1. Innledning
Med virkning fra 1. september 2010 ble CO2-avgiften pa mineralske produkter utvidet til
omfatte naturgass og LPG. Enkelte typer bruk er fritatt for avgift (visse kraftintensive
prosesser og veksthusnwringen) eller har lay sats (industri og bergverk).
I utgangspunktet ma gassen leveres fra registrert virksomhet for at det skal gis fritak fra
avgiften eller redusert avgiftssats. Dette vilkaret er imidlertid fraveket gjennom forvaltningspraksis ved den sakalte etteroppgjorsordningen. Ordningen innebxrer at en virksomhet som er
registrert etter reglene i sxravgiftsforslcriften § 5-1 eller § 5-2 selger gassen med full avgift til
forhandler eller grossist (heretter hovedsakelig «forhandler»), som sá selger gassen uten avgift
eller med redusert sats til berettiget bruker. I forbindelse med salget ma forhandler innhente
dokumentasjon pa at bruker oppfyller vilkarene for fritak eller redusert sats. Deretter foretas
det et etteroppgjor mellom forhandler og den registrerte virksomheten slik at forhandler
krediteres avgift. Denne etteroppgjorsordningen foreslas kodifisert. Forslagene medforer
endringer i forslcrift 11. desember 2001 nr. 1451 om swravgifter (seeravgiftsforskriften)
kapittel 3-6.
Det har vwrt vurdert om man i stedet for etteroppgjorsordningen skal apne for registrering av
forhandlere slik at disse kan levere gass uten avgift eller med redusert sats. Registreringsadgang for forhandlere vii imidlertid ikke nodvendigyis medfore at den enkelte forhandler kan
registreres, fordi registrering forutsetter at virksomheten har et godkjent lokale. Det er heller
ikke gift at alle forhandlere onsker a registrere seg, da registrering medforer forpliktelser med
hensyn til lager, regnskap og kontroll. Registreringsadgang for forhandlere er heller ikke
onskelig i et avgiftsforvaltningsperspektiv, da dette vii medfore flere kontrollobjekter og
dermed okt behov for ressurser til kontroll. Pa denne bakgrunn er det ikke apnet for a
registrere forhandlere.
Et annet alternativ hadde vxrt a gi sluttbruker anledning til A soke om refusjon direkte fra
registrert virksomhet nar gassen er kjopt av forhandler. En slik hjemmel vine vxre i strid med
skattebetalingsloven § 10-1 annet ledd, som setter forbud mot overdragelse av Icrav pa tilbakebetaling av skatt og avgift.

2. Bakgrunn og gjeldende rett
Det skal betales CO2-avgift pa naturgass og LPG. Med naturgass forstas gass som bestar av
mineralsk metan, etan, propan, butan, pentan og nafta o.l. LPG er en gass bestaende av propan
eller butan, eller blanding av disse. Avgiftsplikten omfatter ikke biogass.
For 2013 er de generelle avgiftssatsene Icr 0,46 per standardlcubildcmeter naturgass og kr 0,68
per kg LPG. For enkelte anvendelser, blant annet for gass som benyttes i forbindelse med
selve produksjonsprosessen i industri og bergverk, er avgiftssatsene redusert, jf. Stortingets
vedtak om CO2-avgift § 1 annet ledd og swravgiftsforskriften § 3-6-7. Videre er gass som
benyttes til kjemisk reduksjon eller elelctrolyse og metallurgiske og mineralogiske prosesser,
samt til veksthusnxringen fritatt for avgift, jf. stortingsvedtaket § 5 forste ledd bokstav a og b
og sxravgiftsforskriften § 3-6-8 og § 3-6-9. Det er ogsa enkelte andre avgiftsfritak, men disse
omtales ikke her da de ikke har betydning for de forslcriftsendringene som foreslas.

Virksomheter som er registrert etter bestemmelsene i swravgiftsforskriften § 5-1 eller § 5-2
kan levere gass med redusert sats eller uten avgift direkte til den berettigede brukeren, jf.
forskriften § 3-6-7 femte ledd, § 3-6-8 annet ledd og § 3-6-9 annet ledd. Vilkkene for silk
levering er at den registrerte virksomheten mottar en erklwring fra brukeren der det framgar
hva gassen skal benyttes til, samt mengde gass. For levering til industri og bergverk skal den
registrerte virksomheten i tillegg motta en bekreftelse pa at brukeren er registrert i berettiget
nxringsundergruppe (nxringskode) i Enhetsregisteret.
Det er kun produsenter som er registreringspliktige for CO2-avgift pa naturgass og LPG.
Importorer har adgang til a registrere seg. Registrerte virksomheter skal som hovedregel
beregne avgift ved videresalg. Forhandlere vil ikke vwre registrert og er avhengige av a kjope
gass av registrerte virksomheter for a kunne selge til sine kunder. Registrert virksomhet som
selger gass til forhandler skal fakturere forhandleren med full avgift.
Registrert virksomhet som selger gass til sluttbruker kan fakturere sluttbruker uten avgift eller
med redusert sats. En stor del av salget av gass til sluttbruker skjer fra forhandler. De
registrerte og ikke-registrerte virksomhetene konkurrerer folgelig i samme marked, og en
manglende refusjonsordning for de ikke-registrerte virksomhetene vil kunne vri konkurransen
pa gassmarkedet.
PA denne bakgrunn er det etablert en ulovfestet ordning der forhandler som selger gass med
redusert avgift til sluttbruker som oppfyller vilkarene i saf. § 3-6-7, § 3-6-8 og § 3-6-9, kan fa
refundert avgift fra den registrerte virksomheten. Det som kan kreves refundert er differansen
mellom full avgift og redusert sats eller fullt fritak. Det er en forutsetning for ordningen at
sluttbruker leverer samme dokumentasj on som hvis selger var en registrert virksomhet.
Forhandler plikter a oppbevare dokumentasjonen i ti dr.
Refusjonen gjennomfores ved at forhandler foretar et etteroppgjor med den registrerte
virksomheten. Etteroppgjor kan ikke heves oftere enn en gang per mined, og skjer ved at
forhandleren legger fram en erklwring som viser den totale mengde gass som er levert med
redusert sats eller uten avgift. Erklxringen skal av konkurransehensyn ikke inneholde
opplysninger om mottaker av gassen. Dersom det er mer enn ett forhandlerledd, skal hvert
ledd avgi erklzering til sin leverandor. Mottaker av erklxringen plikter a oppbevare denne.
Den registrerte virksomheten krediterer deretter forhandleren for differansen mellom full sats
og redusert sats eller fritak. Den registrerte virksomheten kan trekke fra belopet i neste
avgiftsoppgave. Forhandler behover ikke a foreta en forholdsmessig fordeling av
oppgjorskravet nâr han kjoper gass fra flere registrerte virksomheter. Forhandleren kan altsa
velge overfor hvem kravet skal rettes, forutsatt at kravet ikke knytter seg til stone mengder
gass enn det som er mottatt fra den aktuelle registrerte virksomhet.
3. Direktoratets vurderinger og forslag

Etteroppgjorsordningen har eksistert i omkring to ar og har etter avgiftsmyndighetenes
oppfatning fungert tilfredsstillende. I denne toksperioden har registrerte virksomheter trukket
ifra folgende avgiftsbelop i avgiftsoppgavene:

Gasstype
LPG
LPG
LPG
Naturgass
Naturgass
Naturgass

Fritak
Bergverk/industri
Kraftintensive prosesser
Veksthusnzeringen
Bergverk/industri
Kraftintensive prosesser
Veksthusnxringen

Avgiftsbelop i
kroner
27 345 360
13 223 935
94 796
14 144 037
0
0

Mengde gass
41 425 419 kg
19 737 217 kg
145 840 kg
35 876 216 Sm3
0 Sm3
0 Sm3

Sxravgiftsforskriften gir hjemmel til a kontrollere bade registrerte avgiftspliktige og
forhandlere, jf. sxravgiftsforskriften § 5-9 tredje ledd. Det er ikke avdekket feil knyttet til
etteroppgj orsordningen.
Pa denne bakgrunn foreslas at ordningen slik den er beslcrevet i punkt 2, kodifiseres i
sxravgiftsforskriften § 3-6-7 (industri og bergverk), § 3-6-8 (visse kraftintensive prosesser),
§ 3-6-9 (veksthusnaeringen) og fly § 3-6-12 om kreditering av avgift. Det foreslas saledes at
ikke-registrert virksomhet kan levere gassen til sluttbruker avgiftsfritt eller med redusert sats.
Med ikke-registrert virksomhet menes enhver juridisk person som forhandler naturgass eller
LPG, og som ikke er registrert hos Toll- og avgiftsetaten for CO2-avgift pa naturgass og LPG
etter reglene i sxravgiftsforskriften § 5-1 og § 5-2. Med leverandor menes den juridiske
personen som den ikke-registrerte virksomheten har kjopt gassen ay.
Videre foreslas at den ikke-registrerte virksomheten ma vwre fakturert
for avgift av en registrert virksomhet eller en annen ikke-registrert virksomhet.
Den ikke-registrerte virksomheten kan kreve avgiftsbelopet kreditert fra sin leverandor. Med
kreditert menes tilbakebetalt eller refundert. Dersom den ikke-registrerte virksomheten har
flere leverandorer, kan vedkommende velge hvilken leverandor belopet skal heves fra,
forutsatt at det ikke overstiger faktisk kjopt mengde gass eller faktisk fakturert avgiftsbelop.
Det er kun det avgiftsbelopet som er fakturert for den aktuelle gassen, som kan kreves
kreditert. Det er ikke hjemmel for a kreve renter.
Krav om kreditering kan framsettes manedlig. Dette gjelder mellom de enkelte ledd og
overfor registrert virksomhet. Krav om kreditering kan framsettes sjeldnere, men med de
begrensninger foreldelsesreglene setter. Foreldelsesfristens utgangspunkt vil va2re forfallsdato
for krediteringen, jfr. foreldelsesloven § 3.
Det er et vilkar for kreditering at den ikke-registrerte virksomheten leverer en erklxring til
leverandoren. Med erklxring menes et fysisk dokument hvor det framgar hvor stor andel av
gassen som er benyttet til bruk som er berettiget til fritak eller redusert sats. Erklxringen skal
bygge pa enkelterklxringene fra brukerne av gassen, men skal ikke inneholde informasjon om
den enkelte bruker. Dersom salg av gass skjer gjennom flere ledd, er det siste ledd (den som
selger gassen til bruker) som skal oppbevare enkelterklxringene fra bruker. De ovrige leddene
skal dokumentere sift krav pa kreditering ved hjelp av de samlede erklwringene fra
sisteleddsomsetteren. ficke-registrert virksomhet kan ikke avgi en generell (arlig) erklwring til
sin leverandor.
Erkleeringene fra brukerne om bruk av gassen skal oppbevares i ti ar. For industri og bergverk
skal ogsa bekreftelse pa nzeringsundergruppe oppbevares. Tiarsperioden leper fra tidspunktet

for avgivelse av erklxringen. Dette skaper konsistens i regelverket, da den registrerte
virksomheten etter forslaget plikter a oppbevare selve erklxringen i ti hr.
Dokumentasjonen skal oppbevares pa en slik mate at den kan kontrolleres. Dette innebwrer at
dokumentasjonen skal oppbevares med en slik systematikk og sikkerhet at den uten opphold
kan legges fram, utleveres eller oversendes til Toll- og avgiftsetaten. For ovrig vises til
sxravgiftsforskriften § 5-9 som gir Tollvesenet hjemmel til kontroll.
4. Okonomiske og administrative konsekvenser
Da etteroppgjorsordningen ble innfort la man til grunn at den ville kreve Ate ressurser til
kontroll. Toll- og avgiftsetatens kontroller kan ikke bare relies mot registrerte virksornheter og
sluttbrukere, men ma ogsa gjennomfores hos ikke-registrerte forhandlere. Gassleveransene ma
derfor folges gjennom alle ledd for a avgjore om opplysningene som framkommer pa
erklxringene er riktige. Dette (Ate ressursbehovet knyttet til kontroll vil matte opprettholdes
med kodifiseringen av ordningen.
Etteroppgjorsordningen innebxrer okte administrative kostnader for de registrerte
virksomheter og for forhandlerne, men er til fordel for de brukere som har krav pa fritak eller
redusert sats. Ordningen har allerede virket en god stund og en antar at kodifiseringen av
ordningen ikke innelmerer nye okte okonomiske og administrative kostnader.
5. Forslag til forskriftsendringer
Departementet foreslar folgende endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om
sxravgifter:
§ 3-6-7 forste, femte og nytt sjette ledd skal lyde:
(1) Ved levering av naturgass og LPG fra registrert eller ikke registrert virksomhet til
industri og bergverk skal det betales redusert sats.
-

(5) Levering av gass med redusert sats kan kun skje mot skriftlig bekreftelse pa at
bruker er registrert i berettiget nwringsundergruppe (naeringskode) i Enhetsregisteret, samt en
erklaering fra bruker om hvor stor andel av gassen som skal benyttes i forbindelse med
industriproduksjon eller bergverksdrift. Bruker kan avgi en generell erklxring om bruken som
gjelder i ett ãr. Bruker skal kunne sarmsynliggjore bruken. Den som avgir erklxringen er
ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Den som leverer gassen til bruker
skal oppbevare erklxringen i ti dr.
(6) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med full avgiftssats kan monedlig kreve
et fa differansen mellom full og redusert sats kreditert fra sin leverandor etter reglene i
§ 3-6-12.
§ 3-6-8 skal lyde:
§ 3- 6- 8 Fritak for gass brukt i visse kraftintensive prosesser
(1) Naturgass og LPG som leveres fra registrert eller ikke registrert virksomhet til bruk
-

i kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske eller mineralogiske prosesser er fritatt
for avgift.
(2) Levering av gass uten avgift kan kun skje mot en erklxring fra bruker, hvor det
framgAr hva gassen skal brukes til, samt mengde. Bruker kan avgi generell erklxring som
gjelder i ett dr. Den som avgir erklmringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og
fullstendige. Den som leverer gassen til bruker skal oppbevare erklwringen i ti dr.
(3) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift kan manedlig kreve a fa
avgiften kreditert fra sin leverandor etter reglene i § 3-6-12.
§ 3-6-9 skal lyde:
§ 3-6-9 Fritak for gass til veksthusnwringen
(1) Naturgass og LPG som leveres fra registrert eller ikke registrert virksomhet til bruk i
veksthusnxringen er fritatt for avgift.
(2) Levering av gass uten avgift kan kun skje mot en erklwring fra bruker hvor det
framgar hva gassen skal brukes til, samt mengde. Bruker kan avgi generell erklxring som
gjelder i ett tr. Den som avgir erklxringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og
fullstendige. Den som leverer gassen til bruker skal oppbevare erklwringen i ti dr.
(3) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift kan manedlig kreve a fa
avgiften kreditert fra sin leverandor etter reglene i § 3-6-12.
-

Ny § 3 6 12 skal lyde:
-

-

§ 3-6-12. Levering fra ikke-registrert virksomhet - kreditering av avgift
(1) Ikke-registrert virksomhet som har levert gass uten avgift eller med redusert sats etter
§ 3-6-7, § 3-6-8 eller § 3-6-9, kan kreve at leverandor krediterer avgiften. Den ikkeregistrerte virksomheten met avgi erklcering om mengde gass levert uten avgift eller med
redusert sats. Opplysninger om kundeforhold my. skal ikke ftamkomme av erkkEringen. Ikkeregistrert virksomhet skal oppbevare erklceringene fra bruker i ti ar etter at erklaringen er
avgitt. Det samme gjelder bekreftelse pa nceringsundergruppe, if § 3-6-7. Dokumentasjonen
ma oppbevares pa en slik mate at den kan kontrolleres. Leverandoren skal oppbevare
erklceringen i ti ar.
(2) Registrert virksomhet som har kreditert avgift kan fore denne til ftadrag i
avgiftsoppgaven. Det er et vilkar for ftadrag at virksomheten har mottatt erklcering og
eventuell bekreftelse pa nceringsundergruppe, fra den ikke-registrerte virksomhet
6. Ikrafttredelse
Det foreslas at endringene trer i kraft straks.

