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Skattedirektoratets kommentarer 

 

1 Innledning 

1.1 Om skattedirektoratets kommentarer 

Disse kommentarene er utarbeidet av Skattedirektoratet, og gir en nærmere redegjørelse for 

enkelte av bestemmelsene i særavgiftsregelverket på veibruksavgiftens område. 

 

Målgruppen for kommentarene er skattemyndighetene og de avgiftspliktige, men de kan 

også ha interesse for andre som ønsker informasjon om regelverket. 

 

Skattedirektoratets kommentarer til veibruksavgift på drivstoff oppdateres årlig med de 

endringer Stortinget vedtar i forbindelse med statsbudsjettet. Kommentarene oppdateres 

også i løpet av året hvis det er behov for det. 

 

1.2 Hva er veibruksavgift på drivstoff? 

Veibruksavgift på drivstoff er en særavgift som skal betales til statskassen ved innførsel og 

innenlandsk produksjon av følgende drivstoff: bensin, mineralolje til fremdrift av motorvogn 

(autodiesel), bioetanol, biodiesel, naturgass og LPG. Ren biogass faller utenfor 

veibruksavgiftens område. 

 

Veibruksavgiftens formål er, i tillegg til å skaffe staten inntekter, å prise de eksterne 

kostnader bruk av kjøretøy påfører samfunnet. Dette er eksterne kostnader knyttet til 

ulykker, kø, støy, veislitasje samt helse- og miljøskadelige utslipp. 

 

Det er enkelte unntak og fritak fra avgiftsplikten. Avgiften kommer i tillegg til CO2-avgift og 

svovelavgift på mineralske produkter. 

 

Kommentarene er organisert slik at kommentarer som kun gjelder for bensin og bioetanol er 

samlet i punkt 2, kommentarer som kun gjelder for autodiesel og biodiesel er samlet i punkt 

3, kommentarer som kun gjelder biodiesel og bioetanol levert før 1. juli 2020 er samlet i 

punkt 4, kommentarer som kun gjelder naturgass og LPG er samlet i punkt 5, mens 

kommentarer som er felles for alle er samlet i punkt 6. 

 

1.3 Hvilket regelverk gjelder? 

Disse kommentarene omhandler i all hovedsak de materielle bestemmelsene på 

veibruksavgiftsområdet. Dette er bestemmelsene i 

 Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff 

 særavgiftsloven (sal) 

 forskrift om særavgifter (saf.) 

 

  

https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/kapittel_4
https://lovdata.no/lov/1933-05-19-11
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451


5 

Enkelte steder er det også knyttet kommentarer til bestemmelser i 

 skatteforvaltningsloven (sktfvl.) 

 skatteforvaltningsforskriften (sktfvf.) 

 skattebetalingsloven (sktbl.) 

 skattebetalingsforskriften (sktbf.) 

 

For utfyllende kommentarer til skatteforvaltningsloven og skattebetalingsloven med 

tilhørende forskrifter, se skatteforvaltningshåndboken og Skattebetalingshåndboken. 

 

Noen steder vises det også til relevante bestemmelser i annet regelverk. 

 

2 Veibruksavgift på drivstoff – bensin og bioetanol 

2.1 Avgiftspliktens omfang 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 1 første ledd bokstav a og e, Stortingets vedtak 

om CO2-avgift på mineralske produkter § 1 første ledd bokstav b og saf § 3-6-1 bokstav b og § 3-9-1 

første, annet og tredje ledd) 

 

Avgiftsplikten på bensin omfatter alle oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 10 

volumprosent destillerer over ved 20 °C og hvor mer enn 90 volumprosent destillerer over 

ved mindre enn 210 °C (ASTM D 86-me øtoden). All bensin er avgiftspliktig selv om den skal 

brukes til andre formål enn motordrivstoff, eller den blir betegnet med andre navn. 

Blandinger anses også som bensin dersom bensin er hovedbestanddel og blandingen kan 

benyttes til motordrivstoff. 

 

Fra 1. juli 2020 omfatter veibruksavgiften også bioetanol. Som bioetanol anses flytende 

drivstoff fremstilt av biomasse og som egner seg for bruk i en bensinmotor til framdrift av 

motorvogn. Blandinger anses også som bioetanol dersom bioetanol er hovedbestanddel og 

blandingen kan benyttes som motordrivstoff. 

 

Dersom blandingen anses som bensin, følger den fritaksregler osv. for bensin, og skal 

avgiftsberegnes ut fra de enkelte bestanddelene. Dersom blandingen anses som bioetanol, 

følger den fritaksregler osv. for bioetanol. Dersom en blanding anses som bioetanol og 

omfattes av en av fritaksreglene for bioetanol, er også bensinandelen i blandingen fritatt fra 

veibruksavgift. 

 

Bioetanol med tilsetningsstoffer som gjør at det kun kan brukes i en dieselmotor, anses som 

biodiesel selv om det består av bioetanol. 

 

White Spirit, kristall (krystallolje) og Dilutin, som er mellomprodukter mellom bensin og 

petroleum, er ikke ansett som avgiftspliktig motorbrensel. 

 

  

https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatteforvaltningshandboken/gjeldende/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§1_6
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§1_10
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§1_10
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-6-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-9-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-9-1
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2.2 Avgiftsgrunnlaget 

(jf. saf. § 3-6-2 og § 3-9-2) 

 

Det er varen slik den fremstår når avgiftsplikten oppstår, som skal legges til grunn for 

avgiftsberegningen. Det innebærer at for blandinger er det slik blandingen (varen) fremstår 

på innførselstidspunktet eller ved uttak fra det godkjente lokalet, som avgjør blandingens 

avgiftspliktige status. Det forutsettes at registrert virksomhet vet hva varen (blandingen) 

som tas ut fra det godkjente lokalet består av. 

 

Etter saf. § 3-9-1 andre ledd fjerde setning skal produsenter føre nøyaktig måling av mengde 

bioetanol i bensinen. Det er imidlertid lagt til grunn at det kan være tilstrekkelig med en 

beregning med grunnlag i kjente faktorer, det vil si antall liter for bioetanol og bensin som er 

lagt inn på tanken (det godkjente lokalet). Dette vil gi et blandingsforhold som vil være 

grunnlaget for varens (blandingens) avgiftspliktige status, og avgiften skal fastsettes og 

beregnes på grunnlag av dette ved uttak. Disse beregningene må gjøres for den enkelte 

blandingstank. Det er ikke anledning til å se alle virksomhetens godkjente lokaler/tanker 

under ett. Er det flere virksomheter som benytter samme godkjente lokale, må det ses på 

hvilke varer (mengde bioetanol og bensin) virksomheten har lagt inn på lageret, og ikke hva 

andre virksomheter har lagt inn. 

 

Skattleggingsperioden for veibruksavgiften er månedlig. Det legges til grunn at en beregning 

basert på innlegg av henholdsvis bioetanol og bensin i den aktuelle måneden, er innenfor det 

dagens regelverk gir hjemmel til når det gjelder beregning av andel biodrivstoff i varen 

(blandingen). Den blandingen (varen) som beregningen for måneden gir, er den varen som 

tas ut fra blandingstanken (godkjente lokalet) ved hvert uttak den aktuelle måneden. 

 

Avgiften beregnes per standardliter levert bensin og bioetanol. Med standardliter menes den 

mengden bensin som utgjør en liter ved én atmosfæres trykk (101,325 kPa) og 15 °C. For 

blandinger beregnes avgiften av mengden av de enkelte avgiftspliktige oljetypene i 

blandingen. 

 

2.3 Fritak for bensin 

2.3.1 Fritak for bensin gjenvunnet i VRU-anlegg 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 5 første ledd bokstav f, Stortingets vedtak om 

CO2-avgift på mineralske produkter § 4 bokstav e og saf. § 3-6-5 og § 3-9-6) 

 

Bensin som er gjenvunnet i VRU-anlegg er fritatt for avgift. Registrerte virksomheter skal 

ved avgiftsfri levering av slik bensin føre bensinen på særavgiftsmeldingen uten beregning 

av avgift. Ikke-registrerte virksomheter kan søke skattekontoret om refusjon. Det kreves ikke 

at VRU-anlegget skal ha beliggenhet i Norge. 

 

  

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-6-2
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-9-2
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§5_4
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§4_10
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§4_10
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-6-5
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-9-6
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2.3.2  Fritak for visse fartøyer mv. 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 5 første ledd bokstav c og saf. § 4-4-3) 

 

Registrerte virksomheter skal føre avgiftsfrie leveringer av bensin på særavgiftsmeldingen 

uten beregning av avgift, jf. punkt 6.12 under. Erklæringen skal oppbevares i 10 år. 

 

Ikke-registrerte leverandører kan søke Skatteetaten om refusjon. Søknad vedlagt faktura og 

erklæring sendes skattekontoret. 

 

2.3.3  Veiløse strøk – tilskudd for 2019 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 5 første ledd bokstav d og saf. § 3-9-5) 

 

Ved tilskudd som kompensasjon for avgift på bensin brukt i 2019 gjelder følgende satser: 

Bensinforbruk: Tilskudd: Kode: BE 

Under 100 liter kr 0  

100 – 299 liter kr 1 291 501 

300 – 599 liter kr 2 450 502 

600 – 899 liter  kr 3 783 503 

900 – 1199 liter kr 5 000 504 

1 200 – 1 499 liter kr 6 300 505 

1 500 liter og over kr 7 875 506 

 

Skatteetatens blankett for særavgifter og gebyrer, RF-1326, skal benyttes ved søknad om slikt 

tilskudd. Kryss av i rubrikk 2 "Søknad om refusjon". For at søknaden skal bli behandlet raskt, 

er det viktig at søkerens personnummer oppgis i rubrikk 6 "Kundenummer". 

 

Kodene BE 501 – 506, jf. høyre kolonne i tabellen over, skal føres opp i hhv. kolonnene 13 og 

14 på søknaden. I kolonne 16 "Dato" oppgis det året søknaden gjelder for. Antall liter og 

beløp som søkes i tilskudd, oppgis hhv. i kolonnene 18, 19 og 22. 

 

Følgende må besvares (benytt gjerne rubrikk 25 i søknadsskjemaet), jf. saf. § 3-9-5 femte ledd 

bokstavene a-f: 

1. Søkerens navn og postadresse, 

2. Registreringskjennetegnet for motorbåten/snøscooteren, 

3. Søkerens bosted og den korteste avstanden fra bosted til bilvei eller til kai som har 

regulært daglig ruteanløp, 

4. Hva slags bruk av egen motorbåt/snøscooter søknaden gjelder, 

5. Forbruk av bensin i søknadsåret for å komme frem til vei eller kai, 

6. Om tilskudd mottas gjennom andre ordninger, og i tilfelle hvilke. 

 

Søknaden dateres og underskrives (rubrikkene 26, 27 og 28), og del 1 og 2 sendes skatte-

kontoret gjennom lensmannen eller politiet. Søknaden skal være postlagt innen utgangen av 

januar måned i det etterfølgende året, jf. saf. § 3-9-5 fjerde ledd. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§5_4
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§4-4-3
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§5_4
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-9-5
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2.3.4 Forsvarets beredskapslagre 

Ved retur fra beredskapslagre kan oljeselskapene kreditere Forsvaret etter de satser som 

gjelder på returtidspunktet. I den utstrekning ny levering skjer som bytte liter mot liter, til-

lates det at retur og nylevering avregnes mot hverandre, dersom avgiftssatsene er de samme 

på returtidspunktet og tidspunktet for den leveranse som er i bytte. Dersom "bytte" skjer 

med varer med forskjellige avgiftssatser (f.eks. bensin mot mineralolje, lett fyringsolje mot 

tung fyringsolje etc.), må ny leveranse alltid faktureres med avgift, og returleveransen 

krediteres særskilt. 

 

2.3.5 Bensin med særlige helse- og miljømessige egenskaper til 2-taktsmotor 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 5 første ledd bokstav e og saf. kapittel 4-7) 

 

2.3.5.1 Forbrukerpakning 

Bensin med særlige helse- og miljømessige egenskaper til 2-taktsmotor er fritatt for veibruks-

avgift på bensin og CO2-avgift ved salg i merkede forbrukerpakninger. Med forbruker-

pakning menes kanner og fat på inntil 200 liter. 

 

2.3.5.2 Destillasjonsområde 

Destillasjonskravet fremgår av saf. § 4-7-2 bokstav a, og innebærer at kvantum overdestillert 

bensin ved 70 °C skal være mellom 15 og 42 prosent (metode ASTM D 86). 

 

Den avgiftspliktige har ansvaret for å dokumentere at bensinen oppfyller destillasjonskravet. 

Dette innebærer at den avgiftspliktige på det tidspunktet avgiftsplikten oppstår må påse at 

bensinens destillasjonsegenskaper ligger innenfor destillasjonsintervallet med en margin 

som tar høyde for eventuelle usikkerhetsmarginer som følger av analysemetoden osv. 

 

2.4 Fritak bioetanol 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 6 og saf. § 3-9-7) 

 

Bioetanol til annen bruk enn framdrift av motorvogn samt traktorer m.m er fritatt fra avgift. 

Registrert virksomhet kan levere bioetanol uten avgift mot erklæring fra bruker om hva 

bioetanolen skal brukes til og mengde. Bruken må dokumenteres. For tilfeller hvor det er 

betalt avgift på bioetanol, som brukes til fritaksberettiget formål, kan det søkes refusjon for 

betalt avgift. Ved søknad må det gis erklæring om hva bioetanolen er benyttet til, samt 

mengde. Bruken skal dokumenteres. 

 

  

https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§5_4
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/kapittel_4-7
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§6_2
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3 Veibruksavgift på drivstoff – mineralolje og biodiesel til 

framdrift av motorvogn (autodiesel) 

3.1 Avgiftspliktens omfang 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 1 første ledd bokstav b og f, samt § 2) 

 

All mineralolje er avgiftspliktig, såfremt den ikke er merket i henhold til saf. § 3-11-3 til § 3-

11-6. Med mineralolje menes her olje med mineralsk opphav hvor mindre enn 90 volum-

prosent destillerer over ved minst 210 °C (ASTM D 86-metoden). 

 

Det følger også av rettspraksis at mineraloljen ikke trenger å oppfylle bransjestandarder og 

lignende for å være avgiftspliktig. Heller ikke klassifisering etter tolltariffen er ifølge retts-

praksis avgjørende. Oljer fremstilt ved behandling av gasser vil kunne regnes som mineral-

olje etter særavgiftsregelverket. Vi viser til Borgarting lagmannsretts dom 14. november 2007 

i saksnummer 06-126361ASI-BORG/02 (LB-2006-126361), der pyrolyseolje fremstilt ved 

cracking av etan, propan og butan ble ansett som en avgiftspliktig mineralolje. 

 

Fra 1. juli 2020 omfattes også biodiesel av veibruksavgiften. Med biodiesel menes flytende 

drivstoff framstilt av biomasse og som egner seg brukt i en dieselmotor til framdrift av 

motorvogn. Bioetanol med tilsetningsstoffer som gjør at det kun kan brukes i dieselmotorer, 

anses som biodiesel. Det vil vi at et produkt som ED95, som hovedsakelig består av bioetanol 

men er tilsatt tilsetningsstoff som gjør at produktet kun kan anvendes i dieselmotorer, 

avgiftsmessig behandles som biodiesel. 

 

For biodiesel er det innført tilsvarende merkeordning som for mineralolje. Det innebærer at 

også all biodiesel er avgiftspliktig så fremt den ikke er merket etter bestemmelsene i saf. § 3-

11-3 til § 3-11-6. 

 

Det følger av rettspraksis at merking av mineraloljen er eneste kriterium for hvorvidt mine-

raloljen skal være belagt med autodieselavgift. Er mineraloljen eller biodieselen umerket, 

skal det betales veibruksavgift på autodiesel og biodiesel, også ved bruk som ellers ville ha 

vært fritatt fra avgiften. Merking skal skje senest på tidspunktet for avgiftspliktens 

inntreden. Avgiftsplikt inntrer blant annet ved uttak fra virksomhetens godkjente lokale og 

på innførselstidspunktet dersom oljen ikke legges inn på godkjent lokale. Uttak til eget bruk 

regnes som uttak fra godkjent lokale. 

 

Dersom merkingen skjer ved tilsetting på selve lagertanken, har skattekontoret til enhver tid 

rett til å kreve opplysninger om hvilke lagertanker som inneholder merkede produkter og 

hvilke som inneholder umerkede. 

 

  

https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§1_6
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§2_6
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3.2 Avgiftsgrunnlaget 

(jf. saf. § 3-11-2 første ledd) 

 

Det er varen slik den fremstår når avgiftsplikten oppstår, som skal legges til grunn for 

avgiftsberegningen. Det innebærer at for blandinger er det slik blandingen (varen) fremstår 

på innførselstidspunktet eller ved uttak fra det godkjent lokale, som avgjør blandingens 

avgiftspliktige status. Det forutsettes at registrert virksomhet vet hva varen (blandingen) 

som tas ut fra det godkjente lokalet består av. 

 

Etter saf. § 3-11-2 andre ledd tredje setning skal produsenter føre nøyaktig måling av 

mengde biodiesel i mineraloljen. Det er imidlertid lagt til grunn at det kan være tilstrekkelig 

med en beregning med grunnlag i kjente faktorer, det vil si antall liter for biodiesel og 

mineralolje som er lagt inn på tanken (det godkjente lokalet). Dette vil gi et blandingsforhold 

som vil være grunnlaget for varens (blandingens) avgiftspliktige status, og avgiften skal 

fastsettes og beregnes på grunnlag av dette ved uttak. Disse beregningene må gjøres for den 

enkelte blandingstank. Det er ikke anledning til å se alle virksomhetens godkjent 

lokaler/tanker under ett. Er det flere virksomheter som benytter samme godkjente lokale, må 

det ses på hvilke varer (mengde biodiesel og mineralolje) virksomheten har lagt inn på 

lageret, og ikke hva andre virksomheter har lagt inn. 

 

Skattleggingsperioden for veibruksavgiften er månedlig. Det legges til grunn at en beregning 

basert på innlegg av henholdsvis biodiesel og mineralolje i den aktuelle måneden, er 

innenfor det dagens regelverk gir hjemmel til når det gjelder beregning av andel biodrivstoff 

i varen (blandingen). Den blandingen (varen) som beregningen for måneden gir, er den 

varen som tas ut fra blandingstanken (godkjente lokalet) ved hvert uttak den aktuelle 

måneden. 

 

Avgiften beregnes per standardliter levert autodiesel og biodiesel. Med standardliter menes 

den mengden autodiesel som utgjør en liter ved én atmosfæres trykk (101,325 kPa) og 15 °C. 

For blandinger beregnes avgiften av mengden av de enkelte avgiftspliktige oljetypene i 

blandingen. 

 

3.3 Svovelavgift og CO2-avgift på mineralske produkter 

Se avgiftsrundskriv om mineralske produkter for 2020. 

 

3.4 Bruk av umerket mineralolje under jord, herunder gruvedrift – 

refusjonsordning 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 2 annet ledd bokstav a) 

 

Søknad om refusjon av veibuksavgift på umerket mineralolje sendes kvartalsvis til skatte-

kontoret. Ved søknaden skal det ligge fakturaer/kvitteringer fra leverandør for de olje-

leveranser det søkes refusjon for. Av disse skal det framgå at det er kjøpt umerket olje 

inkludert veibruksavgift på autodiesel. Videre skal søknaden inneholde en erklæring fra 

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-11-2
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/rundskriv-retningslinjer-og-andre-rettskilder/avgiftsrundskriv/mineralske-produkter-2020/
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§2_6
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søkeren om at oljen er forbrukt/skal forbrukes i firmaets egne gruver - på maskiner og 

kjøretøy - som benyttes under jord. 

 

Skattekontoret utbetaler differansen mellom satsen for veibruksavgift på autodiesel og 

satsen for grunnavgift på fyringsolje mv. Ved rapporteringen skal det benyttes avgiftskode 

MM og avgiftsgruppe 200 hvor refusjonssatsen utgjør kr. 2 (differanse lavsvovlet olje) eller 

avgiftsgruppe 201 hvor refusjonssatsen utgjør kr. 1,94 (differanse svovelfri olje). 

 

3.5 Traktorer og motorredskaper 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 3 bokstav a nr. 1 og 3) 

 

Traktorer og motorredskaper må være registrert som slike etter Vegdirektoratets forskrift 

4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr 

(kjøretøyforskriften) kapittel 1 og 2, jf. § 2-5 nr. 3 og 4. 

 

Det er kun motorredskaper med følgende registreringer i vognkortet som kan benytte 

merket (lavavgiftsbelagt) mineralolje og biodiesel: 

501 Motorredskap (motorkran) 

502 Motorredskap (motorsprøyte) 

503 Motorredskap (motorstige) 

509 Motorredskap 

 

Ingen tilleggskoder og/eller kjøretøybetegnelser utover dette må forekomme. Dersom kjøre-

tøyet er endret etter registrering slik at det ikke lenger er et motorredskap, vil det ved bruk 

av merket diesel bli beregnet avgift for urettmessig bruk, etter gjeldende satser. Ved omregi-

strering fra motorredskap må merket olje fjernes fra tanken. 

 

3.6 Forsvarets bruk av mineralolje og biodiesel 

3.6.1 Ordningen som skal gjennomføres 

1. Forsvaret gis tillatelse til å bruke merket olje til motorvogner registrert med 

kjennemerke med svarte eller røde typer på gul bunn. 

2. Forsvarets kjøretøy som er registrert med sivile skilter, skal benytte avgiftsbelagt olje. 

3. Følgende drivstoff tillates levert umerket uten avgift 

- F-34, flydrivstoff (enhetsdrivstoff) 

- F-35, flydrivstoff (enhetsdrivstoff) 

- F-44, drivstoff til fartøybaserte fly (helikoptre) 

- F-75, drivstoff til sjøgående fartøy, levert til forsvarets beredskapslagre. 

4. Forsvaret kjøper eventuell annen umerket olje med veibruksavgift. på autodiesel. 

5. Ved retur fra beredskapslagre kan oljeselskapene kreditere forsvaret etter de satser 

som gjelder på returtidspunktet. I den utstrekning ny levering skjer som bytte liter 

mot liter, tillates det at retur og ny levering avregnes mot hverandre, dersom avgifts-

satsene er de samme på returtidspunktet og tidspunktet for den leveranse som er i 

bytte. Dersom "bytte" skjer med varer med forskjellige avgiftssatser (f.eks. bensin mot 

https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§3_6
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mineralolje, lett fyringsolje mot tung fyringsolje etc.), må ny leveranse alltid 

faktureres med avgift, og returleveransen krediteres særskilt. 

 

3.6.2 Gjennomføringen 

Det foretas en avregning mellom Skattedirektoratet og Forsvaret. Avregningen baseres på en 

oppstilling fra Forsvaret, hvor det totale avgiftspliktige oljeforbruk framkommer. Fra dette 

trekkes avgift som er innbetalt i forbindelse med kjøp av avgiftsbelagt biodiesel 

ogmineralolje (med fradrag av grunnavgift, jf. rundskriv om avgift på mineralske produkter 

for 2020) fra bensinstasjoner etc., benyttet til avgiftsfri bruk. Avregningen foretas årlig, slik at 

rapportering og innbetaling fra Forsvarets side skjer innen mars måned påfølgende år. 

 

3.7 Prøvekjennemerke 

Motorvogner med prøvekjennemerker/årsprøvekjennemerker skal benytte umerket (avgifts-

belagt) mineralolje. De kan likevel benytte merket mineralolje dersom de er registrert på 

kjennemerker med lysegule typer på sort bunn i henhold til Stortingets vedtak om veibruks-

avgift på drivstoff § 3 bokstav a nr. 2, og benyttes på offentlig vei. 

 

Det presiseres at det kun er motorvogner som er registrert i motorvognregisteret på en slik 

måte som nevnt i unntaksbestemmelsen i vedtaket § 3 som rettmessig kan benytte merket 

mineralolje ved bruk av prøvekjennemerker/årsprøvekjennemerker. 

 

3.8 Stansning av kjøretøy, herunder inndragning av kjennemerke 

(jf. sktbl. § 14-11, sktbf. § 14-11-1 til § 14-11-6) 

 

Sktbl. § 14-11 har regler om stansning av kjøretøy som følge av uoppgjort krav etter urett-

messig bruk av merket olje. Stansning omfatter avskilting og/eller nektelse av på- eller om-

registrering. Se omtale i Skattebetalingshåndboken kapittel 14-11. 

 

3.9 Kjøretøyets vekt ved særskilt avgiftsberegning 

(jf. saf. § 3-11-7 tredje ledd) 

 

Kjøretøyets totalvekt skal benyttes ved avgiftsberegning. Nedregistrert vekt skal ikke 

benyttes. 

 

3.10 Fylling av merket drivstoff på motorkjøretøy («feilfylling») 

(jf. saf. § 3-11-7) 

 

I tilfeller hvor det ved en feil er fylt merket mineralolje og biodiesel, skal Skatteetaten 

kontaktes umiddelbart. Ved henvendelser om slik feilfylling krever Skatteetaten opp avgift 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§14-11
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/kapittel_4-2-2-1
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-14/M-14-11/
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-11-7
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-11-7
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av det antall liter merket drivstoff som er fylt. Avgiften fastsettes i Avgiftsweb. Ved fast-

settelsen skal laveste gjeldende avgiftssats for autodiesel benyttes, jf. Stortingets vedtak om 

veibruksavgift på drivstoff § 1 første ledd bokstav b nr. 1. Gjeldende sats benyttes uten 

tillegg av merverdiavgift. 

 

Vedkommende vil etter henvendelsen motta et vedtak om fastsettelse av avgift og krav om 

innbetaling. Det gjøres oppmerksom på at vedtaket skal oppbevares i bilen. Ved eventuell 

kontroll etter 5 dager, fra vedtaket er mottatt, skal drivstofftanken ikke inneholde over 3 % 

merket mineralolje eller biodiesel, ellers kan det bli utferdiget avgift ihht. saf. § 3-11-7. 

 

Ved fastsetting av avgiften må antall liter merket drivstoff kunne dokumenteres. Skatte-

kontoret kan i vedtaket kreve dokumentasjonen tilsendt. Ved gjentagelse av feilfylling kan 

Skatteetaten forlange drivstofftanken tømt. 

 

Det presiseres at fremgangsmåten beskrevet under dette avsnittet kun kan benyttes i tilfeller 

der vedkommende sjåfør av eget initiativ kontakter Skatteetaten. Dersom feilfylling opp-

dages under myndighetenes kontroll, beregnes særskilt avgift etter § 3-11-7 tredje ledd. 

 

3.11 Urettmessig bruk av merket mineralolje og biodiesel – ansvar for 

avgiften 

(jf. sktfvl. § 9-9, saf. § 3-11-7 og sktbl. § 16-41) 

 

I henhold til saf. § 3-11-7 skal det ved urettmessig bruk av merket mineralolje og biodiesel 

beregnes avgift i henhold til særskilt tabell. Ved avdekking av urettmessig bruk, skal 

skattekontoret fastsette avgift for den periode registrert eier har hatt mulighet for 

urettmessig bruk av merket mineralolje på det aktuelle kjøretøyet i løpet av de to foregående 

år forut for kontrolltidspunktet. Avgift skal minimum beregnes for to måneder. 

 

Ved fastsettelse av avgiftens størrelse etter § 3-11-7 er antall kjørte kilometer ikke relevant. 

Dokumentasjon i form av kvitteringer for kjøp av autodiesel, kjøreskiver o.l. er således uten 

betydning. Slik dokumentasjon er heller ikke relevant ved vurderingen av om dispensasjon 

skal gis etter sktfvl. § 9-9. 

 

Det er registrert eier av motorvognen på tidspunktet for oppdagelsen av urettmessig bruk av 

merket mineralolje og biodiesel som er ansvarlig for innbetaling av avgiften. Også andre som 

har disposisjonsrett over motorkjøretøy er ansvarlig for avgift ved urettmessig bruk av 

merket mineralolje og biodiesel når han har fordel av bruken, jfr. sktbl. § 16-41. Solidarisk 

ansvar vil kun ha betydning når det er vanskelig å nå fram med krav overfor registrert eier, f. 

eks. når bilen er overdratt til ny eier uten at det er foretatt registrering/omregistrering. 

 

I de tilfeller hvor eier og bruker er forskjellige personer, f. eks. i leasingforhold, må en even-

tuell fordeling av ansvar dem imellom anses som et internt forhold. I slike tilfeller legges det 

til grunn at partene selv er nærmest til å ivareta sine interesser ved avtaler, forsikringer etc. 

 

https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§9-9
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-11-7
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§16-41
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3.12 Kjøretøy med særskilt høyt drivstofforbruk i forhold til 

kjørelengde 

I St. prp. nr. 1 (1993-94) om skatter og avgifter til statskassen står det på side 30 følgende: 

 

"Finansdepartementet har mottatt henvendelser om innføring av fritaksordninger for [...] 

tyngre kjøretøy med et særskilt høyt drivstofforbruk i forhold til kjørelengde. Departementet 

er av den oppfatning at innføring av fritaksordninger krever en sterk reell begrunnelse i til-

legg til at fritakene må kunne avgrenses på en klar måte. Uklare avgrensningskriterier kan 

føre til usikkerhet for avgiftsmyndighetene, vegmyndighetene og de avgiftspliktige. 

Departementet finner derfor ikke å kunne foreslå avgiftsfritak for grupper av kjøretøy når 

eventuelle fritak ikke kan knyttes til kjøretøyenes registreringsforhold eller løyveordninger." 

 

Utstyr som er påmontert kjøretøyet og benytter diesel for å være operativt (f.eks. slamsuger, 

sementblander), faller utenfor virkeområdet for veibruksavgiften på autodiesel og biodiesel, 

fordi drivstoffet da ikke benyttes til fremdrift. Det er et vilkår at det er en egen motor som 

driver utstyret som forsynes med drivstoff fra egen tank. Det må ikke være teknisk mulig å 

benytte drivstoffet på den separate tanken til framdrift av motorvognen. 

 

4 Veibruksavgift på drivstoff – biodiesel og bioetanol som 

omfattes av omsetningskrav – gjelder for biodiesel og 

bioetanol levert til og med 30. juni 2020 
 

Fra 1. juli 2020 er det innført veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff. Dette innebærer at 

avgiftsplikten for biodrivstoff fra dette tidspunktet ikke lenger vil være knyttet til 

omsetningskravet og den rapporteringen som den registrerte virksomheten gjør til 

Miljødirektoratet etter produktforskriften, men omfatte alt levert biodrivstoff. 

 

For bioetanol og biodiesel levert frem til 1. juli 2020 skal det kun ilegges veibruksavgift på 

biodiesel og bioetanol (dvs. biodrivstoff) som omfattes av omsetningskravet i 

produktforskriften. Etter rapporteringen til Miljødirektoratet skal virksomhetene gjøre 

årsavregningen (for levert biodrivstoff for første halvår) på særskilte koder på 

skattemeldingen. Det vises her til avgiftsrundskriv om veibruksavgift på drivstoff for 2020. 

 

5 Veibruksavgift på naturgass og LPG 
(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 1 første ledd bokstav c og d) 

 

Veibruksavgift på naturgass ble innført fra 1. januar 2016 med avgiftssats på kr 5,95 pr Sm3. 

Fra 1. juli 2016 ble avgiftssatsen satt ned til kr 0,00 per Sm3 naturgass med virkning tilbake til 

1. januar 2016. Fra 1. januar 2020 økes satsen for naturgass til kr 1,02 per Sm3 naturgass. 

Veibruksavgift på LPG ble innført fra 1. juli 2016. Avgiftssatsen er satt til kr 3,48 per kg LPG. 

 

Veibruksavgift på naturgass og LPG kommer i tillegg til CO2-avgiften. 

 

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/rundskriv-retningslinjer-og-andre-rettskilder/avgiftsrundskriv/veibruksavgift-pa-drivstoff-2020/
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§1_6
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5.1 Avgiftspliktens omfang – saklig virkeområde 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 1 første ledd bokstav c og d og saf. § 3-21-1) 

 

Avgiftsplikten omfatter naturgass og LPG som leveres autogassanlegg eller andre fylle-

stasjoner, og som skal benyttes til framdrift av motorvogn. 

 

Begrepene naturgass og LPG er ikke definert i forskriften. Det er imidlertid tatt inn en be-

stemmelse om gassblandinger. Det følger av saf. § 3-21-1 andre ledd at hele gassblandingen 

er avgiftspliktig som naturgass dersom naturgass er hovedbestanddelen. Blandinger hvor 

andelen naturgass er mindre enn 50 volumprosent omfattes ikke av avgiftsplikten – heller 

ikke naturgassandelen. For LPG følger samme regel av § 3-21-1 tredje ledd. Avgrensningen 

av hvilke produkter som vil omfattes av avgiftsplikten er tilsvarende som for CO2-avgift på 

mineralske produkter. 

 

5.2 Når avgiftsplikten oppstår 

(jf. saf. § 2-1 fjerde ledd og § 3-21-2) 

 

Avgiftsplikten oppstår ved levering av naturgass og LPG til autogassanlegg eller andre fylle-

stasjoner. 

 

5.3 Avgiftsgrunnlaget 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 1 andre ledd og saf. § 3-21-3) 

 

Avgiftsgrunnlaget er antall standardkubikkmeter (Sm3) naturgass og antall kg LPG. 

Andelen biogass i naturgass og LPG inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Andelen biogass 

må dokumenteres. Tilsvarende gjelder for andel hydrogen (hytan/naturalhy). 

 

5.4 Nærmere om unntak/fritak for gass levert til annen bruk enn 

framdrift av motorvogn 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 6, saf. § 3-21-5 og § 3-21-6) 

 

Naturgass og LPG som brukes til annet enn framdrift av motorvogn er ikke omfattet av av-

giftsplikten. Levering av gass uten avgift fra autogassanlegg eller andre fyllestasjoner, kan 

skje mot erklæring fra bruker hvor det fremgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. 

Bruken må dokumenteres. Den som avgir erklæring er ansvarlig for at opplysningene er 

riktige og fullstendige. En erklæring kan gjelde for ett år og skal oppbevares av leverandøren 

i ti år. Kravet om erklæring fra bruker omfatter ikke LPG som leveres på flasker. 

 

Det gis fritak for gass levert fra autogassanlegg eller andre fyllestasjoner, til bruk i traktorer 

eller motorvogner registrert på kjennemerker med lysegule tegn på sort bunn. Tilsvarende 

gis det fritak for gass levert til bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper. Levering av 

gass uten avgift kan skje mot erklæring fra bruker hvor det fremgår hva gassen skal brukes 

https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§1_6
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-21-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§2-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-21-2
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§1_6
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-21-3
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§6_2
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-21-5
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-21-6
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til, samt mengde. Bruken skal kunne sannsynliggjøres. Den som avgir erklæring er ansvarlig 

for at opplysningene er riktige og fullstendige. Erklæringen kan gjelde for ett år og skal 

oppbevares av leverandøren i ti år. 

 

I enkelte tilfeller vil det ikke være mulig for bruker å gi erklæring om bruken på tidspunktet 

for levering av gassen. Dette gjelder levering fra kombinerte fylleanlegg som helt eller delvis 

er ubetjent. For sluttbruker som betaler på kreditt, vil disse kunne få faktura uten avgift, der-

som det i forkant er gitt en erklæring om hva gassen skal brukes til. I enkelte tilfeller med 

kontant betaling vil det ikke være mulig å skille ut avgiften. Sluttbruker vil i disse tilfellene 

måtte betale med avgift ved levering, men kan kreve refusjon fra autogassanlegget/fylle-

stasjonen i etterkant forutsatt at det gis en erklæring om bruk, samt mengde. 

 

Når autogassanlegg/fyllestasjoner selger LPG i liter må dette omregnes fra liter til kg. Om-

regningsfaktoren som skal benyttes i disse tilfellene er 0,5 tonn/m3. Det vil si at LPG veier 0,5 

kg per liter. Omregningsfaktoren gjelder ved 15 °C og i atmosfærisk trykk (101 kPa). 

 

5.5 Kreditering av avgift 

(jf. saf. § 3-21-7, jf. saf. § 3-21-4, § 3-21-5 og § 3-21-6) 

 

Ikke registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør kan månedlig kreve 

å få avgiften kreditert. Den ikke-registrerte virksomheten må avgi erklæring om mengde 

gass som er utført eller levert uten avgift. Erklæringen skal oppbevares av leverandøren, dvs. 

mottaker av erklæringen, i ti år. Erklæringen fra bruker skal oppbevares av den ikke 

registrerte virksomheten i ti år etter at den er avgitt. 

 

Registrert virksomhet som har kreditert ikke registrert virksomhet for avgift kan føre denne 

til fradrag i særavgiftsmeldingen. Det er et vilkår for fradrag at virksomheten har mottatt 

erklæring om bruken. 

 

5.6 Registreringspliktige virksomheter 

(jf. saf. § 5-1 bokstav l) 

 

Innrapportering og innbetaling av avgift skjer ved egenfastsettelse, og skal foretas av den 

som er registreringspliktig virksomhet. Det er virksomheter som leverer naturgass eller LPG 

til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner som er registreringspliktig for veibruksavgift for 

henholdsvis naturgass og LPG. 

 

Registrerte avgiftspliktige virksomheter plikter blant annet å føre eget særavgiftsregnskap (§ 

5-8), og å levere månedlig særavgiftsmelding innen den 18. i påfølgende måned (skfvf. § 8-4-

2- første ledd). 

 

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-21-7
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-21-4
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-21-5
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-21-6
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-1
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6 Veibruksavgift på drivstoff – felles kommentarer 

6.1 Registrering av produsenter og importører 

(jf. saf. § 5-1) 

 

Produsenter av avgiftspliktige varer har plikt til å være registrert, jf. saf. § 5-1. For importører 

følger det av saf. § 5-2 at de har en registreringsadgang. Det vil si at de etter søknad kan 

registreres, men de har ingen plikt til å være registeret som importør. 

 

Ved innføringen av avgiftsplikt på alt flytende biodrivstoff innføres det en generell 

registreringsplikt for importører av varer omfattet av veibruksavgiften. Det vil si 

virksomheter som importerer bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel. Virksomheter som 

er registrert for alkoholholdige drikkevarer, og kun produserer/importerer og leverer til 

dette formålet trenger ikke å registrere seg for veibruksavgift. Dersom virksomheten også 

leverer bioetanol til drivstoff, vil de måtte registreres for veibruksavgift. 

 

Importører av naturgass og LPG er ikke omfattet av registreringsplikten. For disse gjelder, 

som for øvrige importører, en registeringsadgang, jf. saf. § 5-2. 

 

6.2 Registreringssted 

(jf. saf. § 5-4) 

 

Registrering skal skje ved skattekontoret. 

 

6.3 Godkjent lokale 

(jf. saf. § 5-7) 

 

Det følger av særavgiftenes system at registrerte virksomheter må ha et godkjent lokale. 

 

Flere importører, særlig av biodrivstoff, har et handelsmønster som gjør at de ved innførsel 

levere varen direkte til kunde. For mange importører er kunden også en registrert 

virksomhet. Importører med et slikt handelsmønster vil ikke benytte et godkjent lokale. Ved 

innføringen av registreringsplikt for importører av varer omfattet av veibruksavgiften, dvs. 

importører av bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel gjøres det unntak fra kravet om å 

ha godkjent lokale. Det vil si at disse kan registreres uten at de plikter å ha et slikt lokale. Det 

presiseres at dette unntaket fra kravet til å ha godkjent lokale, kun gjelder for importører 

registrert for veibruksavgift og som importerer bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel. 

 

Avgiftsplikten for registrerte virksomheter oppstår ved uttak fra godkjent lokale eller ved 

innførsel dersom varen ikke legges inn på godkjent lokale. Dette innebærer at dersom varen 

etter innførsel legges direkte inn på godkjent lokale vil avgiftsplikten ikke ha oppstått. Det 

legges til grunn at dette også gjelder selv om det godkjent lokalet varen legges inn på ikke er 

importørens eget godkjente lokale, men den registrerte kundes godkjente lokale. 

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-4
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-7
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Ved å ikke ha godkjent lokale vil importøren også miste endel av den fleksibiliteten som en 

registret virksomhet har, ved at de for eksempel ikke vil kunne motta avgiftspliktige varer 

ved overføring fra andre registrerte virksomheters godkjente lokale uten at avgiftsplikten 

oppstår. Tilsvarende vil de også være avskåret fra å kunne føre tidligere beregnet avgift på 

returvarer til fradrag i skattemeldingen for særavgifter, da de ikke har et godkjent lokale å 

tilbakeføre varen til. 

 

6.4 Når avgiftsplikten oppstår 

(jf. saf. § 2-1) 

 

6.4.1 Hovedregelen 

(jf. saf. § 2-1 første ledd) 

 

For registrerte virksomheter oppstår avgiftsplikten ved tre ulike typetilfeller, jf. første ledd 

bokstavene a til c: ved uttak fra virksomhetens godkjente lokale, herunder ved tyveri og 

manko, ved innførsel, dersom varen ikke legges inn på godkjent lokale, og ved opphør av 

registrering. Såkalt driftsmessig svinn anses ikke som uttak etter bokstav a. Se imidlertid 

punkt 5.2 om når avgiftsplikten oppstår for veibruksavgift på naturgass og LPG. 

 

Med "uttak" menes fysisk uttak fra den registrerte virksomhetens godkjente lokale. Dette 

innebærer at en vare formelt kan selges i flere ledd mens den befinner seg på det godkjente 

lokalet, uten at avgiftsplikten oppstår. Dette skjer først ved det fysiske uttaket, uavhengig av 

om den registrerte virksomheten på uttakstidspunktet fremdeles er formell eier av varen 

eller ikke. 

 

For ikke-registrerte virksomheter oppstår avgiftsplikten alltid ved innførselen, jf. annet ledd. 

 

For brukere som er berettiget til helt eller delvis avgiftsfri bruk av ellers avgiftspliktige varer, 

oppstår avgiftsplikten også dersom vilkårene for fritak likevel ikke oppfylles, jf. femte ledd. 

 

6.4.2 Særlig om manko 

(jf. saf. § 2-1 første ledd bokstav a) 

 

Med "manko" menes differanser mellom regnskapsmessig og opptalt varebeholdning. 

Hovedregelen er at manko skal avgiftsberegnes, og overskudd skal tilføres avgiftsregn-

skapet, jf. saf. § 2-1 første ledd bokstav a. 

 

Manko kan likevel justeres mot overskudd – det vil si ikke avgiftsberegnes – dersom det 

fremlegges tilfredsstillende dokumentasjon på at mankoen skyldes f.eks. feilleveranser, feil i 

lagerføring eller lignende. Tilfredsstillende dokumentasjon på manko kan være skriftlig 

korrespondanse, kreditnota, ny faktura eller annen tilsvarende dokumentasjon. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§2-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§2-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§2-1
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Dessuten kan det tas hensyn til differanser innen varer med lik avgiftsmessig status, slik at 

de vurderes under ett, ved at overskudd reduserer manko (motregnes). Med "varer med lik 

avgiftsmessig status" menes varer med samme avgiftsgrunnlag, samme avgiftstype og 

samme avgiftsgruppe. Det må dokumenteres at varene som justeres mot hverandre (mot-

regnes) har lik avgiftsmessig status. Vi viser til den generelle regelen i saf. § 2-8 om at krav 

om avgiftsfritak skal kunne dokumenteres, jf. også kravene til avgiftsregnskap i saf. § 5-8. 

 

Er mankoen ikke dokumentert, kan den likevel godtas, så lenge den ikke overstiger en 

ramme på 0,5 % innen varer med lik avgiftsmessig status, i den enkelte skattleggingsperiode. 

Udokumentert manko utover dette, skal avgiftsberegnes i den enkelte periode. Dersom 

virksomheten velger å justere manko mot overskudd, skal udokumenterte differanser på +/- 

0,5 % måles mellom opptalt faktisk beholdning på lager, opp mot regnskapsmessig 

beholdning. 

 

Muligheten for å justere manko mot overskudd gjelder imidlertid kun innenfor den enkelte 

skattleggingsperiode. Én gang i året – ved årsslutt, eller virksomhetens årsoppgjør – skal 

regnskapet være korrekt, det vil si at årets samlede udokumenterte differanse skal legges til 

grunn. Dette innebærer at eventuell manko som påvises på dette tidspunktet ikke kan 

justeres mot eventuelt overskudd, men skal avgiftsberegnes i tråd med hovedregelen i § 2-1 

første ledd bokstav a. Avgiftsberegningen skal skje innen den 18. januar i det påfølgende 

året, eller den 18. i måneden etter årsoppgjør ved avvikende regnskapsår. 

 

6.4.3 Særlig om driftsmessig svinn 

(jf. saf. § 2-1 første ledd bokstav a) 

 

Det følger av en naturlig språklig forståelse av begrepet "driftsmessig svinn" at det betegner 

varer som går tapt underveis i, eller i forbindelse med produksjonen (driften) eller i 

produksjonsprosessen. Konsekvensen av dette er at en vare som er ferdigprodusert, enten 

den befinner seg på virksomhetenes ferdigvarelager, eller formelt er klar for omsetning, men 

som deretter går tapt før uttak, ikke omfattes av begrepet. Går en ferdigvare tapt før uttak, 

må den fastsettes som avgiftspliktig manko, med mindre vilkårene for tilintetgjøring i saf. § 

2-5 er oppfylt. Dette er for eksempel tilfellet med såkalt brekkasje, der varer går tapt inne på 

virksomhetens ferdigvarelager ved et uhell. 

 

Er en vare derimot ikke ferdigprodusert på tidspunktet den eventuelt går tapt eller 

forbrukes, må den anses som driftsmessig svinn. Dette gjelder både dersom varen er fysisk 

uferdig, i form av rene fysiske mangler, og der kvalitetskrav eller kvalitetskontroller ikke er 

oppfylt eller gjennomført. Slike krav må omfatte både myndighetspålagte krav i henhold til 

for eksempel næringsmiddelregelverket, og virksomhetens egne interne kvalitetskrav, i den 

grad disse er nødvendig å oppfylle før varen kan omsettes. 

 

  

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§2-1
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6.5 Fritak for produkter som utføres til utlandet 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 4 første ledd bokstav a, Stortingets vedtak om 

CO2-avgift på mineralske produkter § 2 bokstav a og saf. §§ 2-7, 3-6-4, 3-9-3, 3-11-8 og 3-21-4) 

 

Med "utføres til utlandet" menes utførsel av varer fra Norge til en annen stats landterri-

torium. Dette innebærer at varen må ha en mottaker i et annet land, slik at det ikke er til-

strekkelig at varen utføres fra Norge. Utførsel til et annet lands kontinentalsokkel omfattes 

ikke av fritaket. 

 

6.6 Fritak for reisegods 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 4 bokstav c nr. 1) 

 

Drivstoff som innføres som reisegods er fritatt for avgift på de vilkår som følger av toll-

forskriften § 5-1-2 annet ledd: 

 

I tillegg til varer innenfor verdigrensene i § 5-1-1 kan det tollfritt innføres 600 liter drivstoff i 

transportmiddelets normale drivstofftanker. Med normale drivstofftanker menes tanker 

produsenten har bygd inn i alle transportmidler av samme type, og hvor drivstoffet brukes 

direkte til transportmiddelets fremdrift, drift av kjølesystem eller lignende. For hvert 

transportmiddel kan det i tillegg innføres 10 liter drivstoff på godkjent reservekanne. 

 

Fritaket gjelder også bensinholdige fyrtøybrensler i beholdere med rominnhold høyst 0,3 

liter. 

 

6.7 Fritak for internasjonale organisasjoner 

(jf. Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 3 bokstav a nr. 4 og § 4 første ledd bokstav d 

nr. 3, Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 2 bokstav d nr. 2 og saf. § 4-9-2) 

 

Det følger av saf. § 4-9-2 at det gis fritak for avgift på varer til bruk for internasjonale organi-

sasjoner. Fritaket gjelder kun organisasjoner som er nevnt i stortingsvedtaket. For veibruks-

avgift på drivstoff gis det avgiftsfritak for Den nordiske investeringsbanken, jf. Stortingets 

vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 4 første ledd bokstav d nr. 3 og Stortingets vedtak 

om CO2-avgift på mineralske produkter § 2 bokstav d nr. 2. 

 

6.8 Fritak for vare av mindre verdi 

Avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet av mindre verdi (350-kronersgrensen) fjernes 

fra 1. januar 2020. Dette innebærer at ved eksempelvis netthandel/innførsel av 

særavgiftspliktige varer må varene deklareres på grensen og særavgifter blir fastsatt som en 

del av tollprosedyren og må betales fra første krone. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§4_6
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§2_10
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§2_10
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§2-7
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-6-4
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-9-3
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-11-8
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-21-4
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§4_6
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§3_6
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§4_6
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§4_6
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§2_10
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§4-9-2
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6.9 Avgiftsfri overføring 

(jf. saf. § 2-2) 

 

Det følger av saf. § 2-2 at en registrert virksomhet kan overføre avgiftspliktige varer uten at 

avgiftsplikten oppstår, til egne godkjente lokaler og til andre virksomheters godkjente 

lokaler, dersom disse virksomhetene er registrert for samme vareomfang. Med "samme 

vareomfang" menes virksomheter som er registrert for samme avgiftstype (for eksempel CM, 

CN, SO, BE osv.) Dette gjelder med unntak av avgift på alkohol, hvor det kreves at 

virksomhetene i tillegg til samme varetype, også er registrert for samme varegruppe (for 

eksempel OL 720, BV 515 osv.). 

 

Overføring av en vare mellom registrerte virksomheter kan skje på to måter: 

 fysisk flytting av varen fra den ene virksomhetens godkjente lokale til den andres, 

med tilhørende regnskapsmessig flytting, 

 ren regnskapsmessig flytting av varen uten tilhørende fysisk flytting til godkjent 

lokale. 

 

Ordet "overføre" i saf. § 2-2 skal forstås slik at det omfatter både fysisk flytting som beskrevet 

i kulepunkt 1, og ren regnskapsmessig flytting som beskrevet i kulepunkt 2. Det stilles ikke 

krav om at en vare må overføres fysisk for at vilkårene i § 2-2 skal være oppfylt. Ved 

avgiftsfri overføring mellom registrerte virksomheters godkjente lokaler, uansett på hvilken 

måte overføringen skjer, overtar den virksomheten som mottar varen eierskapet til den, og 

således også rapporterings- og avgiftsansvaret. 

 

Vi presiserer at en avgiftsfri overføring som foretas i henhold til § 2-2, enten den skjer ved 

fysisk flytting etter kulepunkt 1 eller rent regnskapsmessig etter kulepunkt 2, skal doku-

menteres, jf. saf. § 2-8. Den skal og fremgå av de registrerte virksomhetenes avgiftsregnskap, 

jf. saf. § 5-8 første ledd, fjerde punktum. 

 

Et eksempel på en avgiftsfri overføring er hvor A kjøper en vare fra B, begge registrert for 

samme vareomfang, for salg (fra A) til sluttkunde C. I dette tilfellet er det tilstrekkelig for at § 

2-2 kommer til anvendelse at varen leveres direkte fra Bs godkjente lokale til C, forutsatt at 

overføringen fremgår av regnskapene til A og B som en avgiftsfri overføring (tilleggskode 

30) mellom de to. Det er altså ikke nødvendig at varen flyttes fysisk fra B til A, før levering til 

C, for at vilkårene i § 2-2 er oppfylt. 

 

Utlån fra en registrert virksomhet til en annen er ikke avgiftspliktig. 

 

Importører registrert for veibruksavgift på drivstoff som ikke har godkjent lokale, vil ikke ha 

mulighet til å benyttes seg av slik avgiftsfri overføring som beskrevet i dette punktet. For 

disse er det kun ved innførsel at en var kan legges direkte inn på kundens godkjente lokale 

uten at avgiftsplikt oppstår. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§2-2
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6.10 Lempning av fastsatt avgift og dispensasjon fra avgiftsplikten 

(jf. sktfvl. § 9-9, samt Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 8 og Stortingets vedtak om 

CO2-avgift på mineralske produkter § 8) 

 

Fastsatt avgift skal som den klare hovedregel betales, enten det skjer frivillig eller gjennom 

tvangsinnkreving. Skattemyndighetene kan likevel gi utsettelse med betaling av et krav eller 

sette ned et krav helt eller delvis (lempning) hvis det av særlige grunner knyttet til fast-

settingen virker særlig urimelig å fastholde hele kravet, jf. sktfvl. § 9-9. Bestemmelsen skal 

dekke tilfeller hvor regelverket i det spesielle enkelttilfellet gir en utilsiktet virkning. 

 

Vilkårene for lempning er strenge og lempningsadgangen er som følge av dette snever. 

Hvert tilfelle må vurderes konkret. Vurderingen er knyttet til de utilsiktede virkningene av 

regelverket, og ikke til forhold ved den avgiftspliktiges situasjon. Økonomiske, sosiale, 

helsemessige eller lignende forhold skal følgelig ikke tillegges vekt ved vurderingen. Dette er 

også lagt til grunn i fast praksis. Du kan lese mer om dette i Skatteforvaltningshåndboken. 

Lempning etter sktfvl. § 9-9 kommer som hovedregel bare til anvendelse etter at et avgifts-

krav er fastsatt. Dispensasjonsbestemmelsene i stortingsvedtakene kan benyttes i saker der 

det søkes om dispensasjon i forkant av fastsettingen. Vilkår og vurderingstema er i hovedsak 

de samme som etter sktfvl. § 9-9. 

 

6.11 Avgiftsregnskap 

(jf. saf § 5-8) 

 

Registrerte virksomheter skal føre avgiftsregnskap over avgiftspliktige varer., jf. saf. § 5-8 

første ledd. Regnskapet skal inneholde opplysninger om beholdning, tilgang og levering av 

særavgiftsbelagte varer. Kravene til regnskap i saf. § 5-8 må leses i sammenheng med 

særavgiftsforskriftens krav til dokumentasjon for fritak ved levering av avgiftsfrie varer, jf. 

den generelle bestemmelsen i saf. § 2-8, samt de øvrige kravene til dokumentasjon i 

forskriften. 

 

6.12 Betaling, renteberegning og sikkerhetsstillelse 

Skattebetalingsloven (heretter "sktbl") og skattebetalingsforskriften (heretter "sktbf") 

inneholder bl.a. regler om forfall, betaling, renteberegning og sikkerhetsstillelse. 

 

6.12.1 Forfall og betaling 

(jf. sktbl. kapittel 9 og 10 med tilhørende forskrifter) 

 

Sktbl. kapittel 9 har regler om betalingsmåter og hva som anses som rettidig betaling. 

Betaling omtales i Skattebetalingshåndboken kapittel 9. 

 

Sktbl. kapittel 10 har regler om forfall. Forfall omtales i Skattebetalingshåndboken kapittel 

10. 

 

https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§9-9
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§8_2
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§8_3
https://lovdata.no/forskrift/2019-12-13-1827/§8_3
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-8
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/kapittel_3-1
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/kapittel_3-2
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-9/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-10/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-10/
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6.12.2 Renteberegning 

(jf. sktbl. kapittel 11 og sktbf. kapittel 11) 

 

I skattebetalingsloven hjemles fire rentetyper. Disse er forsinkelsesrente jf. sktbl. § 11-1, etter-

beregningsrente (avsavnsrente) jf. sktbl. § 11-2, rente ved forsinket utbetaling jf. sktbl. § 11-3 

og rente ved utbetaling etter endringsvedtak og egenfastsetting (avsavnsrente) jf. sktbl. 

§ 11-4. Renter omtales i Skattebetalingshåndboken kapittel 11. 

 

6.12.3 Beløpsgrenser for betaling og tilbakebetaling 

(jf. sktbl. § 10-4 og sktbf. §§ 10-4-1 første ledd bokstav b og annet ledd samt 10-4-2, 10-4-3 og 10-4-4) 

 

Det er fastsatt beløpsgrenser for betaling og tilbakebetaling av krav. Beløpsgrenser omtales i 

Skattebetalingshåndboken kapittel 10-4. 

 

6.12.4 Sikkerhetsstillelse 

(jf. sktbl. § 14-21 annet ledd og sktbf. § 14-21-2) 

 

Sktbl. § 14-21 annet ledd angir at skattekontoret ved registrering eller senere, kan kreve at 

virksomheten stiller sikkerhet for fremtidig skyldig avgift. Sikkerhetsstillelse omtales i 

Skattebetalingshåndboken kapittel 14-21. 

 

6.13 Avgiftskoder og utfylling av skattemelding for særavgifter 

(blankett RF-1347) 

(jf. sktfvl. § 8-4 og skfvf. §§ 8-4-1 til 8-4-2) 

 

For registrerte virksomheter som ikke legger varene inn på godkjent lokale, oppstår avgifts-

plikten ved innførselen, jf. saf. § 2-1 første ledd bokstav b. Disse virksomhetene skal 

rapportere varene på ordinær måte via særavgiftsmeldingen, jf. sktfvl. § 8-4 og skfvf. §§ 8-4-1 

og 8-4-2. Dette betyr at registrerte virksomheter ikke skal deklarere særavgifter via TVINN. 

 

Ved rapportering av veibruksavgift på bensin og CO2-avgift på bensin, skal det på 

særavgiftsmeldingen benyttes avgiftstypene BE og CB med følgende avgiftsgrupper: 

 

Veibruksavgift på bensin 

Type/gruppe Avgiftsomfang Sats i kr 

BE 210 Bensin, svovelfri (u. 10 ppm.) 4,91 

BE 211 Bensin, lavsvovlet (u. 50 ppm.) 4,95 

BE 212 Bensin, annen 4,95 

CB 501 CO2-avgift, bensin 1,26 

CB 515 

(refusjon) 

Kvotepliktige utslipp 1,26 

 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/kapittel_3-3
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/kapittel_3-3-1
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-11
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§10-4
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§10-4-1
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§10-4-2
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§10-4-3
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§10-4-4
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-10/M-10-4/
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§14-21
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§14-21-2
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-14/M-14-21/
https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§8-4
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-4-1
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-4-2
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Ved rapportering av veibruksavgift på mineralolje til framdrift av motorvogn skal det på sær-

avgiftsmeldingen benyttes avgiftskode MM og følgende avgiftsgrupper: 

 

Veibruksavgift på autodiesel 

Type/gruppe Avgiftsomfang Sats i kr 

MM 200 Differanse lavsvovlet olje 2 

MM 201 Differanse svovelfri olje 1,94 

MM 310 Svovelfri mineralolje  3,62 

MM 311 Lavsvovlet mineralolje 3,68 

 

Ved rapportering av veibruksavgift på bioetanol og biodiesel skal det på særavgiftsmeldingen 

benyttes avgiftstypene BT og BD med følgende avgiftsgrupper: 

 

Veibruksavgift på bioetanol 

Type/gruppe Avgiftsomfang Sats i kr 

BT 110 Bioetanol 2,37 

 

Veibruksavgift på biodiesel 

Type/gruppe Avgiftsomfang Sats i kr 

BD 110 Biodiesel 3,62 

 

Bioetanol (BT) og biodiesel (BD) vil i utgangspunktet ha de samme tilleggskodene som hen-

holdsvis veibruksavgift på bensin (BE) og veibruksavgift på autodiesel (MM). I tillegg vil det 

for bioetanol (BT) være en tilleggskode knyttet til levering til annen bruk enn framdrift av 

motorvogn etter mottatt erklæring. 

 

Ved rapportering i forbindelse med årsavregningen for bioetanol og biodiesel levert før 1. 

juli 2020 vises til årsrundskrivet for veibruksavgift datert 1. januar 2020 punkt 6.11. Her 

fremkommer de aktuelle avgiftstypene, samt tilleggskoder som skal benyttes for 

årsavregningen. Dette blir tilsvarende som for tidligere årsavregninger, men vil nå kun 

omfatte omsetningskrav og levering for første halvår i 2020. 

 

Veibruksavgift på naturgass 

Type/gruppe Avgiftsomfang Sats i kr 

VN 100 naturgass, hvor andel biogass er under 50 

volumprosent 

1,02 

VN 101 naturgass, hvor andel biogass er over 50 

volumprosent 

0 

VN 450 Kreditert veibruksavgift for naturgass etter 

mottatt dokumentasjon på unntak fra 

avgiftsplikt 

1,02 

VN 500 Kreditert veibruksavgift for naturgass etter 

mottatt dokumentasjon på fritak 

1,02 

 

Veibruksavgift på naturgass (VN) vil i utgangspunktet ha de samme tilleggskodene som 

henholdsvis veibruksavgift på bensin (BE) og veibruksavgift på autodiesel (MM). I tillegg vil 
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det være en tilleggskode knyttet til avgiftsgruppene VN450 og VN 500 vedrørende 

veibruksavgift på naturgass som blir kreditert grossist/forhandler etter mottatt erklæring om 

avgiftsfri leveranse: 

 Tilleggskode 88, kreditert grossist/forhandler etter mottatt erklæring om avgiftsfri 

leveranse 

 

Veibruksavgift på LPG 

Type/gruppe Avgiftsomfang Sats i kr 

VL 100 LPG, hvor andel biogass er under 50 

volumprosent 

3,48 

VL 101 LPG, hvor andel biogass er over 50 

volumprosent 

0 

VL 450 Kreditert veibruksavgift for LPG etter 

mottatt dokumentasjon på unntak fra 

avgiftsplikt  

3,48 

VL 500 Kreditert veibruksavgift for LPG etter 

mottatt dokumentasjon på fritak 

3,48 

 

Veibruksavgift på LPG (VL) vil i utgangspunktet ha de samme tilleggskodene som henholds-

vis veibruksavgift på bensin (BE) og veibruksavgift på autodiesel (MM). I tillegg vil det, som 

for veibruksavgift på naturgass (VN) være en tilleggskode knyttet til avgiftsgruppene VL 450 

og VL 500 vedrørende veibruksavgift på LPG som blir kreditert grossist/forhandler etter 

mottatt erklæring om avgiftsfri leveranse: 

 Tilleggskode 88, kreditert grossist/forhandler etter mottatt erklæring om avgiftsfri 

leveranse 

 

Tilleggskoder 

Avgiftsfri omsetning av bensin og autodiesel skal også rapporteres på særavgiftsmeldingen, 

men med en tilleggskode fra 00 til 99. 

11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig 

tollfrihet, 

12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i hht. inter-

nasjonale avtaler, herunder Partnerskap for Fred (gjelder BE og CB), 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken, 

20 utført til utlandet i mengder på minst 4000 liter bensin eller 4000 liter mineralolje 

(unntatt Svalbard og Jan Mayen), 

21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4000 liter bensin eller 4000 liter 

mineralolje, 

26 levert til bruk på anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av natur-

forekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense (gjelder BE), 

27 levert til fly, unntatt Forsvarets fly (gjelder BE), 

27 levert til bruk i fly i utenriks fart (gjelder CB), 

28 lagt inn på tollager, 

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

40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften § 2-5 

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

60 nyttet som råstoff i industriell virksomhet (gjelder CB), 

61 levert til teknisk og medisinsk formål (gjelder BE og CB), 

65 levert til annen bruk enn fremdrift av motorvogn (gjelder MM, BD og BT) 

68  levert bensin med særlig helse- og miljømessige egenskaper og som er beregnet til 

bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor (gjelder BE og CB), 

81 levert bensin som er gjenvunnet i VRU-anlegg, 

87 inngår i bioetanol levert til annen bruk enn fremdrift av motorvogn, mot erklæring 

(gjelder BE) 

99 manko 

 

Alle de forannevnte kodene, unntatt kodene 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 meldingen med tilleggskode. 

 

Kode 50 - returer 

Varer kommet i retur til den registrerte avgiftspliktiges lager skal også oppgis i særavgifts-

meldingen 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 multi-

pliseres 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 tilfellet. Denne koden får samme 

funksjon som "fritakskoder". 

 

Kode 87 – inngår i bioetanol, levert til annen bruk enn framdrift av motorvogn 

Blandinger hvor hovedbestanddelen av blandingen er bioetanol anses som en 

etanolblanding. Bensin som inngår i en slik blanding skal rapporters på kode 87 i tilfeller 

hvor blandingen etter mottatt erklæring er levert til annen bruk enn framdrift av motorvogn. 

 

Kode 99 - manko 

Manko på lageret er i følge regelverket avgiftspliktig, og det skal beregnes avgift på vanlig 

måte. For å kunne skille eventuell oppgitt manko fra vanlig uttak/omsetning, skal dette 

oppgis med egen tilleggskode. 

 

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. 
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6.14 ELSÆR 2.0 – elektronisk levering av særavgiftsmeldinger 

Skattemelding for særavgifter skal leveres elektronisk. Innlogging gjøres gjennom Altinn, og 

tilgang til tjenesten krever innlogging med minimum sikkerhetsnivå 3. I tillegg må den som 

skal levere særavgiftsmeldingen ha en av følgende roller: 

 regnskapsmedarbeider 

 regnskapsfører uten signeringsrett 

 regnskapsfører med signeringsrett 

 kontaktperson NUF 

 

Daglig leder eller andre med denne rollen kan delegere denne rollen til aktuelle ansatte. For 

utfyllende informasjon om delegering av rettigheter i Altinn, kontakt Altinn brukerservice, 

eller se Altinn.no. 

 

Vi viser for øvrig til brukermanual for elektronisk rapportering av særavgiftsmeldinger, som 

er tilgjengelig ved innlogging på Altinn. 

 

7 Oversikt over endringer 

7.1 Endringer 1. januar 2020 

7.1.1 Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff 

 § 1: satsene endret 

7.1.2 Forskrift om særavgifter 

 § 2-9 endret 

7.1.3 Skattedirektoratets kommentarer 

 Kapittel omnummerert 

 Nytt punkt 1 innledning 

 Punkt 2.5 oppdaterte satser; veiløse strøk – tilskudd for 2019 

 Punkt 4.1 endret, presisering vedr. registrering ved produksjon/import av ren 

bioetanol og ren biodiesel 

 Punkt 6.6 endret: fritaket for varer av mindre verdi opphevet 

 Punkt 6.10 endret 

 Punkt 6.11 oppdaterte satser 

 

7.2 Endringer 1. juli 2020 

7.2.1 Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff 

 § 1 første ledd: nye bokstaver e og f om bioetanol og biodiesel 

 § 1 annet ledd endret 

 § 1 tredje ledd opphevet 

 § 2 endret 

 § 6 endret 

https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg
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7.2.2 Forskrift om særavgifter 

 § 3-9-1 til § 3-9-3 endret til også å omfatte bioetanol 

 § 3-9-7 fritak for bioetanol 

 § 3-11-1 til § 3-11-8 endret til også å omfatte biodiesel 

 Kap. 3-20 er opphevet 

 § 5-1 ny bokstav m vedr. registreringsplikt 

 § 5-13 endret til også å omfatte merket biodiesel 

 

7.2.3 Skattedirektoratets kommentarer 

 Punkt 2 endret – innføring av veibruksavgift på bioetanol 

 Punkt 3 endret – innføring av veibruksavgift på biodiesel 

 Punkt 4 endret – gjelder levering av bioetanol og biodiesel fram til 1. juli 2020 

 Punkt 6.1 nytt – om registrering av produsenter og importører 

 Punkt 6.2 omnummerert 

 Punkt 6.3 nytt – om godkjent lokale 

 Punkt 6.4 – 6.14 omnummerert 

 Punkt 6.9 endret 

 Punkt 6.13 oppdatert 

 Redaksjonelle endringer 
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