Egenerklæring om rett til fritak/redusert sats for forbruksavgift på elektrisk kraft
Det må fylles ut et skjema for hver MålepunktID (finnes på nettfakturaen) som skal dokumenteres.
Dersom kraften brukes av andre enn den som anlegget er registrert på, er det brukerens rett til
fritak/redusert sats som skal dokumenteres.
Navn
Adresse
Postnummer
Poststed
Kontaktperson
Telefonnr
Epost
Organisasjonsnr
MålepunktID (se faktura)
Brukerens næringskode i dette målepunktet
Egenerklæringen gjelder

a) redusert sats (produksjon)
b) fritak (veksthus, kraftproduksjon etc.)

Brukes kraften på denne måleren til formål som skal fordeles mellom full avgift og fritak/redusert avgift?1)
ja
nei
.
1) Se Toll- og avgiftsdirektoratets Rundskriv nr. 10/2014 S ”Forbruksavgift på elektrisk kraft”
(Utdrag fra rundskrivet er gjengitt på baksiden av dette skjemaet.)

Dersom ”Ja” , angi hvor stor andel av forbruket 2) i dette målepunktet som skal ha full avgift

%

I hvilke prosesser inngår forbruket med redusert avgift ? ___________________________________

(Kan også angis som vedlegg)
2) Det må betales full avgift av all levering av elektrisk kraft til bygg hvor 80% eller mer av byggets areal er benyttet til administrasjonsformål.
Med ”administrasjonsformål” menes all annen virksomhet enn den rene produksjonsprosessen.

Det erklæres herved at de oppgitte opplysningene er korrekte, og at vi er klar over at forhold som endrer
rettigheter til redusert avgift straks skal meldes til ValdresEnergi AS - Nett.

Dato / Sted

Signatur/stempel

Følgende dokumentasjon for hvert målepunkt skal sendes inn:
- dette skjemaet
- fersk utskrift fra Enhetsregisteret (Brønnøysund) hvor firmaets næringskode fremkommer
- for veksthus; egenerklæring om at veksthus har elektrisk varmeanlegg
- eget brev dersom det kreves refundert forbruksavgift tilbake i tid
Skjema og vedlegg sendes til:

ValdresEnergi AS – nett
Spikermoen 16
2900 Fagernes

Eller epost:

kundeservice@valdresenerginett.no

Utdrag fra ”AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT - Rundskriv nr. 10/2014 S ”
§ 2-8. Dokumentasjon for avgiftsfritak
Krav om avgiftsfritak skal kunne dokumenteres. Med mindre annet er bestemt i denne forskriften, skal kravets omfang og
vilkårene for at fritak er oppfylt, fremgå av dokumentasjonen.
§ 3-12-4. Redusert sats for industri, bergverk, arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon
1) Ved levering av elektrisk kraft til industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon, skal det
betales redusert sats. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen.
(2) Den reduserte satsen gjelder elektrisk kraft som benyttes av bedriften selv, innenfor de deler av bedriften som er registrert i
følgende næringsundergrupper (næringskoder) etter Standard for næringsgruppering SN2007:
a) næringsundergruppe innenfor næringshovedområde B Bergverksdrift og utvinning (næringene 05 til og med 09),
b) næringsundergruppe innenfor næringshovedområde C Industri (næringene 10 til og med 33),
c) næringsundergruppe 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning,
d) næringsundergruppe 88.993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked og næringsundergruppe 88.994 Varig
tilrettelagt arbeid, forutsatt at bedriften utøver aktivitet som etter sin art faller inn under næringshovedområdene B eller C.
(3) En endring av registreringsforholdene gis virkning fra det tidspunkt endringen skjer.
§ 3-12-6. Avgrensning mot administrasjonsbygg
(1) Adgangen til å motta elektrisk kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra avgift omfatter ikke leveranser til
administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80 pst. eller mer av
byggets totale areal. Det skal betales full avgift av all kraft levert til slike bygg.
(2) For foretak som har montert egne målere for kraft levert til administrasjonsbygg, skal faktisk forbruk legges til grunn ved
fastsettelse av avgiftsgrunnlaget. Foretak uten slike målere skal opplyse nettselskapet om hvor stor andel av den leverte kraften
som er avgiftspliktig.
§3-12-7. Gjennomføring
(1)...
(2)Dersom det for et abonnement leveres kraft til formål som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftssatsen,skal det foretas
en fordeling av kraftforbruket.
§ 3-12-8. Dokumentasjon
(1) Foretak med rett til å få kraft levert med redusert avgiftssats må legge frem følgende dokumentasjon for nettselskapet:
a) bekreftelse på næringsundergruppe (næringskode) fra Enhetsregisteret, med mindre direktoratet bestemmer noe annet.
Fjernvarmeprodusenter kan i stedet legge frem konsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat.
b) fjernvarmeprodusenter må også legge frem dokumentasjon på bruk av energikilde ved kopi av innvilget støtte til
fjernvarmeanlegg eller annen lignende dokumentasjon. Fjernvarmeprodusenter under oppbygging må dokumentere
dette ved for eksempel uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat eller Enova SF.
c) egenerklæring som viser fordelingen mellom kraft som benyttes til industri, bergverk og fjernvarme med krav på redusert
sats og kraft som benyttes til andre formål. Fordelingen skal kunne sannsynliggjøres.
(2) Dokumentasjonen etter første ledd skal ikke være eldre enn ett år. Den som avgir dokumentasjonen er ansvarlig for at
opplysningene er riktige og fullstendige. Nettselskapet skal oppbevare dokumentasjonen i ti år.
§ 3-12-12. Avgiftsfritak for kraft som brukes i veksthusnæringen
Elektrisk kraft som leveres til bruk i foretak som har veksthus med elektrisk varmeanlegg er fritatt for avgift. Fritaket omfatter
elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen, jf. § 3-12-6.
§ 3-12-16. Dokumentasjon
Fritaksberettigede foretak må fremlegge følgende dokumentasjon for nettselskapet:
a) ..........
b) ..........
c) foretak i veksthusnæringen må legge fram egenerklæring om at de har veksthus med elektrisk varmeanlegg,
d) .........
e) egenerklæring som viser fordelingen mellom kraft som er fritatt fra avgift og kraft som benyttes til andre formål. Fordelingen
skal kunne sannsynliggjøres.
(2) Dokumentasjonen etter første ledd skal ikke være eldre enn ett år. Den som avgir
dokumentasjonen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Nettselskapet
skal oppbevare dokumentasjonen i ti år.

Rundskrivet finnes på følgende adresse:
http://www.toll.no/upload/aarsrundskriv/2014/2014_%20Elektrisk_kraft.pdf

