Skjema for egendokumentasjon om rett til redusert forbruksavgift for elektrisk kraft
(Lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, FOR 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter)

Det må fylles ut ett skjema for hvert målepunktid som skal dokumenteres (målepunktid finnes på nettleiefaktura).
Dersom kraften brukes av andre enn den som anlegget er registrert på, er det brukerens rett til redusert avgift som skal
dokumenteres.
Følgende dokumentasjon må fylles ut:
Kundenummer hos Lyse
Virksomhetens navn
Organisasjonsnummer
Målepunkt ID
Brukerens næringskode i målepunktet

Brukes kraften på denne måleren til formål som skal fordeles mellom full avgift og redusert avgift?

1)

Ja

Nei

1) Se Skattedirektoratets årlige Rundskriv på ” AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT”

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

________ %

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 Lyse Elnett AS.
Kontaktperson på dette anlegg:

Navn:

Tlf.:

E-post:

Følgende dokumentasjon for hvert målepunkt skal sendes inn:
-

Egenerklæring om rett til redusert forbruksavgift for elektrisk kraft
Dokumentasjon i henhold til forskrift 11. des 2001 nr 1451 § 3-12
Utskrift fra Enhetsregisteret hvor firmaets næringskode fremkommer (ikke eldre enn 12 måneder)
Eget brev og registerutskrift fra Enhetsregisteret dersom det kreves refundert forbruksavgift tilbake i tid

________________________________
Dato / Sted

______________________________________________________________
Sign. firmaansvarlig og stempel

Skjemaet og vedlegg sendes til: Lyse Elnett AS eller på e-post til egendokumentasjon@lyse.no.

Vennlig hilsen
Lyse Elnett AS

Lyse Elnett AS
Postadresse Postboks 8124 | 4069 Stavanger
Besøksadresse Gamle Ålgårdsvei 80 | 4325 Sandnes
lysenett.no

Telefon 51 90 80 79
Telefaks 51 90 81 81

Bankgiro 3201 05 00930
Foretaksregister no 980 038 408 mva

Egendokumentasjon om rett til redusert sats for forbruksavgift
I følge LOV 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter er Lyse Elnett AS (nettselskap) som følge av sin rolle som
transportør av strøm til sluttbrukere, pålagt rollen som avgiftspliktig og innkrever av forbruksavgift.
Regler for forbruksavgift er hjemlet i LOV 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter, samt FOR 11. desember
2001 nr. 1451. Utdrag fra lov og forskrift, samt kommentarer er utgitt i årlige Rundskriv fra
Skattedirektoratet.
I henhold til Stortingets vedtak om regler for avgift på elektrisk kraft, kan virksomheter på grunnlag av sin
virksomhet og næringskode, og etter godkjent årlig egendokumentasjon motta elektrisk kraft, til redusert
avgiftssats. Det er kundens selv som skal dokumentere hvorvidt kriteriene for avgiftsreduksjonen til enhver
tid er oppfylt.
Redusert avgift gjelder for virksomheter med næringskoder innenfor området: 05.000 til 09.999, og innenfor
10.000 til 33.999. I tillegg enkelte andre virksomheter, som eksempelvis næringskoder: 38.320, 88.993,
88.994, samt 35.300, dersom de i tillegg kommer inn under Skattedirektoratets bestemmelser, for
produksjon eller annen godkjent virksomhet (FOR 11. desember nr 1451 om særavgifter, §3-12-4).
Adgangen til å motta elektrisk kraft med redusert avgiftssats omfatter ikke leveranser til
administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet er knyttet til administrasjon utgjør
80 % eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full avgiftssats av all kraft levert til slike bygg (FOR
11. desember nr 1451 om særavgifter, §3-12).
Ved målepunkter med virksomheter med flere næringskoder med forskjellig avgiftssatser, må det foretas en
fordeling av forbruket. Kunden er ansvarlig for at nettselskapet har de nødvendige opplysninger om
fordelingen.
Egendokumentasjonen gjelder for inntil ett år av gangen. Kundens ansvar er:
 Gi fullstendig og riktig informasjon til nettselskap.
 Egenerklæring som viser fordeling mellom kraft som har redusert sats for avgift og kraft som
benyttes til andre formål
 Melde fra til nettselskapet om forhold som endrer rettigheter til reduksjon fra forbruksavgift.
 Ansvarlig overfor Skattedirektoratet for å betale korrekt avgiftssats.
Vi gjør oppmerksom på at Skattedirektoratet kan gjøre korrigeringer i forbindelse med kontroll og
bokettersyn hos kunden og nettselskap, og at Skattedirektoratet i tilfeller hvor reduksjon ikke er berettiget
kan etterfakturere og pålegge straffegebyr i tillegg til ordinære avgifter. Forskriften og rundskriv finnes i sin
helhet på www.skatteetaten.no

Dersom virksomheten har spørsmål vedrørende redusert forbruksavgift, henvises det til:
Skattedirektoratet
Særavgiftsseksjonen
Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr
Postboks 9200 Grønnland
0134 Oslo

Lyse Elnett AS
Postadresse Postboks 8124 | 4069 Stavanger
Besøksadresse Gamle Ålgårdsvei 80 | 4325 Sandnes
lysenett.no

Telefon 51 90 80 79
Telefaks 51 90 81 81

Bankgiro 3201 05 00930
Foretaksregister no 980 038 408 mva

