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Skattedirektoratets kommentarer  

1. Definisjoner    

1.1 Teknisk etanol  

(jf. forskrift om særavgifter (heretter ”saf.”) § 3-3-1 annet ledd) 

 

Med teknisk etanol menes ren etanol eller etanolholdig vare med alkoholstyrke over 0,7 vol %, 

som skal benyttes til annet formål enn drikk, og som faller inn under tolltariffens posisjoner 

22.03 til 22.08, jf. saf. § 3-3-1 annet ledd.  

 

”Teknisk etanol” omfatter både denaturert og udenaturert etanolholdig vare (se punkt 2 om 

”denaturering”). Definisjonen av teknisk etanol er knyttet opp mot posisjoner i tolltariffen, 

og teknisk etanol kan dermed deles inn i følgende to grupper:    

  

a) Udenaturert teknisk etanol: 

 

22.03 Øl fremstilt av malt,  

22.04 Vin av friske druer, herunder vin tilsatt alkohol; druemost, unntatt den under 

posisjon 20.09,  

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer,  

22.06 Andre gjærede drikkevarer (f. eks. eplevin (sider), pærevin og mjød); blandinger av 

            gjærede drikkevarer og blandinger av gjærede drikkevarer og alkoholfrie drikkevarer, 

            ikke nevnt eller innbefattet annet sted,  

22.07 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol %,  

22.08 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol %; likør og annet brennevin 

 

b) Denaturert teknisk etanol:    

 

22.07 Etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke    

 

At et produkt klassifiseres som ”teknisk etanol” innebærer at bruken av produktet er 

teknisk, med andre ord at det ikke er beregnet for å drikkes, i motsetning til ”alkoholholdig 

drikk”. Det avgjørende for om et produkt omfattes av reglene for ”teknisk etanol” eller 

”alkoholholdig drikk” er dermed hva det er ment å brukes til, og ikke for eksempel måten 

det er produsert på. Øl og vin omfattes derfor av ”teknisk etanol” dersom bruken av dem 

har et teknisk formål.   

1.2 Etanolholdige preparater 

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

 

Med etanolholdige preparater menes etanolholdig vare med alkoholstyrke over 2,5 vol %, og 

som ikke faller inn under følgende posisjoner i tolltariffen, jf. saf. § 3-3-1 tredje ledd:    

 

22.03 til 22.08  Drikkevarer og teknisk etanol,  

30.03 til 30.06  Legemidler,  

https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-1
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-1
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17.04   Drops,  

18.06   Sjokoladevarer,  

20.08   Frukt og bær mv. nedlagt i alkohol 

 

Det er ikke utarbeidet en uttømmende liste over etanolholdige preparater som omfattes av 

avgiftsplikten. Definisjonen av etanolholdige preparater er negativt avgrenset i forhold til 

tolltariffen, for å fange opp eventuelle tilfeller av omgåelser av regelverket. Ethvert produkt 

som inneholder etanol med alkoholstyrke over 2,5 vol %, vil dermed i utgangspunktet 

omfattes av avgiftsplikten, selv om produktet ikke er klassifisert i de nevnte kategoriene i 

tolltariffen.  

 

Etter saf. § 3-3-1 fjerde ledd, regnes følgende etanolholdige varer ikke som etanolholdige 

preparater i forhold til særavgiftsforskriften: 

   

a) etanolholdige preparater med godkjent denaturering,  

b) essenser og tinkturer i emballasje på maksimalt 50 ml,  

c) essenser som inngår i produksjon av nærings- og nytelsesmidler og i farmasøytisk  

            produksjon,  

d) nærmere angitte varer fastsatt av Skattedirektoratet i forskrift,  

e) varer godkjent av skattekontoret etter enkeltvedtak    

  

De nevnte etanolholdige varene er dermed unntatt fra avgiftsplikten. I henhold til saf. § 3-3-1 

fjerde ledd bokstav d kan Skattedirektoratet unnta ytterligere etanolholdige varer fra avgifts-

plikten i forskrift. Skattekontoret kan gjøre det samme i enkeltvedtak (bokstav e).  

2. Denaturering 

(jf. Stortingets vedtak om avgift på alkohol § 2 bokstav e og saf. § 3-3-5) 

2.1 Definisjon 

Med ”denaturering” menes å gjøre utjenlig til drikk, jf. Stortingets vedtak om avgift på alko-

hol (heretter ”stortingsvedtaket”) § 2 bokstav e. Hensikten med denaturering er å hindre 

misbruk av etanol som drikk. Teknisk etanol med godkjent denaturering er fritatt for avgift,  

jf. saf. § 3-3-4 første ledd. Etanolholdige preparater med godkjent denaturering er ikke 

omfattet av avgiftsplikten, jf. saf. § 3-3-1 fjerde ledd bokstav a. Nærmere regler om hva som 

er godkjent denaturering fremkommer av saf. § 3-3-5: 

 

a) denaturering i samsvar med forordning (EF) nr. 3199/93,  

b) denaturering fastsatt i forskrift av Skattedirektoratet,  

c) denaturering fastsatt av skattekontoret i enkeltvedtak, etter innhentet samtykke fra 

Skattedirektoratet. 

 

Forordning (EF) nr. 3199/93 regulerer EU-landenes gjensidige anerkjennelse av fremgangs-

måtene for fullstendig denaturering av alkohol med tanke på avgiftsfritak. EU-kommisjonen 

vedtok 21. februar 2013 gjennomføringsforordning (EU) nr. 162/2013. Ved denne endres ved-

legget til forordning (EF) nr. 3199/93. I det nye vedlegget er det nå fastsatt én felles frem-

gangsmåte for fullstendig denaturering, som skal gjelde i alle EU-landene, til erstatning for 

de enkelte nasjonale fremgangsmåtene. Endringen trådte i kraft 1. juli 2013.  

https://lovdata.no/STV/forskrift/2017-12-12-2190/%C2%A72
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-5
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Den felles måten for denaturering fremgår av punkt I i det nye vedlegget. I tillegg er det i 

punkt II listet opp ytterligere fremgangsmåter for denaturering som anvendes i visse med-

lemsstater. Bakgrunnen for endringen av vedlegget og de konkrete denatureringskravene, 

fremgår av gjennomføringsforordningen og det nye vedlegget, som er tilgjengelig bl.a. fra 

eur-lex-databasen (www.eur-lex.europa.eu). 

2.2 Nærmere om forskrift om godkjenning av denaturering  

(jf. saf. § 3-3-5 bokstav b) 

 

På grunn av det store antallet denatureringsmidler og tilhørende bruksområder, er de nær-

mere reglene om godkjent denaturering skilt ut i en egen forskrift gitt av Skattedirektoratet. 

Forskrift 16. desember 2015 nr. 1686 om godkjenning av denaturering av teknisk etanol og 

etanolholdige preparater (denatureringsforskriften, heretter ”denf.”) utgjør på denne måten 

et dynamisk regelsett, som enkelt vil kunne endres i tråd med eventuelle praksisendringer 

og tilbakemeldinger fra næringsliv, helsemyndigheter og andre berørte bransjeorganer.  

 

Målet er at antallet denatureringsmetoder begrenses til det som anses nødvendig, samt at 

helseskadelige denatureringsmidler unngås der det er mulig. For å begrense behovet for å 

søke om enkelttillatelser, er kravene til denaturering dessuten fastsatt som generelle bestem-

melser, i tråd med systemet i EU. Det skilles med andre ord ikke mellom denaturerings-

kravene for henholdsvis råvarer og ferdigvarer (se likevel punkt 2.3 om denaturering av 

etanolholdig drivstoff), og således mellom ulike typer brukere.  

 

Denf. § 1 oppstiller krav til godkjent denaturering. Ettersom avgiftsbesparelsene ved å fjerne 

denaturering i produkter med lav alkoholstyrke vil være lave, er kravene justert etter alko-

holstyrke. Det kreves ett denatureringsmiddel i angitt mengde for produkter med alkohol-

styrke inntil 20 vol %. For å sikre de høyavgiftsbelagte varene kreves det to denaturerings-

midler for produkter med alkoholstyrke fra og med 20 vol %.  

 

Hvert av denatureringsmidlene som tilsettes i gruppen med høyest alkoholprosent må være 

tilsatt i en mengde på minst halvparten av det som er oppgitt.   

 

Dette innebærer at etanol i gruppen for lavest alkoholprosent vil være godkjent denaturert 

med for eksempel 2 % t-butanol. Etanol i neste gruppe vil være godkjent denaturert med for 

eksempel 2,5 % aceton og 1 % t-butanol.    

 

Denf. § 2 inneholder en generell liste over godkjente denatureringsmidler, mens § 3 lister 

opp enkelte denatureringsmidler som bare kan benyttes etter særskilt godkjenning fra skatte-

kontoret. Bakgrunnen for dette er at disse midlene vurderes å være helseskadelige eller svært 

enkle å fjerne. Det er kun aktuelt å godkjenne helseskadelige midler til begrenset bruk i 

prosesser hvor annen denaturering ikke er egnet.  

  

Denatureringsmidlene i denf. § 4 første ledd kan benyttes til denaturering av teknisk etanol 

og etanolholdige preparater som hører under tolltariffen kapittel 33 (parfyme-, kosmetikk- 

og toalettpreparater), i tillegg til midlene i den generelle listen i § 2. Etter § 4 annet ledd er 

parfyme-, kosmetikk- og toalettpreparater også godkjent denaturert dersom denatureringen 

er i samsvar med godkjente krav fra land i EØS-området. 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-5
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Denf. § 5 inneholder særskilte krav til godkjent denaturering av ferdigprodusert etanol-

holdig drivstoff, dersom denaturering etter § 2 ikke er mulig. Bestemmelsen inneholder 

videre krav til godkjent denaturering av etanol lagret på tank som skal brukes som bestand-

del i drivstoff (se nærmere punkt 2.3 om denaturering av etanolholdig drivstoff). 

 

Dersom det ikke er mulig å benytte denaturering i henhold til Skattedirektoratets forskrift 

eller forordning (EF) 3199/93, må det søkes skattekontoret om særskilt godkjenning av dena-

turering. Skattekontoret kan treffe enkeltvedtak om særskilt godkjenning, etter innhenting av 

samtykke fra direktoratet, jf. saf. § 3-3-5 bokstav c. For å få godkjent særskilt denaturering 

etter bokstav c, må behov for dette dokumenteres, og det må redegjøres for hvorfor 

denaturering etter de alminnelige reglene ikke kan brukes.  

 

Ved vurderingen av om et produkt er tilstrekkelig denaturert etter saf. § 3-3-5 bokstav c, er 

det overordnede hensynet at produktet ikke skal kunne misbrukes. Avgjørelsen beror ellers 

på en helhetsvurdering, der det særlig legges vekt på produktets kjemiske og fysiske egen-

skaper (farge, lukt, konsistens), dets innpakning og ”presentasjon”, og mengde og art av 

eventuelle andre tilsatte stoffer. Hvor stor vekt det enkelte moment får må vurderes konkret 

i forhold til hvor høy alkoholprosent etanolen har. 

 

I praksis i saker om enkeltgodkjenninger etter saf. § 3-3-5 bokstav c er det blant annet lagt til 

grunn at misbruksfaren knyttet til etanol i viskøs form (”gel”) er lavere enn etanol i væske-

form, at fargeløs og luktfri etanol lettere kan tenkes misbrukt enn etanol med farge og lukt, 

og at små produktenheter med lite og vanskelig tilgjengelig etanol i hver enhet, som våt-

servietter og mindre parfymeflakonger, er bedre sikret mot misbruk enn for eksempel etanol 

på litersflasker. 

 

Det er videre lagt til grunn at art og mengde av andre tilsatte stoffer er relevant i 

vurderingen. Dette gjelder for eksempel hvor det er tilsatt ett godkjent denatureringsmiddel 

hvor det kreves to, men hvor det ene middelet er tilsatt i en høyere konsentrasjon enn det 

som kreves. Dette vil være ett moment som taler for at hensynet til å hindre misbruksfare er 

tilstrekkelig oppfylt. Det samme gjelder der alle denatureringsmidlene hver for seg er tilsatt i 

lavere konsentrasjon enn det som kreves, men hvor antallet midler er høyere enn kravet. 

 

Søknad om særskilt godkjenning etter bokstav c sendes skattekontoret og ferdigbehandles 

der. Dersom vilkårene for godkjenning etter skattekontorets syn ikke er oppfylt, kan skatte-

kontoret avslå søknaden. Det kreves i disse tilfellene ikke samtykke fra Skattedirektoratet. 

Dersom skattekontoret mener vilkårene er oppfylt, oversendes søknaden Skattedirektoratet 

for samtykke, før skattekontoret treffer endelig vedtak.  

 

Dersom teknisk etanol ikke er denaturert i samsvar med bestemmelsene i saf. § 3-3-5, anses 

etanolen som udenaturert i avgiftsmessig forstand. 

2.3 Særlig om denaturering av etanolholdig drivstoff 

Definisjonene av teknisk etanol og etanolholdige preparater, jf. punkt 1, innebærer at etanol-

holdig drivstoff i utgangspunktet omfattes av reglene i saf. kapittel 3-3. Det avgjørende er at 

det er tale om en ”etanolholdig vare”, at alkoholstyrken er over de angitte grensene og at 
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produktet enten kan klassifiseres i posisjonene 22.03 til 22.08 i tolltariffen (”teknisk etanol”), 

eller omfattes av den negative avgrensningen i definisjonen av ”etanolholdige preparater”.   

 

Mengden etanol i drivstoffet er derfor ikke avgjørende for om produktet anses som ”teknisk 

etanol” eller ”etanolholdige preparater”. Dette innebærer at drivstoff med lav innblanding 

av etanol, som E 5 (med rundt 5 % etanol), omfattes av regelverket på lik linje med drivstoff 

med høy innblanding, som E 85 (med rundt 85 % etanol).  

 

At etanolholdig drivstoff omfattes av reglene for teknisk etanol og etanolholdige preparater 

innebærer først og fremst at slike produkter i utgangspunktet er avgiftspliktige for avgift på 

alkohol, jf. Stortingets vedtak § 1 og saf. § 3-3-1 første ledd. Drivstoffet må derfor være god-

kjent denaturert etter saf. § 3-3-5 for å fritas fra alkoholavgift, jf. saf. § 3-3-4 første ledd.  

 

Etanolholdig drivstoff skal som hovedregel være godkjent denaturert i henhold til denf. § 2, i 

likhet med annen teknisk etanol. Dersom denaturering etter § 2 ikke er mulig, gjelder sær-

regelen i § 5. Bestemmelsen oppstiller for det første krav til denaturering av ferdigprodusert 

drivstoff, jf. første og annet ledd. Det kreves her tilsetning av minimum 12,5 volumprosent 

bensin for alle typer etanolholdig drivstoff.   

 

For det andre regulerer § 5 krav til denaturering av lagret etanol som skal brukes som be-

standdel i drivstoff, jf. tredje og fjerde ledd. Vilkårene er at etanolen lagres på godkjent lokale 

tilhørende virksomhet registrert for produksjon eller import av bensin, og at etanolen skal 

brukes som komponent i drivstoff. Denatureringskravet er tilsetning av minst 3 volum-

prosent bensin.  

3. Registrering 

3.1 Registrering av produsenter og importører  

(jf. saf. §§ 3-3-6, 5-1 og 5-3, skfvl. § 10-5 og skfvf. § 8-13-2) 

 

Virksomheter som produserer eller innfører teknisk etanol plikter å registrere seg hos skatte-

kontoret, jf. saf. §§ 3-3-6 og 5-1 bokstav b. Registreringsplikten gjelder produsenter og impor-

tører av både denaturert og udenaturert teknisk etanol. Levering av udenaturert teknisk 

etanol kan kun skje fra produsenter eller importører som er registrert i henhold til § 5-1, jf. 

saf. §§ 3-3-7 første ledd og 3-3-8 første ledd.  

  

Importører av teknisk etanol med alkoholstyrke under 2,5 vol % er ikke registreringspliktige.  

Videre plikter importører og produsenter av denaturert teknisk etanol ikke å levere skatte-

melding for særavgift (se nærmere punkt 7.2), dersom de utelukkende produserer eller inn-

fører teknisk etanol med godkjent denaturering, jf. skfvl. § 8-4 annet ledd bokstav a.  

  

Det stilles særskilte vilkår om uklanderlig vandel for registrerte importører og produsenter 

av teknisk etanol, jf. saf. § 5-3 tredje ledd. Vandelskravene gjelder i forhold til lovgivning av 

betydning for hvordan virksomheten skal utøves.  

 

Bestemmelsen skal forstås slik at alle som anses for å ha vesentlige økonomiske interesser i 

eller innflytelse over virksomheten må oppfylle kravene til uklanderlig vandel. Ved 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-6
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A75-1
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A75-3
https://lovdata.no/NL/lov/2016-05-27-14/%C2%A710-5
https://lovdata.no/SF/forskrift/2016-11-23-1360/%C2%A78-13-2
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vurderingen av hvem som har innflytelse over eller økonomisk interesse i virksomheten, er 

det de underliggende forhold som er avgjørende, ikke for eksempel hvordan virksomhetens 

eierstruktur og ledelse fremstår i det ytre.  

 

Søknad om registrering skal blant annet inneholde nødvendige opplysninger om vandel,  

jf. skfvl. § 8-13, slik at det kan tas stilling til om kravene i § 5-3 tredje ledd er oppfylt. Skatte-

kontoret kan pålegge virksomheter som søker om registrering å redegjøre for hvem i virk-

somheten det er relevant å vurdere i forhold til vandel i søknaden. Det kan også kreves at 

dette bekreftes i den grad det er mulig, for eksempel ved utskrift fra Brønnøysundregistrene.  

  

Etter skfvl. § 10-5 andre ledd bokstav a og e, plikter Politiet, skattemyndighetene og Mat-

tilsynet uten hinder av taushetsplikt å gi de opplysninger som er av betydning for skatte-

kontorets vurdering av vandelskravet. Skatteetaten kan med hjemmel i disse bestemmelsene 

kun kreve fremlagt ordinær politiattest fra søker. Hva som skal oppgis i ordinær politiattest 

fremgår av politiregisterloven § 40.  

 

Vurderingen av om vandelskravet i § 5-3 tredje ledd er oppfylt, beror på en konkret helhets-

vurdering. Kravet er utformet likt som kravet til vandel for Helsedirektoratets tildeling av 

tilvirkningsbevilling, jf. alkoholloven (alkhl.) § 6-2 nr. 1. Vandelskravet i saf. § 5-3 forutsettes 

å tolkes likt som vandelskravet i alkhl. § 6-2 nr. 1. Av Helsedirektoratets veileder til alkohol-

loven fremgår det at det ved vurderingen av vandelskravet i § 6-2 nr. 1 blant annet «må 

foretas en skjønnsmessig vurdering av hvorvidt tidligere lovbrudd kan indikere at søker ikke 

vil oppfylle sine forpliktelser etter alkoholloven», og at man «bør se bort i fra ubetydelige, 

enkeltstående regelbrudd som ligger langt tilbake i tid». Tilsvarende vurdering må gjøres 

opp mot saf. § 5-3 tredje ledd.  

 

Vi presiserer at det kun er opplysninger i forhold til lovgivning som er av betydning for 

hvordan virksomheten skal utøves, som skal tas med i vandelsvurderingen, jf. § 5-3 tredje 

ledd.  

 

Dersom vilkårene i § 5-3 ikke lenger er oppfylt, skal skattekontoret tilbakekalle regi-

streringen, jf. saf. § 5-6 annet ledd. Dette gjelder også dersom ikke den registrerte lenger 

oppfyller sine øvrige forpliktelser etter særavgiftsforskriften.   

3.2 Registrering av brukere 

(jf. saf. § 3-3-7 tredje ledd og § 3-3-11)  

 

Brukere som skal benytte avgiftsfri udenaturert teknisk etanol som råstoff eller hjelpemiddel 

ved vareproduksjon, plikter å registrere seg i henhold til saf. § 3-3-11, jf. saf. § 3-3-7 tredje 

ledd. Alternativet gjelder for enhver vareproduksjon. Registreringsplikten for avgiftsfri bruk 

gjelder også for vitenskapelige eller statlige høyskoler og universiteter til slik bruk som 

skattekontoret har godkjent, og for sykehus, laboratorier og blodbanker (se nærmere punkt 

5).  

  

Følgende grupper har adgang til å kjøpe udenaturert teknisk etanol med avgift, jf. saf. § 3-3-8 

annet ledd: leger, tannleger og veterinærer, kommuner og fylker, ungdomsskoler og videre-

https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-7
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-11
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gående skoler (til undervisning). Disse gruppene skal ikke registrere seg for kjøp av avgifts-

pliktig teknisk etanol, jf. saf. § 3-3-11 annet ledd.  

  

I tillegg kan andre brukere enn de som er nevnt i § 3-3-8 annet ledd søke om registrering for 

bruk av udenaturert teknisk etanol med avgift, jf. saf. § 3-3-11 annet ledd. Registrering forut-

setter at behovet for bruk av slik etanol dokumenteres, jf. § 3-3-11 fjerde ledd. Brukere av 

denaturert teknisk etanol og etanolholdige preparater er ikke registreringspliktige, jf. saf.  

§ 3-3-11 tredje ledd.  

  

Skattekontoret kan sette vilkår for retten til registrering som bruker av udenaturert teknisk 

etanol, herunder kontrolltiltak, jf. saf. § 3-3-11 fjerde ledd. Vilkårene kan være knyttet til 

blant annet behandling av og krav til utstyr for transport og lagring av etanolen (se nærmere 

punkt 6.3), loggføring av kjøp/uttak og oppbevaring, samt ansvarliggjøring av personer i 

virksomheten for gjennomføring i tråd med innvilget tillatelse. Registrering av avgiftsfrie 

brukere reguleres i sin helhet av § 3-3-11, i tillegg til eventuelle vilkår. Reglene i forskriften 

kapittel 2 (manko, tilintetgjøring mv.) gjelder derfor ikke for registrerte brukere, med mindre 

dette er særskilt fastsatt i vilkårene for den enkelte registrerte bruker.  

 

Særavgiftsregelverket gir ikke hjemmel for å innhente vandelsopplysninger i forbindelse 

med behandling av søknad om registrering som avgiftsfri bruker av udenaturert teknisk 

etanol.  

  

Søknad om registrering for bruk av udenaturert teknisk etanol rettes til vedkommende 

skattekontor, jf. § 3-3-11 fjerde ledd. Skattekontoret angir hva den enkelte registrering gjelder 

og hvem den gjelder for, og registreringen utgjør således de faktiske og juridiske rammene 

for den enkelte brukers håndtering av udenaturert teknisk etanol.  

  

Registrering som bruker skal tilbakekalles dersom ikke den registrerte lenger oppfyller sine 

forpliktelser etter særavgiftsforskriften, jf. saf. § 5-6 annet ledd. Dette omfatter også vilkår for 

registrering gitt med hjemmel i forskriften.    

4. Avgift på teknisk etanol og etanolholdige preparater 

4.1 Saklig virkeområde  

(jf. saf. § 3-3-1 første ledd) 

 

Avgiftsplikten omfatter teknisk etanol (etylalkohol) og etanolholdige preparater, jf. saf. § 3-3-

1 første ledd.   

4.2 Avgiftsgrunnlag og -beregning  

(jf. stortingsvedtaket § 1 og saf. § 3-3-2) 

 

Avgift på teknisk etanol og etanolholdige preparater beregnes på samme måte som for alko-

holholdig drikk, jf. saf. § 3-3-2. Beregning av avgift for alkoholholdig drikk følger av saf. § 3-

2-2. Bruken av varen vil være avgjørende for om den regnes som teknisk etanol eller alkohol-

holdig drikk. Avgiften beregnes på følgende måte:  

 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-1
https://lovdata.no/STV/forskrift/2017-12-12-2190/%C2%A71
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-2
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For brennevinsbasert teknisk etanol beregnes avgiften pr. liter og volumprosent alkohol. For 

annen teknisk etanol, med alkoholstyrke til og med 4,7 vol %, beregnes avgiften pr. liter etter 

avgiftsgruppe. For teknisk etanol med alkoholinnhold over 4,7 vol % beregnes avgiften pr. 

liter og volumprosent alkohol.   

4.3 Når avgiftsplikten oppstår  

(jf. saf. § 3-3-3) 

 

For registrert produsent og importør oppstår avgiftsplikten for det første ved uttak av 

teknisk etanol fra virksomhetens godkjente lokaler (herunder tyveri og manko). Driftsmessig 

svinn anses ikke som uttak. Videre oppstår avgiftsplikten ved innførsel av teknisk etanol, 

ved opphør av registrering, ved behandling av en vare i strid med bestemmelser eller vilkår 

fastsatt i eller med hjemmel i særavgiftsforskriften, eller ved manko oppstått under transport 

til mottaker. Dette følger av saf. § 3-3-3 første ledd. 

 

Et eksempel på behandling av en vare i strid med bestemmelser eller vilkår med hjemmel i 

forskriften, er fjerning av denatureringsmidler fra denaturert vare i strid med saf. § 3-3-12 

annet ledd.  

  

For andre enn registrert produsent og importør oppstår avgiftsplikten ved innførsel eller 

produksjon som ikke omfattes av saf. § 3-3-3 første ledd, ved behandling av en vare i strid 

med bestemmelser eller vilkår fastsatt i eller med hjemmel i særavgiftsforskriften, ved 

urettmessig fjerning av denatureringsmiddel, eller ved urettmessig uttrekk av etanol fra 

teknisk etanol eller fra etanolholdige preparater. Dette følger av saf. § 3-3-3 annet ledd.   

4.4. Dispensasjon fra avgiftsplikten 

(jf. stortingsvedtaket § 4) 

 

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

tilfeller eller situasjoner som ikke var overveiet da stortingsvedtaket ble truffet, og når 

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

Bestemmelsen oppstiller med andre ord to vilkår som begge må være oppfylt. 

Dispensasjonsadgangen er som en følge av dette snever.  

 

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

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

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

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

 

Når det gjelder bestemmelsen i skatteforvaltningsloven § 9-9 om nedsetting og ettergivelse 

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

 

4.5 Avgiftsfri overføring 

(jf. saf. § 2-2) 

 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-3
https://lovdata.no/STV/forskrift/2017-12-12-2190/%C2%A74
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A72-2
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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.  

 

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. 

5. Omsetning av teknisk etanol og etanolholdige preparater   

5.1 Levering av avgiftsfri udenaturert teknisk etanol  

(jf. stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstavene e og f, og saf. § 3-3-7) 

 

Registrerte importører og produsenter kan levere udenaturert teknisk etanol uten avgift til 

registrerte brukere som benytter etanolen som råstoff eller hjelpemiddel ved vareproduk-

sjon, jf. saf. § 3-3-7 annet ledd. Alternativet gjelder for enhver vareproduksjon. Avgiftsfri 

udenaturert etanol kan også leveres til vitenskapelig eller statlig høyskole eller universitet til 

slik bruk som skattekontoret har godkjent, og til laboratorier, sykehus og blodbanker. Det er 

et vilkår at disse brukerne er registrerte etter reglene i saf. § 3-3-11 første ledd.  

  

Ved at det gis adgang til å sette vilkår for registrering som avgiftsfri bruker etter saf. § 3-3-11 

fjerde ledd, kan det gjøres konkrete vurderinger knyttet til blant annet gjennomføringen av 

avgiftsfritaket. Det kan ikke leveres udenaturert teknisk etanol uten avgift til andre brukere 

enn de som er nevnt i § 3-3-7 annet ledd.  

  

https://lovdata.no/STV/forskrift/2017-12-12-2190/%C2%A72
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-7
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Registrerte produsenter og importører må dokumentere at vilkårene for avgiftsfritt salg er 

oppfylt. Dette innebærer at det må dokumenteres at etanolen er levert til brukere som nevnt i 

saf. § 3-3-7 annet ledd. Dette skal fremkomme av avgiftsregnskapet. 

5.2 Levering av avgiftspliktig udenaturert teknisk etanol  

(jf. saf. § 3-3-8) 

 

Udenaturert teknisk etanol med avgift kan leveres til følgende grupper, jf. saf. § 3-3-8 annet 

ledd: leger, tannleger og veterinærer, kommuner og fylker, ungdomsskoler og videregående 

skoler (til undervisning). I tillegg kan slik etanol leveres til brukere som kan registrere seg for 

avgiftsfri bruk av slik etanol etter § 3-3-7 annet ledd, samt til andre som er registrert for bruk 

etter saf. § 3-3-11.  

 

Udenaturert teknisk etanol som inneholder mer enn 60 vol % alkohol er ikke tillatt solgt til 

private forbrukere. Dette er sammenfallende med reglene for omsetning av alkoholholdig 

drikk, jf. alkoholloven § 8-13, jf. § 1-3.   

 

5.3 Avgiftsfri levering av legemidler 

(jf. saf. § 3-3-9) 

 

Levering uten avgift av produkter som anses som legemidler etter legemiddellovgivningen, 

og som hører under tolltariffens posisjon 22.08, kan skje til apotek for salg til forbruker.  

 

Registrerte produsenter og importører må dokumentere at vilkårene for avgiftsfritt salg er 

oppfylt. Dette innebærer at det må dokumenteres at avgiftspliktige produkter er levert til 

apotek som nevnt i saf. § 3-3-9 annet ledd. Dette skal fremkomme av avgiftsregnskapet. 

5.4 Levering av denaturert teknisk etanol  

(jf. saf. § 3-3-4 første ledd og § 3-3-10) 

 

Teknisk etanol med godkjent denaturering er fritatt for avgift, jf. saf. § 3-3-4 første ledd. 

Teknisk etanol med godkjent denaturering kan ikke omsettes til forbruker i større kvanta enn 

50 liter, uten etter særskilt tillatelse fra skattekontoret. Slik etanol skal heller ikke utleveres til 

personer som er under 15 år, eller som er påvirket av rusmidler, eller som det er grunn til å 

tro vil fortære eller på annen måte misbruke varen, jf. saf. § 3-3-10.  

6. Bruk av teknisk etanol og etanolholdige preparater   

6.1 Generelt  

(jf. saf. § 3-3-12) 

 

Det er forbudt å fortære teknisk etanol eller etanolholdige preparater, med mindre produktet 

etter sin art er ment for konsum, jf. saf. § 3-3-12 første ledd. Forbudet gjelder både denaturert 

og udenaturert teknisk etanol. Det er videre ikke tillatt å fjerne denatureringsmiddel fra 

teknisk etanol eller etanolholdige preparater, med mindre skattekontoret har gitt tillatelse til 

dette, jf. § 3-3-12 annet ledd. Det er heller ikke tillatt å overdra teknisk etanol eller etanol-

https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-8
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-9
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-4
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-10
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-12
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holdige preparater ved fare for at mottaker vil anvende varen på ulovlig måte, jf. § 3-3-12 

tredje ledd.   

6.2 Merking 

(jf. saf. § 3-3-13) 

 

All emballasje for teknisk etanol skal være påført etikett som angir varens art, advarsel mot å 

fortære etanolen og opplysning om at ulovlig bruk er straffbart, jf. saf. § 3-3-13 første ledd. 

Reglene i saf. § 3-2-4 om merking og måling av alkoholholdige drikkevarer gjelder så langt 

de passer, jf. § 3-3-13 annet ledd. 

 

Videre følger det av forordning (EF) nr. 1272/2008, jf. forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassi-

fisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger at teknisk etanol og etanol-

holdige preparater, slik de er definert i saf. § 3-3-1, skal klassifiseres og merkes etter nevnte 

forordning. Eventuell merking av emballasje for teknisk etanol skal være på norsk, jf. art. 4 

nr. 4 og 17 nr. 2.  

6.3 Produksjon, lagring og transport  

(jf. saf. § 3-3-14) 

 

Utstyr for produksjon og lagring av udenaturert teknisk etanol skal være tidsmessig og vel-

egnet for formålet, og må være innrettet for plombering på en slik måte som gjør etanolen 

utilgjengelig under tilvirkning og lagring, jf. saf. § 3-3-14 første ledd. Utstyr for transport av 

udenaturert teknisk etanol skal være tidsmessig og betryggende, og godkjent av skatte-

kontoret før det tas i bruk, jf. § 3-3-14 annet ledd.  

  

Tilvirkningsbedrifter skal, ved egne ansvarshavende, være ansvarlig for utlevering av 

udenaturert teknisk etanol, jf. § 3-3-14 tredje ledd. Utleveringsforretningene avsluttes ved at 

ansvarshavende plomberer lagerrom og uttaksarmatur med bedriftens eget plomberings-

utstyr. Dette utstyret skal holdes forsvarlig innelåst og være utilgjengelig for uvedkom-

mende. Bedriften er ansvarlig for transporten til mottaker.  

  

Med ”produksjon” (tilvirkning) menes enhver behandling som medfører at varen blir 

avgiftspliktig, eller endrer avgiftsmessig status, jf. saf. § 1-2 annet ledd. § 3-3-14 fjerde ledd 

presiserer at også utskilling av sprit, brennevin eller annen etanol fra teknisk etanol eller 

etanolholdig preparat regnes som avgiftspliktig tilvirkning.  

  

Skattekontoret kan knytte rettigheter og plikter etter en registrering til en bestemt ansvars-

havende ved bedriften. Ved endring av forhold knyttet til registreringen skal skattekontoret 

gis melding om de endrede forhold. Dette gjelder også der oppnevnt ansvarshavende ikke 

lenger kan oppfylle sine plikter i henhold til registreringen. Bakgrunnen for dette er å sikre at 

ansvarshavende til enhver tid oppfyller kravene til uklanderlig vandel etter saf. § 5-3 tredje 

ledd.  

 

Det kan settes vilkår om at utlevering av udenaturert teknisk etanol fra bedriften kun skal 

foregå ved ansvarshavende, og at mottaker skal dokumentere rett til kjøp.  

  

https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-13
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A73-3-14
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Videre kan det settes vilkår om at ansvarshavende skal ha et generelt tilsynsansvar med be-

driftens arbeidsoperasjoner, herunder mottak, produksjon, lagring og transport av udenatu-

rert teknisk etanol. Ved mottak skal vedkommende sørge for å kontrollere at den originale 

forsegling av emballasjen etanolen er fraktet i er intakt, og underrette Skatteetaten dersom 

forseglingen ikke er tilfredsstillende. Det skal også kontrolleres ved veiing eller telling at det 

mottatte varekvantum stemmer med oppgaven fra leverandøren.  

  

Ansvarshavende skal også ha rett til å åpne og lukke låser, og til å bryte og påsette plomber 

ved behov, og skal være personlig ansvarlig for oppbevaring av plomberingsutstyr.  

  

Når det gjelder kravene til utstyret for henholdsvis produksjon, lagring og transport av 

udenaturert teknisk etanol, kan skattekontoret sette vilkår om tekniske og sikkerhetsmessige 

krav tilpasset den enkelte virksomhet. Kravene kan være knyttet til blant annet tank, lufte- 

og påfyllingsrør, og oppstillingsplass for tankbillevering. Skattekontoret kan også sette vilkår 

om at eventuell denaturert teknisk etanol skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende, 

og på en slik måte at risikoen for misbruk er minst mulig. 

 

Når det gjelder lagring av etanol som er godkjent denaturert etter denf. § 5 tredje ledd, skal 

skattekontoret på forhånd godkjenne lokaler for slik lagring. Ettersom kravene til god-

kjenning av lokaler etter saf. § 5-7 gjelder lokaler for avgiftspliktige varer, og derfor ikke vil 

gjelde i dette tilfellet, er det i denf. § 5 fjerde ledd inntatt en egen hjemmel for skattekontoret 

til på forhånd å godkjenne lokale for lagring av denaturert etanol etter § 5 tredje ledd.  

 

Skattekontoret kan i denne forbindelse sette individuelt tilpassede vilkår, for eksempel 

knyttet til selve lokalet og andre relevante innretninger, herunder rutiner for forsvarlig 

sikring, til transport av etanolen utenfor tankanleggene og til personell som håndterer 

etanolen, samt til kontroll og sanksjoner ved eventuelle brudd på vilkårene.  

 

I tillegg gjelder kravene til uklanderlig vandel i saf. § 5-3 tredje ledd (se nærmere punkt 3.1). 

Registrering som avgiftspliktig virksomhet skal tilbakekalles dersom kravet til uklanderlig 

vandel ikke lenger er oppfylt, jf. saf. § 5-6 annet ledd.  

 

Uttak av teknisk etanol denaturert etter denf. § 5 rapporteres med kode BV 946 på 

særavgiftsmeldingen.  

7. Kontroll og regnskap 

7.1 Kontroll  

(jf. skfvl. §§ 10-1 til 10-4) 

 

Virksomheter som er eller skulle vært registrert for håndtering eller bruk av teknisk etanol, 

og virksomheter som innfører, produserer, selger eller kjøper etanolholdige preparater, er 

underlagt skatteforvaltningslovens alminnelige regler om kontroll i skfvl. §§ 10-1 til 10-4.  

  

Dette innebærer at Skatteetaten når som helst kan kontrollere om korrekt avgift er beregnet 

og betalt, og om vilkårene om uklanderlig vandel i § 5-3 tredje ledd er oppfylt. Skatteetaten 

kan i denne forbindelse kontrollere blant annet produksjonslokaler og transportutstyr for 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-05-27-14/KAPITTEL_10#KAPITTEL_10
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avgiftspliktige varer, samt hele virksomhetens regnskap med tilhørende dokumentasjon, 

herunder elektroniske dokumenter og programvare.  

  

Registrert avgiftspliktig skal som dokumentasjon i avgiftsregnskapet bekrefte at avgiftsfri 

udenaturert teknisk etanol kun er levert til registrerte avgiftsfrie brukere. Ved avdekking av 

ulovlig salg etter kontroll av virksomheten, skal registreringen trekkes tilbake etter saf. § 5-6 

annet ledd, i tillegg til at avgiftsplikt inntrer for leveransene. Overtredelse vil også kunne 

medføre tilleggsskatt med inntil 60 %, jf. skfvf. §§ 14-3 til 14-6. Forsinkelsesrenter etter skatte-

betalingsloven kapittel 11 vil også påløpe (se punkt 8.1).  

  

Når det gjelder kontroll av registrerte produsenter og importører av denaturert teknisk 

etanol, vil disse i sine avgiftsregnskap måtte dokumentere at vilkårene for avgiftsfritt salg er 

oppfylt. Vilkåret for avgiftsfritak er at etanolen er denaturert i henhold til saf. § 3-3-5, jf. saf.  

§ 3-3-4 første ledd.  

  

Bestemmelsene i skfvl. §§ 10-1 til 10-4 kommer også til anvendelse på brukere som får levert 

udenaturert teknisk etanol både med og uten avgift, samt på aktører som importerer, pro-

duserer og omsetter etanolholdige preparater. De registrerte avgiftspliktige vil måtte foreta 

innrapportering ved hjelp av avgiftsmeldingen, slik at total mengde solgte varer til den 

enkelte brukergruppe – avgiftspliktige og avgiftsfrie – fremkommer.  

7.2 Særavgiftsmelding og regnskap 

(jf. saf. § 5-8, skfvl. § 8-4 og skfvf. §§ 8-4-1 til 8-4-2) 

 

Registreringspliktige virksomheter som utelukkende produserer eller innfører teknisk etanol 

med godkjent denaturering, skal ikke levere særavgiftsmelding, jf. skfvl. § 8-4 annet ledd 

bokstav a. Skattekontoret kan sette vilkår knyttet til dokumentasjon for godkjent 

denaturering.  

 

Registrerte virksomheter skal føre avgiftsregnskap over særavgiftspliktige varer som lagres,  

jf. saf. § 5-8 første ledd. Regnskapet skal inneholde opplysninger om beholdning, tilgang og 

levering av særavgiftsbelagte varer, og kravene i § 5-8 må leses i sammenheng med kravene 

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 kapittel 2 (avgiftsfri 

overføring til andre registrerte virksomheter, tilintetgjøring osv.).  

 

Ved fastsettelse av avgiftsgrunnlaget for innrapportering av avgift på alkohol, er det det 

alkoholinnhold som fremgår av merkingen på emballasjen som skal legges til grunn,  

jf. saf. §§ 3-3-2, som henviser til § 3-2-2. I den forbindelse er det viktig at det også av under-

dokumentasjon til regnskapet er bilag som dokumenterer merkingen av de enkelte 

salgsenheter.  

 

Når det gjelder dokumentasjon knyttet til omsetning av denaturert teknisk etanol, må det i 

ettertid kunne dokumenteres at vilkårene i saf. § 3-3-10 er oppfylt.  

Skattekontoret kan sette nærmere vilkår om at registrert bruker av udenaturert teknisk 

etanol, ved særskilt ansvarshavende, har plikt til å føre spesifisert journal over mottak og 

anvendelse av etanolen på det enkelte forbrukssted, jf. saf. § 3-3-11 fjerde ledd. Dette gjelder 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A75-8
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
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dersom slike opplysninger ikke fremkommer i eventuell særavgiftsmelding eller regnskap. 

Journalen skal til enhver tid være ajourført over anvendt kvantum udenaturert teknisk 

etanol.  

8. 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.  

8.1 Forfall og betaling 

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

 

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

 

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

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

som det skal leveres skattemelding for særavgift, jf. skfvl. §§ 8-4 og skfvf. §§ 8-4-1 til 8-4-2. 

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

 

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

ansvarskrav samt regler om ubetinget betalingsplikt selv om et vedtak er påklaget og 

lignende.  

8.2 Renteberegning 

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

 

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

beregningsrente (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 

skattemelding for særavgift, 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. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-67/KAPITTEL_3-1#KAPITTEL_3-1
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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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 

tilbakebetalingen. 

 

Ordinære refusjoner etter søknad innebærer at et nytt faktum er oppstått (f.eks. 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.  

 

Det er egne regler om rentekompensasjon knyttet til refusjon etter saf. § 4-2-1. Rentesatsene 

fremgår av sktbf. § 11-6-1. 

8.3 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 skatteleggingsperiode, avgiftsspesifikasjon eller deklarasjon. Hovedregelen 

er at 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. 

8.4 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 mv., 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. 

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
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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. 

9. Avgiftskoder og utfylling av særavgiftsmelding (RF-1347) 

(jf. skfvl. § 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. § 3-3-3 første ledd bokstav b. Disse virksomhetene skal 

rapportere varene på ordinær måte via særavgiftsmelding, jf. skfvl. § 8-4 og skfvf. §§ 8-4-1 til 

8-4. Dette betyr at registrerte virksomheter ikke skal rapportere særavgifter via TVINN. 

  

Type/Gruppe Vareomfang Sats 

Avgift på alkohol, øl 

OL 720 15 – 22 vol % *4,94 

OL 730 Over 4,7 og under 15 vol % *4,94 

OL 101 Til og med 0,7 vol %  4,75 

OL 201 Over 0,7 t.o.m. 2,7 vol % 3,39 

OL 301 Over 2,7 t.o.m. 3,7 vol % 12,74 

OL 401 Over 3,7 t.o.m. 4,7 vol % 22,07 

Avgift på alkohol, brennevin og vin 

BV 511 Vin, t.o.m. 0,7 vol % 4,75 

BV 512 Vin, over 0,7 t.o.m. 2,7 vol % 3,39 

BV 513 Vin, over 2,7 t.o.m. 3,7 vol % 12,74 

BV 514 Vin, over 3,7 t.o.m. 4,7 vol % 22,07 

BV 515 Vin, over 4,7 t.o.m. 10 vol % *4,94 

BV 516 Vin, over 10 t.o.m. 15 vol % *4,94 

BV 517 Vin, over 15 t.o.m. 22 vol % *4,94 

BV 610 Brennevin, over 0,7 t.o.m. 4,7 vol % *7,58 

BV 620 Brennevin, over 4,7 t.o.m. 10 vol % *7,58 

BV 630 Brennevin, over 10 t.o.m. 15 vol % *7,58 

BV 640 Brennevin, over 15 t.o.m. 22 vol % *7,58 

BV 650 Brennevin, over 22 vol % *7,58 

BV 945 Denaturert teknisk etanol  0,00 

BV 946 Denaturert teknisk etanol til 

drivstoff 

0,00 

BV 951 Udenaturert teknisk etanol, til 

høyskoler og universiteter 

0,00 

BV 952 Udenaturert teknisk etanol, til 

laboratorier, sykehus og blodbanker 

0,00 

BV 953 Udenaturert teknisk etanol, til bruk 

som råstoff eller hjelpemiddel ved 

vareproduksjon 

0,00 

BV 954 Udenaturert teknisk etanol, 

legemidler 

0,00 

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
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*Avgiftsbelegges etter volumprosent og liter             

    

9.1 Tilleggskoder  

75 teknisk etanol (etylalkohol med avgift). 

9.2 Annet om utfylling av særavgiftsmeldingen 

Ved rapportering av avgiftspliktige varer, se Skattedirektoratets rundskriv om avgift på 

alkohol for 2018. 

 

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 frem-

kommer, skal ikke skje.  

 

10. 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 

 

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. 

 

11. 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.  

 

Dokumenterte differanser: 

 

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 

https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg
https://lovdata.no/SF/forskrift/2001-12-11-1451/%C2%A72-1
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lagerføring eller lignende. Tilfredsstillende dokumentasjon på manko kan være skriftlig 

korrespondanse, kreditnota, ny faktura eller annen tilsvarende dokumentasjon.  

 

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.  

 

Udokumenterte differanser: 

 

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

ramme på 0,5 % innenfor den enkelte avgiftsgruppe, i den enkelte skattleggingsperiode. 

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

Udokumenterte differanser på +/- 0,5 % skal 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.  

 


