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Skattedirektoratets kommentarer 

 

1 Innledning 

1.1 Om Skattedirektoratets kommentarer 

Disse kommentarene er utarbeidet av Skattedirektoratet, og har som formål å gi en 

oversikt over gjeldende rett på vektårsavgiftsområdet. 

 

Målgruppen for kommentarene er i første rekke skattemyndighetene, men de kan 

også ha interesse for andre som ønsker informasjon om regelverket. 

 

Skattedirektoratets kommentarer til vektårsavgiften 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 vektårsavgift? 

Vektårsavgiften gjelder kjøretøy og kombinasjoner av kjøretøy (vogntog) med tillatt 

totalvekt på minst 7 500 kg. Avgiften skrives ut i to terminer, med halv avgift per 

termin. Avgiftsplikten gjelder for de kjøretøyene som står registrert i Statens 

vegvesens sentrale motorvognregister (motorvognregisteret) per 1. januar og 1. juli 

eller kommer til registrering i løpet av året. 

 

Vektårsavgiften består av en vektgradert årsavgift og en miljødifferensiert årsavgift 

for dieseldrevne kjøretøy. 

 

Dersom trekkvognen er under vektgrensen for vektårsavgiftsplikt (tillatt totalvekt på 

minst 7 500 kg), skal det ikke betales vektårsavgift, selv om kjøretøyet i kombinasjon 

med tilhenger kommer over vektgrensen. I slike tilfeller skal det i stedet betales 

avgift på trafikkforsikringer for trekkvognen. 

 

Det skal heller ikke betales vektårsavgift for en kjøretøykombinasjon hvor registrert 

avgiftspliktig kjøretøy trekker tilhenger som ikke er registreringspliktig. 
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1.3 Hvilket regelverk gjelder? 

Disse kommentarene omhandler i all hovedsak de materielle bestemmelsene på 

vektårsavgiftsområdet. Dette er bestemmelsene i 

 Stortingets vedtak om vektårsavgift (stortingsvedtaket) 

 motorkjøretøy- og båtavgiftsloven 

 forskrift om vektårsavgift 

 

Enkelte steder er det også knyttet kommentarer til bestemmelser i 

 skatteforvaltningsloven 

 skatteforvaltningsforskriften 

 skattebetalingsloven 

 skattebetalingsforskriften 

 

For utfyllende kommentarer til skatteforvaltningsloven og skattebetalingsloven med 

tilhørende forskrifter, se Skatteforvaltningshåndboken og Skattebetalingshåndboken. 

 

2 Avgiftsplikt 

se forskrift om vektårsavgift § 2, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 6 og 

skattebetalingsloven § 16-40 

Det skal betales vektårsavgift for kjøretøy og kombinasjoner av kjøretøy (vogntog) 

med tillatt totalvekt på minst 7 500 kg som er registrert i motorvognregisteret per 1. 

januar og 1. juli. 

 

Videre skal det betales vektårsavgift når et nytt eller tidligere avregistrert kjøretøy 

registreres i løpet av året. 

 

Det er eieren som er ansvarlig for avgiften. Etter praksis likestilles eier i henhold til 

gyldig registrert salgsmelding med registrert eier i motorvognregisteret. Ved 

overdragelse av kjøretøy er tidligere og ny eier solidarisk ansvarlig, jf. 

skattebetalingsloven § 16-40.  

 

3 Vektgradert årsavgift 

3.1 Hvordan beregnes vektgradert årsavgift? 

se stortingsvedtaket § 1 nr. 1 og § 4 samt forskrift om vektårsavgift § 3 

https://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2018-12-12-1999#KAPITTEL_3-3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1959-06-19-2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-06-29-688
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-05-27-14
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-11-23-1360
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-67
https://lovdata.no/dokument/SF/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/2000-06-29-688/§2
https://lovdata.no/lov/1959-06-19-2/§6
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§16-40
https://lovdata.no/forskrift/2018-12-12-1999/§1_4
https://lovdata.no/forskrift/2018-12-12-1999/§4_4
https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§3
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Den vektgraderte årsavgiften er gradert etter kjøretøyets totalvekt (eller 

kombinasjonens totalvekt), antall aksler og fjæringssystem (hvorvidt drivende 

aksel/aksler har luftfjæring eller ikke). 

 

Grunnlaget for avgiftsberegningen er den tillatte totalvekten kjøretøyet er registrert 

med i motorvognregisteret. For semitrailere er avgiftsgrunnlaget den delen av 

totalvekten som faller på semitrailerens aksler. 

 

Kjøretøy med luftfjæring har lavere satser enn kjøretøy med andre fjæringssystemer. 

Fjæringssystemer med samme egenskaper som luftfjæring (imøtekommer krav 

fastsatt i bilag II til Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996) likestilles med luftfjæring. 

Dette må eventuelt dokumenteres overfor trafikkstasjonen. 

 

Dersom kjøretøyet skal trekke forskjellige tilhengere, skal det registreres med den 

tilhengeren som gir høyest avgift. Kjøretøyets registrerte eier er ansvarlig for at 

kjøretøyet er registrert med riktige opplysninger, og plikter å kontrollere at 

vognkortet er i samsvar med de faktiske forholdene. 

 

3.2 Avgiftsmessig nedregistrering 

se forskrift om vektårsavgift § 4 nr. 1 

Kjøretøyets eier kan ved henvendelse til trafikkstasjonen be om at avgiftsgrunnlaget 

for kjøretøy settes lavere enn kjøretøyets tillatte totalvekt (avgiftsmessig 

nedregistrering). Avgiftsgrunnlaget for kjøretøy kan ikke settes lavere enn 

minimumsgrensen for avgiftsplikt. 

 

Dersom avgiftsgrunnlaget økes etter en nedregistrering, kan det ikke innvilges ny 

nedregistrering så lenge kjøretøyet er registrert på samme eier. Selv om 

avgiftsgrunnlaget ikke økes etter en nedregistrering, er det likevel ikke adgang til å 

nedregistrere avgiftsgrunnlaget flere ganger. 

 

3.3 Teknisk nedregistrering 

se forskrift om vektårsavgift § 4 nr. 2 

Med teknisk nedregistrering menes at det foretas fysiske inngrep i kjøretøyet som 

reduserer kjøretøyets faktiske tillatte totalvekt. Slik teknisk endring må godkjennes 

av fabrikanten og trafikkstasjonen. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§4
https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§4
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Medfører en slik endring at den tillatte totalvekten blir lavere enn grensen for 

vektårsavgiftsplikt, skal det gis fritak fra vektårsavgiften fra den termin endringen 

skjer. Det skal i stedet betales avgift på trafikkforsikringer etter reglene i Stortingets 

vedtak om avgift på trafikkforsikringer. 

 

3.4 Døgnavgift ved korttidsbruk av tilhenger 

se forskrift om vektårsavgift § 7 og skattebetalingsforskriften § 10-4-1 og § 10-40-1 

For kjøretøy som kun skal trekke tilhenger en kortere periode, eller for en kortere 

periode trekke tilhenger som medfører at kjøretøykombinasjonen kommer inn under 

en avgiftsgruppe med høyere avgift enn det kombinasjonen er registrert for, kan det 

gis tillatelse til slik kjøring uten at kjøretøykombinasjonen registreres med egen 

avgiftsgruppe. Det skal i slike tilfeller betales en døgnavgift tilsvarende to prosent av 

full vektgradert årsavgift for den aktuelle kjøretøykombinasjonen, likevel ikke 

mindre enn kr 35 per døgn. Avgiften beregnes per påbegynt døgn tillatelsen gjelder 

for. Avgiftsbeløp avrundes nedover til nærmeste hele krone. 

 

Den beregnede avgiften skal som hovedregel være innbetalt av eieren før kjøringen 

tar til. Da dette i enkelte tilfeller kan være praktisk vanskelig, er det åpnet mulighet 

for unntak fra dette kravet i skattebetalingsforskriften § 10-40-1. Innenfor kontortiden 

kan bruken meldes til Skatteetaten på telefon 800 80 000. Det er etablert en rutine 

med elektronisk melding utenfor kontortid. Skjema for slik melding er tilgjengelig på 

skatteetaten.no. 

 

4 Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy 

se stortingsvedtaket § 1 nr. 2 og forskrift om vektårsavgift § 8 og § 9 

Den miljødifferensierte årsavgiften pålegges dieseldrevne kjøretøy og graderes etter 

kjøretøyets totalvekt og etter hvilke utslippskrav kjøretøyene oppfyller. 

Utslippskravene følger kjøretøyforskriftens EURO-klassifisering (EURO I, II, III, IV, 

V, VI eller strengere), som stiller krav til maksimalt utslipp av blant annet 

nitrogendioksider og partikler. Kjøretøy som ikke tilfredsstiller disse kravene, 

avgiftsbelegges med en egen sats. For kjøretøy med nullutslipp skal det ikke betales 

miljødifferensiert årsavgift. 

 

Dersom det på betryggende måte kan dokumenteres at et kjøretøy oppfyller et 

strengere utslippsnivå enn det datoen for registrering tilsier, kan Statens vegvesen 

etter søknad fastsette et lavere utslippsnivå. 

https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§7
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§10-4-1
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§10-40-1
https://www.skatteetaten.no/
https://lovdata.no/forskrift/2018-12-12-1999/§1_4
https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§8
https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§9
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Avgiftsmessig nedregistrering etter forskrift om vektårsavgift § 4 nr. 1 gjelder ikke 

for den miljødifferensierte årsavgiften. 

 

5 Fritak fra vektgradert og miljødifferensiert årsavgift 

5.1 Traktorer 

se stortingsvedtaket § 5 bokstav a 

Traktorer er fritatt fra vektårsavgift etter stortingsvedtaket § 5 bokstav a. 

 

5.2 Kjøretøy registrert på anleggskjennemerker 

se stortingsvedtaket § 5 bokstav b 

Kjøretøy registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn 

(anleggskjennemerker) er fritatt fra vektårsavgift etter stortingsvedtaket § 5 bokstav 

b. 

 

5.3 Motorredskap (herunder mobilkraner) 

se stortingsvedtaket § 5 bokstav c 

Motorredskap er fritatt fra vektårsavgift etter stortingsvedtaket § 5 bokstav c. 

 

Fritaket for motorredskap omfatter også mobilkraner. Mobilkraner skal i følge 

vegmyndighetenes regelverk klassifiseres som lastebil i kjøretøygruppe (teknisk) N. 

Dette gjelder ikke mobilkraner som er registrert før 15. september 2012. Disse vil 

være klassifisert som motorredskap i kjøretøygruppe (teknisk) MR og stå registrert 

som dette. Mobilkraner vil, uavhengig av teknisk klassifisering, fremdeles bli 

registrert i motorvognregisteret med kjøretøygruppe (avgift) 501. 

 

Den tekniske klassifiseringen har ikke avgiftsmessige konsekvenser for denne typen 

kjøretøy. Mobilkraner skal uavhengig av teknisk klassifisering være omfattet av 

avgiftsfritaket for motorredskaper. Dette forutsetter at kjøretøyene er registrert i 

motorvognregisteret med kjøretøygruppe (avgift) 501. 

 

5.4 Kjøretøy som er 30 år eller eldre 

se stortingsvedtaket § 5 bokstav d 

https://lovdata.no/forskrift/2018-12-12-1999/§5_3
https://lovdata.no/forskrift/2018-12-12-1999/§5_3
https://lovdata.no/forskrift/2018-12-12-1999/§5_3
https://lovdata.no/forskrift/2018-12-12-1999/§5_3
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Det gis fritak for kjøretøy som er 30 år eller eldre. For 2019 gjelder fritaket kjøretøy 

med registreringsår 1989 og eldre. 

 

Med registreringsår menes det kalenderåret et kjøretøy første gang registreres her i 

landet, eller i utlandet dersom kjøretøyet har vært registrert i utlandet før det ble 

registrert her i landet. Dette kan fravikes der det kan dokumenteres at kjøretøyet har 

produksjonsår tidligere enn registreringsåret. Dette kan være tilfelle der et 

bruktimportert kjøretøy ikke har vært registrert i utlandet før innførselen. 

 

Fritaket gjelder ikke tilhengere. Avgiftspliktig kjøretøy som skal trekke tilhenger som 

er 30 år eller eldre, må betale vektårsavgift for dette. 

 

Fritaksberettiget kjøretøy kan imidlertid trekke tilhenger under 30 år uten betaling av 

avgift. 

 

5.5 Kombinert godstransport 

se stortingsvedtaket § 5 bokstav e 

Kjøretøy som i forbindelse med transport av gods fraktes på jernbane (kombinert 

godstransport) er fritatt fra vektårsavgift etter stortingsvedtaket § 5 bokstav e. 

 

5.6 NATO-kjøretøy 

se stortingsvedtaket § 5 bokstav f 

Kjøretøy som er registrert på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller 

personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet 

av, er fritatt fra vektårsavgift etter stortingsvedtaket § 5 bokstav f. Fritaket omfatter 

på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred. 

 

5.7 Kjøring med prøvekjennemerke 

Kjøretøy som kjøres med prøvekjennemerke (flytting, prøving, demonstrasjon og 

kjøring i forbindelse med registrering) er ikke omfattet av plikten til å betale 

vektårsavgift. 

 

Det skal heller ikke betales avgift for en kjøretøykombinasjon hvor registrert kjøretøy 

trekker uregistrert/avregistrert tilhenger med prøvekjennemerke. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2018-12-12-1999/§5_3
https://lovdata.no/forskrift/2018-12-12-1999/§5_3


10 

 

Vilkårene for bruk av prøvekjennemerke følger av Vegdirektoratets forskrift om bruk 

av kjøretøy § 2-19. 

 

5.8 Kjøretøy til bruk på Svalbard 

Det skal ikke betales vektårsavgift for kjøretøy som i motorvognregisteret er 

registrert til bruk på Svalbard. Dette følger av Svalbardloven § 2 og Svalbard-

traktaten artikkel 8. 

 

6 Reservebusser 

se forskrift om vektårsavgift § 10 

Skattekontoret kan gi fritak for ordinær vektårsavgift for reservebusser. For kjøretøy 

som innvilges fritak skal det i stedet beregnes døgnavgift på to prosent av full 

vektgradert årsavgift og miljødifferensiert årsavgift. 

 

7 Fakturering og betaling av avgiften 

se forskrift om vektårsavgift § 2 og skattebetalingsloven § 10-40 første ledd bokstav b 

For kjøretøy som er registrert per 1. januar og 1. juli, sender Skatteetaten faktura til 

registrert eier eller eier i henhold til gyldig salgsmelding. Utsendelse skjer via Altinn. 

EHF-faktura eller eFaktura benyttes der mottaker har lagt til rette for dette. På grunn 

av endring i Skatteetatens systemer fra 2019, må de som har hatt avtale om eFaktura, 

opprette ny avtale. Utsendelse skjer på papir dersom en privatperson har reservert 

seg mot utsendelse via Altinn. 

 

Mangler du faktura, må du ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000. 

Vektårsavgiften forfaller til betaling henholdsvis 20. februar og 20. august. 

 

For nytt eller tidligere avregistrert kjøretøy som skal registreres, oppstår 

avgiftsplikten ved registrering. I slike tilfeller blir avgiften beregnet forholdsmessig 

for hver påbegynt måned, frem til terminens slutt. Faktura sendes registrert eier. 

 

Ved overdragelse av kjøretøy er tidligere og ny eier solidarisk ansvarlig for avgiften, 

jf. motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 6 og skattebetalingsloven § 16-40. Skatteetaten 

foretar derfor ingen fordeling av avgiften mellom tidligere og ny eier. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§10
https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§2
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§10-40
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8 Tilbakebetaling av avgift ved avregistrering 

se forskrift om vektårsavgift § 11 

For kjøretøy som avregistreres i løpet av en termin og som står avregistrert ut 

terminen, kan betalt avgift for avregistreringsperioden tilbakebetales etter søknad til 

skattekontoret. Tilbakebetaling gis ikke for avregistreringsmåneden, men for 

resterende hele måneder frem til terminens slutt. Tilbakebetalingen omfatter både 

den vektgraderte og den miljødifferensierte årsavgiften. Bestemmelsen gjelder 

tilsvarende ved omregistrering til kjennemerker med lysegule typer på sort bunn 

(anleggskjennemerker), jf. stortingsvedtaket § 5 bokstav b. 

 

Selv om kjøretøyet blir avregistrert i terminen, skal avgiften i sin helhet betales innen 

forfall. Dersom avgiften ikke blir betalt, kan kjøretøyet bli vedtatt stanset i medhold 

av skattebetalingsloven § 14-11, og videre innfordringsskritt vil bli iverksatt. 

 

9 Stansning av kjøretøy (herunder avskilting) 

se skattebetalingsloven § 14-11 og skattebetalingsforskriften §§ 14-11-1 til 14-11-6 

Skattebetalingsloven § 14-11 har regler om stansning av kjøretøy som følge av 

uoppgjorte krav. Stansning omfatter avskilting og/eller nektelse av på- eller 

omregistrering. Nærmere bestemmelser om gjennomføringen er tatt inn i 

skattebetalingsforskriften § 14-11-1 til § 14-11-6. 

 

10 Renteberegning og beløpsgrenser 

10.1 Renteberegning 

se skattebetalingsloven kapittel 11 og skattebetalingsforskriften kapittel 11 

I skattebetalingsloven (sktbl.) hjemles fire rentetyper; forsinkelsesrente, jf. sktbl. § 11-

1, etterberegningsrente (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. 

 

Forsinkelsesrente etter sktbl. § 11-1 skal beregnes av krav som ikke betales innen 

forfall og løper frem til betaling skjer. Etterberegningsrente (avsavnsrente) i tråd med 

sktbl. § 11-2 skal også inngå i beregningen av forsinkelsesrente når et hovedbeløp og 

renter ikke blir betalt innen fastsatt frist. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§11
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§14-11
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§14-11
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§11-1
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§11-1
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Renter av økning ved vedtak om endring/egenretting 

(etterberegningsrente/avsavnsrente) etter sktbl. § 11-2 skal beregnes av økning i 

avgift som fastsettes ved vedtak om endring mv. Rentene løper fra kravene 

opprinnelig skulle ha vært betalt og frem til det treffes vedtak om økning. 

Renteberegning etter § 11-2 skjer ved korrigering av en tidligere fastsettelse, enten 

etter initiativ fra den skattepliktige eller Skatteetaten. Det samme er tilfelle når det 

ikke er skjedd en tidligere fastsettelse, men det skjer en endring i avgiftsplikten. 

 

Ved utbetaling etter forfallsfristen angitt i sktbl. § 10-60, skal det etter sktbl. § 11-3 

ytes rentegodtgjørelse fra dette forfallet og frem til utbetaling skjer. 

 

Ved utbetaling av for mye betalt avgift som følge av vedtak om endring mv. etter 

sktbl. § 11-4, skal det ytes rentegodtgjørelse fra betaling fant sted og frem til forfall 

angitt i sktbl. § 10-60. 

 

Ordinære refusjoner etter søknad innebærer at et nytt faktum er oppstått (for 

eksempel avregistrering av kjøretøyet), og innebærer ikke en korrigering av en 

tidligere uriktig fastsettelse. I slike tilfeller gis det som hovedregel ikke 

rentegodtgjørelse. 

 

Satsene for de ulike rentebestemmelsene reguleres av sktbl. § 11-6. Satser knyttet til 

forsinket betaling og utbetaling følger forsinkelsesrentesatsen som vurderes hvert 

halvår. Øvrige satser reguleres årlig med bakgrunn i styringsrenten. 

 

10.2 Beløpsgrenser for betaling og tilbakebetaling av avgiftskrav 

se skattebetalingsloven § 10-4 og skattebetalingsforskriften §§ 10-4-1 til 10-4-4 

Det er fastsatt beløpsgrenser for betaling og tilbakebetaling av krav. Beløpsgrensene 

gjelder per krav eller per termin. Hovedregelen er at avgiftskrav under 100 kroner 

ikke skal betales eller tilbakebetales. Det er enkelte unntak fra dette. Blant annet er 

det ingen beløpsgrense ved betaling av vektårsavgift med døgnsats. 

Forsinkelsesrenter har en beløpsgrense på 50 kroner. 

 

11 Tilleggsberegning ved overtredelse av registreringsplikt 

se forskrift om vektårsavgift § 6 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§10-4
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766/§10-4
https://lovdata.no/forskrift/2000-06-29-688/§6
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Dersom det ved kontroll avdekkes uregelmessigheter i forhold til den avgiftsmessige 

registreringsplikten, skal dette innrapporteres til skattekontoret. Skattekontoret vil 

på denne bakgrunn beregne avgift for hele terminen. 

 

Dersom kjøretøyet / kombinasjonen av kjøretøy er nedregistrert, er det den 

nedregistrerte vekten som er utgangspunktet for avgiftsberegningen, ikke den tillatte 

totalvekten. 

 

Ved overtredelse av regelverket vil det også kunne ilegges tilleggsskatt i medhold av 

skatteforvaltningsloven § 14-3. 

 

12 Lempning av fastsatt avgift og dispensasjon fra 

avgiftsplikten 

se skatteforvaltningsloven § 9-9 og stortingsvedtaket § 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 fastsettingen virker særlig urimelig å fastholde hele 

kravet, jf. skatteforvaltningsloven § 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 skatteforvaltningsloven § 9-9 kommer som hovedregel bare til 

anvendelse etter at et avgiftskrav er fastsatt. Dispensasjonsbestemmelsene i 

stortingsvedtaket kan benyttes i saker der det søkes om dispensasjon i forkant av 

fastsettingen. Vilkår og vurderingstema er i hovedsak de samme som etter 

skatteforvaltningsloven § 9-9. 

 

https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§9-9
https://lovdata.no/forskrift/2018-12-12-1999/§8_1
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatteforvaltningshandboken/gjeldende/
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13 Oversikt over endringer i årsrundskrivet 

13.1 Endringer 1. januar 2019 

13.1.1 Stortingets vedtak om vektårsavgift 

 Satser justert. 

 

13.1.2 Skattedirektoratets kommentarer 

 Innledningen er oppdatert (punkt 1). 

 Nytt punkt om avgiftsplikt (punkt 2). 

 Nye punkt om fritak som ikke har vært omtalt tidligere (punkt 5.1, 5.2, 5.5 og 

5.6). 

 Omtalen av stansning er oppdatert (punkt 9). 

 Omtalen av dispensasjon er oppdatert (punkt 12). 

 Redaksjonelle endringer. 

 

13.2 Endringer 1. juli 2019 

13.2.1 Skattedirektoratets kommentarer 

 Omtalen av avgiftsplikt er oppdatert (punkt 2) 

 Omtalen av fakturering og betaling er oppdatert (punkt 7) 

 


