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NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats - tilbakemelding 

Vi viser til brev av 29. mai 2019 med høring av NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én 

sats. 

 

Samferdselsdepartementet viser til at det er behov for å se på elbilpolitikken i en helhet, i 

vurderingen av merverdiavgift for elbiler kan det ikke tas for gitt at elbilpolitikken på de andre 

områdene (f.eks. bompenger) forblir som i dag.  

 

Når det gjelder kollektivtransporten der det ikke kompenseres, vil det i varierende grad gi 

utslag i prisen for kunden, dette gjelder spesielt luftfart, drosjer og ekspressbusser. Det er 

nylig vedtatt grunnleggende endringer i regelverket for drosjenæringen, og det er usikkert 

hvilken effekt endringene vil ha på pris i ulike områder. Det er også usikkert i hvilket omfang 

drosjetjenester utenfor større byområder vil måtte kjøpes av fylkeskommunene. 

Ekspressbussnæringen har sett en betydelig nedgang i markedet gjennom de senere årene. 

For disse to næringene vil det ikke være gunstig å øke merverdiavgiften nå.  

 

Widerøe har i sitt høringssvar gitt en redegjørelse for den svake lønnsomheten på mange av 

selskapets kommersielle flyruter i Distrikts-Norge. Finansdepartementet er kjent med at 

Samferdselsdepartementet har foreslått å forbedre den svake lønnsomheten på disse rutene 

ved å dreie de avgiftene flyselskapene betaler for bruk av Avinors lufthavner. Det er liten tvil 

om at forslaget i NOU 2019:11 vil motarbeide denne ambisjonen isolert sett og ramme 

kommersielle distriktsruter (uten offentlig kjøp).  
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Side 2 
 

Vi legger til grunn at Finansdepartementet involverer Samferdselsdepartementet i den videre 

oppfølgingen av NOUen, slik at vi i størst mulig grad unngår tiltak som strider mot hverandre. 

 

Med hilsen 

 

 

Per-Andre Torper (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Line Klethagen 

underdirektør 
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