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Høringssvar - forskrift om endring av forskrift om
særavgifter - avgift på gass
Konkurransetilsynet viser til høringsbrev datert 19. april 2007 om forskrift om endring av forskrift
om særavgifter - avgift på gass. Stortinget har vedtatt å innføre CO2-avgift på gass til oppvarming
av boliger og næringsbygg fra 1. juli 2007. Begrunnelsen for avgiften er å hindre at gass til
oppvarmingsformål utkonkurrerer andre mer miljøvennlige alternativer, for eksempel biobrensel.
Finansdepartementet foreslår at gass som benyttes i enheter på mindre enn 20 kg blir helt fritatt for
avgift. Bruk av gass til andre formål enn oppvarming foreslås også fritatt fra avgift. For å få
avgiftsfritak, må gasskjøperne avgi erklæring om hvorvidt gassen skal brukes til oppvarming eller
andre formål, eventuelt anslå hvor mye av gassen som skal brukes til oppvarming og hvor mye som
skal brukes til andre formål. Dersom det etter at erklæringen blir avgitt viser seg at anslaget er feil,
og at det brukes mer enn antatt til oppvarming, må avgiften etterbetales.
Det er ikke i høringsbrevet redegjort for de miljømessige gevinstene ved innføringen av avgiften,
men de forventede inntektene fra den antas å bli relativt lave. De administrative kostnadene ved
innføring av avgiften er ikke forsøkt tallfestet, men den praktiske gjennomføringen av det foreslåtte
systemet kan synes vanskelig. Administrering av avgiftsfritaket er i utgangspunktet lagt på de
avgiftspliktige. Myndighetene vil også pådra seg kostnader ved oppfølging og kontroll for å sikre
etterlevelse av reglene.
Konkurransetilsynet slutter seg til det foreslåtte fritaket for gass som skal benyttes i enheter mindre
enn 20 kg, men stiller spørsmål ved det foreslåtte systemet med erklæringer. Systemet synes
komplisert, og vanskelig å håndheve i praksis.
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