
Horingsnotat - forbruksavgift pa elektrisk kraft - forslag til endring i 
forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om sxravgifter (sxravgiftsforskriften) § 
3-12-6 

Pa vegne av Finansdepartementet foreslar direktoratet endring i sravgfftsforskriften 
§ 3-12-6. Denne bestemmelsen omhandler avgift pa elektrisk kraft levert til sakalte 
administrasjonsbygg. Forslaget vil i all hovedsak innebre en kodifisering av gjeldende rett. 
Nedenfor folger direktoratet redegjorelse for gjeldende rett og bakgrunnen for forslaget. 
Forslag til forskrfftstekst folger til slutt i dette dokumentet. 

1. Gjeldende rett 

Det folger av Stortingets vedtak om avgift pa elektrisk kraft § 1 forste ledd at det skal betales 
avgift til statskassen pa elektrisk kraft som leveres her i landet. I 2013 er full sats 11,61 ore 
per kWh. 

Ifolge vedtaket § 1 annet ledd bokstav a skal det betales avgift med en redusert sats (0,45 ore 
per kWh) for elektrisk kraft som leveres til industri, bergverk, produksjon av fjernvarme og 
arbeidsmarkedsbedrifter som utover industriproduksjon. Den reduserte satsen omfatter kun 
elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen. 

Nrmere regulering av den reduserte satsen for industri m.m. folger av saeravgiftsforskriften 
(heretter saf.). Saf. § 3-12-4 armet ledd bokstavene a - d oppstiller som vilkar, for a kunne 
beregne avgift med redusert sats, at den elektriske kraften benyttes av bedriften selv, 
irmenfor de deler av bedriften som er registrert innenfor SSBs nxringshovedomrade B 
(bergverksdrift) eller C (industri) eller under nxringsgruppene 38.320 (sortering og 
bearbeiding av avfall for materialgjenvinning), 88.993 (arbeidstrening for ordinant 
arbeidsmarked) og 88.994 (yang tilrettelagt arbeid). Det forutsettes at bedrifter som er 
registrert med de to sistnevnte nringsundergruppene utover aktivitet som etter sin art 
faller inn under nxringshovedomradene B eller C. 

Avgiftslettelsen for industrien m.v. avgrenses ytterligere i sal. § 3-12-6. Det folger av denne 
bestemmelsen at det ikke gis fritak eller redusert sats for elektrisk kraft levert til 
administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til 
administrasjon utgjor 80 % eller mer av byggets totale areal. Dette gjelder selv om selskapet 
er registrert med en nwringskode som i utgangspunktet gir krav pa redusert sats. 

Formuleringene "knyttet til administrasjon" i swravgiftsforskriften og "i forbindelse med 
selve produksjonsprosessen" i vedtaket er tolket som komplementaere storrelser. Det som 
ikke regnes som selve produksjonsprosessen skal arises for a vane administrasjon, og 
omvendt. Begrepet administrasjon far derfor et videre omfang enn en tradisjonell forstaelse 
av begrepet tilsier. Dette medforer at begrepet "knyttet til administrasjon" ikke bare gjelder 
funksjoner som ledelse, regnskap, okonomi- og eiendomsforvaltning, kapitalforvaltning, 
informasjonsavdelinger, personalavdelinger, IT-avdelinger, markedsforing og salg og 
resepsjoner, men ogsa funksjoner som fjernvarelager, avishus uten eget trykkeri og annet. 



Nar det gjelder funksjoner som kantiner, pauserom og garderober o.1., har disse blitt sett pa 
bade som en del av produksjonen og som en del av administrasjonen, avhengig av hvem 
som har benyttet disse. Dersom f.eks. en kantine utelukkende brukes at ansatte som jobber 
med produksjort, har denne funksjorten vaert regnet som arealer knyttet til produksjon. 
Dersom det utelukkende er medarbeidere som jobber med administrasjon som benytter 
denne furtksjonen, sa regnes den som administrasjon. I de tilfellene karttinen blir benyttet av 
bade medarbeidere fra produksjonen og administrasjonen, skal det foretas en fordeling. 

2. Bakgrunnen for forslaget 

Dagens regelverk inneholder, som nevnt over, forskjellige avgrensninger av hva som 
omfattes av den reduserte satsen og hva som faller utenfor. Dette har medfort at det er 
vanskelig for de avgiftspliktige a forsta hva som faller utenf or den reduserte satsen. 
Direktoratet har de siste arene hatt ganske mange klagesaker og foresporsler som gar pa 
bestemmelsen om administrasjonsbygg i § 3-12-6. Administrasjonsbygg i 
avgiftssammenheng er ikke nodvendigvis det samme som administrasjonsbygg i en 
tradisjonell forstaelse av begrepet, noe som skaper forvirring hos de avgiftspliktige. Det 
fremgar imidlertid av forarbeidene at det ikke var meningen at bare ren administrasjon 
skulle betale full sats, men ogsa armen og lignende virksomhet.1  Etter direktoratets mening 
er det lite hensiktsmessig med et regelverk som skaper tvil, og hvor vi ma bruke mye tid pa a 
forklare hvorfor ogsa armen virksomhet enn ren administrasjon omfattes av 
administrasjonsbegrepet. I praksis har direktoratet de siste arene trukket flere grenser, og 
avklart en del tilfeller, og etter var mening bor ordlyden i forskrfften endres silk at den 
gjenspeiler disse grensedragnirtgene. 

3. Endringsforslag 

Direktoratet foreslar derfor at det fremgar klarer av regelverket at det bare er kraft som 
brukes i forbindelse med produksjonsprosessen som har krav pa redusert sats, og at 
begrepet "administrasjonsbygg" utgar. Forslaget er i samsvar med bestemmelsen i saf. § 3-6- 
7 fjerde ledd (CO2-avgfft pa naturgass og LPG), som igjen gjenspeiler grensedragningen silk 
den har utviklet seg i praksis pa el-avgfftens omrade. 

Forslaget innebaerer en endring av praksis ved at det ved leveranser til kantiner, pauserom 
og garderober 0.1., ikke lenger har noen betydning for avgiftssatsert hvem som benytter disse 
funksjonene. Som et ledd i a skape et klarere regelverk, mener direktoratet at disse 
funksjonerte i fremtiden blir a regne som funksjoner som ikke er en del av 
produksjonsprosessen, uavhengig hvem som benytter dem. 

Budsjett-innst. S. nr. 1 (1999-2000) s. 85 
St.prp. nr. 1 (2000-2001) s. 73 
Budsjett-innst. S. nr. 1 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts- og tollvedtak for 
2001 (...) avsnitt 1.1 og 3.7.3 



4. Konsekvensene av forslaget 

Direktoratets forslag til endringer vii ikke fa stor betydning, da det i all hovedsak er snakk 
om en kodifisering av gjeldende rett. Nar det gjelder endringene knyttet til kantiner my. kan 
dette fa konsekvenser for noen fa. 

Endringsforslaget vil, til tross for ordlyden, ikke innebre konsekvenser for de fritakene som 
ogsa er knyttet opp mot dagens administrasjonsbestemmelse, som saf. §§ 3-1241 og 3-1242. 

5. Direktoratets forslag til forskriftstekst 

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

§ 3-12-6 skal lyde: 

§ 3-12-6. Avgrensing av arealer brukt til produksjon 

(1) Den reduserte satsen omfatter kun elektrisk kraft som skal brukes i sammenheng med 
industriproduksjon, bergverksdrift og produksjon av fiernvarme. Elektrisk kraft som leveres til bruk i 
bygg hvor arealet knyttet til produksjon utgjor 20 pst. eller mer, kan leveres med redusert sats i sin 
helhet. Utgjor lokalene knyttet til produksjon mindre enn 20 pst. skal leveransen av elektrisk kraft 
belastes full avgift i sin helhet. Kontorlokaler, butikklokaler, fiernvarelager m. v. anses ikke som areal 
knyttet til produksjon. 
(2) For foretak som bar montert egne malere for kraft til bygg med produksjonen, ff. forste ledd, 
skal faktisk forbruk legges til grurm for fastsettelsen av avgiftsgrunnlaget. Foretak uten slike 
malere skal opplyse nettselskapet om hvor stor andel av den leverte kraf ten som er 
avgiftspliktig. 

II 

Endringene trer i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer. 
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