjon på fritak 

kg 
2,63 

Tilleggskoder for CL 101 

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til motorvogner tilhørende diplomater mv. 0  

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred  

0 

13 levert Den nordiske investeringsbanken  0 

20 utført til utlandet i mengder over 150 kg (unntatt Svalbard og Jan Mayen)  0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder over 150 kg 0 

22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart   0 

23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann 0 

24 levert til bruk om bord som motordrivstoff i offshorefartøy 0 

27 levert til bruk i fly i utenriks fart  0 

28 lagt inn på tollager  0 

30 overført til andre registrerte for avgift på LPG 0 

31 andel biogass i LPG  0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale)  -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

60 levert til bruk som råstoff i industriell virksomhet  0 

86 levert til bruk som gir utslipp som er avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om CO2-
avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen 

0 

99 manko 1 

Tilleggskoder for CL 104  

Nr. Beskrivelse Faktor 

31 andel biogass i LPG 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale)  -1 

Tilleggskoder for CL 500  

Nr. Beskrivelse Faktor 

83 kreditert grossist/forhandler etter leveranse til veksthusnæringen -1 
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7.6.5 Svovelavgift på mineralske produkter 

For mineralolje, som inneholder over 0,05 prosent vektandel svovel, skal det betales avgift per liter for 
hver påbegynt 0,1 prosent vektandel svovel. Det er mulighet for refusjon av avgiften dersom 
utslippene renses. Korrekt avgiftsgruppe ved søknad om refusjon, avhenger av 
rensegraden/reduksjon av utslipp. 
 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

SO 501 svovel over 0,05 t.o.m. 0,1 % vektandel svovel liter 0,146 

 502  over 0,1 t.o.m. 0,2 % vektandel svovel liter 0,292 

 503  over 0,2 t.o.m. 0,3 % vektandel svovel liter 0,438 

 504  over 0,3 t.o.m. 0,4 % vektandel svovel liter 0,584 

 505  over 0,4 t.o.m. 0,5 % vektandel svovel liter 0,73 

 506  over 0,5 t.o.m. 0,6 % vektandel svovel liter 0,876 

 507  over 0,6 t.o.m. 0,7 % vektandel svovel liter 1,022 

 508  over 0,7 t.o.m. 0,8 % vektandel svovel liter 1,168 

 509  over 0,8 t.o.m. 0,9 % vektandel svovel liter 1,314 

 510  over 0,9 t.o.m. 1,0 % vektandel svovel liter 1,46 

 511  over 1,0 t.o.m. 1,1 % vektandel svovel liter 1,606 

 512  over 1,1 t.o.m. 1,2 % vektandel svovel liter 1,752 

 513  over 1,2 t.o.m. 1,3 % vektandel svovel liter 1,898 

 514  over 1,3 t.o.m. 1,4 % vektandel svovel liter 2,044 

 515  over 1,4 t.o.m. 1,5 % vektandel svovel liter 2,19 

 516  over 1,5 t.o.m. 1,6 % vektandel svovel liter 2,336 

 517  over 1,6 t.o.m. 1,7 % vektandel svovel liter 2,482 

 518  over 1,7 t.o.m. 1,8 % vektandel svovel liter 2,628 

 519  over 1,8 t.o.m. 1,9 % vektandel svovel liter 2,774 

 520  over 1,9 t.o.m. 2,0 % vektandel svovel liter 2,92 

 521  over 2,0 t.o.m. 2,1 % vektandel svovel liter 3,066 

 522  over 2,1 t.o.m. 2,2 % vektandel svovel liter 3,212 

 523  over 2,2 t.o.m. 2,3 % vektandel svovel liter 3,358 

 524  over 2,3 t.o.m. 2,4 % vektandel svovel liter 3,504 

 525  over 2,4 t.o.m. 2,5 % vektandel svovel liter 3,65 

 526  over 2,5 t.o.m. 2,6 % vektandel svovel liter 3,796 

 527  over 2,6 t.o.m. 2,7 % vektandel svovel liter 3,942 

 528  over 2,7 t.o.m. 2,8 % vektandel svovel liter 4,088 

 529  over 2,8 t.o.m. 2,9 % vektandel svovel liter 4,234 

 530  over 2,9 t.o.m. 3,0 % vektandel svovel liter 4,38 

 531  over 3,0 t.o.m. 3,1 % vektandel svovel liter 4,526 

 531  over 3,1 t.o.m. 3,2 % vektandel svovel liter 4,672 

 533  over 3,2 t.o.m. 3,3 % vektandel svovel liter 4,818 

 534  over 3,3 t.o.m. 3,4 % vektandel svovel liter 4,964 

 535  over 3,4 t.o.m. 3,5 % vektandel svovel liter 5,11 

 536  over 3,5 t.o.m. 3,6 % vektandel svovel liter 5,256 
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Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

SO 537 svovel over 3,6 t.o.m. 3,7 % vektandel svovel liter 5,402 

 538  over 3,7 t.o.m. 3,8 % vektandel svovel liter 5,548 

 539  over 3,8 t.o.m. 3,9 % vektandel svovel liter 5,694 

 540  over 3,9 t.o.m. 4,0 % vektandel svovel liter 5,84 

 777  bitumen til bruk som ikke gir utslipp, jf. 
stortings-vedtaket § 2 bokstav i  

liter 0,146 

 601  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 1 

liter 0,292 

 602  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 2 

liter 0,438 

 603  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 3 

liter 0,584 

 604  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 4 

liter 0,73 

 605  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 5 

liter 0,876 

 606  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 6 

liter 1,022 

 607  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 7 

liter 1,168 

 608  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 8 

liter 1,314 

 609  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 9 

liter 1,46 

 610  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 10 

liter 1,606 

 611  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 11 

liter 1,752 

 612  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 12 

liter 1,898 

 613  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 13 

liter 2,044 

 614  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 14 

liter 2,19 

 615  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 15 

liter 2,336 

 616  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 16 

liter 2,482 

 617  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 17 

liter 2,628 

 618  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 18 

liter 2,774 

 619  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 19 

liter 2,92 

 620  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 20 

liter 3,066 

 621  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 21 

liter 3,212 

 622  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 22 

liter 3,358 
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Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

SO 623 svovel refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 23 

liter 3,504 

 624  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 24 

liter 3,65 

 625  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 25 

liter 3,796 

 626  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 26 

liter 3,942 

 627  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 27 

liter 4,088 

 628  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 28 

liter 4,234 

 629  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 29 

liter 4,38 

 630  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 30 

liter 4,526 

 631  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 31 

liter 4,672 

 632  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 32 

liter 4,818 

 633  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 33 

liter 4,964 

 634  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 34 

liter 5,11 

 635  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 35 

liter 5,256 

 636  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 36 

liter 5,402 

 637  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 37 

liter 5,548 

 638  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 38 

liter 5,694 

 639  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 39 

liter 5,84 

 640  refusjon etter redusert svovelutslipp (rensing), 
sats * 40 

liter Uendret 

Avgiftsgruppene SO 601 – SO 640 skal kun benyttes av saksbehandlere ifm. søknad om refusjon der 
utslippet av svovel til atmosfæren er mindre enn svovelinnholdet i de benyttede avgiftsbelagte 
produktene skulle tilsi, jf. særavgiftsforskriften § 3-7-4. 
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Tilleggskoder for SO 501 – SO 540  

Nr. Beskrivelse Faktor 

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred  

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken  0 

20 utført til utlandet i mengder over 4000 liter mineralolje (unntatt Svalbard og Jan 
Mayen)  

0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder over 4000 liter mineralolje  0 

22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart  0 

23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann, det vil si 
havområder hvor avstanden til norske kysten (grunnlinjen) er 250 nautiske mil eller 
mer. (Gjelder ikke fiske og fangst i Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Østersjøen.)  

0 

27 levert til bruk i fly i utenriks fart  0 

28 lagt inn på tollager  0 

30 overført til andre registrerte for svovelavgift på mineralolje 0 

31 andel biodiesel i oljen  0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale)  -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

99 manko 1 

7.7 Veibruksavgift på drivstoff 

Det er avgift på umerket mineralolje (autodiesel), biodiesel, bensin, bioetanol, naturgass og LPG som 
blir innført til Norge eller produsert i Norge. Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal betales etter 
Stortingets vedtak om CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter. 
 
På gitte vilkår er det unntak/fritak fra veibruksavgift for drivstoff levert til annen bruk enn framdrift av 
motorvogn, jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff og særavgiftsforskriften. 
 
Bruker du båt eller snøscooter i veiløse strøk, kan du få kompensasjon for avgift på bensin. 

7.7.1 Veibruksavgift på autodiesel 

All mineralolje som ikke er merket på det tidspunkt avgiftsplikten oppstår, er omfattet av avgiftsplikten. 
 
Ved rapportering av veibruksavgift på mineralolje til framdrift av motorvogn skal det på 
Særavgiftsmeldingen benyttes avgiftskode MM og følgende avgiftsgrupper: 
 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

MM 200 autodiesel  refusjon gruver – lavsvovlet autodiesel liter 2,98 

 201  refusjon gruver – svovelfri autodiesel liter 2,92 

 310  svovelfri (u. 10 p.p.m. svovel)  liter 2,92 

 311  lavsvovlet (u. 50 p.p.m. svovel) liter 2,98 

 312  annen  liter 2,98 

I tillegg gjelder gruppekodene 500 – 523, 600 – 623, 700 – 723, 800 – 823 og 900 – 923 for særskilt 
avgift ved urettmessig bruk av merket mineralolje. 
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Tilleggskoder for MM 310, MM 311 og MM 312 

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0  

20 utført til utlandet i mengder over 4000 liter mineralolje (unntatt Svalbard og Jan 
Mayen) 

0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder over 4000 liter mineralolje 0 

28 lagt inn på tollager 0 

30 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje 0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale)  -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

65 levert til annen bruk enn fremdrift av motorvogn (merket mineralolje)  0 

99 manko 1 

7.7.2 Veibruksavgift på biodiesel 

All biodiesel som ikke er merket på det tidspunkt avgiftsplikten oppstår, er omfattet av avgiftsplikten. 
 
Ved rapportering av veibruksavgift på biodiesel skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes 
avgiftstypen BD med følgende avgiftsgrupper: 

 
Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

BD 110 veibruksavgift 
på biodiesel 

biodiesel  liter 2,91 

Tilleggskoder for BD 110 

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0  

20 utført til utlandet i mengder over 4000 liter mineralolje (unntatt Svalbard og Jan 
Mayen) 

0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder over 4000 liter mineralolje 0 

28 lagt inn på tollager 0 

30 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje 0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale)  -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

65 levert til annen bruk enn fremdrift av motorvogn (merket mineralolje)  0 

99 manko 1 
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7.7.3 Veibruksavgift på bensin 

Ved rapportering av veibruksavgift på bensin, skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes avgiftstypen 
BE med følgende avgiftsgrupper: 

 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

BE 210 bensin svovelfri, (u.10 p.p.m.) liter 4,95 4,70 

 211  lavsvovlet, (u.50 p.p.m.) liter 4,99 4,74 

 212  annen liter 4,99 4,74 

 501  refusjon veiløse strøk, 100 – 299 
liter 

stk. 

1238 

 
1175 

 502  refusjon veiløse strøk, 300 – 599 
liter 

stk. 

2351 

 
2233 

 503  refusjon veiløse strøk, 600 – 899 
liter 

stk. 

3589 

 
3408 

 504  refusjon veiløse strøk, 900 – 1199 
liter 

stk. 

4703 

 
4465 

 505  refusjon veiløse strøk, 1200 – 1499 
liter 

stk. 

5940 

 
5640 

 506  refusjon veiløse strøk, 1500 liter og 
over 

stk. 

7425 

 
7050 

Gruppekodene 501 til 506 gjelder tilskudd til båter og snøscootere i veiløse strøk. Satsene fastsettes i 
særavgiftsforskriften hvert år. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis etter søknad for det enkelte år. Det 
vil si at satser fastsatt av Stortinget for inneværende år først blir utbetalt neste år ("Sats 2022" 
benyttes på søknader med frist innen utgangen av januar 2023). 
 

Tilleggskoder for BE 210, BE 211 og BE 212 

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0  

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred  

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken  0 

20 utført til utlandet i mengder over 4000 liter (unntatt Svalbard og Jan Mayen)  0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder over 4000 liter  0 

26 levert til anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av 
naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense, til transport mellom 
land og slike anlegg eller innretninger, og for spesialskip som har oppdrag i slik 
virksomhet 

0 

27 levert til fly, unntatt Forsvarets fly   0 

28 lagt inn på tollager  0 

30 overført til andre registrerte for avgift på bensin 0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale)  -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

61 levert til teknisk og medisinsk formål  0 

68 bensin med særlig helse- og miljømessige egenskaper og som er beregnet til bruk 
i motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor, levert i merkede 
forbrukerpakninger 

0 



   Kodeveileder særavgifter 2023 

 

 

 Side 29 av 45   

Nr. Beskrivelse Faktor 

81 levert bensin som er gjenvunnet i VRU-anlegg  0 

87 inngår i bioetanol levert til annen bruk enn fremdrift av motorvogn 0 

99 manko 1 

7.7.4 Veibruksavgift på bioetanol 

Ved rapportering av veibruksavgift på bioetanol skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes 
avgiftstypen BT med følgende avgiftsgrupper: 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

BT 110 veibruksavgift 
på bioetanol 

bioetanol  liter 2,08 

Tileggskoder for BT 110 

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0 

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred 

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0  

20 utført til utlandet i mengder over 4000 liter mineralolje (unntatt Svalbard og Jan 
Mayen) 

0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder over 4000 liter mineralolje 0 

26 levert til anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av 
naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense, til transport mellom 
land og slike anlegg eller innretninger, og for spesialskip som har oppdrag i slik 
virksomhet 

0 

27 levert til fly, unntatt Forsvarets fly   0 

28 lagt inn på tollager 0 

30 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje 0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale)  -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

61 levert til teknisk og medisinsk formål 0 

65 levert til annen bruk enn fremdrift av motorvogn 0 

68 levert bioetanol med særlig helse- og miljømessige egenskaper og som er 
beregnet til bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor 

0 

81 levert bioetanol som er gjenvunnet i VRU-anlegg 0 

99 manko 1 
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7.7.5 Veibruksavgift på naturgass 

Ved rapportering av veibruksavgift på naturgass skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes 
avgiftstypen VN med følgende avgiftsgrupper: 

 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

VN 100 naturgass 
(CNG) 

naturgass, hvor andel biogass er under 50 
volumprosent 

Sm3 
2,85 

 101  naturgass, hvor andel biogass er over 50 
volumprosent 

Sm3 
0 

 450  kreditert veibruksavgift for naturgass etter 
mottatt dokumentasjon på unntak fra 
avgiftsplikt 

Sm3 

2,85 

 500  kreditert veibruksavgift for naturgass etter 
mottatt dokumentasjon på fritak 

Sm3 
2,85 

Tilleggskoder for VN 100 og VN 101 

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0 

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. 
internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred  

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0  

20 utført til utlandet i mengder over 300 Sm3 naturgass (unntatt Svalbard og 
Jan Mayen) 

0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder over 300 Sm3 naturgass 0 

28 lagt inn på tollager 0 

30 overført til andre registrerte for samme avgift, jf. særavgiftsforsk. § 2-2 0 

31 andel biogass i naturgassen 0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur til virksomhetens godkjente lokale  -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale), som ble levert 
avgiftsfritt 

0 

65 levert til annen bruk enn fremdrift av motorvogn, mot erklæring  0 

99 manko 1 

Tilleggskode for VN 450 og VN 500 

Nr. Beskrivelse Faktor 

88 kreditert grossist/forhandler etter mottatt erklæring om avgiftsfri 
leveranse 

-1 
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7.7.6 Veibruksavgift på LPG 

Det er veibruksavgift på LPG som leveres til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner/fylleanlegg, og 
som skal benyttes til fremdrift av motorvogn 
 
Ved rapportering av veibruksavgift på LPG skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes avgiftstypen VL 
med følgende avgiftsgrupper: 

 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

VL 100 LPG LPG, hvor andel biogass er under 50 
volumprosent 

kg 
3,72 

 101  LPG, hvor andel biogass er over 50 
volumprosent 

kg 
0 

 450  kreditert veibruksavgift for LPG etter mottatt 
dokumentasjon på unntak fra avgiftsplikt 

kg 
3,72 

 500  kreditert veibruksavgift for LPG etter mottatt 
dokumentasjon på fritak 

kg 
3,72 

Tilleggskoder for VL 100 og VL 101 

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0 

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. 
internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred  

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0  

20 utført til utlandet i mengder over 150 kg LPG (unntatt Svalbard og Jan 
Mayen) 

0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder over 150 kg LPG 0 

28 lagt inn på tollager 0 

30 overført til andre registrerte for samme avgift, jf. særavgiftsforsk. § 2-2 0 

31 andel biogass i LPG-en 0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur til virksomhetens godkjente lokale  -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale), som ble levert 
avgiftsfritt 

0 

65 levert til annen bruk enn fremdrift av motorvogn, mot erklæring  0 

99 manko 1 

Tilleggskode for VL 450 og VL 500 

Nr. Beskrivelse Faktor 

88 kreditert grossist/forhandler etter mottatt erklæring om avgiftsfri 
leveranse 

-1 
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7.8 Avgift på smøreolje mv. 

Det er avgift på smøreolje som blir importert til Norge eller produsert i Norge.  
 
Avgiftsplikten omfatter 

• Motor- og girsmøreoljer 

• Industrielle smøreoljer 

• Hydrauliske oljer 
 
Avgiftsplikten er knyttet til enkelte varenumre i tolltariffen. Avgiftsplikten omfatter ikke prosess-, 
transformator- og bryteroljer. 
 
Omsetter du smøreolje i forbrukerpakninger, med innhold mindre enn 0,15 liter, trenger du ikke å 
betale avgift. 
 
Ved eventuell refusjon skal spillolje leveres til godkjent mottaker, som leverer den videre til godkjent 
innsamler. Innsamleren får refundert smøreoljeavgiften i form av et tilskudd per liter smøreolje. 
Ordningen forvaltes av Miljødirektoratet. 
 
Ved rapportering av avgift på smøreolje skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes avgiftstypen SM 
med følgende avgiftsgrupper: 

  

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

SM 100 smøreolje smøreoljer mv. liter 2,45 

Tilleggskoder for SM 100 

Nr. Beskrivelse Faktor 

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred 

0 

20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 

22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart 0 

23 levert til bruk i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann, dvs. havområder 
hvor avstanden til norskekysten er 250 nautiske mil eller mer 

0 

26 levert til anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av naturfore-
komster i havområder utenfor norsk territorialgrense, til transport mellom land og 
slike anlegg eller innretninger, og for spesialskip som har oppdrag i slik virksomhet 

0 

27 levert til bruk i fly, unntatt Forsvarets fly 0 

28 lagt inn på tollager 0 

30 overført til andre registrerte for avgift på smøreolje 0 

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

60 levert som råstoff i industriell virksomhet og i sin helhet inngår og forblir i det ferdige 
produktet 

0 

67 levert (omsatt) i forbrukerpakninger med innhold mindre enn 0,15 liter 0 

99 manko 1 
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7.9 Avgift på HFK og PFK  

Det er avgift på en rekke hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), som blir importert eller 
produsert i Norge. 
 
HFK og PFK er grupper med moderate til kraftige klimagasser som påvirker den globale 
oppvarmingen av jordkloden. Hvor stor påvirkning hver enkelt gass har på den globale 
oppvarmingen, måles ved gassens GWP-verdi. 
 
Avgiften omfatter: 
 

• Import og produksjon av rene gasser i bulk og import av alle blandinger av HFK og PFK, både 
innbyrdes blandinger og blandinger med andre stoffer 

 

• Import og produksjon av varer der gassene inngår som en bestanddel, for eksempel klima- og 
kjøleanlegg, klimaanlegg i kjøretøy, fugeskum og drivgass i spraybokser. 

 
Fritak fra avgift på HFK og PFK 
 

• Avgiftsplikten omfatter blant annet ikke gjenvinning av HFK og PFK. 
 
Refusjonsordning for destruksjon 
 

• Hvis du destruerer HFK og PFK hos et godkjent mottak, tilbakebetales avgiften til den som 
leverer inn avfallet. Tilbakebetalingssatsen er lik avgiftssatsen. Ordningen administreres av 
Miljødirektoratet. 

 
Ved rapportering av avgift på HFK og PFK skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes avgiftstype FK 
og følgende avgiftsgrupper: 
 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet GWP-verdi Sats 

FK 100 HFK HFK-23 kg 12 400 11804,8 

  101 HFK HFK-32 kg 677 644,504 

  102 HFK HFK-41 kg 116 110,432 

  103 HFK HFK-43-10mee kg 1 650 1570,8 

  104 HFK HFK-125 kg 3 170 3017,84 

  105 HFK HFK-134 kg 1 120 1066,24 

  106 HFK HFK-134a kg 1 300 1237,6 

  107 HFK HFK-152a kg 138 131,376 

  108 HFK HFK-143 kg 328 312,256 

  109 HFK HFK-143a kg 4 800 4569,6 

  110 HFK HFK-227ea kg 3 350 3189,2 

  111 HFK HFK-236fa kg 8 060 7673,12 

  112 HFK HFK-245ca kg 716 681,632 

  113 HFK HFK-152 kg 16 15,232 

  114 HFK HFK-161 kg 4 3,808 

  115 HFK HFK-236cb kg 1 210 1151,92 
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Avgifts- 
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet GWP-verdi Sats 

 FK 116 HFK HFK-236ea kg 1 330 1266,16 

  117 HFK HFK-245fa kg 858 816,816 

  118 HFK HFK-365mfc kg 804 765,408 

  200 PFK PFK-14 (Perfluormetan) kg 6 630 6311,76 

  201 PFK PFK-116 (Perfluoretan) kg 11 100 10567,2 

  202 PFK PFK-218 (Perfluorpropan) kg 8 900 8472,8 

  203 PFK PFK-3-1-10 (Perfluorbutan) kg 9 200 8758,4 

  204 PFK PFK-c318 (Perfluorcyklobutan) kg 9 540 9082,08 

  205 PFK PFK-4-1-12 (Perfluorpentan) kg 8 550 8139,6 

  206 PFK PFK-5-1-14 (Perfluorhexan) kg 7 910 7530,32 

  306 HFK 
R-404A1 (HFK-125, 143a, 
134a, hhv. 44, 52 og 4 %) 

kg 
3942,8 3753,5456 

  307 HFK 
R-407B (HFK-32, 125, 134a, 
hhv. 10, 70 og 20 %) 

kg 
2546,7 2424,4584 

  308 HFK 
R-407C (HFK-32, 125, 134a, 
hhv.23, 25 og 52 %) 

kg 
1624,21 1546,2479 

  310 HFK 
R-410A (HFK-32, 125, hhv. 50 
og 50 %) 

kg 
1923,5 1831,172 

  311 HFK 
R-413A (PFK-218, HFK-134a, 
R600a, hhv. 9, 88 og 3 %) 

kg 
1945 1851,64 

  312 HFK 
R-417A (HFK-125, 134a, R600, 
hhv. 46,6, 50 og 3,4 %) 

kg 
2127,22 2025,1134 

  313 HFK 
R-507 (HFK-125, 143a, hhv. 50 
og 50 %)  

kg 
3985 3793,72 

  314 PFK 
R-508B (HFK-23, PFK-116, 
hhv. 46 og 54 %)  

kg 
11698 11136,496 

  316 HFK 
R-422A (HFK-125, 134a, 
R600a, hhv. 85,1, 11,5 og 3,4 
%) 

kg 
2847,17 2710,5058 

 317 HFK 
R-407A (HFK-32, 125, 134a, 
hhv. 20, 40 og 40 %) 

kg 
1923,4 1831,0768 

 318 HFK 
R-422D (HFK-125, 134a, 
R600a, hhv. 65,1, 31,5 og 3,4 
%) 

kg 
2473,17 2354,4578 

  319 HFK 
R-427A (HFK-134a, 125, 32, 
143a, hhv. 50, 25, 15 og 10 %) 

kg 
2024,05 1926,8956 

  320 HFK 
R-437A (HFK-134a, 125, R600, 
R601, hhv. 78,5, 19,5, 1,4 og 
0,6 %) 

kg 
1638,65 1559,9948 

  321 HFK 
R-407F (HFK-32, 134a, 125, 
hhv. 30, 40 og 30 %) 

kg 
1674,1 1593,7432 

  322 HFK 
R-448A (HFK-32, 125, 134a, 
R1234yf, R1234ze, hhv. 26, 26, 
21, 20 og 7 %) 

kg 
1273,22 1212,1054 

 
1 Gassene er en sammensetning av det som er oppført i parentesen, f.eks. er R-404A en sammensetning av HFK-125 (44 

%), HFK-143a (52 %) og HFK-134a (4 %). 
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Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet GWP-verdi Sats 

FK  323 HFK 
R-452A (HFK-32, 125, 
R1234yf, hhv. 11, 59 og 30 %) 

kg 
1944,77 1851,421 

  324 HFK 
R-449A (HFK-32, 125, 134a, R-
1234yf, hhv. 24,3, 24,7, 25,7 og 
25,3 %) 

kg 
1281,601 1220,0842 

  325 HFK 
R-513A (HFK-134a, R-1234yf, 
hhv. 44 og 56 %) 

kg 
572 544,544 

  326 HFK 
R-450A (HFK-134a, R-1234ze, 
hhv. 42 og 58 %) 

kg 
546 519,792 

  327 HFK 
R-452B (HFK-125, 32, R-
1234yf, hhv. 7, 67 og 26%) 

kg 
675,49 643,0665 

  328 HFK 
R-454A (HFK-32, R-1234yf, 
hhv. 35 og 65%) 

kg 
236,95 225,5764 

  329 HFK 
R-454B (HFK-32, R-1234yf, 
hhv. 68,9 og 31,1%) 

kg 
466,453 444,0633 

  330 HFK 
R-454C (HFK-32, R-1234yf, 
hhv. 21,5 og 78,5%) 

kg 
145,555 138,5684 

  331 HFK 
R-455A (HFK-32, R-1234yf, R-
744, hhv. 21,5, 75,5 og 3%) 

kg 
145,555 138,5684 

  332 HFK 
R-507A (AZ-50), (HFK-125, 
143a, hhv. 50 og 50%,) 

kg 
3985 3793,72 

  333 HFK 
R-407H (HFC-125, HFC-32, 
HFK-134a, hhv. 15, 32,5 og 
52,5 %) 

kg 
1378,025 1311,8798 

  334 HFK 
R-515B (HFK-227ea, HFO-
1234ze (E), hhv. 8,9 og 91,1 % 

kg 
298,15 283,8388 

       

       
 

 

Tilleggskoder for FK 
Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0 

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred 

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 

20 uført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 

28 lagt inn på tollager 0 

30 overført til andre registrerte for avgift på FK 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

99 manko 1 
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7.10 Avgift på TRI og PER 

Trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) er helse- og miljøskadelige kjemikalier som er tungt 
nedbrytbare i miljøet. 
 
Det er avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), som blir importert til Norge eller produsert i 
Norge. Det er også avgift på gjenvunnet TRI og PER, og på TRI og PER som inngår som bestanddel 
i andre varer. 
 
Avgift skal kun betales dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av produktets totale vekt eller 
andelen PER er over 0,1 vektprosent av produktets totale vekt. 
 
Avgiften beregnes på grunnlag av produktets nettovekt og andelen TRI og PER i produktet. 
 
Ved rapportering av avgift på TRI og PER skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes avgifts-typene 
TR for TRI og PR for PER og følgende avgiftsgrupper: 
 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

TR 101 TRI over 1-t.o.m. 5 % innhold trikloreten kg 4,03 

 102  over 5-t.o.m. 10 % innhold trikloreten kg 8,06 

 103  over 10-t.o.m. 30 % innhold trikloreten kg 24,17 

 104  over 30-t.o.m. 60 % innhold trikloreten kg 48,35 

 105  over 60-t.o.m. 100 % innhold trikloreten kg 80,58 

PR 100 PER over 0,1-t.o.m. 1 % innhold tetrakloreten kg 0,81 

 101  over 1-t.o.m. 5 % innhold tetrakloreten kg 4,03 

 102  over 5-t.o.m. 10 % innhold tetrakloreten kg 8,06 

 103  over 10-t.o.m. 30 % innhold tetrakloreten kg 24,17 

 104  over 30-t.o.m. 60 % innhold tetrakloreten kg 48,35 

 105  over 60-t.o.m. 100 % innhold tetrakloreten kg 80,58 

 

Tilleggskoder for TR og PR 

Nr. Beskrivelse Faktor 

06 gjenvunnet til eget bruk 0   

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. Internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred 

0 

20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 

28 lagt inn på tollager 0 

30 overført til andre registrerte for avgift på TRI og PER 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

99 manko 1 

  



   Kodeveileder særavgifter 2023 

 

 

 Side 37 av 45   

7.11 Avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) 

Det er avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) ved energiproduksjon fra nærmere angitte kilder. 
 
Avgiften omfatter utslipp av NOx fra følgende kilder: 
 

• Fremdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW 

• Motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10MW 

• Fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land 

• Avgiften gjelder utslipp i Norge og på kontinentalsokkelen. For skipsfart omfattes utslipp fra 
fart innenfor norsk territorialfarvann og innenriksfart, selv om deler av farten skjer utenfor 
norsk territorialfarvann. 

 
Fritak for NOx-avgift 

• Enheter som er tilsluttet miljøavtalen om NOx 2018-2025. Fritaket gjelder fra tidspunktet 
virksomheten blir tilsluttet avtalen. Les mer om miljøavtalen om NOx på NHOs nettsider. 

• Fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann 

• Direkte utenriksfart 

7.11.1 Avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra petroleumsvirksomheten 

Ved fastsetting av avgift på utslipp av NOx fra petroleumsvirksomhet skal det på 
Særavgiftsmeldingen benyttes følgende avgiftstyper og avgiftsgrupper: 

 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

NO 100 NOx utslipp fra petroleumsvirksomhet kg 24,46 

Tilleggskoder for NO  

Nr. Beskrivelse Faktor 

22 utslipp fra fart mellom norsk og utenlandsk havn eller lufthavn 0 

35 fritak for virksomheter med miljøavtale med staten   0 

7.11.2 Avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra øvrige næringer 

Ved fastsetting av avgift på utslipp av NOx fra øvrige næringer skal det på Særavgiftsmeldingen 

benyttes følgende avgiftstyper og avgiftsgrupper: 

 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

NX 100 NOx utslipp fra fiske og fangst kg 24,46 

 200  utslipp fra skipsfart kg 24,46 

 210  utslipp fra luftfart kg 24,46 

 220  utslipp fra jernbanedrift kg 24,46 

 300  utslipp fra industri og bergverk kg 24,46 

 900  utslipp fra annen type virksomhet   kg 24,46 
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Tilleggskoder for NX 

Nr. Beskrivelse Faktor 

22 utslipp fra fart mellom norsk og utenlandsk havn eller lufthavn (gjelder ikke NX 
220 og 300) 

0 

23 utslipp fra fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann (gjelder kun NX 
100) 

0 

35 fritak for virksomheter med miljøavtale med staten 0 

7.12 Avgift på flyging av passasjerer — flypassasjeravgift 

Det er avgift på flyging av passasjerer fra norske lufthavner.  
 
Avgiftsplikten omfatter ervervsmessig flyging av passasjerer fra norske lufthavner, unntatt flyginger 
fra kontinentalsokkelen og lufthavn på Svalbard, Jan Mayen og bilandene. Med "ervervsmessig 
flyging" menes all flyging unntatt militærflyging og flyging i rednings-, nødhjelps- eller 
ambulansetjeneste. 
 
Avgiftsplikten oppstår når flygingen begynner, og beregnes per passasjer som begynner en 
avgiftspliktig flyging. 
 
Det er fritak fra flypassasjeravgift for: 
 

• flyselskapenes ansatte på tjenestereise, 

• barn under to år, 

• transitt- og transferpassasjerer, 

• NATO 
 
Ved fastsetting av avgift på flyging av passasjerer skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes følgende 
avgiftstype og avgiftsgrupper: 
 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

FL 100 flypassasjer flyging fra norsk lufthavn til annen 
norsk lufthavn 

stk. 82 
 

 300  flyging fra norsk lufthavn til 
utenlandsk lufthavn i Europa, jf. 
særavgiftsforskriften 

stk. 82 

 400  flyging fra norsk lufthavn til øvrige 
utenlandske lufthavner 

stk. 320 

 

Tilleggskoder for FL 

Nr. Beskrivelse Faktor 

12 flyging av NATOs styrker eller personell iht. internasjonale avtaler Norge er 
forpliktet til, herunder Partnerskap for fred 

0 

61 flyging av luftbefordrerens ansatte på tjenestereise 0 

62 flyging av barn under to år 0 

63 flyging av transittpassasjerer 0 

64 flyging av transferpassasjerer 0 
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7.13 Avgift på trafikkforsikringer — trafikkforsikringsavgift 

Trafikkforsikringsavgiften er en avgift på obligatorisk ansvarsforsikring for motorvogn.  
 
Avgiftsplikten omfatter avtaler om obligatorisk ansvarsforsikring (trafikkforsikring) for 
innenlandsregistrerte motorvogner. Videre omfatter avgiftsplikten gebyr som 
Trafikkforsikringsforeningen har mottatt for uforsikrede motorvogner eller der ny eier ikke har tegnet 
egen forsikring for motorvognen. 
 
Det skal ikke betales trafikkforsikringsavgift av ansvarsforsikring eller gebyr for motorvogn som er 
omfattet av vektårsavgiften. 
 
Motorvogner som er registrert på selvassurandører omfattes ikke av trafikkforsikringsavgiften. 
 
Avgiftsplikten oppstår når forsikringsselskapets ansvar etter forsikringsavtalen starter å løpe. For 
gebyr for uforsikrede motorvogner oppstår avgiftsplikten når Trafikkforsikrings-foreningen har mottatt 
gebyret. 
 
Avgiften beregnes per døgn motorvognen er ansvarsforsikret. 
 
Ved fastsetting av avgift på trafikkforsikringer skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes følgende 
avgiftstype og avgiftsgrupper: 
 
 

Type Gruppe Avgiftsomfang Enhet Sats i kr for trafikkforsikringsavtaler 
som tegnes eller har hovedforfall og 
gebyr som er mottatt 

    1. mars 2021 
t.o.m. februar 
2022 

1. mars 2022 
t.o.m. februar 
2023 

f.o.m. 
1.mars 
2023 

TF 100 Normal sats, jf. 
Stortingets vedtak § 2 
bokstav a og c 

Forsikringsdøgn 8,40  8,15  8,38 

TF 200 Høy sats, jf. Stortingets 
vedtak § 2 bokstav b 

Forsikringsdøgn 9,80  9,57  9,84 

TF 300 Motorsykler mv. jf. 
Stortingets vedtaket § 2 
bokstav d 

Forsikringsdøgn 5,85  5,93  6,10 

TF 400 Lav sats, jf. Stortingets 
vedtak § 2 bokstav e 

Forsikringsdøgn 1,36  1,38  1,42 

TF  500 Elektriske motorvogner, 
jf. Stortingets vedtak § 2 
bokstav f* 

Forsikringsdøgn 5,85  8,15  8,38 

*jf. særavgiftsforskriften § 3-23-4 (3) For motorvogner i avgiftsgruppe f som også omfattes av en 
avgiftsgruppe med lavere avgift, skal den laveste satsen benyttes. Dette medfører at fra 1. mars 2022 skal 
elbiler rapporters med avgiftskodene TF 500, el-motorsykler rapporters med avgiftskodene TF 300, og 
elektriske mopeder m.m. skal rapporters med avgiftskodene TF 400. 
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Tilleggskoder for TF 

Nr. Beskrivelse Faktor 

11 utenlandske diplomater/konsuler, motorvogner som er registrert på kjennemerker 
med gule tegn på blå reflekterende bunn 

0 

12 motorvogner som er registrert på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller 
personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 

0 

13 motorvogner som er registrert på Den nordiske investeringsbanken og som er 
nødvendig for bankens offisielle virksomhet 

0 

21 motorvogner registrert til bruk på Svalbard 0 

41 avgift endelig tapt, tidligere innberettet (gjelder ikke TF 500) -1 

43 avgift tidligere innberettet som endelig tapt (gjelder ikke TF 500) 1 

48 tidligere for lite innberettet 1 

49 fradrag, tidligere for mye innberettet -1 

 
Bruk av trafikkforsikringsavgiftens særskilte tilleggskoder 
  
Kode 41 – avgift endelig tapt, tidligere innberettet  
I tilfeller hvor et utestående premiekrav som det tidligere er betalt avgift for, kan konstateres endelig 
tapt på grunn av skyldneres manglende betalingsevne, kan det i skattemeldingen gjøres fradrag for 
de forsikringsdøgn som må avskrives som endelig tapt. Dette gjøres i skattemeldingen for den 
perioden tapet konstateres (det vil si kravet avskrives). Det skal ikke leveres endringsmeldinger for 
perioden tapet knytter seg til, men dette skal rapporteres med tilleggskode 41 i skattemeldingen den 
perioden tapet konstateres. Det må her oppgis riktig avgiftstype, avgiftsgruppe og antall døgn, samt 
hvilken periode de forsikringsdøgn som nå krediteres opprinnelig ble egenfastsatt for og med hvilken 
sats.  
 
Kode 43 – avgift tidligere innberettet som endelig tapt 
Dersom virksomheten på et senere tidspunkt får dekket et krav som knytter seg til en 
trafikkforsikringsavtale som tidligere er ført til fradrag i innsendt skattemelding, skal virksomheten 
innrapportere dette i skattemeldingen for den periode innbetalingen mottas. Det kan ikke gjøres 
fradrag i skyldnerens innbetaling for eventuelle inndrivelseskostnader eller lignende. Avgiften skal 
rapporteres med tilleggskode 43 i skattemeldingen den perioden innbetaling for avgiften mottas, og 
ikke ved endringsmelding(er). Det må her oppgis riktig avgiftstype, avgiftsgruppe og antall døgn, samt 
hvilken periode de forsikringsdøgn som det nå er mottatt betaling for påløp (det vil si den perioden 
disse forsikringsdøgnene opprinnelig ble egenfastsatt for) og med hvilken sats.  
 
Kode 48 – tidligere for lite innberettet 
Dersom det etter fristen for levering av skattemeldingen kommer endringer i Autosys/ TFFAuto som 
virksomheten ikke har hatt kunnskap om før leveringsfristen, og som har virkning for antall 
forsikringsdøgn tilbake i tid slik at virksomheten tidligere har innberettet for få forsikringsdøgn, skal 
virksomheten innrapportere disse forsikringsdøgnene med tilleggskode 48 på neste skattemelding. 
Det må oppgis antall døgn, hvilken periode døgnene har påløpt, samt med hvilken sats. Satsen 
styres i Elsær 2.0 ved valg av satsperiode/satsår.  
 
Kode 49 – fradrag, tidligere for mye innberettet 
Dersom det etter fristen for levering av skattemeldingen kommer endringer i Autosys/ TFFAuto som 
virksomheten ikke har hatt kunnskap om før leveringsfristen, og som har virkning for antall 
forsikringsdøgn tilbake i tid slik at virksomheten tidligere har innberettet for mange forsikringsdøgn, 
skal virksomheten innrapportere disse forsikringsdøgnene med tilleggskode 49 på neste 
skattemelding. Dette vil da bli trukket fra i skattemeldingen. Det må oppgis antall døgn, hvilken 
periode døgnene er innrapportert, samt med hvilken sats. Satsen styres i Elsær 2.0 ved valg av 
satsperiode/satsår. 
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7.14 Avgift på viltlevende marine ressurser 

Det er avgift på førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser. Med viltlevende marine 
ressurser menes fisk, sjøpattedyr med helt eller delvis tilhold i sjøen, andre marine organismer og 
planter med tilhold i sjøen eller på eller under havbunnen. 
 
Eksempler på andre viltlevende marine ressurser enn fisk, er sel, hval, krabbe, kråkeboller, 
sjøstjerner og planter som tang og tare. 
 
Med førstehåndsomsetning menes omsetning av viltlevende marine ressurser fra den som har høstet 
dem, og den første omsetningen etter ilandføring dersom fangsten ikke tidligere er omsatt gjennom 
eller med godkjenning av et fiskesalgslag. Salg fra et fiskesalgslag er uansett å regne som 
førstehåndsomsetning. 
 
Avgiftsgrunnlaget er brutto salgsbeløp fratrukket lagsavgift. Det vil si den særskilte avgiften som 
betales til fiskesalgslaget etter fiskesalgslagsloven § 9. 
 
Med brutto salgsbeløp menes summen av mengde viltlevende marine ressurser (kvantum i kg) 
multiplisert med pris (pr. kg), eksklusiv merverdiavgift. 
 
Avgiften omfatter viltlevende marine ressurser som 
 

• er høstet av norskregistrerte fartøy 

• førstehåndsomsettes i samsvar med fiskesalslagslova 
 
Dette inkluderer fangst som leveres i utlandet, og fangst som overtas av fiskeren selv. 
 
Ved fastsetting av avgift på viltlevende marine ressurser, skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes 
følgende avgiftstype, avgiftsgruppe og eventuelle tilleggskoder: 
 

 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

VF 100 viltlevende 
marine 
ressurser 

førstehåndsomsetning, i kroner kr 0,0042 
 

 
Tilleggskoder for VF 
Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0 

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. 
internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbank 0 

39 levert til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag 0 

50 varer kommet i retur -1 

51 varer kommet i retur som ble levert avgiftsfritt 0 
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7.15 Avgift på produksjon av fisk 

Det er avgift på produsert laks, ørret og regnbueørret fra akvakulturanlegg i norsk territorialfarvann. 
Med produsert fisk menes sløyd fisk, og avgiftsplikten oppstår når fisken er slaktet. 
 
Avgiften skal betales når fisken er slaktet, uansett om dette skjer på norsk territorium, i et flytende 
slakteri eller i et annet land. Det er slaktetallet som tillatelsesinnehaveren rapporterer til 
Fiskeridirektoratet som er avgiftspliktig og utgjør avgiftsgrunnlaget. 
 
Med sløyd fisk menes utblødd fisk etter fjerning av innvoller. 
 
Dersom slaktevekt fremkommer i annen slaktetilstand enn sløyd vekt, blir avgiften beregnet med bruk 
av omregningsfaktorer: 
 

Fiskeart og tilvirkningsgrad Omregningsfaktor til sløyd vekt 

Laks, rund vekt 0,889 

Laks, hodekappet 1,125 

Ørret, rund vekt 0,889 

Ørret, hodekappet 1,125 

Regnbueørret, rund vekt 0,881 

Regnbueørret, hodekappet 1,115 

Omregningsfaktorene baserer seg i hovedsak på norsk standard for dokumentasjon av produksjon av laks og 
regnbueørret (NS 9417:2012) og er utarbeidet i samråd med fiskerimyndighetene. 

 
Ved fastsetting av avgift på produksjon av fisk, skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes følgende 
avgiftstype, avgiftsgrupper og eventuelle tilleggskoder: 
 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

PF 100 produksjon av 
fisk 

laks, sløyd vekt kg 0,56 

 101  laks, hodekappet vekt kg 0,63 

 102  laks, rund vekt WFE Kg 0,4978 

 200  regnbueørret, sløyd vekt kg 0,56 

 201  regnbueørret, hodekappet vekt kg 0,6244 

 202  regnbueørret, rund vekt WFE kg 0,4934 

 300  ørret, sløyd vekt kg 0,56 

 301  ørret, hodekappet vekt kg 0,63 

 302  ørret, rund vekt WFE kg 0,4978 

 

Tilleggskoder for PF 
Nr. Beskrivelse Faktor 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter 
personlig tollfrihet 

0 

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. 
internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 

0 

13 levert til Den nordiske investeringsbank 0 

39 levert til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag 0 
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7.16 Avgift på forbrenning av avfall 

Det er avgift ved forbrenning av avfall. Avgiftsplikten omfatter utslipp til luft av fossil CO2 
(karbondioksid) ved forbrenning av avfall. Avgiftsplikten oppstår ved innlevering av avfall til 
forbrenning i forbrenningsanlegg. Det er virksomheter som ved sitt forbrenningsanlegg har 
avgiftspliktige CO2-utslipp ved forbrenning av avfall som er avgiftspliktige. 
 
Avgiften beregnes ved å multiplisere mengde innlevert avfall til forbrenningsanlegget målt i tonn med 
en faktor på 0,5498 tonn fossilt CO2 per tonn avfall. 
 
Miljødirektoratet kan etter søknad fastsette en anleggsspesifikk faktor som kan benyttes ved 
beregning av avgiften, i stedet for faktoren på 0,5498. 
 
Det gis fritak for avgift ved forbrenning av farlig avfall og avfall der CO2 fanges og lagres. 
 
Ved fastsetting av avgift på forbrenning av avfall, skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes følgende 
avgiftstype, avgiftsgruppe og eventuelle tilleggskoder: 

 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

FO 100 avfallsforbrenning utslipp av CO2 ved forbrenning tonn 238,00 

 145  refusjon, forbrenning hvor CO2 er 
fanget og lagret 

tonn 238,00 

 
Tilleggskoder for FO 
Nr. Beskrivelse Faktor 

16 forbrent farlig avfall 0 
Fritak fastsettes på egne rader i Særavgiftsmeldingen med korrekt grunnlag (mengde avfall multiplisert med 
gjeldende faktor) og med korrekt tilleggskode. Dette grunnlaget skal altså ikke inngå i grunnlaget (mengde) på 
raden for avgiftspliktig forbrenning (raden uten tilleggskode).  
 

7.17 Avgift på landbasert vindkraft 

Det er avgift på kraft produsert i landbaserte vindkraftverk. Avgiften er innført fra 1. juli 2022, og første 
skattemelding (Særavgiftsmelding) for avgiften skal leveres innen 18. januar 2023. Denne 
Særavgiftsmeldingen skal inneholde avgift for perioden 1. juli 2022 t.o.m.- 31. desember 2022. Fra og 
med januar 2023 er det månedlige skatteleggingsperioder, med rapporterings- og betalingsfrist innen 
den 18. i påfølgende måned.  
 
Avgiftsplikten omfatter all elektrisk kraft som er produsert i konsesjonspliktige, landbaserte 
vindkraftverk. Med vindkraftverk menes kraftverk med én eller flere vindturbiner. 
 
Ved fastsetting av avgift på landbasert vindkraft, skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes følgende 
avgiftskoder: 
 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

VK 100 landbasert 
vindkraft 

produsert kraft kWh 2,00 

Satsen for avgift på landbasert vindkraft er i øre per kWh (men vises i Elsær i kr per kWh), 
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7.18 Avgift på kraftproduksjon (høyprisbidrag) 

Avgiften er innført fra 28. september 2022, og første skattemelding (Særavgiftsmelding) for avgiften 
skal leveres innen 18. januar 2023. Denne Særavgiftsmeldingen skal inneholde avgift for perioden 
28. september 2022 t.o.m.- 31. desember 2022. Fra og med januar 2023 er det månedlige 
skatteleggingsperioder, med rapporterings- og betalingsfrist innen den 18. i påfølgende måned.  
 
Det er avgift på inntekter fra kraftproduksjon som overstiger 70 øre per kWh. For vannkraftverk med 
generatorer med samlet påstemplet merkeytelse på 10 000 kVA eller mer, gjelder avgiften fra 28. 
september 2022. Fra 1. januar 2023 omfatter avgiften også kraft produsert i vannkraftverk med 
installert effekt på minst 1 MW og inntekter fra kraft produsert i konsesjonspliktige vindkraftverk.  
 
Ved fastsetting av avgift på kraftproduksjon, skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes følgende 
avgiftstype og avgiftsgrupper: 
 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

KP 100 kraftproduksjon fra vannkraft kr 0,23 

 101  fra landbasert vindkraft kr 0,23 

 102  fra havvind kr 0,23 

 

7.19 Avgift på SF6 

Det er avgift på svovelheksafluorider/SF6 (SF6) som innføres eller produseres i Norge. Det er også 
avgift på SF6 som inngår i enkelte andre varer. 
 
Med ren SF6 menes produkter omfattet av tolltariffens posisjon 28.12.9001 (svovelheksafluorid).   
 
Med SF6 som inngår i produkter menes produkter omfattet av følgende posisjoner i tolltariffen:   
 

• 85.35.3000 (skillebrytere og effektbrytere),  

• 85.43.1000 (partikkelakseleratorer),  

• 90.12.1000 (mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper; diffraksjonsapparater).  
 
Avgiftsplikten omfatter ikke SF6 som:  
 

• er lagret på tidspunktet avgiften trer i kraft,  

• er installert i SF6-isolerte anlegg på tidspunktet avgiften trer i kraft,  

• gjenbrukes etter tapping fra SF6-isolerte anlegg som tas ut av drift. 
 
Ved fastsetting av avgift på SF6, skal det på Særavgiftsmeldingen benyttes følgende avgiftstype og 
avgiftsgrupper: 
 

Avgifts-
type 

Avgifts-
gruppe 

Avgift Avgiftsomfang Enhet Sats 

SF 100 SF6 ren SF6 kg 22372 

 101  SF6 som inngår i produkter kg 4332 

 103  refusjon, differanse høy og lav sats kg 18040 
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Tilleggskoder for SF 100 og 101 

Nr. Beskrivelse Faktor 

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. Internasjonale 
avtaler, herunder Partnerskap for fred 

0 

20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 

28 lagt inn på tollager 0 

30 overført til andre registrerte for avgift på TRI og PER 0 

50 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) -1 

51 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 0 

99 manko 1 

 


