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1 Innledning 

1.1 Om Skattedirektoratets årsrundskriv 
Årsrundskriv for avgift på trafikkforsikringer er utarbeidet av Skattedirektoratet, og gir en nærmere 

redegjørelse for relevante bestemmelser i særavgiftsregelverket. 

 

Målgruppen for årsrundskrivet er skattemyndighetene og de avgiftspliktige, men det kan også ha 

interesse for andre som ønsker informasjon om regelverket. 

 

Skattedirektoratets årsrundskriv for avgift på trafikkforsikringer oppdateres årlig med de endringer 

Stortinget vedtar i forbindelse med statsbudsjettet. Årsrundskrivet oppdateres også i løpet av året hvis 

det er behov for det. 

 

1.2 Hva er avgift på trafikkforsikringer? 
Avgift på trafikkforsikringer er en særavgift som skal betales til statskassen for forsikringsavtaler om 

obligatorisk ansvarsforsikring, samt gebyr ilagt av Trafikkforsikringsforeningen for uforsikrede motor-

vogner. Avgiften blir vedtatt av Stortinget hvert år gjennom de årlige særavgiftsvedtakene. Det er 

enkelte unntak og fritak fra avgiftsplikten. 

 

1.3 Hvilket regelverk gjelder? 
Dette årsrundskrivet omhandler i all hovedsak de materielle bestemmelsene som gjelder for avgift på 

trafikkforsikringer. Dette er bestemmelsene i 

 Stortingets vedtak om avgift på trafikkforsikringer (stortingsvedtaket) 

 særavgiftsloven (sal.) 

 forskrift om særavgifter (saf.) 

 

Enkelte steder er det også knyttet kommentarer til bestemmelser i 

 skatteforvaltningsloven (sktfvl.) 

 skatteforvaltningsforskriften (sktfvf.) 

 skattebetalingsloven (sktbl.) 

 skattebetalingsforskriften (sktbf.) 

 

For utfyllende kommentarer til skatteforvaltningsloven og skattebetalingsloven med tilhørende for-

skrifter, se Skatteforvaltningshåndboken og Skattebetalingshåndboken. 

 

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

 

2 Avgiftsplikt 

2.1 Avgiftspliktens omfang 
(stortingsvedtaket § 1 og saf. § 3-23-1) 

Avgiftsplikten omfatter forsikringsavtaler om obligatorisk ansvarsforsikring (trafikkforsikringer), samt 

gebyr (unnlatelsesgebyr) ilagt av Trafikkforsikringsforeningen for uforsikrede motorvogner og motor-

vogner der ny eier ikke har tegnet egen forsikring etter bilansvarsloven § 17a. 

 

Avgiftsplikten omfatter kun innenlandsregistrerte motorvogner, og omfatter således ikke forsikringer på 

motorvogner med utenlandske kjennemerker. Avgiftsplikten omfatter heller ikke tidsbegrensede forsik-

ringer for utenlandsk registrerte motorvogner eller motorvogner med særskilt registrering for eksport 

etter forskrift om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for 

midlertidig bruk. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2020-12-15-2884/kapittel_3-2
https://lovdata.no/lov/1933-05-19-11
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451
https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatteforvaltningshandboken/gjeldende/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/
https://lovdata.no/forskrift/2020-12-15-2884/§1_3
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-23-1
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Det fremgår av bilansvarsloven § 16 at det i noen tilfeller kan unnlates å tegne ansvarsforsikring for 

registreringspliktige motorvogner. Dette gjelder blant annet motorvogner tilhørende den norske stat, 

kommuner eller kommunale institusjoner. Dersom det ikke tegnes ansvarsforsikring vil den ansvarlige 

for motorvognen være selvassurerende, og forsikringsselskapene vil da ikke ha noen befatning med 

disse motorvognene. Motorvogner som er registrert på selvassurandører er ikke omfattet av 

avgiftsplikten. 

 

Avgiften omfatter ikke forsikringsavtaler eller gebyr for motorvogner som er omfattet av Stortingets 

vedtak om vektårsavgift. 

 

2.2 Når oppstår avgiftsplikten? 
(saf. § 3-23-3, jf. § 2-1 fjerde ledd) 

Avgiftsplikten oppstår når forsikringsselskapets ansvar etter forsikringsavtalen starter å løpe. Når ikke 

annet er lovbestemt eller avtalt starter forsikringsselskapets ansvar å løpe når forsikringstaker eller 

selskapet har godtatt de vilkår som den annen part har stilt, se forsikringsavtaleloven § 3-1. 

 

For gebyr for uforsikrede motorvogner og motorvogner der ny eier ikke har tegnet egen forsikring 

omfatter avgiften den perioden som det oppkreves unnlatelsesgebyr for. Avgiftsplikten for gebyr er 

gjort betinget av at gebyret faktisk er betalt inn. Dette innebærer at avgiftsplikten for gebyr oppstår når 

Trafikkforsikringsforeningen har mottatt innbetalingen av gebyret. 

 

3 Avgiftsberegning 

3.1 Avgiftsgrunnlag og -beregning 
(stortingsvedtaket § 2 og saf. § 3-23-4) 

Avgiften skal beregnes per motorvogn for den tid forsikringsselskapet er ansvarlig for motorvognen. 

Det skal ikke beregnes avgift for ansvar forsikringsselskapet har etter at forsikringsavtalen er falt bort 

etter forsikringsavtaleloven § 7-2 første ledd tredje punktum. 

 

Avgiften beregnes per forsikringsdøgn etter de satser og regler som gjelder på det tidspunktet den 

avgiftspliktige (forsikringsselskapet) blir ansvarlig for motorvognen. Dersom ansvarsforsikringen 

(risikoen) for motorvognen knyttes til en eksisterende forsikringsavtale, skal avgiften for motorvognen 

fortsatt beregnes ut i fra de satser som gjelder når ansvaret for den aktuelle motorvognen starter å 

løpe, og ikke ut i fra de satser som gjaldt ved den eksisterende forsikringsavtalens tidligere hoved-

forfall. Ved fornyelse av en forsikringsavtale beregnes avgiften etter de regler og satser som gjelder på 

tidspunktet for fornyelsen. Dette innebærer at den avgiftspliktige (forsikringsselskapet) til enhver tid vil 

ha trafikkforsikringer som løper, og som skal beregnes med ulike avgiftssatser. 

 

For gebyr (for uforsikrede motorvogner og motorvogner der ny eier ikke har tegnet egen forsikring) 

beregnes avgiften for det antall forsikringsdøgn det er mottatt gebyr for, og etter de satser og regler 

som gjelder på det tidspunktet gebyrkravet ble sendt. 

 

3.2 Redusert sats for eldre motorvogner 
(stortingsvedtaket § 2 bokstav e nr. 10 og saf. § 3-23-5) 

Motorvogner som er 30 år eller eldre er avgiftspliktige med laveste sats. For 2021 gjelder dette motor-

vogner med registreringsår 1991 og eldre. 

 

En motorvogn regnes som 30 år fra 1. januar det året motorvognen når 30 års registreringstid. Med 

registreringstid menes tiden fra motorvognen første gang ble registrert her i landet, eller i utlandet 

dersom motorvognen har vært registrert i utlandet før den ble registrert her i landet. Dette kan fravikes 

der det kan dokumenteres at motorvognen har produksjonsår tidligere enn registreringsåret. Dette kan 

være tilfelle der en bruktimportert motorvogn ikke har vært registrert i utlandet før innførselen. 

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-23-3
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§2-1
https://lovdata.no/forskrift/2020-12-15-2884/§2_3
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-23-4
https://lovdata.no/forskrift/2020-12-15-2884/§2_3
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-23-5
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Dokumentasjon for produksjonsår må fremlegges for veimyndighetene, og veimyndighetene må ha 

lagt produksjonsåret inn i det sentrale motorvognregisteret for at dette skal legges til grunn for 

avgiften. 

 

3.3 Motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift 
(stortingsvedtaket § 2 avgiftsgruppe f og saf § 3-23-4 tredje ledd) 

Det tidligere fritaket for motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner 

hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller, er opphevet fra 1. januar 2021. Fra samme tidspunkt 

skal det for disse motorvognene betales avgift med samme sats som for motorsykler. 

 

For elektriske motorvogner hvor tilsvarende ikke-elektriske motorvogner har lavere sats enn satsen for 

elektriske motorvogner, skal den laveste satsen benyttes. Det vil si at det ilegges lik sats for eksempel 

for elektriske mopeder og snøscootere som for ikke-elektriske mopeder og snøscootere. 

 

3.4 Vraking og tyveri 
(saf. § 3-23-6) 

For motorvogn som er levert til anlegg med tillatelse til behandling av kasserte kjøretøy og er avregist-

rert, kan beregnet avgift føres til fradrag i skattemeldingen når det kan dokumenteres at motorvognen 

var avregistrert i den aktuelle perioden. 

 

Ved tyveri kan beregnet avgift føres til fradrag i skattemeldingen fra det tidspunkt motorvognen er 

registrert stjålet i politiets etterlysningsregister. Avgiftsfritaket for motorvogn som er stjålet er omtalt i 

punkt 4.5. 

 

3.5 Dobbel forsikring 
(saf. § 3-23-7) 

Det skal ikke betales dobbel avgift i tilfelle dobbel forsikring. Beregnet avgift kan således føres til 

fradrag i skattemeldingen dersom motorvognen er dekket av trafikkforsikring i et annet forsikrings-

selskap for samme periode, og sistnevnte trafikkforsikringsavtale ikke er trukket tilbake eller på annen 

måte opphørt. 

 

4 Fritak 

4.1 Ambassadekjøretøy 
(stortingsvedtaket § 3 første ledd bokstav a) 

Motorvogn som er registrert på kjennemerker med gule tegn på blå reflekterende bunn, det vil si på 

ambassader, konsulater, utenlandske medlemmer av det diplomatiske korps og teknisk personale, er 

fritatt fra avgiftsplikten. 

 

4.2 Motorvogner registrert på Den nordiske investeringsbanken 
(stortingsvedtaket § 3 første ledd bokstav b) 

I avtale 11. februar 2004 mellom Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige 

om Den nordiske investeringsbanken går det frem av artikkel 9 at Den nordiske investeringsbanken og 

bankens inntekter, aktiva og eiendom skal være fritatt for all skattlegging, med de presiseringer som 

fremgår av artikkelen. 

 

Fritaket skal bare gjelde avgift knyttet til innkjøp som er nødvendige for bankens offisielle virksomhet, 

jf. artikkel 9 fjerde ledd. Det følger av stortingsvedtaket § 3 første ledd bokstav b at motorvogn registret 

på Den nordiske investeringsbank, og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet, er fritatt fra 

avgiftsplikt. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2020-12-15-2884/§2_3
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-23-5
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-23-6
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-23-7
https://lovdata.no/forskrift/2020-12-15-2884/§3_3
https://lovdata.no/forskrift/2020-12-15-2884/§3_3
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4.3 NATO-kjøretøy 
(stortingsvedtaket § 3 første ledd bokstav c) 

Motorvogner som er registrert på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell er fritatt fra 

avgiftsplikten i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket 

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

 

4.4 Motorvogner registrert til bruk på Svalbard 
(stortingsvedtaket § 3 første ledd bokstav d) 

Motorvogner som er registrert til bruk på Svalbard er fritatt fra avgiftsplikt. Dette følger av stortings-

vedtaket § 3 bokstav d, samt Svalbardloven § 2 og Svalbardtraktaten artikkel 8. Disse motorvognene 

har kjennemerker med bokstavkombinasjonen ZN eller FH (lysegule tegn på sort bunn). 

 

Fritaket fra avgiftsplikten i stortingsvedtaket § 3 bokstav d gjelder også for årsprøvekjennemerke kun 

til bruk på Svalbard. Det er ingen egen bokstavkombinasjon for disse kjennemerkene. 

 

Dersom et kjøretøy registrert til bruk på Svalbard, midlertidig innføres og brukes på fastlandet etter 

tillatelse fra Skatteetaten, må det betales trafikkforsikringsavgift for den tid kjøretøyet er registret for 

bruk på fastlandet. 

 

4.5 Motorvogner som er stjålet 
(stortingsvedtaket § 3 første ledd bokstav e) 

Motorvogner som er stjålet er fritatt fra avgiftsplikten fra det tidspunktet motorvognen er registrert 

stjålet i politiets etterlysningsregister.  

 

4.6 Tapte fordringer 
(stortingsvedtaket § 3 første ledd bokstav f og saf. § 3-23-8) 

Dersom et premiekrav som det tidligere er beregnet avgift for må avskrives som endelig tapt, kan 

avgiften for de forsikringsdøgn som avskrivingen omfatter trekkes fra i skattemeldingen den perioden 

tapet konstateres (det vil si den perioden kravet avskrives). 

 

Avgiften kan føres til fradrag dersom det er skyldnerens manglende betalingsevne som er årsaken til 

tapet. Vilkårene for å kunne føre avgift til fradrag i senere skattemelding er tilsvarende som for 

merverdiavgift. 

 

I § 3-23-8 annet ledd fremgår det når et utestående premiekrav anses endelig tapt. Et utestående 

premiekrav (fordring) anses blant annet endelig tapt dersom foretatt tvangsinndriving eller inkasso har 

vært forgjeves (bokstav a). Videre anses fordringen endelig tapt dersom fordringen (som må være en 

kundefordring) ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringer med normale 

purreintervaller, og slik aktivitet fra selskapets side som forholdene tilsier (bokstav b). Her må det 

gjøres en vurdering i det enkelte tilfelle med hensyn til hvilken aktivitet som må kreves av selskapet. 

Det kan også være at det kreves aktivitet utover seks måneder. Er det foretatt offentlig gjeldsmegling, 

konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo som gjør det klart at bomidlene ikke 

gir eller vil gi fordringen dekning anses også kravet som endelig konstatert tapt (bokstav c). 

 

Departementet har i forbindelse med den tilsvarende bestemmelsen i merverdiavgiftsforskriften 

bemerket at det ikke kan oppstilles noen presumsjon for endelig konstatert tap at det er gått seks 

måneder fra forfall og de beskrevne aktiviteter er fulgt uten at fordringen er betalt. Det kan være 

omstendigheter som gjør det påkrevet med aktivitet utover tre purringer, for eksempel undersøke om 

skyldner har flyttet eller oppholder seg på annen adresse over lengre tid. Midlertidig likviditetssvikt hos 

skyldner kan vanskeliggjøre inndrivelsen innen seks måneder, men dersom det er på det rene at 

likviditetssvikten er midlertidig kan ikke tapet anses som endelig. 

https://lovdata.no/forskrift/2020-12-15-2884/§3_3
https://lovdata.no/forskrift/2020-12-15-2884/§3_3
https://lovdata.no/forskrift/2020-12-15-2884/§3_3
https://lovdata.no/forskrift/2020-12-15-2884/§3_3
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-23-8
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Er fordringen tilstrekkelig sikret ved pant, kausjon eller lignende anses fordringen likevel ikke tapt, og 

kan da ikke føres til fradrag. 

 

Etter bokstav d fremgår det at fordringen anses endelig tapt dersom fordringen ellers ut fra en samlet 

vurdering må anses klart uerholdelig. Med dette er det gitt uttrykk for at oppregningen i bokstav a til c 

ikke er uttømmende. Departementet viste her, i forbindelse med tilsvarende bestemmelse i merverdi-

avgiftsforskriften, til Innst. O. nr. 80 (1991-92) side 169 hvor komitéens flertall la vekt på at tapet må 

være endelig konstatert tapt før det kan anses realisert. Passivitet eller overbærenhet fra kreditors 

side må ikke kunne gi adgang til fradrag. Det dreier seg i prinsippet om en bevisvurdering om, og i 

hvilken utstrekning, det foreligger reell uerholdelighet. Departementet tilføyde at det må foretas en 

helhetsvurdering av hvorvidt det foreligger endelig konstatert tap på fordringen. Innhenting av 

kredittopplysninger kan i denne sammenheng være et moment i bevisvurderingen, men det kan ikke 

oppstilles som regel at slike opplysninger er tilstrekkelig for å fastslå at fordringen er tapt. 

 

Det er de forsikringsdøgn avskrivingen omfatter som kan kreves fratrukket. Dersom kunden betaler 

deler av en faktura som i tillegg til trafikkforsikring også omfatter andre forsikringsforhold, må det 

gjøres en forholdsmessig fordeling av innbetalingene mellom forsikringene basert på verdi. Det er lagt 

til grunn at forsikringsperioden skal dekkes opp fra startdato. Det vil si at innbetalingene dekker 

premiekravene fullt ut frem til den dato den faktiske innbetalingen ikke lenger dekker den gjenstående 

perioden av forsikringskontrakten. Det er avgift for gjenstående periode som kan kreves fratrukket i 

senere skattemelding, forutsatt at kravet for denne perioden kan avskrives som uerholdelig og det 

tidligere er innberettet avgift for dette. 

 

Selger den avgiftspliktige sine premiekrav (fordringer) til tredjepart før kravene er konstatert endelig 

tapt, er vilkårene for å kunne føre avgift for de aktuelle forsikringsdøgn til fradrag i skattemeldingen 

ikke oppfylt. 

 

Dersom forsikringsselskapet på et senere tidspunkt får dekket et krav som knytter seg til en 

trafikkforsikringsavtale som tidligere er ført til fradrag i innsendt skattemelding, plikter selskapet å 

innrapportere avgiften for dette. 

 

5 Lempning av fastsatt avgift og dispensasjon fra 

avgiftsplikten 
(sktfvl. § 9-9 og stortingsvedtaket § 5) 

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

innkreving. 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. sktfvl. § 9-9. Bestemmelsen skal dekke tilfeller hvor regelverket i det spesielle 

enkelttilfellet gir en utilsiktet virkning. 

 

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

må vurderes konkret. Vurderingen er knyttet til de utilsiktede virkningene av regelverket, og ikke til 

forhold ved den avgiftspliktiges situasjon. Økonomiske, sosiale, helsemessige eller lignende forhold 

skal følgelig ikke tillegges vekt ved vurderingen. Dette er også lagt til grunn i fast praksis. Du kan lese 

mer om dette i Skatteforvaltningshåndboken. 

 

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

fastsatt. Dispensasjonsbestemmelsene i stortingsvedtakene kan benyttes i saker der det søkes om 

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

sktfvl. § 9-9. 

https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§9-9
https://lovdata.no/forskrift/2020-12-15-2884/§5_2
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatteforvaltningshandboken/gjeldende/kapittel-9-fastsetting/ID-9-9.001/
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6 Avgiftsforvaltning mv. 

6.1 Registrering 

6.1.1 Registreringsplikt 
(saf. § 5-1 bokstav j og k samt § 3-23-9) 

Registreringspliktig for avgift på trafikkforsikringer er virksomheter og representanter for utenlandske 

virksomheter som etter forskrift om trafikktrygd § 1a nr. 3 plikter å være medlem av Trafikkforsikrings-

foreningen. Det er den som er registreringspliktig virksomhet for den enkelte avgift som er skatte-

pliktig. 

 

Utenlandske virksomheter som plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen skal betale 

avgift ved representant. Dette innebærer at utenlandske virksomheter som omfattes av avgiftsplikten 

ikke kan registrere seg selv, men plikter å rapportere og betale avgift via representant i Norge. Den 

utenlandske virksomheten og representanten er solidarisk ansvarlige for avgiften, jf. § 3-23-9 annet 

ledd. 

 

Representantens plikter og ansvar vis-à-vis den utenlandske virksomheten den skal representere, må 

følge av et klart rettslig grunnlag, fortrinnsvis skriftlig avtale mellom representant og vedkommende 

utenlandske virksomhet. Det underliggende avtalegrunnlaget må oppbevares i representantens 

avgiftsregnskap, slik at Skatteetaten ved en eventuell kontroll kan kontrollere at representanten har 

innberettet korrekt avgift i henhold til hva vedkommende har forpliktet seg til overfor den utenlandske 

virksomheten. Registrerte representanter har de samme rettigheter og plikter overfor skattemyndighet-

ene som andre registrerte virksomheter. 

 

Trafikkforsikringsforeningen er registreringspliktig for gebyr for uforsikrede motorvogner og motor-

vogner der ny eier ikke har tegnet egen forsikring. 

 

6.1.2 Registreringssted 
(saf. § 5-4) 

Registrering skal skje ved skattekontoret. 

 

6.2 Avgiftsregnskap 
(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 avgiftsregnskapet at de øvrige 

kravene til dokumentasjon i saf. kapittel 3-23 er oppfylt. Regnskapet skal innrettes slik at omfanget av 

avgiftsplikten lett kan kontrolleres og påvises. 

 

7 Skattemelding for særavgifter 

7.1 Skattleggingsperiode 
(sktfvf. § 8-4-1 første ledd samt § 8-4-2 fjerde og femte ledd) 

Skattleggingsperioden for avgift på trafikkforsikringer er kvartalsvis. Registrerte virksomheter skal 

sende skattemelding til skattekontoret innen en måned og 18 dager etter utløpet av skatteleggings-

perioden. Bestemmelsene om skattleggingsperioder og leveringsfrister er nærmere omtalt i 

Skatteforvaltningshåndboken. 

 

  

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-23-9
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-4
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-8
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-4-1
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-4-2
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatteforvaltningshandboken/gjeldende/kapittel-8-opplysningsplikt-for-skattepliktige-trekkpliktige-mv/ID-8-4.001/ID-8-4.010/
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7.2 Levering av skattemelding for særavgifter 
(sktfvl. § 8-4 samt sktfvf. § 8-4-1 og § 8-4-2) 

Grunnlaget for beregning av særavgifter, deriblant avgift på trafikkforsikringer, skjer ved egenfast-

settelse. Ved levering av skattemelding for særavgifter (særavgiftsmelding) fastsetter den skatte-

pliktige avgiftsgrunnlaget. 

 

Skattemelding for særavgifter skal leveres elektronisk i systemet Elsær 2.0. For mer om hvordan dette 

gjøres og hvilke roller den som skal levere skattemelding for særavgifter må ha, se egen omtale på 

skatteetaten.no. 

 

I det følgende redegjøres det for hvilke avgiftskoder som skal benyttes ved utfylling av særavgifts-

meldingen. 

 

Ved rapportering av avgift på trafikkforsikringer og gebyr for uforsikrede motorvogner og der ny eier 

ikke har tegnet egen forsikring, skal det på særavgiftsmeldingen benyttes følgende avgiftstyper og 

avgiftsgrupper: 

Type Gruppe Avgiftsomfang Enhet 

    

TF 100 Normal sats, jf. stortingsvedtaket § 2 bokstav a og c Forsikringsdøgn 

TF 200 Høy sats, jf. stortingsvedtaket § 2 bokstav b Forsikringsdøgn 

TF 300 Motorsykler mv. jf. stortingsvedtaket § 2 bokstav d Forsikringsdøgn 

TF 400 Lav sats, jf. stortingsvedtaket § 2 bokstav e Forsikringsdøgn 

TF  500 Elektriske motorvogner, jf. stortingsvedtaket § 2 bokstav f Forsikringsdøgn 

 

Satser er tilgjengelig på skatteetaten.no. 

 

Tilleggskoder 

Avgiftsfritak skal også rapporteres på særavgiftsmeldingen, men med en tilleggskode fra 00 til 99. For 

avgift på trafikkforsikringer er det følgende tilleggskoder: 

11 Utenlandske diplomater/konsuler, motorvogn som er registrert på kjennemerker med gule tegn 

på blå reflekterende bunn 

12 Motorvogner som er registrert på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. 

internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 

13 Motorvogner som er registrert på Den nordiske investeringsbank og som er nødvendig for 

bankens offisielle virksomhet 

21 Motorvogn registrert til bruk på Svalbard 

41 Avgift endelig tapt, tidligere innberettet  

43 Avgift tidligere innberettet endelig tapt 

48 Tidligere for lite innberettet 

49 Fradrag, tidligere for mye innberettet 

 

Alle de nevnte kodene er fritakskoder. Disse skal oppgis i særavgiftsmeldingen med riktige 

avgiftstyper, avgiftsgrupper og antall enheter, men det skal ikke beregnes avgift. 

 

Kode 41 – avgift endelig tapt, tidligere innberettet 

I tilfeller hvor et utestående premiekrav som det tidligere er betalt avgift for, kan konstateres endelig 

tapt på grunn av skyldneres manglende betalingsevne, kan det i skattemeldingen gjøres fradrag for de 

forsikringsdøgn som må avskrives som endelig tapt. Dette gjøres i skattemeldingen for den perioden 

tapet konstateres (det vil si kravet avskrives). Det skal ikke leveres endringsmeldinger for perioden 

tapet knytter seg til, men dette skal rapporteres med tilleggskode 41 i skattemeldingen den perioden 

tapet konstateres. Det må her oppgis riktig avgiftstype, avgiftsgruppe og antall døgn, samt hvilken 

periode de forsikringsdøgn som nå krediteres opprinnelig ble egenfastsatt for og med hvilken sats. 

https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§8-4
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-4-1
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-4-2
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/rapportere/skattemelding-for-saravgifter/
https://www.skatteetaten.no/satser/trafikkforsikringsavgift/
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Kode 43 – avgift tidligere innberettet som endelig tapt 

Dersom virksomheten på et senere tidspunkt får dekket et krav som knytter seg til en trafikkforsikrings-

avtale som tidligere er ført til fradrag i innsendt skattemelding, skal virksomheten innrapportere dette i 

skattemeldingen for den periode innbetalingen mottas. 

 

Det kan ikke gjøres fradrag i skyldnerens innbetaling for eventuelle inndrivelseskostnader eller 

lignende. 

 

Avgiften skal rapporteres med tilleggskode 43 i skattemeldingen den perioden innbetaling for avgiften 

mottas, og ikke ved endringsmelding(er). Det må her oppgis riktig avgiftstype, avgiftsgruppe og antall 

døgn, samt hvilken periode de forsikringsdøgn som det nå er mottatt betaling for påløp (det vil si den 

perioden disse forsikringsdøgnene opprinnelig ble egenfastsatt for) og med hvilken sats. 

 

Kode 48 – tidligere for lite innberettet 

Dersom det etter fristen for levering av skattemeldingen kommer endringer i Autosys/ TFFAuto som 

virksomheten ikke har hatt kunnskap om før leveringsfristen, og som har virkning for antall forsikrings-

døgn tilbake i tid slik at virksomheten tidligere har innberettet for få forsikringsdøgn, skal virksomheten 

innrapportere disse forsikringsdøgnene med tilleggskode 48 på neste skattemelding. Det må oppgis 

antall døgn, hvilken periode døgnene har påløpt, samt med hvilken sats. Satsen styres i Elsær 2.0 ved 

valg av satsperiode/satsår. 

 

Kode 49 – fradrag, tidligere for mye innberettet 

Dersom det etter fristen for levering av skattemeldingen kommer endringer i Autosys/ TFFAuto som 

virksomheten ikke har hatt kunnskap om før leveringsfristen, og som har virkning for antall forsikrings-

døgn tilbake i tid slik at virksomheten tidligere har innberettet for mange forsikringsdøgn, skal 

virksomheten innrapportere disse forsikringsdøgnene med tilleggskode 49 på neste skattemelding. 

Dette vil da bli trukket fra i skattemeldingen. Det må oppgis antall døgn, hvilken periode døgnene er 

innrapportert, samt med hvilken sats. Satsen styres i Elsær 2.0 ved valg av satsperiode/satsår. 

 

8 Betaling, forfall, beløpsgrenser, renter og 

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

omtales i Skattebetalingshåndboken kapittel 9. 

 

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

 

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

Skattebetalingshåndboken kapittel 10-4. 

 

Sktbl. kapittel 11 har regler om renter. Renter omtales i Skattebetalingshåndboken kapittel 11. 

 

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

virksomheten stiller sikkerhet for fremtidig skyldig avgift. Sikkerhetsstillelse omtales i 

Skattebetalingshåndboken kapittel 14-21. 

 

  

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-9/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-10/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-10/M-10-4/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-11
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-14/M-14-21/
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9 Oversikt over endringer 

9.1 Endringer 1. januar 2021 

9.1.1 Stortingets vedtak om avgift på trafikkforsikringer 

 § 2: Satsendringer. 

 § 2: Ny avgiftsgruppe f for elektriske motorvogner. 

 § 3: Fritaket for elektriske motorvogner er opphevet. 

 

9.1.2 Særavgiftsforskriften 

 § 3-23-4: Nytt tredje ledd som presiserer avgiftsberegningen for elektriske motorvogner. 

 

9.1.3 Skattedirektoratets årsrundskriv 

 Nytt punkt om avgiftsberegningen for elektriske motorvogner (punkt 3.3) 

 Nytt punkt om avgiftsberegningen ved vraking (punkt 3.4). 

 Nytt punkt om avgiftsberegningen ved dobbel forsikring (punkt 3.5). 

 Nytt punkt om fritaket for motorvogner som er stjålet (punkt 4.5). 

 Omtalen av levering og utfylling av skattemelding for særavgifter er samlet i ett punkt 

 (punkt 7). 

 Omtalen av betaling, forfall, beløpsgrenser, renter og sikkerhetsstillelse har blitt kortet ned 

(punkt 8). 

 Større redaksjonelle endringer. 
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