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Høringsinstanser i henhold til liste

Høring - registrerings - og oppgaveplikt etter særavgiftsregelverket -
produsenter av elektrisk kraft som ikke har avgiftspliktige uttak eller
leveranser av el ektrisk kraft til sluttbruker

Etter forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) § 5 - 1 bokstav a
er produsenter av særavgiftspliktige varer registreringspliktig for den enkelte avgift. Dett e
gjelder i utgangspunktet selv om de ikke har avgift å innberette. Det er imidlertid gitt unntak
for mikrokraftverk og energigjenvinningsanlegg som leverer elektrisk kraft direkte til
sluttbruker. Bakgrunnen for dette unntaket er at slik kraft er fritatt for avgift. For andre
kraftprodusenter innebærer bestemmelsen registreringsplikt, selv om kraften som produseres
blir levert til et nettselskap. Med registreringsplikt følger også en plikt til å levere
avgiftsoppgaver for virksomhet som er registrert for a vgift på elektrisk kraft. Dette medfører at
produsentene som dermed verken har avgiftspliktige uttak eller leveranser av elektrisk kraft til
sluttbruker, må registrere seg for avgiften og levere avgiftsoppgave en gang i kvartalet, jf.
særavgiftsforskriften § 5 - 1 a sammenholdt med § 6 - 1 annet ledd.

Flere småkraftverk har reagert på at de må registrere seg for avgiften og sende inn
avgiftsoppgave, all den tid de ikke har avgift å innberette. Selv om direktoratets tolkning har
støtte i ordlyden, og også kan begrunnes av kontrollhensyn, er det ønskelig med et
særavgiftsregelverk med lavest mulig administrative kostnader, både for næringslivet og for
Toll - og avgiftsetaten. Det er likevel viktig at hensynene til riktig deklarering og fastsetting av
avgiftene sa mtidig er ivaretatt.

På bakgrunn av ovenstående foreslår direktoratet at produsenter av elektrisk kraft som verken
har avgiftspliktige uttak eller leveranser av elektrisk kraft til sluttbruker, skal slippe å registrere
seg for avgiften.

Direktoratets fo rslag til forskriftsendring og nærmere redegjørelse for dette følger av vedlagte
høringsnotat.

Det bes om høringsinstansens merknader innen 30. september 2015 . Det bes om at
høringsinstansene vurdere behovet for innspill fra underliggende etater/enheter, og eventuelt
videresender høringsdokumentene til disse.
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Høringsinnspillene kan sendes elektronisk til tad@toll.no eller per post til Toll- og 

avgiftsdirektoratet, Særavgiftsavdelingen, Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo. Eventuelle spørsmål i 

forbindelse med høringen kan rettes til saksbehandler.  

 

Med hilsen 

 

 

 

Arvid Stokke  

fung. avdelingsdirektør  Linn Murem Humerfelt 

 fung. underdirektør 

 

Vedlegg: Høringsnotat og høringsliste 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent.  
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