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Merverdiavgiftsloven § 6-6 – Fritak for merverdiavgift ved leasing av 
elbiler og omsetning av elbilbatterier 

 

Vi viser til direktoratets brev av 19.05. d.å. hvor det inviteres til å komme med 
synspunkter på forslag til endring av merverdiavgiftsforskriften.  
 
NAF har registrert en sterk økning i bruk av privat leasing ved anskaffelse av 
personbil. Samtidig har det vært en politisk målsetting å øke introduksjonen av 
elektriske biler i bilparken, og det er nå vedtatt å fortsette denne politikken. Det 
er derfor på høy tid at det etableres en ordning med fritak for merverdiavgift ved 
leasing av elbiler. NAF er av den oppfatning at dette må gjenspeiles i 
oppfølgingen av Stortingets vedtak, men kan ikke se at Skattedirektoratet gjør 
det i det utsendte forslaget. 
 
Stortinget har i sitt vedtak ikke sondret mellom hvilke typer leasing som skal ha 
fritak. Det må derfor legges til grunn at Stortingets intensjon er å omfatte all bruk 
av leasing, også korttidsutleie.  
 
Det vises i høringsnotatet til at ordinære leasingperioder i hovedsak er på tre år. 
NAF vil advare mot å legge dette til grunn. NAF vil peke på at denne teknologien 
endrer seg raskt, noe som kan påvirke eierne til hurtigere utskiftinger. Det er en 
bedre løsning å la forbrukerne selv avgjøre hvordan leasingen skal foregå for å 
unngå å legge så sterke rammer for leasingen at en i realiteten bremser 
introduksjonen av el-biler også i dette segmentet. Det kan slås fast at det vil 
stride med Stortingets vedtak og intensjon.  
 
NAF vil på denne bakgrunn gå i mot at det innføres et skille på leasing basert på 
kontraktslengde.      
 
Avslutningsvis takker vi for at vi ble gitt anledning til å fremkomme med våre 
synspunkter knyttet til forslaget. 
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