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Oppsummering av horing - gods- og passasjertransport i innenriks 
sjofart 

Vi viser til Finansdepartementets brev 10. april 2014, der Toll- og avgfftsdirektoratet bes 
sende pa horing forslag til endringer i sravgiftsforskriften for gods- og passasjer-
transport i innenriks sjofart. 

Forslaget ble sendt pa horing 30. april 2014 med fist 11. juni 2014, jfr. vedlegg 1. Ved 
fristens utlop 11. juni var det kommet inn 19 horingssvar. Ytterligere seks horingssvar 
kom inn 12. og 13. juni, og disse er hensyntatt i denne oppsummeringen. Kopi av 
horingssvarene folger vedlagt. Atte av horingsinstansene hadde merknader til forslaget. 
Merknadene blir redegjort for nedenfor. 

1. Horingsinstansenes innspill 
Sjofartsdirektoratet (vedlegg 2) papeker at begrepet << registrert i Norge» i forslagets 
§ 4-3-1 tredje ledd og § 4-3-2 tredje ledd, kan misforstas, da dette kan tolkes til ogsa a om-
fatte smabatregisteret. Sjofartsdirektoratet foreslar a bruke begepet oregistrert i norsk 
skipsregister» i stedet. 

Fraktefartoyenes Rederiforening (vedlegg 3) er meget positiv til de foreslatte 
endringene. Foreningen papeker at forskriften med dagens ordlyd ikke ivaretar fritakets 
formal, og at ordlyden forer til at store deler av nringen ikke Mr benyttet fritaket. 
Foreningen mener dagens ordlyd gjor det tilfeldig hvem som far fritak fra avgiftene. Det 
pekes videre pa at driftsansvarlige rederier de siste arene er palagt stadig flere plikter 
etter loven, herunder skipssikkerhetsloven, skipsarbeidsloven osv. Foreningen mener det 
er naturlig at disse ogsa far benytte seg av rettighetene knyttet til nringsvirksomheten. 
Foreningen onsker ikrafttredelse av endringen sa snart som mulig, og onsker ogsa at 
endringen gis tilbakevirkende kraft. Foreningen er for ovrig positiv til fjerning av kravet 
om fartoytypekode. 

Energigass Norge (vedlegg 4) stiller seg positiv til de foreslatte endringene, og mener 
dette vil gi bedre samsvar med hvordan ri.ringen utoves. Foreningen synes dessuten at 
det er positivt at forskriften blir mindre byrakratisk, ved at kravet til fartoykode fjernes. 
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Side 2 

Norsk Petroleumsinstitutt (vedlegg 5) stotter endringsforslaget, men foreslar a sloyfe 
den foreslatte rederidefinisjonen, da denne ifolge Norsk Petroleumsinstitutt er 
unodvendig og lite treffende. Foreningen papeker at et rederi ikke nodvendigvis trenger a 
drive et fartoy. Foreningen er for ovrig ikke enig i redegjorelsen for gjeldende rett i 
horingsnotatet, og mener at fritaket og refusjonsordningen ikke er begrenset til eieren av 
et fartoy. 

Norsk Gassforum (vedlegg 6) stutter endringsforslaget, som forenirtgen anser som et 
fornuftig og positivt forslag. 

Hurtigbatenes Rederiforbund (vedlegg 7) stotter endringsforslaget, og onsker en 
snarlig endring. Forbundet mener dagens ordning ikke sikrer likebehandling, og at den er 
konkurransevridende. Forbundet mener ordningen ikke er i trad med intensjonen som la 
bak endringen i 2012. Forbundet mener dessuten at ordningen praktiseres forskjellig i de 
forskjellige tollregionene, og at ordningen er distriktsfiendtlig. Forbundet mener 
endringen ma fa tilbakevirkende kraft. 

Tollregion Vest-Nor eg (vedlegg 8) ser det som positivt at ogsa andre enn eier etter 
forslaget kan fa fritak og refusjon for avgiften. Tollregionen legger til grunn at bade eier, 
leier og lantaker av fartoy kan kreve fritak eller refusjon etter de foreslatte endringene. 
Videre legger tollregionen til grurm at det skal vwre en forutsetning for fritak og refusjon, 
at oljen eller gassen benyttes i den fritaksberettigedes nwringsvirksomhet, noe som med-
finer at en fartoyeier ikke kan fa fritak eller refusjon dersom fartoyet er utleid og driftes av 
andre. Tollregionen mener for ovrig at begrepet «fritaksberettiget» er noe uklart og burde 
defineres klarere, da det kan vwre tilfeller der flere selskaper kan vwre fritaksberettigede 
for olje eller gass til samme fartoy. I den forbindelse stiller tollregionen sporsmal ved hva 
som regnes som gods- og passasjertransport, og nevner i den forbindelse hotellskip og 
fartoy i opplag eller pa verksted/under bygging. Tollregionen anser det som viktig a 
presisere hvilke formal som skal vwre fritaksberettiget, saarlig dersom kravet om fartoy-
typekode fjernes. Tollregionen mener dessuten det bor presiseres hvem som kan avgi 
erklwring etter den foreslatte § 4-3-3. 

Bronnoysundregistrene (vedlegg 9) stotter at kravet til fartoytypekode utfases, slik at 
den nwringsdrivende bare innrapporterer opplysninger som er nodvendig for ordningen. 
Bronnoysundregistrene lcnytter enkelte kommentarer til bruk av skjemaer ved erklwring 
og refusjonssoknad. Bronnoysundregistrene stotter forslaget om gerterelle erklwringer, da 
dette vii redusere innrapporteringsbyrden for sokere. 

2. Direktoratets vurderinger 

2.1 Inns pill om gjeldende rett og eventuell tilbakevirkende kraft av de foreslatte endringene 
Norsk Petroleumsinstitutt mener det er uklart hvordan endringene som tradte i kraft 
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1. juli 2012, skal tolkes. Vi er ikke enig i dette, og viser til det som sies om dette i horings-
notatet. Direktoratet er ikke kjent med at fritaket ikke er praktisert i trad med ordlyden. 
Dersom det er gift fritak eller refusjon til andre enn eier etter 1. juli 2012, er dette uhjemlet, 
og avgfft skal i utgartgspunktet innbetales. 

Hurtigbatenes Rederfforbund mener de foreslatte endringene rn5 gis tilbakevirkende 
kraft. Vi er ikke enige i dette. Sporsmalet om fritak fra avgift for denne perioden ma 
eventuelt loses ved dispensasjon fra avgiften dersom vilkarene for dette er oppfylt. Vi 
minner om at dispensasjonsadgangen er meget snever. 

2.2 Hva som regnes som gods- og passasjertransport 
Tollregion Vest-Noreg onsker en presisering av hvilke typer aktivitet som er omfattet av 
fritakene for gods- og passasjertransport, det vii si hvordan begrepene «godstransporb> og 
opassasjertransport» skal defineres. Fritaket for gods- og passasjertransport ble innfort i 
1991, og hadde som formal a bedre konkurransesituasjonen for norske skip i forhold til 
utenlandske skip pa norskekysten, og i forhold til landbasert transport. 

Direktoratet legger pa bakgrurm av dette til grunn at fartoyet ma bedrive reell frakt av 
gods og/eller passasjerer mellom to norske havner for at fritaket skal komme til anvend-
else. Dette innebrer at bruk av fartoyet som stasjonrt hotellskip vii falle utenfor fri-
taket. Ogsa rundturer der passasjerer tas om bord i en havn og settes av i samme havn, 
uten at fartoyet bar vrt i havn andre steder, vii faLle utenfor fritaket. Det ma altsa vre 
snakk om reell, fysisk forflytning av passasjerer fra ett geografisk sted til et annet. Det 
samme ma gjelde for godstransportfritaket. Vi ser imidlertid ikke behov for A presisere 
dette i regelverket. 

Det er ofte restauranter, konsertscener osv. ombord i passasjerfartoy. SA lenge fartoyet 
bedriver reell passasjertransport i henhold til det som er sagt ovenf or, vii retten til fritak 
vre i behold, selv om passasjerene far kulinariske og kulturelle opplevelser underveis. 

NAr et fartoy er under byggirtg, ligger i opplag eller er pa verksted, anses det ikke a be-
drive gods- eller passasjertransport. 

2.3 Hvem som er fritaksberettiget 
Tollregion Vest-Noreg papeker at det bor avklares om det er den som mottar faktura eller 
den som utforer transportoppdraget, som er fritaksberettiget. Direktoratet mener det gir 
best sammenheng i regelverket dersom det er den som star juridisk og okonomisk an-
svarlig for drif ten av fartoyet der den fritaksberettigede aktivitetert foregar, som ogsa er 
fritaksberettiget. Dette fremgar implisitt av \Tart forslag til § 4-3-3 forste ledd annet og 
tredje punktum, der det fremgar at vilkaret om erklring kan oppfylles av rederiet eller 
bunkrirtgsansvarlig. Direktoratet legger da til grunn at bunkrirtgsansvarlig representerer 
rederiet. Vi ser ikke behov for a regulere dette nwrmere i saeravgiftsforskriften, ut over det 
som er foreslatt i horingsnotatet. 
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Norsk Petroleumsinstitutt merter den foreslatte definisjonen av rederi er unodvendig og 
lite treffende, og foreslar at definisjonen utgar. Direktoratet er ikke enig i denne betrakt-
ningen, og bemerker at definisjonen er overensstemmende med skipssikkerhetslovens 
hovedregel om hva som er a regne som rederi, jfr. skipssikkerhetsloven § 4 forste ledd. 

2.4 Avgivelse av erklxring 
Tollregion Vest-Noreg peker pa at det kan forekomme tilfeller der ett selskap er ansvarlig 
for en del av driften ombord i fartoyet, mens et annet selskap er ansvarlig for en anrten 
del. Direktoratet mener erklwring vii kunne avgis av den som i kraft av sin stilling eller 
lignende, har fullmakt fra den fritaksberettigede til a innga avtaler my. om den lopende 
driften av fartoyet. I dette ligger at vedkommende ma representere en juridisk person som 
bedriver fritaksberettiget aktivitet, dvs. godstransport eller passasjertransport, jfr. det som 
er sagt om dette ovenfor. Hvis selskap x er ansyarlig for passasjertransport pa samme far-
toy som selskap y er artsvarlig for godstransport, vil erklwring kurme avgis av represen-
tanter fra selskap x eller selskap y ved bunkring. Vi ser ikke behov for a presisere naerm-
ere i swravgiftsforskriften hvem ombord som kan avgi erklring. 

2.5 Produkter som videreselges 
Tollregion Vest-Noreg reiser sporsmalet om det kan gjores fradrag i refusjonssoknaden 
for avgiften pa produkter som videreselges til ikke-fritaksberettiget formal. Videre reises 
sporsmalet om det skal innbetales avgift pa produkter som er kjopt uten avgift, men 
videreselges til ikke-fritaksberettiget formal. 

En refusjonssoknad kart kun omfatte avgift pa produkter som benyttes til fritaksberettiget 
formal, jfr. det som er sagt ovenfor. Dette fremgar av forskriftsteksten sett i sammenheng, 
bade med dagens ordlyd og den foreslatte ordlyden. 

Dersom produkter er kjopt avgiftsfritt med grunnlag i en fritaksbestemmelse, og deretter 
benyttes til et ikke-fritaksberettiget formal, oppstar avgiftsplikten, og avgift ma 
innbetales, jfr. swravgiftsforskriften § 4-3-3 attende ledd (forslagets sjette ledd). 

2.6 Fartoyets registrering 
Sjofartsdirektoratet foreslar a endre forslagets § 4-3-1 tredje ledd og § 4-3-2 tredje ledd slik 
at ordlyden ikke omfatter registrering i smabatregisteret. Vi er enig i dette, og har endret 
vart forslag i trad med innspillet. 
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3. Konklusj on 
Direktoratets forslag ill endringer i swravgiftsforskriften endres silk at begrepet «regist-
rert i norsk skipsregister eller skipsregister i annet E0S-land» erstatter begrepet 
oregistrert i Norge eller annet E0S-land» i de foreslatte § 4-3-1 tredje ledd og § 4-3-2 tredje 
ledd. Forslaget for ovrig opprettholdes. \Tart reviderte forslag folger vedlagt (vedlegg 11). 

Med hilsen 

5QL- 
avdelingsdirektor 	 Arvid Stokke 

underdirektor 

Vedlegg: 
1. Horingsbrev 30. april 2014 med horingsnotat og horingsliste 
2. Horingsinnspill fra Sjofartsdirektoratet 6. juni 2014 
3. Horingsinnspill fra Fraktefartoyenes Rederiforening 5. juni 2014 
4. Horingsirmspill fra Energigass Norge 11. juni 2014 
5. Horingsinnspill fra Norsk Petroleumsinstitutt 11. juni 2014 
6. Horingsirmspill fra Norsk Gassforum 10. juni 2014 
7. Horingsinnspill fra Hurtigbatenes Rederiforbund 11. juni 2014 
8. Horingsinnspill fra Tollregion Vest-Noreg 11. juni 2014 
9. Horingsirmspill fra Brormoysundregistrene 12. juni 2014 
10. Horingsirmspill uten merknader 
11. Revidert forslag til endringer i satravgiftsforskriften 



Revidert forslag til endringer i swravgiftsforskriften 

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om sravgifter gjores fedgende endringer: 

§ 4-3-1 annet, tredje og nytt fjerde ledd skal lyde: 

(2) For avgiftsbelagte produkter gis det refusjon tilsvarende betalte avgifter. 
(3) Fritaket omfatter fartoy som benyttes til godstrans port som er registrert i norsk 

skipsregister eller ski psregister i annet E0S-land. 
(4) Den fritaksberettigede skal vxre registrert i foretaksregisteret, jf by 21. juni 1985 nr. 78 

om registrering av foretak. 

§ 4-3-2 annet, tredje og nytt fjerde ledd skal lyde: 

(2) For avgiftsbelagte produkter gis det refusjon tilsvarende betalte avgifter. 
(3) Fritaket omfatter passasjerskip og -ferger som er registrert i norsk skipsregister eller 

skipsregister i annet E0S-land. 
(4) 4-3-1 fierde ledd gjelder tilsvarende. 

§ 4-3-3 skal lyde: 

§ 4-3-3. Erklwring om avgiftsfritak 
(1) Den fritaksberettigede skal ved levering avgi erklxring til den registrerte virksomheten om 

at produktene kun er til bruk som nevnt i § 4-3-1 og § 4-3-2 og at fartoyet utelukkende brukes til gods-
eller passasjertrans port i den fritaksberettigedes nxringsvirksomhet. Erklwringen skal avgis av den 
som om bord er ansvarlig for bunkringen eller av rederiet. Med rederi menes det selskapet som star 
ansvarlig for driften av fartoyet. Ved soknad om refusjon skal erklxring gis til tollregionen. 

(2) Erklxringen skal inneholde opplysninger om fartoyets navn, nasjonalitet og registrering, 
samt levert mengde olje eller gass og dato for leveringen. 

(3) Generelle erklwringer om at fartoyet utelukkende benyttes til gods- og passasjertransport 
innenriks sjofart og oppfyller vilkarene i dette kapittelet, kan gis av rederiet, jf. forste ledd tredje 
punktum. Det skal framkomme av erklxringen at rederiet er kjent med at avgiftsplikten oppstar 
dersom fartoyet gar i annen fart enn det som framgar av erklxringen. Erklxringen er gyldig for inntil 
ett d̀r. 

(4) Den som avgir erklxring etter denne bestemmelsen, er ansvarlig for at opplysningene er 
riktige og fullstendige. 

(5) Mottaker av erklxringen skal oppbevare denne i ti ar. 
(6) A.vgift skal innbetales til tollvesenet dersom det etter at erkl.Tring er avgitt, viser seg at 

vilkarene for fritak ikke er oppfylt. 
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