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STATSBUDSJETTET 2013 – PROP. 1 LS SKATTER,  AVGIFTER OG TOLL 

 

Lastebilnæringen er en typisk småbedriftsnæring med små driftsmarginer, lav egenkapital og 

dårlig likviditet. Slik har situasjonen vært i mange år, men norske lastebileiere har likevel 

evnet å møte utfordringene. Slik vil det også være fremover så lenge konkurransen skjer på 

like vilkår.  

 

Vi ønsker å trekke frem følgende momenter som medfører at norsk lastebilnæring står svakere 

i konkurransen med utenlandske transportører på det norske markedet: 

 

 Lovlig og ulovlig kabotasje 

 Uverdige lønns- og arbeidsforhold for utenlandske lastebileiere og deres sjåfører 

 Manglende betaling i norske bomstasjoner 

 Unndragelse av drivstoffavgifter 

 Omregistreringsavgiften 

 Formuesskatt på arbeidende kapital 

 Norske avskrivningsregler 

 

Lovlig og ulovlig kabotasje – manglende kontroller 

Dagens situasjon med stadig økende konkurranse fra utenlandske transportører på det 

innenlandske markedet både i form av lovlig og ulovlig kabotasje utgjør en alvorlig trussel 

mot en livskraftig norsk lastebilnæring. Dagens regelverk innebærer at utenlandske lastebiler 

kan utføre tre innenlandske transporter i Norge i løpet av sju dager etter at bilen kommer til 

Norge med en internasjonal transport. Hensikten med dette har vært å redusere tomkjøring og 

gjøre det mulig å foreta posisjonering av bilene før en ny internasjonal transport. Dette støtter 

NLF fullt ut. Men slik regelverket praktiseres i dag, innebærer det at mange 

kabotasjetransporter utføres i feil retning og således ikke uten videre kan sies å redusere 

tomkjøringen. Videre er det grunn til å anta at det foretas mange innenlandske transporter som 

bryter med regelverket mht til antall dager og turer. NLF mener derfor at dette regelverket 

omgås i betydelig grad. Myndighetenes kontroll og håndheving av regelverket må derfor 

styrkes.  

 

EU-kommisjonen har tatt til orde for en ytterligere liberalisering av de innenlandske 

transportmarkeder i Europa fra 2014. Dette innebærer etter vår vurdering et skritt i feil 
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retning. En ekspertgruppe oppnevnt av EU-kommisjonens visepresident Siim Kallas, har 

foreslått at det skal åpnes opp for såkalt non-linked kabotasje hvor en sjåfør tillates å arbeide i 

et annet EU-land enn sitt eget i 50 dager. Forslaget er basert på at sjåføren skal omfattes av 

utestasjoneringsdirektivets bestemmelser om lønn og sosiale ytelser. Dette er et forslag som 

vil bli enda vanskeligere å kontrollere og håndheve.  

 

Uverdige lønns- og arbeidsforhold for utenlandske lastebileiere og deres sjåfører 

Det er avdekket mange eksempler på at utenlandske transportører søker lykken i Norge og 

andre nordiske og Vest-Europeiske land, grunnet store forskjeller i lønnsnivå i 

lastebilnæringen på tvers av Europa. Det er samtidig dokumentert at mange av sjåførene i de 

utenlandske bilene ikke tilbys arbeids- og sosiale vilkår som er til å leve med i Norge. Det er 

videre kommet frem i NRK P2 at det inngås kontrakter med utenlandske lastebileiere som i 

realiteten innebærer slavekontrakter. Dette medfører at sjåførene verken har penger til mat 

eller tilfredsstillende hygiene når de befinner seg i Norge. 

 

Disse forholdene understreker viktigheten av å få på plass en håndheving av dagens regelverk 

for kabotasje, før man i det hele tatt vurderer liberalisering. Sammen med våre nordiske 

søsterorganisasjoner, andre lastebilorganisasjoner i Vest-Europa, og arbeidstakernes 

organisasjoner ber NLF derfor våre myndigheter sørge for at det gripes tak i dette problemet 

slik at sjåførene tilbys levelige vilkår og slik at utslagene av sosial dumping opphører. Inntil 

dette er på plass er det ikke tilrådelig med en ytterligere liberalisering.  

 

Dette anses kanskje ikke først og fremst å være en problemstilling for finanskomiteen, men vi 

oppfatter likevel at dette er en så viktig sak at den fortjener finanskomiteens oppmerksomhet. 

NLF krever derfor at det på budsjettet for 2013 øremerkes en bevilgning til kontroll av 

transportbransjen. Begrunnelsen for en slik bevilgning er at det er nødvendig for å sikre like 

konkurransevilkår, og at dagens situasjon medfører tapte skatteinntekter, moms og bompenger 

i Norge. Transportselskaper som utfører lovlig kabotasje, registrerer ofte ikke sin virksomhet i 

mva-registeret. Slik registrering skal skje når omsetningen overstiger kr 50 000. Videre er det 

klare indikasjoner på at det foregår ulovlig kabotasje i Norge i et betydelig omfang. Denne 

virksomheten bidrar til skatteunndragelse. Innenlands transportvirksomhet skal utføres av 

transportselskaper etablert i landet til norske lønns- og arbeidsvilkår, slik at det betales skatt 

og arbeidsgiveravgift, og merverdiavgift av omsetningen. Et hvert transportselskap kan 

innenfor EUs regelverk etablere seg i Norge og utføre lovlig innenlands virksomhet. Slike 

etableringer vil NLF ønske velkommen fordi virksomheten da vil bidra til fellesskapet og 

innordne seg den norske (nordiske modellen).  

 

I Danmark ble det i 2012 bevilget 10. mill. kroner øremerket til kontroll av transportbransjen 

for å få bukt med de uverdige forholdene. Samme beløp er bevilget for 2013 og det arbeides 

for å videreføre denne bevilgningen også i 2014. Midlene er øremerket til politiets kontroll av 

kabotasje og det er ansatt 10 personer i Rikspolitiet for å utføre disse kontrollene. NLF krever 

at det også i Norge øremerkes midler til dette formålet.  

 

Utenlandske lastebiler må betale i bomstasjoner 

NLF er prinsipielt mot bompenger, men har lagt til grunn at det må aksepteres for å 

fremskynde bygging av viktige riks- og fylkesveger. NLFs aksept har vært knyttet til at 
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andelen bompenger maksimalt må være 50 pst. for enkeltprosjekter. Det har også vært lagt til 

grunn at alle som bruker vegen må betale ved bompasseringen.  

 

I budsjettforslaget for 2013 fremgår det at bompenger utgjør en betydelig større andel enn 

statens eget bidrag. Dersom man ser bort fra Oslopakke 3s bidrag til drift av og investeringer i  

kollektivtrafikken, utgjør bompengenes bidrag 57 % neste år. På enkelte strekninger legges 

det opp til at 75 pst. (finnes også eksempler på prosjekter med 100 % bompenger) av 

investeringsmidlene skal komme fra bompenger. Dette fjerner grunnlaget for NLFs støtte til 

bompengefinansiering. Vi krever nå at staten tar det ansvar staten har i henhold til vegloven 

og sørger for å bygge de veier landet trenger med bruk av statlige midler. Vi som har veien 

som arbeidsplass kan ikke lenger se på at det fra ansvarlig hold vises til at 

bompengeprosjektene er lansert lokalt og at det er lokale ønsker som fører til at vi får så 

mange bompengeprosjekter. Vi krever derfor at veiinvesteringene gjennomføres uten at 

bompengeandelen overstiger 50 pst på noen enkeltprosjekter. 

 

Mange utenlandsregistrerte lastebiler unnlater å betale bompenger i automatiske eller 

halvautomatiske bomstasjoner. Det er uholdbart! I fjorårets brev om statsbudsjettet for 2012, 

skrev vi at vi oppfattet at vårt krav om innføring av obligatorisk elektronisk brikke for alle 

kjøretøyer over 7,5 tonn så ut til å komme på plass sommeren 2012. Dette er imidlertid ennå 

ikke på plass.  

 

Lovforslaget har vært på høring og vi vet at det nå arbeides med en forskrift og konkrete 

løsningsforslag, men nå har det gått så mye tid at saken øyeblikkelig må finne sin løsning. 

Like konkurransevilkår oppnås først når alle aktører står overfor de samme kostnader knyttet 

til å bruke infrastrukturen. Slik er det ikke i dag. I dag kan utenlandske lastebiler benytte alle 

bompengefinansierte veistrekninger uten å betale (med unntak av de manuelle 

bomstasjonene), og bompengeselskapene klarer ikke å inndrive pengene. Dette har også den 

effekt at det tar lengre tid å nedbetale prosjektene. Vi ber om at finanskomiteens bidrag til å få 

en betalingsordning som omfatter alle brukere på plass snarest mulig. 

 

”Avgiftsfri” diesel - dieselkontroll på grensestasjonene  

 NLF har ved flere anledninger tatt opp med Finansdepartementet at tilgangen på merket 

diesel må begrenses for å redusere faren for misbruk. Av konkurransemessige hensyn er 

misbruket uheldig for den seriøse, lovlydige delen av bransjen. Mye tyder også på at verken 

politi eller Tollvesenet har ”kapasitet” til å følge opp og prioritere konkrete henvendelser om 

ulovlig fylling av merket diesel. NLF krever igjen at Finansdepartementet begrenser 

tilgjengeligheten på merket diesel og intensiverer kontrollen mot avgiftsjuks.  

 

Det er i dag lov å ha med maksimalt 600 liter diesel uten tolldeklarering når man passerer inn 

i landet, men vi vet at svært mange utenlandske vogntog har med mye mer. 1 200 – 1 500 liter 

er ikke uvanlig, noe som tilsvarer 2 – to -  turer Svinesund – Trondheim t/r. Vi krever derfor 

også kontroll av dieselmengde.  

 

Det er de siste årene avdekket at det stjeles diesel fra kjøretøyer både langs veien, på raste- og 

hvileplasser og på private parkeringsplasser. Dette er ytterligere et moment som gjør det 

nødvendig å få bukt med ulovlig kjøring i Norge på slavekontrakter. Gjennom nevnte 
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program i NRK kom det frem at det i enkelte kontrakter er tatt inn klausuler som gir insentiv 

for sjåførene å stjele diesel slik at kostnader reduseres.  

 

Omregistreringsavgiften reduseres – det er bra – men ytterligere reduksjon nødvendig 

Vi registrerer at Regjeringen også i budsjettforslaget for 2013 foreslår en reduksjon av 

avgiftssatsene for omregistrering av tunge kjøretøyer og hengere med 40 pst. Dette betyr at 

kostnadene knyttet til omsetning av kjøretøy reduseres betydelig. Dette er en sak NLF lenge 

har vært opptatt av for å sikre en naturlig omsetning av tunge kjøretøyer. Dette er svært 

positivt! Vi mener fortsatt at avgiften er for høy og må reduseres ytterligere slik at den 

gjenspeiler de reelle kostnadene staten har ved omregistrering av kjøretøyene. Vi krever 

fortsatt at omregistreringsavgiften harmoniseres med tilsvarende avgift i våre naboland. I 

Sverige og Danmark betales det et behandlingsgebyr på om lag 1000 kroner.  

 

Avskrivningsreglene  

NLF har i flere år pekt på at dagens avskrivningssats (20 pst.) ikke gjenspeiler reelt 

økonomisk verdifall, som så langt som mulig tilsvarer den faktiske virkelighet. Våre naboland 

har en avskrivningssats på 25 - 30 pst.  NLF mener at dagens sats må heves til 25 pst., og at 

det samtidig gis anledning til å nedskrive transportmateriellet til null det femte året.  

 

Fritak for formuesskatt på arbeidende kapital 

Det kreves at formuesskatten på arbeidende kapital – transportmateriell, verksteder, 

lagerhaller – fjernes. (ikke på personbiler, hytter, hus, båter osv.) Denne skatten kan direkte 

sammenlignes med ”investeringsavgiften” som for flere år tilbake ble fjernet. Denne var en 

stor hemsko for næringen i anskaffelsen av nytt og mer rasjonelt og effektivt 

transportmateriell, samt i utviklingen av bedriftene. Sammen med store deler av norsk 

næringsliv, mener NLF at det nå er på høy tid at Norge kommer på linje med andre 

europeiske land og fjerner formuesskatten på arbeidende kapital.  
 

Lav standard og langsom utbygging og forfeilet finansiering av det norske riksvegnettet 

I tillegg vil vi peke på følgende som bidrar til høye transportkostnader i Norge sammenliknet 

med våre naboland og derigjennom svekket konkurranseevne for norsk næringsliv: 

 

Det er viktig at riksveiene, som er Norges viktigste infrastruktur for transport av varer og 

gods, bygges ut til god standard så raskt og effektivt som mulig, helst innen 20 år. Dette 

krever godt samarbeid med kommuner og fylker om planlegging, det krever forutsigbare og 

stabile finansieringsløsninger, samt politisk vilje til å ta løftet. 

 

NLF mener det er en statlig oppgave å bygge ut riksveiene til god standard, samt at dette må 

sikres gjennom stabil og forutsigbar finansiering. NLF har tidligere foreslått etablert et 

infrastrukturfond og har krevd mer bruk av prosjektfinansiering for å få rask og forutsigbar 

fremdrift i veiprosjektene. 

 

Det fremlagte statsbudsjett for 2013 viser at bompengeandelen på flere prosjekter ligger godt 

over 50 pst., jf det som er skrevet foran. NLF mener at dette viser at Regjeringen ikke tar sitt 

ansvar for utbygging av riksveiene på alvor. NLF krever derfor at det etableres organiserings- 

og finansieringsordninger som sikrer helhetlig og effektiv utbygging av riksveiene de neste 20 
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årene. Prosjektfinansiering som Offentlig-privat samarbeid (OPS) kan være en måte å gjøre 

det på. Selv om OPS kanskje ikke blir billigere, så går det raskere og man ser fremtidige 

drifts- og vedlikeholdskostnader i sammenheng med valg av utbyggingsløsninger, noe som 

sikrer god kvalitet på veibyggingen. NLF ber om at finanskomiteen i tillegg til disse grepene 

finner rom for en utvidelse av rammen for veiinvesteringer. 

 

Vennlig hilsen 

Norges Lastebileier-Forbund 
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