Refusjon av veibruksavgift for bensin brukt på fly:
Prosedyre for bensinrefusjon, søknad til Skatteetaten.
Når det søkes refusjon om veibruksavgift på bilbensin, må følgende dokumentasjon
vedlegges søknaden:
- Skjema hos skatteetaten RF 1327
- Kopi av flyets loggbok for perioden
- Kopi av flygetillatelsen for perioden(e) det søkes fritak for.
- Dokumentasjon på fritak (kopi bensinpumpekvitteringer).
- Avtalen mellom mikroflyseksjonen og tollvesenet.
Dokumentasjon på fritak må oppbevares på samme måte som regnskapsmateriell i
min. 5 år.
Enhver bruker som ikke har de nødvendige tilganger i Altinn må sende sine krav om
refusjon pr post til den skatteregion hvor en hører hjemme.
Det vil være det samme identiske søknadsdokumentet som sendes inn enten det er
via Altinn eller pr post.
Skatteetaten foretrekker at Altinn brukes. Det vil også være en fordel om slik
refusjonssøknad gjøres kun en gang pr år. Dvs. fjoråret gjøres opp og søkes om i
begynnelsen av nytt år. Det er en 2-års frist for å søke refusjon.
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Ved innsending via Altinn:
Logg på Altinn som vanlig. Gå til skjema «Kontakt Skatteetaten» Det kommer
automatisk opp med ditt navn og fødselsnummer. (Dette er det samme som skjema
RF 1306)
- «Tema»: Velg «Annet»
- «Saksnummer»: Sett «Nei»
- «Overskrift»: «Søknad om refusjon av veibruksavgift på bensin brukt til
norskregistrert fly.»
- «Fritekst/Kommentarer»: Eksempelvis;
«I samsvar med gjeldende regler og avtaler søkes det herved om refusjon av
veibruksavgift på bensin brukt til norskregistrert fly.
Søknaden gjelder for år 20xx samlet, og for fly med reg. LN-Ynn.
Henvisninger/hjemmel:
Særavgifts forskrift § 4-6-1, § 2-8.
Det refereres videre til vedlagt dokument.
Med vennlig hilsen nn.»

Neste; klikk på «Oversikt-skjema og vedlegg» velg «vedleggs type»; og «legg ved
fil». Dette eksempelvis som 1 stk. komplett PDF-dokument med en søknadsforside,
og tilhørende vedlegg: Skjema RF 1327, kopi av loggbok og flygetillatelse for
perioden. Samtlige bensinpumpekvitteringer, samt avtale siden mellom NLF og
tollvesenet vedrørende typiske forbrukstall.

Refusjonssøknad. Skjema RF-1327 skal brukes.
Linker:
Refusjonsskjema lastes ned her:
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/erklaring-om-avgiftsfritt-kjop-avavgiftspliktige-varer/

Koder som må fylles inn i skjema RF 1327:

-

Avgiftstype: BE (Bensin)
Avgiftsgruppe: 210 (svovelfri bensin, under 10 ppm.)
Fritak (tilleggs-kode): 27 (levert til fly, unntatt Forsvarets fly, gjelder BE)

Avgiftssatser:
Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff, § 5 a i rundskriv
Obs: Her vil det komme et nytt rundskriv for hvert år med nye satser mm.

For år 2016 er eksempelvis satsen for Svovelfri bensin, kode; BE 210, kr 4,99,- liter-1
http://www.skatteetaten.no/globalassets/saravgifter/avgiftsrundskriv/2016veibruksavgift-pa-drivstoff.pdf
Se side 57 i rundskrivet.

Link inn mot inneværende år avgiftssatser:
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-ogorganisasjon/avgifter/bilavgifter/veibruksavgift-pa-drivstoff/

Slik ser det eksempelvis ut hos skatteetaten for 2017:

Annet:
Særavgifts forskriften § 2-8:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-11-1451

