Egenerklæring
vedrørende avgift på elektrisk kraft

Nettkunde
Navn/firma

Orgnr

Adresse

Postnr

Poststed

Anleggets bruker (dersom annen enn nettkunde)
Orgnr

Navn/firma

Adresse

Postnr

Poststed

Anleggsopplysninger (ett skjema for hver måler)
Anleggsadresse

Postnr

Målernummer

MålepunktID

Erklæringen gjelder (sett kryss)
Øvrige opplysninger

Redusert sats

Poststed

Fritak

(Ref. forskrift av 11.12.2001, nr 1451 om særavgifter samt Toll- og
avgiftsdirektoratets rundskriv om avgift på elektrisk kraft.)

Brukers næringskode (iht brønnøysundregisteret)

Dato bruker ble registrert på oppgitt næringskode

Kravet/endringen/fornyelsen gjelder fra (dato)

Andel av areal
iht oppgitt
næringskode

%

Kravet er hjemlet
i følgende sær
avgiftsforskrift

Nærmere beskrivelse av bruken av anlegget (f.eks. type lokaler, hva kraften benyttes til, andelen av arealet som
benyttes til administrasjon, lager, etc. Om nødvendig benytt vedlegg.)

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Nøkkelopplysninger
fra enhetsregisteret
El-verket Høland AS | 63 85 47 10 (09–15) | post@el-verket.no | www.el-verket.no

Vedlegg 4

§

Egenerklæring
vedrørende avgift på elektrisk kraft

Kontaktperson og signering
Navn

Telefon

E-post

Undertegnede bekrefter med sin underskrift at de gitte opplysningene er korrekte og at endringer i kundeforholdet,
i virksomheten eller i andre forutsetninger med betydning for avgiftsberegningen umiddelbart vil bli meddelt.
Dersom toll- og avgiftsmyndighetene på et senere tidspunkt underkjenner bruk av redusert sats/fritak, kan EL-verket
etterfakturere for lite innkrevd avgift og eventuelll ilagt tilleggsrente fra toll- og avgiftsmyndighetene.
Dato/sted

Nettkundens signatur / stempel

Veiledning
Lovhjemmel
Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats eller
fritak fra å betale avgift på elektrisk kraft er hjemlet i
forskrift av 11. desember 2001 nr 1451 om særavgifter.
Reglene er n
 ærmere utdypet i Toll- og avgiftsdirektoratets
kommentarer til forskriften. Se Toll- og avgiftsdirektoratets
hjemmeside (www.toll.no). Forskriften kan også leses på
Lovdatas hjemmeside (www.lovdata.no).
Dokumentasjon
Foretak med rett til å få levert kraft med redusert
avgiftssats må legge frem dokumentasjon for nett
selskapet; ref. særavgiftsforskriftens § 3-12-8. Se også 
Toll- og avgiftsdirektoratets kommentar til forskriften.
Foretak med rett til å få levert elektrisk kraft fritatt for
avgift må fremlegge dokumentasjon for nettselskapet;
ref. særavgiftsforskriftens § 3-12-16. Se også Toll- og
avgiftsdirektoratets kommentar til forskriften.
Iht særavgiftforskriftens § 3-12-8 (2) og § 3-12-16 (2) skal
dokumentasjonen ikke være eldre enn ett år.
Ved krav om redusert avgiftssats/fritak skal skjema
”Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret” fra
Brønnøysundregistrene alltid vedlegges. Dersom man
påberoper seg krav om redusert sats eller fritak som
skal gis tilbakevirkende kraft, må det i tillegg framlegges
dokumentasjon på at særavgiftforskriftens krav er oppfylt
f.o.m. endringstidspunktet. Slik dokumentasjon kan også
innhentes fra Brønnøysundregistrene.

All øvrig dokumentasjon skal inneholde referanse
til den paragraf i s æravgiftforskriften som beskriver
dokumentasjonskravet.
Det må fylles ut ett egenerklæringsskjema for hvert anlegg
(målepunkt).
Søknad om refusjon iht. særavgiftsforskriftens kapittel
4-1 (vedr. enkelte bruksområder) sendes kvartalsvis til
tollregionen.
Hvem er bruker?
Dersom kraften brukes av andre enn den som anlegget
er registrert på, er det brukerens rett til redusert sats
eller fritak fra å betale avgift som skal dokumenteres.
Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nødvendige
opplysninger, dokumentasjon og melding om senere
endring.
Administrasjonsbygg
Adgangen til å motta elektrisk kraft med redusert
avgiftssats eller fritak fra avgift omfatter ikke leveranser til
administrasjonsbygg. Som a
 dministrasjonsbygg anses bygg
hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80% eller mer
av byggets totale areal. Det skal betales full avgift av all
kraft levert til slike bygg; ref. særavgiftforskriftens § 3-12-6.
Innsendelse
Det må fylles ut ett egenerklæringsskjema for hvert anlegg
(målepunkt).
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