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NOx-avgift – generelt
• Innført i 2007 – gjelder utslipp fra større enheter i fire sektorer: innenriks
skips- og luftfart, landbasert virksomhet og virksomhet på norsk sokkel
• NOx-avgiften er en særavgift:
• Forvaltes av Skatteetaten
• Reguleres av Stortingets årlige avgiftsvedtak, Lov om særavgifter og Forskrift om
særavgifter – se Skattedirektoratets årlige rundskriv om NOx-avgift
• Basert på selvdeklarering
• Registreringsplikt for eier av utslippsenheter omfattet av avgiftsplikten; operatør
for utslipp fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel
• Registrerte virksomheter: Plikt til å levere skattemelding hvert kvartal; plikt til å
føre avgiftsregnskap

NOx-avgift – virkeområde (skipsfart)
• Saklig virkeområde
• Nedre grenser for avgiftsplikt (innslagspunkter)

• Stedlig virkeområde
• Utslipp innenfor norsk territorialfarvann – for eksempel utslipp mens fartøyet ligger i
havn
• Utslipp fra innenriks fart – for eksempel mellom to fastslandshavner, og mellom
fastslandshavn og innretning på norsk sokkel
• Utslipp i «nære farvann» (mindre enn 250 nm fra grunnlinjene) – for eksempel hvis
vilkårene for fritak for direkte utenriks fart ikke er oppfylt

NOx-avgift – særlig om innenriks sjøfart
• Fart omfattet av avgiftsplikt:
• Fart mellom to norske havner,
• Fart mellom norsk havn og innretning (eller lokasjon) på norsk sokkel,
• Fart mellom norsk havn og havn på Svalbard, Jan Mayen og bilandene

• Fart som ikke omfattes av avgiftsplikten:
•
•
•
•

Fart mellom utenlandske havner,
Fart mellom innretninger (eller lokasjoner) på norsk sokkel,
Fart mellom utenlandsk havn og innretning på norsk sokkel,
Fart mellom Svalbard mv. og innretning på norsk sokkel

NOx-avgift – særlig om spesialskip
• Reglene om avgiftsplikt og stedlig virkeområde er i utgangspunktet de samme for
spesialskip til sokkelen, som for øvrige fartøy
• Fart mellom fastlandshavn og innretning (lokasjon) på sokkelen:
• Avgiftsplikt gjelder fra avreise norsk havn, og opphører i det fartøyet ankommer
innretningen (lokasjonen)
• Fart mellom innretninger (lokasjoner) på sokkelen er unntatt avgift
• Ved retur til norsk havn inntrer avgiftsplikt ved avreise fra innretningen (lokasjonen)
• Supply-fartøy: tidspunkt for ankomst = tidspunkt for lossing
• Øvrige spesialskip + flyttbare innretninger: tidspunkt for ankomst til posisjon der
arbeidet formelt anses å starte
• Ankomsttidspunkt vil kunne fastsettes ved dynamisk posisjonering (DP)

NOx-avgift – rapportering og sanksjoner
• Rapportering (til Skatteetaten)
• Virksomheter registrert for NOx-avgift skal rapportere særavgifter elektronisk til Skatteetaten
hvert kvartal. Rapporteringen gjøres i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen)
ved bruk av Skatteetatens Elsær-løsning, med innlogging via Altinn,
• Skattemeldingen fylles ut ved bruk av avgiftskoder og tilleggskoder (for eventuelle fritak),
• Virksomheter omfattet av fritaket for miljøavtale rapporterer grunnlag i kg og benytter den
særskilte fritakskoden «35 – fritak for virksomheter med miljøavtale med staten»

• Sanksjoner
• Tvangsmulkt ved manglende levering av skattemelding,
• Tilleggsskatt (tilleggsavgift) ved uriktige eller ufullstendige opplysninger i skattemeldingen,
• Renter ved for sen betaling

