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1 Innledning 
Toll- og avgiftsdirektoratet har pa vegne av Finansdepartementet utarbeidet forslag til 
endringer i motorvognavgiftsregelverket. 

Ved derme horingen legges det fram forslag om innforing av en ordning med forholdsmessig 
refusjon av engangsavgiften ved permanent utforsel av engangsavgiftspliktig motorvogn fra 
Norge. Ordningen foreslas regelfestet gjennom endringer i Stortingets Arlige avgiftsvedtak 
om engangsavgift og i Finansdepartementets forskrift av 19. mars 2001 om engangsavgift pa 
motorvogner (engangsavgiftsforskriften). 

Det tas sikte pa at nytt regelverk skal tre i kraft 1. januar 2015. 

2 Bakgrunn 
Gjeldende regelverk er etter EFTAs overvakningsorgans (ESAs) oppfatning ikke tilstrekkelig 
til a ivareta situasjonen for utenlandske leasingkjoretoy. Regelverket vil hindre personer med 
fast oppholdssted i Norge i A benytte seg av tjenester fra utenlandske leasingselskaper. 
Tilsvarende vii utenlandske leasingselskaper bli hindret fra a tilby sine tjenester til personer 
med fast oppholdssted i Norge. Oppkreving av full engangsavgift vii kun vwre forenlig med 
E0S-avtalen i saker hvor varigheten pa leasingkontrakten mer eller mindre dekker 
kjoretoyets okonomiske levetid. I tilfeller der bruken av kjoretoyet i Norge er mindre enn 
kjoretoyets okonomiske levetid, ma engangsavgiften vwre proporsjonal med bruken for A 
samsvare med \Tare forpliktelser etter E0S-avtalen. 

ESA har konkludert med at Norge ikke har oppfylt sine forpliktelser etter E0S-avtalen 
artikkel 36 om fri flyt av tjenester. Norge har erkjent at gjeldende regelverk er i strid med 
E0S-avtalen. 

Formalet med forslaget om innforing av en refusjonsordning for engangsavgift ved utforsel 
av kjoretoy er saledes a bringe det norske regelverket i tad med E0S-avtalen, gjennom 
innfore en forholdsmessighet mellom den avgift som betales ved forste gangs registrering og 
den avgift som eventuelt kan refunderes ved utforsel etter en lids bruk av kjoretoyet i Norge. 

Selv om ESAs innsigelser konkret begrenser seg til utenlandske leasingkjoretoy vurderes det 
som hensiktsmessig a innfore en generell ordning med refusjon av engangsavgift som ikke 
saerbehandler leasingkjoretoy. Ved A gjore refusjonsordningen generell oppnar man en 
forenkling og stone grad av oversiktlighet, samtidig som man unngar til dels komplekse 
definisjons- og avgrensingsproblemer mellom de kjoretoygruppene som skulle vwrt omfattet 
av refusjonsordningen og de som ikke skulle vwrt inkludert. 

3 Oversikt over gjeldende rett 
Pakten til a betale engangsavgift oppstar ved forste gangs registrering av avgiftspliktige 
motorvogner i Norge. Avgiften beregnes pa grurmlag av motorvognens tekniske data slik 
disse er fastsatt av Statens vegvesen og registrert i det sentrale motorvognregisteret 
(Autosys). I praksis hentes i de aller fleste tilfeller disse dataene fra motorvognens 
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typegodkjenning. For biler i avgiftsgruppe A (bl.a. personbil), B (bl.a. varebil k1.2), C 
(campingbil), H (drosje) og J (buss) legges folgende parametere til grunn for beregningen: 
egenvekt (kg), motoreffekt (kw), CO2-utslipp (g/km) (evt. slagvolum for kjoretoy der CO2- 
data ikke er registrert i motorvognregisteret) og NOx-utslipp (mg/km). I tillegg inngar 
vrakpantavgift med et fast kronebelop i engangsavgiften, jf. Stortingets avgiftsvedtak om 
engangsavgift § 2. 

Det er i dag ingen refusjonsordninger for engangsavgift ved utforsel av motorvogn fra 
Norge. 

4 Beskrivelse av refusjonsordninger for engangsavgift i andre land 
Nedenfor gis en kort beskrivelse av tilsvarende refusjonsordninger i Danmark og Finland. 

For ordens skyld skal det nevnes at samtidig som mange av de grunnprinsippene i den 
refusjonsordningen som ná foreslas kan gjenfinnes ogsa i Danmark og Finland, sã har disse 
landene en verdibasert engangsavgift silk at en del problemstillinger ikke blir direkte 
overforbare til Norge og var engangsavgift basert pa tekniske avgiftsgrunnlag. Srlig gjelder 
dette forhold knyttet til verdivurdering av kjoretoyene pa utforselstidspunktet. 

4.1 Danmark 
I Danmark er det mulig a soke om refusjon av den danske registreringsavgiften ved eksport 
av kjoretoy. Refusjonsbelopet skal tilsvare det avgiften ville blitt ved registrering av et 
tilsvarende kjoretoy pa utforselstidspunktet. Fra dette belopet fratrekkes 15 %, minimum 
DKK 8500 for biler og DKK 4500 for motorsykler. Kjoretoy eldre enn 10 ar eller som har vrt 
avregistrert i mer enn ett ar ma besiktiges for utforsel. Soknad om refusjon ma fremmes 
senest 14 dager for utforsel. De danske kjennemerkene ma leveres inn og nodvendig 
dokumentasjon pa utforselen sendes inn for soknaden kan sluttbehandles og refusjon 
utbetales. 

Det utbetales ikke refusjon blant armet for beskadigede kjoretoy, kjoretoy eldre enn 35 ar, 
kjoretoy som ikke er i registreringsklar stand eller for kjoretoy hvor det er ettermontert 
ekstrautstyr som ville okt avgiftsgruruilaget. 

4.2 Finland 
Finland innforte i 2010 en refusjonsordning for den finske registreringsavgiften 
("bilskatten"). 

Refusjonsbelopet skal tilsvare det avgiften vile Mitt ved registrering av et tilsvarende 
kjoretoy pa eksporttidspunktet. Soknad om refusjon ma fremmes overfor det finske 
tollvesenet for kjoretoyet eksporteres. For refusjon kan utbetales ma kjoretoyet avregistreres i 
Finland og ha veert gjenstad for permanent paregistrering i landet det eksporteres til. 

Pa eksporttidspunktet ma kjoretoyet vre EU-godkjent. Refusjonsordningen omfatter 
kjoretoy som er registrert forste gang i Finland 1. april 2009 eller senere. Kun kjoretoy som er 
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nyere enn 10 ár, dvs. at det ikke ma vxre gat mer enn 10 ar siden kjoretoyet ble registrert 
forste gang i Finland eller utlandet, kan vxre gjenstand for eksportrefusjon. 

I det beregnede refusjonsbelopet frekkes det fra et administrativt gebyr pa 300 euro. 
Refusjonsbelop pa under 1000 euro etter fradrag av gebyret utbetales ikke. 

5 Oversikt over hovedlinjene i forslaget 
Refusjon av engangsavgfft ved utforsel av motorvogn blir en soknadsbasert ordning. Eier av 
motorvognen pa utforselstidspunktet vii vwre den som er soknadsberettiget. Det planlegges 
etablert et nettbasert elektronisk soknadssystem for innsending av soknad om refusjon. 

Refusjonsbelopet vii tilsvare det engangsavgiften yule utgjort ved forste gangs registrering 
av et tilsvarende kjoretoy pa utforselstidspunktet. Det legges altsa opp til den samme 
forholdsmessigheten og den samme bruksfradragstankegangen som ved forste gangs 
registering av bruktimportert motorvogn. 

Nedenfor gis en kortfattet oversikt over de viktigste avgrensninger og vilkar for refusjon som 
foreslas. Det enkelte vilkar er mer detaljert beskrevet i punkt 6. 

• Refusjonsordningen avgrenses til motorvogn som blir forste gangs registrert i Norge 
26. juni 2014 eller senere. 

• Refusjonsordningen avgrenses til motorvogn nyere enn 10 ár, dvs. at det det pa 
utforselstidspunktet ikke ma vwre mer enn 10 ár siden motorvognen forste gang ble 
registrert i Norge eller utlandet. 

• Det stiles minimumskrav til motorvognens kjorbarhet, dvs. at pa 
utforselstidspunktet ma motorvognen ha gyldig periodisk kjoretoykontroll (EU-
kontroll) og det ma ikke foreligge noen begjringer om avskilting av motorvognen. 

• Permanent registrering av den utforte motorvognen i utlandet ma dokumenteres for 
refusjonsbelopet kan utbetales. 

• Refusjonsbelopet kan under ingen omstendighet overstige den avgiften som er 
innbetalt for motorvognen. 

• Refusjonsbelop under en minimumsgrense pa kr 7500,- utbetales ikke. 
• Soknad om refusjon ma vre sluttfort og nodvendig dokumentasjon pa registrering i 

utlandet ma vwre mottatt av tollvesenet senest ett ar etter utforsel. 

6 De enkelte punktene i forslaget 

6.1 Soknadsprosedyren/saksgangen 
Refusjonsordningen legger opp til at det stilles krav om attestert utforselsdeklarasjon med 
understellsnummer i TVINN (Tollvesenets Informasjonssystem med Nringslivet) attestert 
av tollvesenet eller befrakter, som relevant dokumentasjon pa utforsel av kjoretoyet og pa 
tidspunkt for utforsel. 
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Man viii sã fall knytte refusjonsordningen til eksisterende regelverk og eksisterende 
systemer og prosedyrer for vareforsel, noe som fremstar som naturlig. Dagens praksis pa 
vareforselsomradet er at det alltid skal fremlegges attestert utforselsdeklarasjon ved soknad 
om refusjon pa grunn av utforsel. 

Det legges opp til en elektronisk soknadsprosess der bade soknadsskjema og pakrevd 
dokumentasjon skal kunne overtimes elektronisk til tollvesenet. Mottatt soknad rutes til 
aktuell tollregion for behandling. Tollregionen vurderer om vilkarene for refusjon er tilstede 
og innvilger eller eventuelt avslar soknaden. Regionens avgjorelse vil vxre et enkeltvedtak 
som pa ordinxr mate i trad med forvaltningslovens bestemmelser kan paklages til Toll- og 
avgiftsdirektoratet. 

Skjematisk kan soknads- og behandlingsprosessen fremstilles slik: 

Refusjon av engangsavgift ved eksport 
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6.2 Beregning av refusjonsbelopet 
Det grunnleggende utgangspunktet for beregningen av refusjonsbelopet er at refusjonen skal 
tilsvare den avgiften som vine palopt ved forste gangs registrering av et tilsvarende kjoretoy 
pa utforselstidspunktet. Dette er for ovrig det samme utgangspunkt for beregningen som i 
Danmark og Finland. 

Nar refusjonen beregnes pa bakgrunn av gjeldende avgiftssatser vil det ikke tas direkte 
hensyn til hvilken avgift som pale') ved forste gangs registrering. Dette vil gi seg utslag i at 
avgif ten totalt og/eller fordelingen mellom de ertkelte komponenter i avgif ten vil kunne ha 
endret seg (sett bort fra bruksfradraget) siden forste gangs registrering. Endringer i 
avgiftssatser my. ma imidlertid forventes a gi seg utslag i markedssituasjonen for brukte 
kjoretoy pa det norske markedet. Det legges derfor til grunn at bruk av dagens avgiftssatser 
gir den mest korrekte beregning av gjenvaerende engangsavgift for det enkelte kjoretoy. 
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Forslaget innebrer at bruksfradraget ved eksport av motorvogner beregnes pa samme mate 
og med samme presisjon som ved forste gangs registrering. Hovedregelen vil ywre at 
bruksfradraget beregnes i henhold til tabellen i engangsavgiftsforskriften § 3-3 basert pa 
motorvognens alder. Alternativt vil det foreligge den samme muligheten til a velge 
alternativ beregning av bruksfradraget som ved forste gangs registrering, jf. samme forskrift 
§ 3-4. I henhold til denne bestemmelsen fastsettes bruksfradraget gjennom a beregne et 
forholdstall mellom inflasjonsjustert historisk nybilpris og verdi som brukt basert pa 
tilgjengelige oversikter over bruktbilpriser pa det norske markedet. 

Direktoratet erkjenner at bruk av dagens avgfftssatser og de samme metoder for fastsettelse 
av bruksfradraget ved eksport som ved forste gangs registrering, vil medfore en 
speilvendingseffekt som vil kunne ha uonskede effekter for eksempel ved a kunne gi et 
incentiv til a eksportere kjoretoy i darlig teknisk stand og med lay verdi, men med relativt 
sett hoy restavgift beregnet etter satser pa utforselstidspunktet. 

Vi vurderer imidlertid at den foreslatte beregningsmate er den som i storst grad sikrer 
avgiftsmessig symmetri mellom import/registrering og eksport av brukte motorvogner, 
hvilket vurderes a ywre i overensstemmelse med E0S-avtalens bestemmelser. 

De uonskede effektene ay en slik speilvending er forsokt motvirket gjennom de avgrensinger 
og vi1kar som legges inn i ordningen i form ay blant annet krav til gyldig periodisk 
kjoretoykontroll, aldersgrense, minimumsbelop og krav om permanent registrering i 
utlandet. 

6.3 Avgrense til motorvogner forste gangs registrert i Norge 26. juni 2014 eller senere 
Ordningen er tenkt gjort gjeldende for motorvogner som for fremtiden blir forste gangs 
registrert i Norge, og gis ikke tilbakevirkende kraft for eksisterende kjoretoybestand. 

I utgangspunktet ville det vrt nwrliggende a avgrense ordningen til motorvogner som blir 
forste gangs registrert i Norge etter at refusjonsordningen tier i kraft, altsa fra og med 1. 
januar 2015. En silk tilnrming vil imidlertid kunne ha uheldige innlasingseffekter, for 
eksempel ved at kjop/registrering utsettes i pavente ay nye regler. Det foreslas saledes at 
refusjonsordni_ngen skal omfatte motorvogner forste gangs registrert i Norge fra og med at 
forslaget sendes pa herring, altsa for motorvogner registrert forste gang i Norge 26. juni 2014 
eller senere. 

6.4 Aldersgrense 
Det foreslas at ref-usjonsordningen avgrenses til a omfatte motorvogner som er 10 as eller 
nyere. 

Som begrunnelse for dette forslaget kan anfores flere forhold: 

• Det vil vaere stone variasjon og mer usikkerhet ved beregning av verdifall pa eldre 
kjoretoy, noe som vanskeliggjor fastsetting ay riktig bruksfradrag og mest mulig 
korrekt refusjonsbelop. 

• Miljomessige og trafikksikkerhetsmessige hensyn kan tale mot a innfore ordninger 
som gjor det mer okonomisk attraktivt a eksportere eldre kjoretoy. 
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• En avgrensning i forhold til refusjon ved eksport av eldre motorvogner vurderes a 
vre et hensiktsmessig virkemiddel for a motvirke at en refusjonsordning blir et 
ekstra incitament for spekulasjon og avgiftsmessig tilpasning, for eksempel ved 
oppkjop og eksport av eldre kjoretoy til land bade i og utenfor EOS. 

6.5 Krav til kjorbarhet 
For a bidra til a sikre at kun reelt sett brukbare motorvogner er gjenstand for refusjon av 
engangsavgift foreslas det a stille folgende minimumskrav til motorvognen: 

• Det ma foreligge gyldig periodisk kjoretoykontroll (EU-kontroll) pa tidspunktet for 
utforsel. 

• Det ma ikke vre registrert noen begjwring om avskilting av kjoretoyet i 
motorvognregisteret (Autosys) pa utforselstidspunktet. Aktuelle hjemmelsgrunnlag 
for avskilting vii vane skattebetalingsloven § 1441 i tilfelle skyldig avgift eller 
vegtrafikkloven § 36 i tilfelle blant annet tekniske mangler. 

Ved a oppstille disse kravene vil en blant annet sikre utestaende avgiftskrav pa motorvognen 
og motvirke at det ytes refusjon ved eksport av motorvogner med alvorlige tekniske 
mangler. Av hensyn til en mest mulig praktisk og effektiv saksbehandling foreslas det ikke 
differensiere basert pa den underliggende arsaken til avskiltingsbegjringen. 

6.6 Eventuell avregistrering i Norge for eksport og krav om permanent registrering i 
utlandet 
Direktoratet har vurdert hvorvidt det skal oppstilles et krav om at motorvognen ma 
avregistreres i Norge for utforsel. Sett i lys av de ovrige vilkar som stilles har en imidlertid 
ikke vurdert dette som et absolutt nodvendig vilkar. Ved at man ikke stiller et ufravikelig 
krav om avregistrering i Norge allerede for utforsel lettes ogsa selve uttransporteringen av 
motorvognen dersom denne skal kjores til bestemmelsesstedet. 

Det er imidlertid ingenting i veien for at motorvognen avregistreres pa ordinwr mate ved 
irmlevering av kjennemerker til trafikkstasjonen for utforsel dersom det er onskelig. Av 
hensyn blant annet til den norske arsavgiften vii det uansett vre i eierens interesse 
besorge avregistrering i Norge snarest mulig etter utforsel selv om motorvognen kjores ut av 
Norge pasatt de ordinre norske kjennemerkene. 

Forslaget om at motorvognen ma vre permanent registrert i utlandet vii uansett gjore det 
pakrevet 5 besorge avregistrering i Norge for refusjonssoknaden kan ferdigbehandles og 
refusjonsbelopet utbetales. 

Registreringen i utlandet ma dokumenteres med offisielle registreringsdokumenter eller med 
bekreftelse fra vedkommende lands registreringsmyndighet for soknaden kan sluttbehandles 
og refusjonsbelopet utbetales. I de tilfeller der Statens vegvesen mottar underretning fra 
registreringsmyndigheter i andre EOS-stater om registrering, jf. direktiv 1999/37/EF, silk at 
motorvognregisteret oppdateres med ny status, kan dette utgjore tilstrekkelig 
dokumentasjon. Dog vii det i utgangspunktet vre sokerens ansvar a fremlegge nodvendig 
dokumentasjon, mens det a stotte seg pa europeiske vegmyndigheters utveksling av 
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registreringsinformasjon kan tjene som et supplement i de tilfeller der silk informasjon er 
tilgjengelig. 

Det presiseres at i tillegg til de vilkar som stilles i avgiftsmessig sammenheng for A vane 
berettiget til refusjon vii eier av motorvognen matte forholde seg til de regler for registrering 
av kjoretoy som folger av vegmyndighetenes regelverk, jf. for eksempel forskrift om bruk av 
kjoretoy § 2-12 tredje ledd om avregistrering av kjoretoy som utfores fra Norge. I denne 
sammenheng skal man ogsa vre klar over at de dokumentasjonskrav som vii bli stilt i 
avgiftsmessig sammenheng i forbindelse med en soknad om refusjon ikke nodvendigyis 
alltid vii were fullt ut sammenfallende med de dokumentasjonskrav som Statens vegvesen 
kan tenkes A stille i forbindelse med en registreringshandling. 

6.7 Hvem er berettiget til refusjon? 
Berettiget til refusjon vii vre eier av motorvognen pa utforselstidspunktet. Eier kan bade 
vre en privatperson eller en juridisk person. Det folger forutsetningsvis at den som er eier 
pa utforselstidspunktet og som far utbetalt refusjonsbelopet kan vre en annen enn den 
melder/eier som opprinnelig betalte engangsavgift ved forste gangs registrering av 
motorvognen. 

I de fleste tilfeller vii eier/refusjonsberettiget vxre motorvognens registrerte eier i det norske 
motorvognregisteret, eventuelt vane angitt som eier i henhold til fullstendig utfylt 
salgsmelding. I unntakstilfeller der eierskap ikke kan dokumenteres gjennom 
motorvognregisteret, ma eierforholdene dokumenteres pa annen mate, for eksempel ved 
fremleggelse av kjopekontrakt eller lignende. 

6.8 Minimumsbelop 
Det foreslas a innfore et minimumsbelop for refusjon pa kr 7500,-. Beregnet refusjon under 
dette belopet utbetales ikke. Et minimumsbelop av denne storrelse er for ovrig pa linje med 
minimumsbelopet i den finske refusjonsordningen og det «minstefradrap som trekkes fra i 
den danske ordningen. 

En silk nedre grense begrunnes blant annet med at av hensyn til en mest mulig effektiv og 
lite ressurskrevende saksbehandling er det onskelig A unngA et stort antall soknader med 
forholdsvis sma refusjonsbelop i den enkelte sak. 

Et minimumsbelop vii ogsa, sammen med de ovrige vilkar, vre et virkemiddel for A 
motvirke at en ref-usjonsordning kan utnyttes til oppkjop og eksport av stone antall eldre 
kjoretoy med lay markedsverdi og lay restavgift pr. kjoretoy. 

6.9 Eventuell gjeninnforsel og fly registrering i Norge 
Dersom en motorvogn som det er utbetalt refusjon av engangsavgift for blir hentet tilbake til 
Norge og igjen skal registreres her, ma det svares ny engangsavgift som for en tilsvarende 
bruktimportert motorvogn som skal forste gangs registreres i Norge. 

6.10 Avgiftsmessig statusendring eller endring i avgiftsmessig grunnlag 
Dersom en motorvogn etter forste gangs registrering er gjenstand for avgiftsmessig 
statusendring eller endring i avgiftsmessig grunnlag i henhold til engangsavgiftsforskriften 
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kapittel 5, og tillegg i engangsavgiften er betalt, beregnes refusjonsbelopet ut fra den 
avgiftsgruppe motorvognen er hjemmehorende i eller det avgiftsmessige grunnlag som 
foreligger pa utforselstidspurddet. 

6.11 Motorvogner med smrlige fritak/lettelser i avgiften 
En srlig problemstilling knytter seg til de motorvogner som er gjenstand for lettelser/fritak 
i engangsavgiften og som er swrlig regulert i engangsavgiftsforskriften kapittel 4 med 
hensyn til blant annet adgang til omregistrering/«bruksendring», klausultid og 
forholdsmessig irmbetaling av avgift. 

Direktoratet legger i utgangspunktet opp til at den ordinre hovedregel for beregning av 
refusjonsbelopet skal gjelde ogsa for disse kjoretoyene. Refusjonsbelopet skal tilsvare det 
avgiften ville blitt ved forste gangs registering av et tilsvarende kjoretoy pa 
utforselstidspunktet. Ved for eksempel eksport etter utlopet av trearsperioden av en drosje 
avgiftsbelagt i avgiftsgruppe H skal refusjonsbelopet beregnes i avgiftsgruppe H. Ved 
eksport etter utlopet av klausultiden av et kjoretoy som var fritatt for engangsavgift ved 
forste gangs registrering vii det ikke v.re aktuelt med refusjon ved senere eksport. 

En sxrlig problemstilling reiser seg i forhold til de kjoretoy der det er foretatt en 
forholdsmessig innbetaling av avgift i lopet av klausultiden. 

Av blant annet administrative og kontrollmessige hensyn, hensynet til a motvirke uonsket 
tilpasning og hensynet til en mest mulig enkel og oversiktlig ordning, foreslar ikke 
direktoratet noen sxrordninger for dette relativt lille antallet kjoretoy. Det betyr i praksis at 
for motorvogner som nevnt i forskrift om engangsavgift § 4-1 - § 4-7, skal refusjonsbelopet 
tilsvare det avgiften vine blitt ved forste gangs registering av et tilsvarende kjoretoy med de 
samme lettelser i engangsavgiften pa utforselstidspunktet. Dette gjelder selv om det er betalt 
inn noe avgift i lopet av klausultiden. 

6.12 Motorvogner som ikke er registrert i Norge, men hvor avgiftsplikt er oppstatt 
Refusjonsordningen omfatter i utgangspunktet motorvogner som har v.rt gjenstand for 
forste gangs registering i Norge. 

Plikten til a betale engangsavgift kan imidlertid ogsa oppsta nar motorvogn som (enna) ikke 
er registert i Norge urettmessig tas i bruk, jf. Stortingets avgiftsvedtak om engangsavgift § 1 
forste ledd bokstav b. Direktoratet vurderer at ogsa disse tiffellene bor omfattes av 
muligheten til a soke refusjon av engangsavgift ved utforsel av motorvognen uten at denne 
nodvendigvis forst ma registreres i Norge. Det samme proporsjonalitetsprinsipp hvor det i 
praksis betales engangsavgift for det tidsrom motorvognen har vrt brukt i Norge legges 
dermed til grunn for disse kjoretoyene som for norskregistrerte kjoretoy. Pa linje med at 
ordningen ikke gis tilbakevirkende kraft for norskregistrerte kjoretoy foreslas 
refusjonsadgangen avgrenset til de tilfeller der avgiftsplikten anses oppstatt 26. juni 2014 
eller senere. 

6.13 Avgrensing av hvor lang tid etter utforsel det kan sokes om refusj on 
Av hensyn til blant annet effektivitet i saksbehandlingen og behovet for a a avsluttet saker, 
og for a legge et visst press pa den som soker refusjon til a m sluttfort registrering i utlandet 
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og sende inn dokumentasjon pa dette, foreslas det at det i regelverket settes en tidsmessig 
grense for hvor lang lid det kan g5 fra utforsel og til endelig soknad om refusjon med all 
nodvendig dokumentasjon ma foreligge. I forslaget er denne tidsrammen satt til ett 5.r. Dette 
er for ovrig i tad med etablerte frister pa utforselssiden, hvor et eventuelt krav om refusjon 
ma veere mottatt av tollvesenet senest ett ar etter gjenutforselen av varen, jf. for eksempel 
tolloven § 11-2 tredje ledd. 

7 Okonomiske og administrative konsekvenser 

7.1 Konsekvenser for tollvesenet 

7.1.1 Systemmessige konsekvenser 

7.1.1.1 Utviklingskostnader AFS my. 
En ordning med refusjon av engangsavgift ved eksport vii kreve implementering av 
nodvendig systemstotte i tollvesenets avgiftsfastsettelsessystem (AFS). 

Kostnader til etablering av noclvendig systemstotte er estimert til mellom 1,2 og 2,2 millioner 
kroner avhengig av graden av automatisering i den konkrete losning som velges. 

Det viii tillegg vwre behov for visse tilpasninger i tollvesenets reskontrosystem. Disse antas 
imidlertid p5 det navwrende tidspunkt 5 vwre av et mindre omfang. 

7.1.1.2 Kalkulator pa toll.no  
Tilsvarende de kalkulatorer som i dag tilbys publikum pa tollvesenets internettsider for 
beregming av avgift ved forste gangs registrer-ing av bruktimportert kjoretoy og ved 
avgiftsmessig statusendring, planlegges det utviklet en kalkulator der publikum kan regne 
ut hva refusjonsbelopet ville Hitt ved eksport av en bestemt motorvogn. 

Kostnadene til etablering av en slik tjeneste estimeres til mellom 170.000 og 200.000 kroner 
og driftskostnader til ca. 20.000 kroner arlig. 

7.1.1.3 Elektronisk soknadssystem 
Direktoratet legger opp til at det etableres et elektronisk soknadssystem der soknadsskjema 
gjores tilgjengelig for publikum og kan sendes inn elektronisk. 

Det estimeres at utviklingen av et slikt soknadssystem vil utgjore en engangskostnad p5 
ca. 500.000 kroner. I tillegg kommer Ate driftskostnader med ca. 20-40.000 kroner pr. 
ar. 

7.1.3 Ressursbehov 
Ressursbruk ved behandling av refusjonssoknad kan forsiktig anslas til 2 timeverk pr. 
soknad for tollvesenet under forutsetning av at all nodvendig dokumentasjon foreligger og 
fullt utviklet systemstotte. 
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Det vii knytte seg betydelig usikkerhet til hvor mange refusjonssoknader som kan forventes. 
Det ma ogsa antas at antall soknader vii kunne variere sterkt over tid avhengig av 
markedssituasjonen for brukte kjoretoy i Norge og i aktuelle eksportland. 

Men gitt de forutsetninger og avgrensinger som dette forslaget bygger pa, antas det at 
ordningen vii fa et relativt begrenset omfang forste aret for deretter a oke jevnt for hvert ar, 
etterhvert som en okende andel av motorvognparken blir omfattet av ordningen. 

Antall soknader estimeres saledes til ca. 200-300 forste aret (2015) med en arlig okning pa ca. 
200-300 soknader deretter. 

Det ma imidlertid understrekes at det knytter seg usikkerhet til dette anslaget. 

Vi imateser for ovrig innspill i horingsrunden med hensyn til forventet omfang av bruken av 
en silk refusjonsordning. 

7.2 Provenykonsekvenser 
Som nevnt ovenfor knytter det seg usikkerhet til hvilket omfang en slik refusjonsordning vii 
fa bade pa kort og lang sikt. Det er saledes vanskelig a foreta noen sikre anslag av 
provenykonsekvensene av ordningen. Finansdepartementet har fatt Proba samfunnsanalyse 
til a gjennomfore analyser av blant annet verdifallet for ulike kjoretoy og virkninger pa 
statens inntekter av en refusjonsordning ved eksport av kjoretoy. Rapporten er tilgjengelig 
pa departementet sine nettsider pa linken nedenfor: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/rapporter  planer/rapporter/2014/Refusjon-av-
engangsavgift-ved-eksport-av-bruktbil.html?id=764344  

Rapporten viser blant annet at det er store variasjoner i verdifallet for biler. Alder er den 
viktigste forklaringsfaktoren. Dagens bruksfradrag som benyttes ved beregning av 
engangsavgift for import av biler, og foreslas benyttet ved eksport, stemmer relativt godt 
overens med verdifallet. En refusjonsordning kan likevel gjore det lonnsomt a eksportere en 
del biler fra Norge. Det skyldes at en del biler har vesentlig hoyere verdifall enn 
gjennomsnittet. Det kan veere pa grunn av eksempelvis lang kjorelengde, darligere 
vedlikehold, skader my. I rapporten er det forutsatt at antallet biler i Norge ikke pavirkes 
av refusjonsordningen, det vii si at eksport av en bil tilsvares av import av en annen bil. 
Dette begrenser netto provenytap for staten. 

Flere av beregningene i rapporten av provenytap ved en refusjonsordning er ikke direkte 
relevante for ordningen som foreslas i dette horingsnotatet. Det skyldes at forslaget til 
ordning ikke gjores gjeldende for eksisterende bilpark, og det tar dermed tid for 
provenytapet fases inn. Videre har det vrt vesentlige endringer i engangsavgiften de siste 
arene med storre vektlegging av CO2-utslipp, som vine gjort det spesielt lonnsomt 
eksportere eldre biler med hoye utslipp. Det mest realistiske anslaget pa provenytap i 
rapporten kan derfor vre omtalen i rapportens avsnitt 6.3. Her blir virkningen ay 
variasjoner i verdifallet for biler er rendyrket, det vil si at dette kan vxre et relevant 
alternativ dersom det ikke gjores endringer i engangsavgiften annet enn generell 
prisjustering framover. Dette alternativet kan indikere et arlig netto provenytap pa i 
storrelsesorden 400 mill. kroner nar ordningen er fullt innfaset. Her er det blant annet 
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ikke tatt hensyn til den foreslatte aldersbegrensningen pa 10 hr for a fã refundert avgift, 
noe som kan redusere provenytapet. De forste arene etter innforingen av ordningen blir 
provenytapet vesentlig mindre. Det forste aret, det vii si i 2015, kan netto provenytap 
anslas til i storrelsesorden ti millioner kroner. Utbetaling av refusjon kan bli hoyere enn ti 
millioner kroner, men det forutsettes at eksporterte biler erstattes av import av en annen 
bil. Det minnes imidlertid om at det knytter seg stor usikkerhet til anslagene. 

8 Forslag til regelverksendringer 

Refusjonsordningen foreslas regulert gjennom nye bestemmelser i Finansdepartementets 
forskrift av 19. mars 2001 om engangsavgift ph motorvogner. 

Forskriftsbestemmelsene vii bli hjemlet i en egen ny bestemmelse i Stortingets vedtak om 
engangsavgift my. 

Folgende nye bestemmelser foreslas shledes i Finansdepartementets forskrfft av 19. mars 
2011 om engangsavgift ph motorvogner gjennom tilfoyelsen ay et nytt kapittel VII: 

Kap VII. Refusjon av engangsavgift ved eks port av motorvogn 

§ 7-1 Refusjon av engangsavgift 
Dersom motorvogn som er forste gangs registrert i Norge 26. juni 2014 eller senere utfores til 
utlandet gis det etter soknad refusjon av engangsavgift herunder vralcpantavgift. 
Det kan ogsa etter soknad gis refusjon ved utforsel av motorvogn som ikke har vxrt registrert i Norge, 
men hvor avgiftsplikt i henhold til Stortingets vedtak om engangsavgift pa motorvogner my. § Ti 
bokstav b er oppstatt 26. juni 2014 eller senere. 

§ 7-2 Beregning av refusjonsbelopet 
Refusjonsbelopet skal tilsvare det engangsavgiften herunder vrakpantavgift vine utgjort ved forste 
gangs registrering ay en tilsvarende motorvogn pa tidspunktet for utforsel. 
Bestemmelsene om bruksfradrag i §§ 3-3 og 3-4 gjelder tilsvarende ved beregning av refusjonsbelopet. 
Det gis refusjon i samme avgiftsgruppe som det er betalt avgift i ved forste gangs registrering, 
even tuelt den avgiftsgruppe motorvognen etter forste gangs registrering er avgiftsmessig statusendret 
til i henhold til reglene i kapittel V. For motorvogner som nevnt i §§ 4-1 — 4-7 kan ikke 
refusjonsbelopet utgjore mer enn det avgiften yule utgjort ved forste gangs registrering av en 
tilsvarende motorvogn med de samme fritak/lettelser i avgiften pa utforselstidspunktet. 
Refusjonsbelopet kan under ingen omstendighet utgjore et hoyere belop enn den avgift som ble betalt 
ved forste gangs registrering i Norge, eventuelt tillagt den avgift som er betalt ved senere endring i 
avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag i henhold til reglene i kapittel V. 
Refusjonsbelop under lcr 7500,- utbetales ikke. 

§ 7-3 Vilkar for refusjon 
Det ma pa utforselstidspunktet ikke vxre mer enn 10 ár siden tidspunktet for forste gangs registrering 
av motorvognen. 

12 



Det gis ikke refusjon dersom motorvognen pa utforselstidspunktet er bestemt stanset (avskiltet) 
grunnet skyldig avgift eller med hjemmel i vegmyndighetenes regelverk. 
Det ma pa utforselstidspunktet foreligge gyldig periodisk kjoretoykontroll (EU-kontroll). 
Endelig soknad om refusjon og all nodvendig dokumentasjon ma vxre mottatt av avgiftsmyndighetene 
senest ett ar etter at motorvognen ble utfort. 
Dersom en motorvogn som det er utbetalt refusjon for gjeninnfores og igjen skal registreres i Norge, 
ma det svares ny engangsavgift etter de regler og satser som gjelder pa tidspunktet for ny registrering 
i Norge. 

§ 7-4 Krav til dokumentasjon 
Utforsel av motorvognen ma dokumenteres ved attestert utforselsdeklarasjon. Ved beregning av 
refusjonsbelopet skal dato for utforselsdeklarasjon legges til grunn. 
Refusjonsbelopet kan ikke utbetales for det er dokumentert at motorvognen er avregistrert i Norge og 
permanent registrert i utlandet. Registrering i utlandet ma dokumenteres med offisielle 
registreringsdokumenter eller med bekreftelse fra vedkommende lands registreringsmyndighet, 
eventuelt ved melding fra utenlandsk registreringsmyndighet til det norske motorvognregisteret. 

§ 7-5 Berettiget til refusjon 
Berettiget til refusjon er eier av motorvognen pa utforselstidspunktet. Berettiget til refusjon etter § 7-1 
andre ledd er den som er ansvarlig for avgiften. 

Forskriftens navwrende kapittel VII blir nytt kapittel VIII (§§ 7-1 — 7-8 blir ny §§ 8-1 — 8-8) og 
na.vrende kapittel VIII blir nytt kapittel IX (§§ 8-1 — 8-5 blir ny §§ 9-1 — 9-5). 
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