
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Veg-, by- og 
trafikksikkerhetsavdelinga 

Saksbehandlar 
Dag Namtvedt 
22 24 82 49 

Supplerande tildelingsbrev nr. 18 for Statens vegvesen 2021 - Ferjesaker 
etter revisjon av statsbudsjettet 

 
Ved revisjon av statsbudsjettet for 2021, jf. Prop. 195 S (2020 – 2021) gjorde Stortinget 
følgjande vedtak, med implikasjonar for ferjedrifta, jf. Innst. S. nr. 600 (2020 – 2021 der det 
heiter: 
 
Stortingets vedtak 15. desember 2020 nr. 2883 om merverdiavgift for budsjettåret 2021 (kap. 
5521 post 70) romartal II skal lyde:  
 
Fra 1. oktober 2021 gjøres følgende endring:  
§ 4 skal lyde:  
 
§ 4 Redusert sats med 12 pst.  
 
Merverdiavgift svares med 12 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjelder:  
 
a) persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3,  
b) transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4,  
c) utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5,  
d) rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6,  
e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7,  
f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9,  
g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10,  
h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.  
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Side 2 
 

Samferdselsdepartementet minner om vedtaksendringa, om at det frå 1. oktober i år skal 
svarast 12% meirverdiavgift for transport av person og køyretøy på ferjer,  jf. og supplerande 
tildelingsbrev nr. 8 for 2021.  
 
 
Med helsing 
 
 
Hans Einar Nerhus (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Dag Namtvedt 
underdirektør 
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