Horingsnotat - endring i sveravgiftsforskriften — innforing av avgift pa poser av plast og
papir - utkast til forskrift

Pa vegne av Finansdepartementet forelegger direktoratet utkast til horingsdokumenter for
gjennomforing av Stortingets vedtak om avgift pa plastposer og papirposer.

1. Innledning
I forbindelse med statsbudsjettet 2015 ble Stortingets flertall enige om at det skal innfores en

avgift pa plastposer og papirposer.
Ved utforming av regelverk for gjennomforing er det sett hen til utforming av avgiften pa
poser av papir og plast i Danmark, se nwrmere om denne ordningen i pkt. 2.4.

Det har tidligere ywrt avgift pa plastposer i Norge. Denne avgiften ble innfort fra 1. september
1974 med kr 0,25 per emballasjeenhet. Avgiften ble imidlertid ikke viderefort i 1975.

Ifolge tall fra Miljodirektoratet ble det i 2012 brukt ca. 900 millioner bxreposer av plast i
Norge. Dette innebwrer at hver innbygger i gjennomsnitt brukte 180 plastbwreposer i lopet av
amt. EU anslar at hver EU-borger brukte i gjennomsnitt 198 plastbxreposer i 2010. I tillegg
kommer forbruk av papirposer.

2. Forslag til forskrift

Ifolge Miljodirektoratet utgjor plastbwreposene fra dagligvarehandelen i Norge ca. 70 prosent
av alle plastbxreposer. I tillegg kommer plastbwreposer og papirposer som brukes i annen
detaljhandel.

Som nevnt over innforte Danmark en tilsvarende avgift i 1994. Direktoratet har i forbindelse
med utformingen av forslag til forskrift tatt utgangspunkt i Danmarks modell, men forskriften
avviker noe pa enkelte punkter, se n2ermere under pkt. 2.4.

2.1 Avgiftssubjekt

Det folger av Stortingets vedtak § 1 forste ledd at avgiftsplikten palegges produsent og
importor av plast- og papirposer. Dette samsvarer med det som er tilfelle for andre

vareavgifter, og bestemmelser vedrorende dette fremkommer av swravgiftsforskriftens
generelle bestemmelser, se omtale av dette under i punkt 3.

2.2 Avgiftspliktens saklige virkeomrkle
2.2.1 Avgiftspliktens omfang

Forskriftens § 3-21-1 forste ledd
Avgiftsplikten skal omfatte bwreposer av plast eller papir som i dagligvare- og detaljhandelen
er ment benyttet til a frakte varer fra butikk/utsalgssted.

Poser som ikke er ment benyttet til a frakte varer fra butikk/utsalgssted, er ikke omfattet av
avgiftsplikten. Dette gjelder for eksempel avfallsposer pa rull hvor hele rullen tas med fra
butikk/utsalgssted.

Forskriftens § 3-21-1 annet ledd
Beereposer er i forskriftforslagets § 3-21-1 annet ledd definert som poser av plast eller papir
med bcerehull, hank eller lignende, for eksempel stropper eller snipper som kan bindes
sammen.

I andre land, for eksempel i USA, benyttes ogsa papirposer uten hank i forbindelse med
frakting av varer fra butikk/utsalgssted. Dette gjelder spesielt i forbindelse med
dagligvarehandel. Slike poser benyttes ikke i Norge i dag. Med tanke pa at dette kan endres
som folge av innforingen av avgift pa bwreposer, foreslas det i bestemmelsens annet ledd
annet punktum at ogsa slike poser skal omfattes av avgiften.

Forskriftens § 3-21-1 tredje ledd
Plastposer finnes i ulik kvalitet og har ulike bestanddeler. Plastbwreposer som brukes i Norge
er hovedsakelig laget av PELD (Polyetylen med lay densitet). I mange andre land brukes
plastbwreposer laget av PEHD (Polyetylen med hoy densitet) som er tynnere.

Med hensyn til avgiftspliktens omfang skilles det i forskriftsforslaget ikke mellom ulike typer
plast, eller den mengde innhold av plast posene har. Inneholder posen plast, selv om dette er
sma mengder, og vilkarene for avgiftsplikt for ovrig er oppfylt, paloper det avgift. Dette
gjelder ogsa uavhengig av hvilken type plast som er i posen. Det skilles etter dette ikke pa om
posen eventuelt er fremstilt av biobasert plast og saledes delyis er produsert av biomasse, eller

om den er produsert av materialgjenvunnet plast. Tilsvarende vii alle papirposer omfattes,
selv om disse skulle ywre produsert av for eksempel materialgjenvunnet papir.
Bwreposer av kun nedbrytbart materiale som er fremstilt pa basis av plantestivelse (herunder
mais og potetstivelse) omfattes ikke av avgiftsplikten, da disse verken bestar av plast eller
papir. Andre bxreposer sa som handlenett av lin, bomull og lignende materialer faller ogsa
utenfor avgiftspliktens omfang, da heller ikke disse bestar av plast eller papir.
Forskrifiens § 3-21-1 fjerde ledd
I forskriftforslagets § 3-21-1 fjerde ledd bokstav a er det gjort en avgrensning av
avgiftsomfanget nar det gjelder poser som har et voluminnhold under fern liter. Denne
avgrensningen er gjort for at fruktposer, brodposer pa rull, sma papirposer og lignende skal
falle utenfor avgiftsplikten, da disse posene i dagligvare- og detaljhandelen kan sammenlignes
med primwremballasje, og ikke er ment benyttet til a frakte varer fra butikken/utsalgsstedet.

Et slikt generelt unntak for poser med voluminnhold under fern liter, innebxrer at
avgiftsplikten heller ikke vil omfatte de sma bxreposene som typisk fas pa apotek og
parfymeri. Hensynet til et regelverk som er lett a administrere og avgrense taler for at slike
poser ikke avgiftslegges, selv om de i mindre grad enn for eksempel fruktposer kan
sammenlignes med primxremballasje.

Videre er det i forslaget til forskrift § 3-21-1 fjerde ledd bokstav b gjort en avgrensning mot
store avfallssekker og lignende. Avgiftsplikten er ikke ment a omfatte poser som har en
storrelse som gjor dem uegnet til bruk som bwrepose. Det er derfor gjort en avgrensning mot
de storre bwreposene som for eksempel avfallssekkene, hvor voluminnholdet er over 80 liter.
Hvilken benevning posene har er uten betydning for avgiftsplikten, det avgjorende er
storrelsen pa posen.

Poser som er toppsveisede eller lukket pa annen mate fra produsenten av varen er heller ikke
omfattet av avgiftsplikten, jf. forskriftforslagets § 3-21-1 fjerde ledd bokstav c. Dette gjelder
for eksempel emballasje rundt toalettpapir, torkeruller og bleier.

I forskriftsforslagets § 3-21-1 fjerde ledd bokstav d er det ogsa gjort et urmtak for poser som
leveres pa

el. og kun er ment for avfallshandtering. Dette gjelder for eksempel ruller eller

andre pakninger med avfallsposer som er tilgjengelig i butikken som en del av
avfallsselskapets distribusjonslosninger.

2.2.2 Fritak fra avgiftsplikten

Forskriftens § 3-21-3
Bxreposer som er ment til flere gangers bruk, og som saledes kan likestilles med bwrenett og
vesker, er ikke ment omfattet av avgiften og er derfor fritatt fra avgiftsplikt. Dette gjelder for
eksempel bwrenett som bestar av kraftig plast (eksempel polypropylen og nylon), men som
ikke bare er en tykkere versjon av «ordinwre» plastbxreposer. Forutsetningen er at de er av en
slik tykkelse og kvalitet, at de klart skiller seg fra de vanlige plast- eller papirposene, og
saledes kan sammenlignes/likestilles med andre bwrenett og vesker.

For at en bwrepose skal anses ment til flere gangers bruk, ma den vxre av en slik kvalitet at
den skiller seg vesentlig fra vanlige bwreposer av plast eller papir.

Et fritak for slike poser, selv om de inneholder plast eller papir, er ogsa gunstig ut fra
miljohensyn. Dette fordi en ved et slikt fritak vii unnga en utilsiktet overgang til bruk av
«flergangsnett» i andre materialer, som for eksempel bomull, som ikke nodvendigvis gir mer
positive miljoeffekter.

2.3 Avgiftsgrunnlaget

Forskriftens § 3-21-2
Avgift pa bwreposer av plast eller papir skal betales med en fast sats pa lcr 1,50 per stk. Det er
lik sats bade for plast- og papirposer. Dette gjelder ogsh uavhengig av type plast eller papir
posene er tilvirket ay.

Den vekt en bwrepose har kan variere. Ved for eksempel kjop av klaer kan man fa. poser som
er av en tykkere kvalitet og/eller stone volum enn det som benyttes i dagligvarehandelen. For
en standard plastpose i dagligvarehandelen er imidlertid vekten per pose ca. 15-22 gram.
Papirposer vii vwre tyngre.

For bwreposer som omsettes i kilo, ma importor/produsent ha dokumentasj on som viser
vekten per pose. Ved innforsel eller innlegg pa godkjent lokale skal enheten stk. benyttes, slik

at avgiftsregnskapet blir konekt. Direktoratet antar at produsent/importor ogsâ i dag har
oyersikt over antall poser som selges, slik at dette ikke vii by pa store problemer.

Direktoratet har ikke sett det formalstjenlig a forskriftsfeste en omregningsfaktor. Dette fordi
det er store yariasjoner i yekten pa poser, spesielt mellom plast- og papirposer. En
omregningsfaktor vii ogsA. kunne vri produksjonen over til tynnere plastbxreposer, noe som
ikke alltid er onskelig. Dette gjelder spesielt ut i fra et miljohensyn, da dette vii kunne fore til
bruk av flere poser og saledes gi mer avfall.

2.4 Den danske modellen - arbeid i EU
Danmark innforte avgift pa poser av plast og papir i 1994, med formal om A redusere
avfallsmengden og fremme ombruk. Avgiftssatsen pa poser av plast er 22 danske kroner per
kg, mens satsen pa poser av papir er 10 danske kroner per kg.

Avgiftsplikten omfatter bwreposer. Som bwreposer regnes poser av papir og plast my. med
hank eller lignende, for eksempel stropper eller snipper som kan bindes sammen, og som har
et rominnhold opp til hank eller lignende pa minst fern liter og som med rimelighet kan
erstattes av stoffposer, bxrenett, vesker og lignende.

Det er ikke avgiftsplikt pa toppsveisede, lukkede poser som benyttes for eksempel til
emballasje rundt kjoldcenruller og toalettpapir. Videre er det heller ikke avgift pa poser som
umiddelbart kan sammenlignes med bwrenett og vesker, for eksempel poser av meget kraftig
plast.

Poser som har en stmelse som gjor dem uegnet til bruk som bxreposer er ogsa unntatt. I
denne forbindelse har det i en konkret sak fra Landskatteretten blitt avgjort at ayfallssekk med
«snortrekk», som maler 77x104 cm er avgiftsfri, mens en avfallspose med snortrekk, som
maler 54x64 cm er avgiftspliktig.

I Danmark er avgiftsplikten avgrenset til A gjelde poser med et voluminnhold opp til hank pa
over fern liter. I direktoratets forslag til forskrift er det gjort en tilsvarende generell
avgrensning.

Videre er det i Danmark et generelt vilkar om at beereposene skal ha hank eller lignende for a
vxre omfattet. Dette er ogsa utgangspunktet i det foreliggende forskriftsforslaget, men slik at
papirposer uten hank, som er ment benyttet til a frakte varer fra butikk/utsalgssted ogsa skal
vxre omfattet av avgiften, jf. forskriftsforslagets § 3-21-1 annet ledd annet punktum. Dette
som nevnt over for a unnga eventuelle avgiftstilpassinger.

EU er i sluttfasen av arbeidet med et direktiv som skal bidra til redusert bruk av lette
plastbeereposer. Formalet er forst og fremst a bidra til a redusere negative miljoeffekter fra
plastbwreposer gjermom redusert forsopling (spesielt marin forsopling).

Status i dette arbeidet kan folges pa http://wvvw.europalov.no/rettsakt/emballasjedirektivetendringsbestemmelser-om-plastbaereposer/id-7001.

3. Avgiftsoppgave, forfall
Det forslas at avgiftsplikten oppstar etter samme regler som gjelder for andre vareavgifter.
Som hovedregel innebxrer dette at avgiftsplikten oppstar ved uttak av godkjent lokale eller
ved innforsel. Produsentene vii vxre registreringspliktige, mens importorer som er
merverdiavgiftspliktige kan registrere seg for avgiften dersom de onsker det, jf.
seeravgiftsforskriften § 5-1 og § 5-2.

Registrerte virksomheter vii vwre oppgavepliktig etter swravgiftsforskriften § 6-1. Av
innkrevingsmessige hensyn foreslas det manedlige terminer. Kvartalsvise terminer vii gjore at
enkeltkravene blir hoyere, og det vii ta lengre tid for et eventuelt betalingsmislighold gir
signaler om darlig likviditet. Avgiftsoppgaven skal da sendes til tollregionen innen den 18. i
maneden etter at avgiftsplikten har oppstatt, jf. sxravgiftsforskriften § 6-1 forste ledd.

For registrerte virksomheter vii forfall falle sammen med datoen for innlevering av
avgiftsoppgaven, jf. skattebetalingsloven § 10-40 annet ledd. For andre vii avgiften forfalle
samtidig med at avgiftsplikten oppstar, jf. forste ledd i samme bestemmelse.

4. Administrative og okonomiske konsekvenser
4.1 De avgiftspliktige
Den nye avgiften vii innebwre merarbeid for de avgiftspliktige med at de far en manedlig
oppgaveplikt og de ma foreta tilpassing av regnskapsforingen.

Selv om den nye avgiften vii medfore noe merarbeid, antar direktoratet at den nye
avgiftsplikten ikke vii medfore store administrative og olconomiske konsekvenser for de
avgiftspliktige i forbindelse med innforingen.

4.2 Tollvesenet

Det ma opprettes nye avgiftstyper, avgiftsgrupper og tilleggskoder i tollvesenets
datasystemer. Videre ma nye avgiftspliktige registreres for avgiften, og lager ma godkjennes.

Noe arbeid ma ogsa forventes i forbindelse med oppgavekontroll og avgiftsrevisjon. Videre
vii det som folge av mulige utfordringer knyttet til avgrensningen av avgiftspliktens omfang,
kunne bli noe arbeid i tilknytning til saksbehandlingen. Det ma ogsa paregnes noe opplwring
av de nye avgiftspliktige.

De administrative kostnadene for tollvesenet vii were avhengig av antall registrerte
virksomheter. Direktoratet har ikke konlcret oversikt over hvor mange registrerte
avgiftspliktige virksomheter det blir i forbindelse med innforingen av avgiften pa poser.
Statistisk sentralbyra har opplyst at det na er registrert 57 produsenter av plastemballasje og 9
produsenter av papirmasse. Nar det gjelder importorer, er det 6 store importorer som star for
ca. 92 prosent av markedet. Direktoratet anslar dermed at det vii medga minimum tre arsverk
til avgiften.

5.

Endringer i saeravgiftsforskriften.

(. • .)
Kapitel 3. Sxrskilte bestemmelser om de enkelte avgiftene
(kap. 3-1- kap. 3-19)
Kap. 3-21. Avgift pa poser av plast og papir
§ 3-21-1 Saklig virkeomrade
(1) Avgiftsplikten omfatter bxreposer av plast eller papir som i dagligvare- og
detaljhandelen er ment benyttet til a frakte varer fra butikk/utsalgssted.
(2) Med bwrepose menes pose av plast eller papir med bwrehull, hank eller lignende,
fleks. stropper eller snipper som kan bindes sammen. Som bwrepose regnes ogsa
papirposer uten hank eller lignende som er ment benyttet til a frakte varer fra
butikk/utsalgssted.
(3) Bxreposer som nevnt i annet ledd omfatter alle bxreposer som helt eller delvis er
fremstilt av papir- eller plastmateriale.
(4) Avgiftsplikten omfatter ikke poser som:
a. har et voluminnhold under fern liter
b. har et voluminnhold opp til bwrehull/hank pa over 80 liter.
c. er toppsveisede eller lukket pa annen mate fra produsent av varen
d. leveres pa rull eller lignende og er kun ment for avfallshandtering
§ 3-21-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning
Avgiften beregnes pr. stk.
§ 3-21-3 Avgiftsfritak for bwrenett m. m.
(1) Bwreposer som kan likestilles med bwrenett og vesker, og er ment til flere gangers
bruk er fritatt for avgift, jf. Stortingets vedtak om avgift pa poser av plast og papir § 2
bokstav e.
(2) For slike bwreposer som nevnt i forste ledd og som bestar av kraftig plast gjelder
fritaket nar
a. de er av en slik tykkelse og kvalitet at de vesentlig skiller seg fra de vanlige plastog papirposene, og
b. de kan likestilles med andre bwrenett og vesker som er ment til flere gangers bruk.
Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer.

