
Velkommen til webinar!

Statsbudsjettet 2021 
Webinar
—
9. Oktober 2020



Agenda
—Personbeskatning

—Bedriftsbeskatning

—Kildeskatt på renter og royalty

—Bransjespesifike endringer

—Merverdiavgift og særavgifter



Personbeskatning

Webinar
—
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• Ansatte får kjøpe aksjer i arbeidsgiverselskapet til lavere pris enn markedspris

• Dagens regler; 20% rabatt og max fordel NOK 5 000 er skattefri hvis generell ordning

• Forslag Solberg-regjeringen;
- Skattefri rabatt økes til 25% og max NOK 7 500
- Kan få kjøpe aksjer verdt NOK 30 000 for NOK 22 500
- Aksjenes inngangsverdi skal være NOK 30 000 ved seinere gevinstberegning.

Aksjer i arbeidsforhold
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• Arveavgiftsplikten opphevet med virkning fom 1.1.2014.

• For dødsbo oppstått før 1.1.2014 foreligger fortsatt arveavgiftsplikt pga offentlig skifte 

• Få saker gjenstår

• Arveavgiftsplikten for «gamle dødsbo» oppheves fom 1. januar 2021 – dvs for krav på 
arveavgift som ikke har forfalt før 1. januar 2021.

Arveavgiftsplikten oppheves for «gamle» arvesaker
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• Primærbolig verdsettes til 25% av markedsverdi (Beregninger foretas årlig av SSB)

• Sekundærbolig 90%.

• Forslag fra Solberg – regjeringen;
- Primærbolig verdsettes med 75 % rabatt opp til markedsverdi NOK 15 000 000
og med 50% rabatt for markedsverdi over NOK 15 000 000.

- Sikkerhetsventil ved for høye verdier skal praktiseres slik at skatteverdien reduseres ned til
25% og 90% av dokumentert verdi basert på ekstern verdivurdering.

• Fritidsboliger foreslås å øke verdien med 20% for inntektsåret 2021.

• Maksimal sats for eiendomsskatt skal justeres ned til 4 promille (fra 5 promille)

Formue bolig og fritidseiendom + Eiendomsskatt
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• Renter på lån  til selskap beskattes i dag først med 22%. I tillegg beskattes rente som overstiger 
et visst nivå med ekstra 22% – og beskatningsgrunnlaget utgjør faktisk rente etter skatt 
(skattesats på alminnelig inntekt) som overstiger en bestemt skjerming.

• Solberg - regjeringen foreslår nå at ekstrabeskatningen skal justeres opp med faktoren 1,44 – på 
samme måte som for aksjeinntekt. Skattesatsen er fortsatt 22%, men reell skattebelastning blir i 
tillegg 31,68%.

Øket beskatning for rente på lån til aksjeselskap
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• Innslagspunktene for trinnskatt er justert opp med ca 2%. Videre er skattesatsen for de to 

laveste nivåene redusert med 0,2%

• Nettoskattesatsen fastholdes til 22%
• Trygdeavgiftssatsene fastholdes på samme nivå;

- Lønn; 8,2&
- Næringsinntekt; 11,4%
- Pensjonsinntekt; 5,1%

• Formueskattesatsen fastholdes til 0,85 % for skattepliktig formue over NOK 1 500 000 

(dobbelt for ektefeller)

• Formue i form av aksjer foreslås rabattert med 45% for 2021 (2020; 35% og 2019; 25%)

Skattesatser inntekt og formue + aksjerabatt
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Naturalytelser – skattefrie gaver

2 000 kr

Generell 
ordning

5 000 kr

Ikke krav om 
generell 
ordning

D
agens regler
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Hvem, hva, hvordan

Til hvem

• Kan velge 
hvilke(n) 
ansatte som 
skal få

• Må ikke gis til 
alle eller 
grupper av 
ansatte

Fra hvem

• Arbeidsgiver
• Tredjepart

Hva

• Ikke penger
• Forskjellige 

gaver til 
forskjellige 
ansatte

• I prinsippet alt 
av 
naturalytelser

Hvordan

• Ikke penger
• Gavekort som 

ikke kan 
løses inn i 
penger

• Kan gi penger 
til kjøp av 
gave, men 
må motta 
kvittering
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Innberetning, forskuddstrekk, AGA

Under 5 000

Ikke 
innberetning

Ikke 
forskuddstrekk

Ikke AGA

Over 5000

Innberette 
overskytende

Forskuddstrekk 
av 

overskytende

AGA av 
overskytende
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Oversikt

• 5 000 kr

Gaver i arbeidsforhold

• 8 000 kr

Personalrabatter

• 7 500 kr

Kjøp av aksjer i arbeidsforhold

• 4 000 kr / 8 000 kr

Oppmerksomhetsgaver ved jubilee,giftemål etc

• Praksisbasert fritak, varsler at regelverket skal liberaliseres

Oppmerksomhetsgaver av mindre verdi  
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Foreslår generelt skattefritak for influensa - og pandemivaksiner

Skal gjelde vaksinasjon mot smittsomme sykdommer og pandemier med stor negativ effekt på 
samfunnet

Skal innføres som eget skattefritak, verdien av vaksinen skal dermed ikke inngå 5 000 kr grensen

Influensa- og pandemivaksiner



Bedriftsbeskatning

Webinar
—
9. Oktober 2020



15

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG Law Advokatfirma AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
All rights reserved.

• Innført i 2020 for å avhjelpe de økonomiske ringvirkningene av koronaviruset og tilhørende 
smittetiltak

• Saldogruppe D

• Godkjent av EFTA´s overvåkingsorgan ESA.

• Avvikles for 2021

Startavskrivning nyanskaffede driftsmidler - Avvikles
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Formål: gjøre det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser og næringsvirksomhet. 

Statsbudsjett 2021 - Forslag

Øke verdsettelsesrabatten for næringseiendom

Innføre forenklede verdsettelsesregler 
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Dagens ordning 
―Verdi av næringseiendom fastsettes på grunnlag av beregnet leieverdi
―Verdsettes i dag til 65% av beregnet leieverdi (inkl. rabatt)

―Verdsettelsesrabatt: rabatt for «arbeidende kapital»

Økt verdsettelsesrabatt for næringseiendom

Dagens ordning:
35% verdsettelsesrabatt

Foreslått ordning:
45% verdsettelsesrabatt
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Forenklede verdsettelsesregler

―Formuesverdien av næringseiendom beregnes 

av sjablongregler 

―Risiko for avvik fra faktisk markedsverdi

―Sikkerhetsventil hindrer verdsettelse over 

markedsverdi: 

―Dokumentert verdi istedenfor beregnet verdi 

―Terskelverdi for anvendelse 

―Fjerne terskelverdi

―Verdsettelsesrabattene ved bruk av dokumentert 

verdi = rabattene ved bruk av omsetningsverdi

―Skatteyter velger laveste verdi

ForslagDagens verdsettelsesregler 



Kildeskatt renter 
og royalty

Webinar
—
9. Oktober 2020
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Det foreslås å innføre 15% kildeskatt på renter, royalty og leie av visse fysiske eiendeler
Kildeskatten vil omfatte:
i) renter av gjeld til nærstående selskap hjemmehørende i lavskatteland, og
ii) vederlag til nærstående selskap hjemmehørende i lavskatteland for bruk av eller retten til å bruke immaterielle 
rettigheter (royalty) og visse fysiske eiendeler. 
Definisjonen av renter og immaterielle rettigheter foreslås i hovedsak å følge de avgrensninger som følger av gjeldende 
norsk skatterett. For leiebetalinger, omfattes leie av skip, fartøy, rigger mv., fly og helikopter, jf. saldogruppen inntatt i 
skatteloven § 14-41 bokstav e og f.
Verdt og merke seg at det kun er transaksjoner med nærstående i lavskatteland som vil rammes: 
• Nærstående; selskap mv. som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer et annet selskap med minst 50 pst.
• Tidspunkt for vurderingen; ethvert tidspunkt i inntektsåret frem til rentebetalingen er tidfestet.
• Lavskatteland når skatt på selskapets samlet overskudd utgjør mindre enn 2/3 av den skatten selskapet ville ha blitt 

skattlagt for dersom det var hjemmehørende i Norge. Effektiv skatt som er avgjørende. 
• I hovedsak ment å ramme betalinger til/fra upersonlige skattytere. 
• Selskaper hjemmehørende og reelt etablert i og som driver reell økonomisk aktivitet i et EØS/EU-land vil være 

unntatt kildeskatteplikten. 
• Kildeskatten kan være redusert eller unntatt i henhold til skatteavtale mellom Norge og øvrige stater. 

Kildeskatt på renter, royalty og leie av fysiske eiendeler (1/3)
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Hvem er trekkpliktig? 
• Kildeskatten skal fastsettes betaleren av renter eller royalty mv., ved gjennomføring av skattetrekk i utbetalingen. 
• Den trekkpliktige må ta stilling til om det er tale om en ytelse som skal skattlegges etter reglene for kildeskatt på 

renter eller royalty, leiebetalinger og hvilken skattesats som er riktig. 
• Dersom den trekkpliktige ikke kjenner den endelige mottakers skattemessige status, skal det trekkes 15 pst. 

kildeskatt. 
• Ikke begrenset til ordinære betalinger, omfatter renter, royalty og leiebetalinger som gjøres opp på andre måter.
• Fastsetting ved trekk skal skje ved at betaleren holder det skattepliktige beløpet tilbake ved utbetalingen (foretar 

skattetrekk). Betaleren plikter deretter å sende melding til skattemyndighetene og innbetale trekket. 
• Dersom trekk ikke er foretatt eller betalt i samsvar med loven vil det utdelende selskap kunne gjøres ansvarlig for 

kildeskatten.
• Endringsadgang og klageadgang er begrenset til tre år. 

Kildeskatt på renter, royalty og leie av fysiske eiendeler (2/3)
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Forholdet til rentebegrensningsreglen
• kildeskatt på renter ilegges uavhengig av om betaleren har fradragsrett eller om fradragsretten er begrenset av 

rentebegrensningsregelen.

Nærmere om hvilke leiebetalinger for fysiske eiendeler som omfattes av forslaget
• leiebetalinger for skip, fartøy, rigger mv., fly og helikopter iht. saldogruppen i skatteloven § 14-41 bokstav e og f. 
• finansdepartementets antar forståelsen av hvilke eiendeler er relativt klar og basert på etablert praksis.
• leiebetalinger for lovlige eiendeler etter skatteloven § 8-11 første ledd a, b og i, som skattlegges innenfor 

rederiskatteordningen, skal unntas fra kildeskatt på leiebetalinger. 
• For selskap mv. og inntekter omfattet av det særskilte skatteunntaket i skatteloven § 2-34, ilegges ikke kildeskatt.
• Bareboat-avtaler er det det mest praktiske eksemplet på avtaletyper som vil være omfattet av kildeskatten. Men 

ingen skarp grense. Klart at der det leveres tjenester, herunder såkalte timecharter-avtaler, vil inntekten være 
omfattet av unntaket fra kildeskatteplikt for betalinger til utenlandske foretak der betalingen tilordnes en filial i Norge 
og skattlegges som virksomhetsinntekt her.

Kildeskatt på renter, royalty og leie av fysiske eiendeler (3/3)



Bransjespesifike-
reguleringer

Webinar
—
9. Oktober 2020
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• Produksjonsavgift på 40 øre pr. kg. produsert laks, ørret og regnbueørret
• Fisk fra oppdrett i sjø

• Ordinær særavgift til statskassen (vedtas årlig av Stortinget)

• Pålegges innehavere av tillatelser etter akvakulturloven

• Gjelder fisk som er oppdrettet i norsk territorialfarvann (12 nautiske mil)
• «Offshore havbruk» omfattes ikke

• Avgiften beregnes ut fra antall kilo produsert fisk
• Sløyd fisk (bløgget fisk uten innvoller og med hode)
• Ved omregning fra fisk i annen tilstand enn sløyd, benyttes relevant omregningsfaktor (vedlegg til forskrift 20. mai 2009 nr. 

534 om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt.)
• Avgiften skal betales når fisken er ferdig slaktet

• Uavhengig av om fisken slaktes på eget eller eksternt slakteri, i Norge eller i utlandet. Omfatter også flytende slakteri.

• Produksjonsavgiften foreslås innført fra 01.01.2021

• Frist innlevering av skattemelding og innbetaling av avgiften 18.01.2022

Produksjonsavgift på oppdrett i sjø
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Overordnet om forslaget

― Regjeringen foreslår umiddelbar fradragsrett for nye investeringer i vannkraftproduksjon

― Formålet er å legge til rette for bedre utnyttelse av vannkraftressursene i Norge, og å sørge for at 

samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i vannkraftproduksjon ikke skrinlegges på grunn av 

grunnrenteskatten

― Prinsipiell omlegging av grunnrenteskatten fra en periodisert overskuddsskatt til en kontantstrømskatt

‾ Fra avskrivninger og fradrag for friinntekt til umiddelbar fradragsrett

― Anslått provenytap i 2021 til MNOK 800, men økte skattebetalinger på sikt

― Fortsatt adgang til å få utbetalt skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt

― Foreslått ikrafttredelse straks med virkning fra og med inntektsåret 2021

Umiddelbar fradragsrett for nye investeringer i vannkraftproduksjon (1/5)
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Bakgrunnen
― Kraftbeskatningen er nylig evaluert i NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk (Sanderud-

utvalget)

― Vannkraftnæringen står overfor omfattende reinvesteringer i eldre kraftverk
‾ NVE har anslått behovet for reinvesteringer i store norske vannkraftanlegg til om lag 40 milliarder 

kroner frem mot 2030 og ytterligere 75 milliarder kroner mot 2050

― Vannkraftbransjen har over lenger tid påpekt at gjeldende regelverk ikke virker nøytralt slik at man 
rent faktisk innrømmes fradrag for alle kostnader som vannkraftproduksjon fører med seg
‾ I dagens grunnrenteskatt kommer investeringskostnader gradvis til fradrag gjennom avskrivninger 

og friinntekt over en periode på inntil 67 år for driftsmidler som avskrives lineært
‾ Friinntekten og den lave friinntektsrenten har ikke i tilstrekkelig grad skjermet normalavkastningen 

fra den tilleggsbeskatning som grunnrenteskatten innebærer

Umiddelbar fradragsrett for nye investeringer i vannkraftproduksjon (2/5)
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Nærmere om forslaget – kvalifiserende investeringer 

― Forslaget gjelder investeringer som er aktiveringspliktige i grunnlaget for alminnelig inntekt, og som 
er knyttet til kraftproduksjonen, fra og med 1. januar 2021

― For investeringskostnader før 1. januar 2021 beholdes dagens modell ved beregning av 
grunnrenteinntekt med avskrivninger og friinntekt

― Forslaget omfatter typisk nybygging av kraftverk samt reinvesteringer/opprustning/utvidelse i/av 
eksisterende kraftverk

― Oppkjøp av eksisterende kraftanlegg vil ikke omfattes, og slike investeringer vil dermed måtte 
behandles etter gjeldende regler og avskrives på vanlig måte

― Kostander ved erverv av fallrettighet skal ikke være omfattet
― Det er ikke foreslått endringer ved beregning av alminnelig inntekt

‾ Her skal også nye investeringer avskrives 

Umiddelbar fradragsrett for nye investeringer i vannkraftproduksjon (3/5)
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Fradragstidspunktet
― Fradraget skal etter forslaget innrømmes parallelt med den skattemessige aktiveringen av investeringer 

ved beregningen av alminnelig inntekt

Forholdet til selskapsskatten
― For at grunnrenteskatten skal være fullt ut nøytral, må det tas hensyn til skatt på alminnelig inntekt i den 

foreslåtte kontantsstrømmodellen
― Departementet vil komme tilbake med et høringsnotat for å få innspill fra næringen m.fl. om hvilket 

løsningsalternativ som er mest hensiktsmessig

Forholdet til formuesskatt og eiendomsskatt
― Forslaget medfører isolert sett høyere eiendomsskattegrunnlag
― Det er ikke foreslått mekanismer for å hensyna dette

‾ Maksimums- og minimumsreglene samt regelen om rullerende gjennomsnitt gir tilstrekkelig 
forutsigbarhet

Umiddelbar fradragsrett for nye investeringer i vannkraftproduksjon (4/5)
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Forholdet til nedre grense for grunnrenteskatt – symmetrihensyn 
― Forslaget kan gi incentiver til en nedskalere kraftverket til under 10 000 kVA etter at umiddelbar fradragsføring er 

innrømmet
― Samordningsreglene og ordningen med utbetaling av skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt medfører at 

skattyter får umiddelbar utnyttelse av skatteposisjoner gjennom den umiddelbare utgiftsføring
― For å demme opp for dette foreslår departementet at det innføres regler om tilbakebetaling dersom kraftverkets 

påstemplede merkeytelse endres slik at det ikke lenger er omfattet av grunnrenteskatten

Behov for opprydning i pågående tvister
― Det eksisterer flere saker hvor Skatteetaten har nektet fradrag i grunnrenteinntekt for kostnader til oppgradering av 

turbin og generator i kraftverk
― I tillegg verserer i disse dager en sak for Høyesterett hvor spørsmålet er om kostnader til oppgradering av dam 

etter pålegg fra NVE er aktiveringspliktig
― Sakene gjelder kostnader som er sentrale for å øke utnyttelsene av eksisterende vannressurser og hvor 

reinvesteringsbehovet er stort
― Kanskje burde regjeringen benyttet anledningen til å rydde opp i dette ?

Umiddelbar fradragsrett for nye investeringer i vannkraftproduksjon (5/5)



Merverdiavgift og 
særavgifter
Webinar
—
9. Oktober 2020
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Indirekte skatter omfatter merverdiavgift, særavgifter, toll og sektoravgifter, og utgjør 33 % 
av samlede skatter og avgifter: 

- Merverdiavgiften utgjør 24 % av samlede skatter og avgifter 
- Særavgiftene samlet utgjør 8 %. 
- Toll har liten betydning for skatteinntektene men har fortsatt stor betydning som 

beskyttelse av norske landbruksvarer

Indirekte skatter – Merverdiavgift, særavgifter og toll
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- Gjeldende satser:
- Alminnelig sats 25 %
- Redusert sats 15 % (næringsmidler)
- Lav sats 12 % (persontransport, overnatting mv.)
- Nullsats (eks. varer for eksport)

- Ingen nye avgiftstiltak i forbindelse med Covid-19 i 2021

- Det er ikke foreslått noen endringer av satsene for merverdiavgift i 2021

Merverdiavgift - generelt
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- Regjeringen foreslår å endre reglene for utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomhet og 
verftsindustri
- I dag har entreprenøren plikt til å fakturere og innberette merverdiavgift i tråd med fremdriften i prosjektet, 

uavhengig av om kunden vil betale eller ikke.
- For å bidra til å redusere entreprenørenes likviditetsbelastning ved omstridte krav, foreslår regjeringen å endre 

bokføringsforskriften § 8-1-2 a. Gjennom endringen skal det åpnes for å utsette utstedelsen av salgsdokument til 
arbeidet er fullført.

- Endringen vil løse problemet med omstridte krav i byggeperioden, men det vil dessverre ikke medføre endringer 
i rettstilstanden for omstridte krav etter fullføring av prosjektet. 

- Regjeringen foreslår at alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling skal 
avgiftsberegnes med 25 prosent.
- Unntaket for alternativ behandling i merverdiavgiftsloven § 3-3 fjernes
- Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet skal ikke lenger inngå i unntaket for 

helsetjenester i merverdiavgiftsloven § 3-2

Merverdiavgift - foreslåtte endringer
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- Kompensasjonsordningen for merverdiavgift
- Finansdepartementet har i lys at ny høyesterettsdom igangsatt en gjennomgang av regelverket rundt private og 

ideelle virksomheters kompensasjonsrett for merverdiavgift. 
- Finansdepartementet har opplyst at det skal igangsattes en bredere gjennomgang av hva som ligger i vilkåret 

om «pålagt å utføre ved lov».

- Innførsel av varer - videreføring av midlertidig deklarasjonsfritak for varer av mindre verdi (350 kroner)
- For å avhjelpe Posten og Tolletaten med uheldige virkninger av den nye ordningen - VOEC, har det blitt innført 

en overgangsordning som innebærer innføring av midlertidig deklarasjonsfritak for varer med verdi under 350 
kroner. Denne ordningen er foreslått videreført inn i 2021. 

Omtalesaker - Merverdiavgift
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Avgift på tobakksvarer: 
Forbudet for import og salg av nye tobakks- og nikotinprodukter som e-sigaretter oppheves
• Når EUs Tobakksdirektivet (2014/40/EU) trer i kraft i Norge, vil dette erstattes med en ny registreringsordning for e-

sigaretter/e-væske og en ny godkjenningsordning for andre nye tobakks- og nikotinprodukter. Nye regler kan tre i 
kraft i 2021, forutsatt at direktivet er innlemmet i EØS-avtalen i løpet av 2021.

• En rekke land i EU, herunder Finland og Sverige, har innført eller vedtatt å innføre avgifter på e-sigaretter. 
Regjeringen opplyser at forslaget om avgift og tax free-kvote på e-sigaretter og andre nye nikotinprodukter vil bli 
sendt på høring i høst. Det tas sikte på at forslag til endringer fremmes for Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett 
2021.

Avgift på alkoholfrie drikkevarer: 
Forslag om reduksjon av avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m.
• Regjeringen foreslår å redusere avgiften på drikkevarer som enten har lavt sukkerinnhold eller kun er tilsatt kunstig 

søtstoff. Endringen kan bidra til lavere sukkerinnhold i produktene. 
• Drikkevarene med høyest sukkerinnhold får uendret avgift. Produkter som kun inneholder naturlig sukker, vil fortsatt 

være fritatt for avgift. Forslaget medfører at avgiften i større grad utformes ut fra helse- og ernæringsmessige formål.

Tobakksavgiften og avgift på alkoholfrie drikkevarer
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• For 2021 er det foreslått å øke avgiftssatsene med 5 % utover prisjustering.

• For 2021 foreslås det å øke de reduserte satsene for naturgass og LPG som leveres til kjemisk reduksjon eller 
elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser til 25 % av de generelle satsene.

• Forslaget om økt CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon og elektrolyse, metallurgiske og 
mineralogiske prosesser settes til 25 % fra 1. januar 2021 av det generelle avgiftsnivået i CO2-avgiften på 
naturgass og LPG. Det tas sikte på å trappe opp avgiften videre i tråd med opptrappingsplanen skissert i Prop. 70 
LS (2019–2020).

• Det foreslås det å innføre et nytt avgiftsfritak for naturgass og LPG levert til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, 
metallurgiske og mineralogiske prosesser dersom bruken gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven. 

• Noen virksomheter innenfor kjemisk reduksjon og elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser er 
kvotepliktige. Når fritaket oppheves, vil disse virksomhetene i utgangspunktet bli ilagt avgift, også for kvotepliktige 
utslipp.

CO2 avgift på mineralske produkter 2021
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CO2-avgift ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

• mineralolje (generell sats): kr 1,58 per liter. 
- til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,51 per liter,
- til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,51 per liter.

• bensin: kr 1,37 per liter,
• naturgass: kr 1,17 per Sm3,
• LPG: kr 1,77 per kg.
• Det skal betales avgift med kr 0,065 per Sm3 naturgass og kr 0 per kg LPG for produkter til bruk som gir 

kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven. 
• Det skal betales avgift med kr 0 per Sm3 naturgass og kr 0 per kg LPG for produkter til kjemisk reduksjon 

eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser.

CO2 avgift på mineralske produkter 2021
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Engangsavgiften:
• For 2021 er det foreslått å øke satsene i CO2-komponenten for personbiler og varebiler, samt å stramme inn 

vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler. 
• For ladbare hybridbiler foreslås det å øke kravet til elektrisk rekkevidde for å få maksimalt vektfradrag i 

engangsavgiften fra 50 til 75 km. 

Trafikkforsikringsavgiften 2021 for elbiler økes:
• Regjeringen foreslår å innføre lik trafikkforsikringsavgift for elbiler, herunder brenselcellebiler, som for 

motorsykler i 2021. Forslaget innebærer at forsikringer for elbiler som fornyes eller begynner å løpe fra 1. 
mars 2021 ilegges en sats på 5,85 kroner per døgn. Det tilsvarer en avgift på årsbasis på 2 135 kroner som 
utgjør den samme avgiften som gjelder for motorsykler.

Veibruksavgiften:
• Veibruksavgiften omfatter ikke alle typer drivstoff som benyttes til veitransport. Biogass, hydrogen og elektrisitet som 

benyttes i el- og ladbare hybridbiler, er ikke omfattet av veibruksavgiften.
• Det foreslås det å redusere veibruksavgiften på bensin med 0,07 kroner per liter etter prisjustering. Det foreslås det å 

redusere veibruksavgiften på mineralolje med 0,17 kroner per liter etter prisjustering. Satsreduksjonene skal motvirke 
at økt CO2-avgift skal gi økte pumpepriser.

Bilavgiftene 2021
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Hvordan kan du beregne engangsavgiften:
https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/importere/regn-ut/

Bilavgiftene 2021

https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/importere/regn-ut/


Takk for oppmerksomheten!
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