
HORING 

Forslag til endringer i 
forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om sxravgifter 

- avgifter pa mineralolje - endring fra volumliter til standardliter 



1. Innledning 
Toll- og avgfftsdirektoratet sender pa vegne av Firtartsdepartementet pa horing forslag til 
endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om sraygifter (swravgiftsforskriften, saf.). 

Etter swravgiftsforskriften skal avgiftene pa mineralolje, smoreolje og bensin beregnes per 
volumliter. (I det folgende omtales disse som mineralolje.) Direktoratet foreslar at volumliter 
erstattes av standardliter. Bakgrurmen for forslaget er behovet for a knytte grurmlaget for 
avgiftene pa mineralolje til en standard maleenhet. Forslaget gjor at det tas hensyn til at 
hydrokarbonyzeskenes volum avhenger av temperatur. 

Finartsdepartementet har varslet en omlegging av det norske aygiftssystemet for drivstoff, 
slik at avgiftssatsen bedre gjenspeiler energiinnholdet i drivstoffet, jf. Prop. 1 LS (2013-2014) 
Skatter, avgifter og toll 2014 pkt 7.6, jf. Prop. 1 LS (2011-2012) Skatter, avgifter og toll 2012 
punkt pkt. 4.7. En omlegging av avgiftsgrurmlaget for mineralolje til standardliter, vil inne-
bre en tilnrming til et avgiftssystem som gjenspeiler energiinnholdet i mineraloljen. 
Videre vil omleggingen innebre en harmonisering med maleregelverket, se pkt. 5 nedenfor. 

2. Gjeldende rett my. 
I stortingsvedtakene om veibruksavgift pa drivstoff, CO2-avgift pa mineralske produkter, 
svovelavgfft og grurnAavgift pa mineralolje my. benyttes begrepet oliter» ved angivelse av 
avgiftsgrunnlaget. I sxravgiftsforskriften er «liter» er definert til a vatre «volumliter», jf. § 3- 
6-2 forste ledd, § 3-7-2 forste ledd, § 3-8-2 forste ledd, § 3-9-2, § 3-10-3 forste ledd og § 3-11-2 
forste ledd. Med volumliter menes den mengden mineralolje som opptar en liter (10x10x10 
cm) ved den temperaturen som mineraloljen befinner seg i akkurat pa maletidspurddet. 
Dette innebatrer at vekten ay, og dermed energiinnholdet i, mineraloljen varierer ut ifra 
temperatur. 

3. Utfordringer ved dagens regelverk 
Oljens volumayhengighet til temperatur skaper problemer for oljeselskaperte og forhandl-
erne av mineralolje. Eksempelvis kan en liter mineralolje ved uttak fra godkjent lokale veie 
0,83 kg. Oljen transporteres i tankbil til bensinstasjonen, og avkjoles underveis. Ved ankomst 
veier en liter kanskje 0,85 kg, og det totale antall liter bar minsket. Dette irmebatrer at bensin-
stasjonen blir fakturert (og bar betalt avgfft) for eksempelvis 1 000 liter, men mottar kun 980 
liter. Ved lagring pa bensirtstasjonen for salg kan det tenkes at volumet minsker ytterligere 
pa grunn av temperaturfall, og at bensinforhandleren kun far omsatt eksempelvis 950 liter. 
Lignende problemstilling kan ogsa tenkes i forbindelse med overforing til annen registrert 
virksomhet, noe som skaper problemer knyttet til lagerregnskap, svirm osv. Ogsa i andre 
situasjoner kan det tenkes problemer knyttet til temperaturendringer for mineralolje. 

Det er noe varierende praksis i bransjen i tilknytning til trekkavtaler, overforing til annen 
registrert avgiftspliktig, salg osv. Ved enkelte Wielder angir aktoren mengde mineralolje ut 
ifra temperaturkorrigert vekt og ved andre anledninger ved volumliter. Bensinforhandleme 
bar i flere sammenhenger papekt de okonomiske konsekvensene det bar for dem at antall 
liter mineralolje reduseres pa grunn av manglende temperaturkorrigering ved uttak fra god-
kjent lokale. Vi ber swrlig om horingsinstansenes innspill om hvordan mengdeangivelse 
praktiseres i de enkelte situasjonene der det er behov for a angi mengde mineralolje, og om 
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en overgang til standardliter ved avgiftsberegningen kan medfore eventuelle problemer i de 
forskjellige situasjonene. 

4. Annet regelverk 
En rekke standarder for maling av petroleum og petroleumsprodukter har som ref eranse-
betingelse at trykk og temperatur ved maling av vsken skal vre henholdsvis en atmo-
sfres trykk (101,325 kPa) og 15 °C, se eksempelvis NORSOK 1-104, NORSOK 1-105, NS-4900 
og ISO-5024. Ogsa forskrift 1. november 2001 nr. 1234 om maling av petroleum for fiskale 
formal og for beregning av CO2-avgfft (maleforskriften) benytter en atmosfres trykk og 15 
°C som standard referansebetingelser. Maleforskriften gjelder CO2-avgift pa gass og olje i 
petroleumsvirksomheten pa kontinentalsokkelen. CO2-avgift pa mineralske produkter, som 
innkreves av Toll- og avgiftsetaten, omfattes ikke av maleforskriften. ElJs energiskatte-
direktiv knytter ogsa avgfftsplikten for blant annet mineralolje til 15 °C, jf. direktivet artikkel 
12 nr. 2. 

5. Nmrinere om forslaget 
Justervesenet har som oppgave a kontrollere kvaliteten pa maling av blant annet mineralolje. 
Det er gitt forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til gjennomstromningsmMere (for 
vaesker unntatt vann), herunder krav til gjennomstromningsmalere som benyttes som grunn-
lag for beregning av okonomisk oppgjor, jf. § 1 annet ledd bokstav b. Med «okonomisk opp-
gjor» menes blant annet beregning av avgfft, jf. forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om mai-
enheter og maling § 3-4. 

Det foreslas a knytte avgiftsberegningen for mineralolje til standardliter. Dette innebxrer en 
presiseri_ng av stortingsvedtakenes begrep oliter». Med standardliter menes den mengden 
mineralolje som utgjor en liter ved en atmosfres trykk (101,325 kPa) og 15 °C. Forslaget 
innebrer at swravgiftsforskriften harmoniseres med maleregelverket. Ved a benytte 
standardliter som enhet, vii man fa en mer noyaktig malirtg av mineralolje ved okonomiske 
oppgjor. Videre vii bransjens aktorer slipper A forholde seg til ulike volumangivelser for 
ulike okonomiske oppgjor eller rapporteringsformal. 

Det foreslas ikke tilsvarende endringer i sravgiftsforskriftens bestemmelser om refusjon, 
tilskudd, utforsel og merking av mirteralolje. Bakgrunnen for dette er at pa tidspunktet for 
vurdering av om vilkar for refusjon, tilskudd, fritak, urethitessig bruk av merket mineralolje 
osv. er  oppfylt, vii det ikke vre mulig eller naturlig a male oljen i en gjennomstromnings-
maler. Eksempelvis vii personer som soker om tilskudd som kompensasjon for veibruks-
avgfft i veilose strok, kun ha kvittering eller faktura fra bensinstasjon a forholde seg til ved 
beregning av forbruk av bensin. Det kan ikke kreves at disse gar til anskaffelse av gjennom-
stromningsmaler. Med begrepet «liter» i disse bestemmelsene ma fremdeles forstas 
volumliter. 

For detaljpakning der varen er angitt i vekt, jf. saf. § 3-8-2 annet ledd annet punktum, 
foreslas a knytte avgiftsberegningen til standardliter. Etter dagens ordlyd er avgifts-
grunnlaget i disse tilfellene liter omregriet etter spesifikk vekt. Det gir best sammenheng i 
regelverket om dette knyttes til standardliter-begrepet. 
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6. Okonomiske og administrative konsekvenser 
For nxringslivet vii forslaget gi en besparelse i den tiden som medgar til a innberette avgift 
pa mineraloljer. De fleste avgiftspliktige bar allerede maleutstyr som viser standardliter, og 
disse ma etter dagens regelverk regnes om til volumliter nar avgiftene skal innrapporteres. 

En endring som foreslatt vil folgelig gi en mer noyaktig avgiftsberegning. Dette sikrer 
dessuten likere vilkar i markedet. 

For Toll- og avgiftsetaten vii forslaget ikke ha noen administrative konsekvenser. 

7. Forslag til endringer i sxravgiftsforskriften 

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om sxravgifter gjores folgende endringer: 

§ 3-6-2 forste ledd skal lyde: 
Avgiften pa bensin og mineralolie beregnes pr. standardliter. 

§ 3-7-2 forste ledd skal lyde: 
Avgiften beregnes pr. standardliter og produktkvalitet. 

§ 3-8-2 forste ledd skal lyde: 
Avgiften beregnes pr. standardliter. 

§ 3-8-2 armet ledd annet punktum skal lyde: 

Vare som er angitt i vekt, avgiftsbelegges pr. standardliter. 

§ 3-9-2 skal lyde: 
Avgfften beregnes pr. standardliter. 

§ 3-10-3 forste ledd skal lyde: 
Avgiften beregnes pr. standardliter. 

§ 3-11-2 forste ledd skal lyde: 
Avgiften beregnes pr. standardliter. For blandinger beregnes avgiften av mengden av de 
enkelte avgiftspliktige oljetypene i blandirtgen. 
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