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https://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2017-12-12-2190/KAPITTEL_17#KAPITTEL_17
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1933-05-19-11?q=særavgifter
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-11-1451?q=forskrif%20om%20særavgifter
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-05-27-14?q=skatteforvaltnings
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-11-23-1360?q=skatteforvaltningsforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-11-23-1360?q=skatteforvaltningsforskriften
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-67?q=skattebetaling
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1766?q=skattebetalingsforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1766?q=skattebetalingsforskriften
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Skattedirektoratets kommentarar   

 

1. Avgiftspliktens omfang  

(jf. saf. § 3-22-1) 

 

Avgiften omfatter ervervsmessig flyging av passasjerer fra norsk lufthavn, med unntak av 

flyginger fra norsk kontinentalsokkel og lufthavner på Svalbard, Jan Mayen og bilandene. 

Med "ervervsmessig flyging" menes all flyging, herunder flyging med helikopter, med 

unntak av militærflyging og flyging i rednings-, nødhjelps- eller ambulansetjeneste. Med 

"ervervsmessig" menes videre at flygingen må utføres mot vederlag, som ledd i inntekts-

givende virksomhet. Dermed avgrenses avgiftsplikten mot for eksempel privatflyginger. 

Videre er avgiftsplikten knyttet til enhver flyging, og er ikke avgrenset til for eksempel 

flyginger foretatt av selskaper som driver kommersiell ruteflyging.  

 

Hva som anses som "militærflyging" følger av luftfartsloven kapittel XVII. Her fremgår det 

blant annet at militærflyging kan skje enten med luftfartøy registrert i det militære 

luftfartsregisteret, eller med sivilt luftfartøy som er forsynt med særskilt tilleggsmerke, og 

der luftfartsmyndighetene er underrettet på forhånd.  

 

Begrepene "rednings-, nødhjelps- eller ambulansetjeneste" skal tolkes i henhold til en almin-

nelig språklig forståelse. "Redningstjeneste" skal forstås som en offentlig organisert og 

øyeblikkelig innsats, for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- 

eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved 

særskilte tiltak. Et eksempel på redningstjeneste omfattet av § 3-22-1, er flyginger foretatt av 

Luftforsvarets 330-skvadron, mens et eksempel på ambulansetjeneste er virksomheten som 

utføres av Lufttransport AS og Norsk Luftambulanse AS.  

 

Avgiftsplikten gjelder uavhengig av hvor mange passasjerer det aktuelle luftfartøyet er god-

kjent for befordring av, og uavhengig av hvor mange passasjerer som faktisk er om bord på 

en gitt flyging. 

 

"Lufthavn"-begrepet er per i dag ikke særskilt regulert for flypassasjeravgiften. Men dersom 

en flyging først er avgiftspliktig, det vil si omfattes av avgiftens saklige virkeområde, skal 

også den eller de landingsplassene som flygingen involverer anses som "lufthavn(er)" i regel-

verkets forstand. Dermed kan for eksempel også en sjøflyplass være "lufthavn" i forskriftens 

forstand, forutsatt at en flyging som finner sted mellom to sjøflyplasser, eller ut fra eller inn 

til en sjøflyplass, omfattes av avgiftens saklige virkeområde. 

 

2. Når avgiftsplikten oppstår 

(jf. saf. § 3-22-3, jf. § 2-1 fjerde ledd) 

 

Avgiftsplikten oppstår når flygingen påbegynnes (§ 3-22-3), og beregnes per passasjer som 

påbegynner en avgiftspliktig flyging (§ 3-22-2). Tidspunktet for når en flyging "påbegynnes", 

skal i denne sammenhengen forstås som tidpsunktet i det flyet har lettet og ikke lenger har 

kontakt med rullebanen.  

 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-22-1
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-22-3
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A72-1
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Som følge av den særskilte måten avgiftsplikten oppstår på, er det inntatt en henvisning til § 

3-22-3 i § 2-1 fjerde ledd. § 2-1 fjerde ledd regulerer tilfeller der avgiftsplikten oppstår på en 

måte som avviker fra hovedregelen i § 2-1 første ledd, som er at avgiftsplikten oppstår ved 

uttak av en avgiftspliktig vare fra registrert virksomhets godkjente lokale, eller ved innførsel.  

 

3. Avgiftsfritak 

(jf. Stortingets vedtak § 2 og saf. §§ 3-22-4 til 3-22-6) 

 

Det følger av Stortingets avgiftsvedtak at det gis fritak for fire grupper passasjerer: luftbe-

fordrerens ansatte på tjenestereise, barn som er under to år på avreisetidspunktet, transitt- og 

transferpassasjerer og NATOs styrker eller personell i den grad dette følger av internasjonale 

avtaler Norger er bundet av.   

 

Når det gjelder førstnevnte fritak, er dette ikke nærmere regulert i forskriften. Det er imidler-

tid lagt til grunn i praksis at det med "luftbefordrerens ansatte på tjenestereise" både menes 

besetnings-/kabinpersonell på vei til tjeneste, og luftbefordrerens administrativt ansatte på 

tjenestereiser. Fritaket for barn under to år, gjelder uavhengig av om barnet sitter i eget sete, 

og det er barnets alder på avreisetidspunktet som er avgjørende for om vilkåret for fritaket er 

oppfylt.  

 

Det følger av § 3-22-5 at det gis fritak for "transitt- og transferpassasjerer". Fritaket innebærer 

at den første flygingen i en transitt- eller transferreise er avgiftspliktig når avgangsluft-

havnen er norsk, mens alle påfølgende flyginger er fritatt for avgift (§ 3-22-5 annet ledd). 

Med "transitt"- og "transfer"-flyginger menes henholdsvis påfølgende flyginger med samme 

fly, og påfølgende flyginger med annet fly (§ 3-22-5 første ledd). Fritaket gjelder både passa-

sjerer som påbegynner sin reise i Norge, og passasjerer som påbegynner sin reise i et annet 

land. For å omfattes av transfer-fritaket, kreves det at den påfølgende flygingen må påbegyn-

nes innen 24 timer etter den foregående, og at den må stå i direkte forbindelse med denne (§ 

3-22-5 tredje ledd).  

 

Når det gjelder kriteriet om at påfølgende flyging må påbegynnes innen 24 timer etter den 

foregående, er det billetten(e)s tidspunkter som skal legges til grunn, det vil si reisens 

opprinnelige tidspunkter slik de fremgår av billetter eller reisedokument. Dette innebærer at 

dersom en flyging som i henhold til billetten skulle ha skjedd innen 24 timer etter forrige 

flyging blir utsatt på grunn av hendelser utenfor passasjerens kontroll, og flygingen derfor 

ender med å skje mer enn 24 timer etter forrige flyging, er 24 timers-vilkåret likevel oppfylt 

dersom dette fremgår av opprinnelig billett eller reisedokument.  

 

Det følger av § 2-8 at krav om avgiftsfritak skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal 

vise omfanget av kravet, og at vilkårene for fritak er oppfylt. Det er i utgangspunktet opp til 

den avgiftspliktige å avgjøre konkret på hvilken måte dokumentasjonskravet oppfylles. § 3-

22-5 tredje ledd annet punktum angir kravene til dokumentasjon for transfer-fritaket: reise-

dokumentene bør vise avgangs- og ankomstlufthavn, og dato og klokkeslett for avgang og 

ankomst i henhold til rutetabell, for alle flygingene som inngår i reisen, samt flygingenes 

sammenheng og et reisesammendrag. Kravene er ikke absolutte, jf. ordet "bør". Det kreves 

heller ikke at reisedokumentene er fysiske (i papir), eller at de består av ett dokument; to 

separate dokumenter godtas for eksempel også.  

https://lovdata.no/STV/forskrift/2017-12-12-2190/%C2%A72_22
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-22-4
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-22-6
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Fritaket i § 3-22-5 gjelder reiser med både rute- og charterfly, og selv om den påfølgende 

reisen innebærer skifte av luftbefordrer eller lufthavn (fjerde ledd).  

 

Vilkårene for transfer-fritak anses ikke oppfylt ved en såkalt rundtur, for eksempel tur/retur 

Oslo-Bergen. Formålet med fritaket er at en passasjer som er avhengig av to flyreiser for å 

reise fra A til B, ikke skal komme dårligere ut enn en som kun er avhengig av én reise på 

samme strekning. Dette gjør seg ikke gjeldende i rundtur-tilfellene, som i praksis vil være en 

A-B-A-reise, selv om vilkårene for fritak for øvrig formelt sett er oppfylt.  

 

Fritaket for militære styrker er regulert i § 3-22-6, og omfatter flyging av NATOs styrker eller 

personell, i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norger er bundet av. 

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

Fritaket gjennomføres direkte, ved at registrerte virksomheter fører flyginger som nevnt uten 

avgift i særavgiftsmeldingen, jf. § 3-22-6 annet ledd.  

 

4. Registreringssted 

(jf. saf. § 5-4) 

 

Registrering skal skje ved skattekontoret.  

 

5. Skattleggingsperiode 

(jf. skfvf. § 8-4-2 første ledd) 

 

Registrerte avgiftspliktige virksomheter skal sende skattemeldling til skattekontoret innen 

den 18. i påfølgende måned, jf. skfvf. § 8-4-2 første ledd.  

 

6. Avgiftsregnskap 

(jf. saf. § 5-8) 

 

Kravene til regnskap i saf. § 5-8 må leses i sammenheng med kravene til dokumentasjon for 

fritak, jf. den generelle bestemmelsen i saf. § 2-8. I tillegg skal det fremgå av avgiftsregn-

skapet at de øvrige kravene til dokumentasjon i forskriften kapittel 3-22 er oppfylt.  

 

7. Registreringspliktige virksomheter 

(jf. saf. § 5-1 bokstavene h og i) 

 

Innrapportering og innbetaling av særavgifter, deriblant flypassasjeravgift, skjer ved egen-

fastsetting, og skal foretas av den som er registreringspliktig virksomhet for den enkelte av-

gift. Hvem som er registreringspliktige virksomheter fremgår av § 5-1. For flypassasjer-

avgiften følger det av § 5-1 bokstavene h og i at henholdsvis norske virksomheter som ut-

fører flyginger fra norsk lufthavn, og representanter for utenlandske virksomheter som ut-

fører flyginger fra norsk lufthavn er registreringspliktige. Dette innebærer at utenlandske 

virksomheter som omfattes av avgiftsplikt, ikke kan registrere seg selv, men plikter å inn-

rapportere og betale avgift via representant i Norge. I disse tilfellene er representanten 

registreringspliktig.   

 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A75-4
https://lovdata.no/SF/forskrift/2016-11-23-1360/%C2%A78-4-2
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A75-8
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A75-1
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Å "utføre" en flyging innebærer å være den som har inngått transportavtalen – avtalen om 

flyging – med kunden (passasjeren), og som er juridisk ansvarlig for å oppfylle den.  

 

Når det gjelder representantens plikter og ansvar vis-à-vis den utenlandske virksomheten 

den skal representere, må disse følge av et klart avtalegrunnlag. Registrerte representanter 

har de samme rettigheter og plikter overfor avgiftsmyndigheten som andre registrerte 

avgiftspliktige virksomheter.  

 

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

5-8), og å levere månedlig skattemelding til skatteregionen innen den 18. i påfølgende måned 

(skfvf. § 8-4-2 første ledd).  

8. Dispensasjon fra avgiftsplikten  

(jf. stortingsvedtaket § 4) 

 

Skattekontoret kan etter søknad frita for eller sette ned avgiften dersom det oppstår enkelttil-

feller eller situasjoner som ikke var overveid da stortingsvedtaket ble truffet, og når avgiften 

i det spesielle enkelttilfellet etter skattemyndighetenes  syn får en utilsiktet virkning. Bestem-

melsen oppstiller med andre ord to vilkår som begge må være oppfylt, og dispensasjons-

adgangen er som en følge av dette snever.  

 

Det følger av St.prp. nr. 1 (1985-86) s. 24-25, som gir en generell omtale av dispensasjonsfull-

makten på særavgiftsområdet, at blant annet økonomiske, sosiale, helsemessige, nærings-

politiske eller lignende forhold ikke tillegges vekt i vurderingen av om vilkårene for 

dispensasjon er oppfylt. Dette er også lagt til grunn i fast forvaltningspraksis. 

 

Når det gjelder den nye bestemmelsen i skatteforvaltningsloven § 9-9 om nedsetting og etter-

givelse av fastsatt skatt, viser vi til Skatteforvaltningshåndbokens omtale av bestemmelsen. 

 

9. Betaling, renteberegning og sikkerhetsstillelse 

 

Lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalings-

loven, heretter ”sktbl”) og forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring 

av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften, heretter ”sktbf”) inneholder bl.a. regler 

om forfall, betaling, renteberegning og sikkerhetsstillelse.  

9.1 Forfall og betaling 

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

https://lovdata.no/STV/forskrift/2017-12-12-2190/%C2%A74_19
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-67/KAPITTEL_3-1#KAPITTEL_3-1
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Sktbl. kapittel 9 har regler om betalingsmåter og hva som anses som rettidig betaling.  

 

Sktbl. kapittel 10 har regler om forfall. For virksomheter som er registrert som særavgifts-

pliktige fremgår det av sktbl. § 10-40 at innenlands særavgift forfaller til betaling samme dag 

som det skal leveres særavgiftsmelding, jf. skfvl. § 8-4- og skfvf. §§ 8-4-1 til 8-4-2. Bestem-

melser om forfall for særavgifter som påløper ved innførsel, fremgår av sktbl. § 10-41. 

 

Sktbl. kapittel 10 inneholder for øvrig bestemmelser om forfall for endringsvedtak og an-

svarskrav, samt regler om ubetinget betalingsplikt selv om et vedtak er påklaget og lignende.  

9.2 Renteberegning 

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

 

I skattebetalingsloven hjemles fire rentetyper; forsinkelsesrente, jf. sktbl. § 11-1, etterbe-

regningsrente (avsavnsrente) jf. sktbl. § 11-2, rente ved forsinket tilbakebetaling, jf. sktbl. § 

11-3 og tilbakebetalingsrente (avsavnsrente), jf. sktbl. § 11-4. 

 

Renter ved forsinket betaling etter sktbl. § 11-1 skal beregnes av krav som ikke betales innen 

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

§ 11-2 skal også inngå i beregningen av forsinkelsesrente, når et hovedbeløp og renter ikke 

blir betalt innen fastsatt frist. Selv om avgift ikke blir fastsatt i rett tid pga. forsinket innlevert 

særavgiftsmelding, skal renter likevel fastsettes i tråd med sktbl. § 11-1 med utgangspunkt i 

ordinært forfall. Dette fremgår av sktbf. § 10-40-3.  

 

Renter av økning ved vedtak om endring/egenretting (etterberegningsrente/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 avgiftspliktige eller Skatteetaten. Det samme er tilfelle når det ikke er skjedd 

en tidligere fastsettelse, f.eks. i smuglingstilfeller som avdekkes ved en regnskapskontroll. 

Ved tilbakebetaling av for mye betalt avgift etter forfallsfristen, skal det etter sktbl. § 11-3 

ytes rentegodtgjørelse fra dette forfallet og frem til tilbakebetaling skjer. 

 

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

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

betalingen. 

 

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

nye dokumenter legges fram for Skatteetaten), og innebærer ikke en korrigering av en 

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

 

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

betaling og tilbakebetaling følger forsinkelsesrentesatsen som vurderes hvert halvår. Øvrige 

satser reguleres årlig med bakgrunn i styringsrenta.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-67/KAPITTEL_3-1#KAPITTEL_3-1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1766/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
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9.3 Beløpsgrenser for betaling og tilbakebetaling 

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

 

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

pr krav eller pr termin, avgiftsspesifikasjon eller rapportering. Hovedregelen er at toll og 

avgift under 100 kroner ikke skal betales eller tilbakebetales. Det er enkelte unntak fra denne 

beløpsgrensen når det gjelder betaling av krav som påløper ved innførsel. Forsinkelsesrenter 

har en beløpsgrense på 50 kroner. 

9.4 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.  

 

Av sktbf. § 14-21-2 fremgår vurderingskriteriene for når sikkerhet skal kreves. I hovedsak 

skal sikkerhet kreves ved overtredelse av forfallsbestemmelsene eller ved annen overtredelse 

av avgiftsbestemmelsene, der virksomheten har uoppgjorte restanser mht skatter, avgifter 

eller toll, eller der virksomheten, styret eller ledelsen ikke kan anses kredittverdig.  

 

Det tilkommer skattekontoret å foreta en vurdering av virksomhetens kredittverdighet. I 

første rekke stilles det krav til økonomisk soliditet og likviditet. Ordningen med egenfast-

setting bygger på et tillitsforhold mellom Skatteetaten og virksomheten. En vurdering av 

tilliten vil derfor være grunnleggende for en vurdering av virksomhetens kredittverdighet. 

Tilliten vurderes i forhold til betalingsvilje, betalingsevne, overholdelse av skatte-, toll- og 

avgiftsregelverket m.v., samt skattekontorets inndrivelsesmuligheter. 

 

Der sikkerhet kreves, skal den til enhver tid dekke avgiftskravet for to skattleggingsperioder 

med utgangspunkt i de to periodene som har høyest avgiftsbelastning siste 12 måneder. 

Sikkerhet skal stilles i form av selvskyldnerkausjon fra bank eller tilsvarende jf. sktbf. § 14-

21-2 tredje ledd, jf. § 14-20-4 annet ledd. Stilt sikkerhet kan reduseres dersom virksomheten 

med utgangspunkt i ovenstående, dokumenterer at sikkerhetens størrelse er satt for høyt. 

10. Avgiftskoder og utfylling av skattemelding for særavgifter (RF-1347)   

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

 

Ved fastsetting av flypassasjeravgift skal det på særavgiftsmeldingen benyttes følgende 

avgiftstyper og avgiftsgrupper:  

 

Type Gruppe Avgiftsomfang Enhet Sats/kr 

FL 100 Flyging fra norsk lufthavn til 

annen norsk lufthavn 

Passasjer 83 

FL 200 Flyging fra norsk lufthavn til 

utenlandsk lufthavn 

Passasjer 83 

Tilleggskoder 

https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-67/%C2%A710-4
https://lovdata.no/SF/forskrift/2007-12-21-1766/%C2%A710-4-1
https://lovdata.no/SF/forskrift/2007-12-21-1766/%C2%A710-4-2
https://lovdata.no/SF/forskrift/2007-12-21-1766/%C2%A710-4-3
https://lovdata.no/SF/forskrift/2007-12-21-1766/%C2%A710-4-4
https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-67/%C2%A714-21
https://lovdata.no/SF/forskrift/2007-12-21-1766/%C2%A714-21-2
https://lovdata.no/NL/lov/2016-05-27-14/%C2%A78-4
https://lovdata.no/SF/forskrift/2016-11-23-1360/%C2%A78-4-1
https://lovdata.no/SF/forskrift/2016-11-23-1360/%C2%A78-4-2


 10 

Avgiftsfritak skal også fremgå av særavgiftsmeldingen, men med en tilleggskode fra 00 til 

99. For flypassasjeravgift er det følgende tilleggskoder:  

 

61 Flyging av luftbefordrerens ansatte på tjenestereise 

62 Flyging av barn under to år 

63 Flyging av transittpassasjerer 

64 Flyging av transferpassasjerer 

Fritak  

Alle de nevnte kodene 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.   

 

11. ELSÆR 2.0 – elektronisk levering av særavgiftsmeldinger 

 

Skattemelding for særavgifter skal fra 1. oktober 2017 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 

• norsk representant for utenlandsk enhet 

 

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

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

eller se:  

 

https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg 

 

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

er tilgjengelig ved innlogging på Altinn. 

 

 

https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg

