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(2011–2012)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) 

Endringer i skatte- og tollovgivningen

Tilråding fra Finansdepartementet 30. mars 2012, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Stoltenberg II)

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet legger med dette fram for-
slag til:
– lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven)
– lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 

119 om toll og vareførsel

I proposisjonen inngår:
– Forslag til endringer av tolloven § 12-13 slik at 

det gis adgang til å be om bindende forhånds-
uttalelser om varers opprinnelse, samt om toll 
og gebyrer som vil påløpe ved innførsel eller 
utførsel av en vare.

– Forslag til opprettinger og presiseringer i skat-
teloven.

2 Bindende forhåndsuttalelse om 
varers opprinnelse mv. 

2.1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram et 
forslag om endringer i tolloven § 12-13, slik at ord-
ningen med bindende forhåndsuttalelser utvides 
til å omfatte uttalelser om henholdsvis varers opp-
rinnelse og toll og gebyrer som vil påløpe ved inn-
førsel eller utførsel av en vare. 

Ordninger med bindende forhåndsuttalelser 
går generelt ut på at myndighetsutøvelse overfor 
et nærmere angitt privat rettssubjekt på et saklig 
begrenset område fastsettes (bindes) på forhånd, 
etter en forutgående søknadsprosess. Bindingen 
vil ha begrenset varighet, og avhenge av at fak-
tiske forhold er korrekt opplyst. Den griper ikke 
inn i Stortingets lovgivningsmyndighet, og må føl-
gelig vike for senere endringer i alminnelig lovgiv-
ning.

Importører og eksportører kan ha behov for å 
få klarlagt de tollmessige følger av en planlagt 
transaksjon, for eksempel der det skal vurderes 
forretningsmessige sider ved innførsel av varepar-
tier av et gitt slag fra en bestemt stat. En ordning 
med bindende forhåndsuttalelser innebærer at 
aktørene gis anledning til å innhente tollmyndig-
hetenes vurdering på forhånd, slik at toll og geby-
rer som vil påløpe, blir best mulig klarlagt før 
transaksjonene gjennomføres. Uttalelsen vil også 
publiseres i anonymisert form på tollmyndighete-
nes internettsider, slik at andre aktører kan gjøre 
seg kjent med den. Ordningen vil dermed kunne 
skape større grad av forutberegnelighet for 
mange flere enn den som en uttalelse retter seg 
til. Publiserte uttalelser er riktignok kun veile-
dende for tredjepart, og binder ikke tollmyndighe-
tene overfor andre enn den uttalelsen gjelder. 
Men som klargjøring av etatens regelforståelse på 
de aktuelle områder vil en publisert uttalelse nor-
malt være av verdi også for tredjeparter. 
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2.2 Gjeldende rett

Etter tolloven § 12-13 kan tollmyndighetene etter 
søknad avgi bindende forhåndsuttalelse om klas-
sifisering av varer. Nærmere bestemmelser er gitt 
i tollforskriften §§ 12-13-1 til 12-13-3. Både tollregi-
onene og Toll- og avgiftsdirektoratet kan avgi 
slike uttalelser. 

Importør, eksportør eller innenlands produ-
sent av varer har mulighet for å søke om tollmyn-
dighetenes klassifiseringsuttalelse. Søknad frem-
settes på fastsatt skjema til den tollregionen der 
søkeren er hjemmehørende. Klassifiseringsutta-
lelsen er bindende i seks år, og kan kun legges til 
grunn av den uttalelsen er rettet til. Tollmyndighe-
tene kan imidlertid trekke uttalelsen tilbake, der-
som gjeldende tolltariff endres eller det gjøres 
endringer i HS-nomenklaturen, jf. Konvensjonen 
om Det harmoniserte system for beskrivelse og 
koding av varer (The Convention on the Harmoni-
zed Commodity Description and Coding System, HS 
Convention). Uttalelsen vil også kunne trekkes til-
bake dersom tollmyndighetene har avgitt forskjel-
lige uttalelser for like varer. 

Utenom dette spesielle klassifiseringsområdet 
har det norske tollregelverket ingen ordning med 
bindende forhåndsuttalelser. 

Ordninger med bindende forhåndsuttalelser 
er innført mer generelt i skatte- og avgiftslovgiv-
ningen, se ligningsloven §§ 3A-1 flg., petroleums-
skatteloven  § 6 og merverdiavgiftsloven §§ 17-1 
flg.

2.3 Internasjonale forhold 

2.3.1 Folkerettslige forpliktelser

WTO-avtalen om opprinnelse (WTO Agreement on 
Rules of Origin) fastsetter at tollmyndighetene 
skal avgi bindende forhåndsuttalelser om en vares 
opprinnelse. Det heter i avtalens del II, Disciplines 
to Govern the Application of Rules of Origin, artik-
kel 2 bokstav h:

«[…] Members shall ensure […] that: (h) upon 
the request of an exporter, importer or any per-
son with a justifiable cause, assessments of the 
origin they would accord to a good are issued 
as soon as possible but no later than 150 days 
after a request for such an assessment provi-
ded that all necessary elements have been sub-
mitted. […]»

Norsk, ikke-autorisert oversettelse:1

«[…] Medlemmene skal forsikre seg om […] 
at: (h) en fastsettelse av hvilken opprinnelse en 
vare skal ha, gjøres kjent så snart som mulig p 
anmodning fra eksportør, importør eller 
enhver annen person som har berettiget grunn 
til det, men ikke senere enn 150 dager etter en 
anmodning om en slik uttalelse, forutsatt at alle 
nødvendige elementer er framlagt. […]»  

Artikkel 2 gjelder i en overgangsperiode, der 
WTOs medlemmer har forpliktet seg til, i sam-
arbeid med Verdens tollorganisasjon WCO, å 
gjennomføre et arbeidsprogram for et ensartet 
system av ikke-preferensielle opprinnelsesregler. 
Arbeidsprogrammet er ennå ikke fullført. En til-
svarende forpliktelse om bindende forhåndsutta-
lelser følger imidlertid av artikkel 3 bokstav f, som 
gjelder når overgangsperioden er omme.

Tollmyndighetene er videre forpliktet til å avgi 
bindende forhåndsuttalelser i henhold til Kyoto-
konvensjonen om forenkling og harmonisering av 
tollprosedyrer (The International Convention on 
the Simplification and Harmonization of Customs 
procedures). Forpliktelsen til å avgi bindende for-
håndsuttalelser fremgår av kapittel 9 avsnitt C i 
hovedvedlegget i avtalen (General Annex):

«The Customs shall issue binding rulings at 
the request of the interested person, provided 
that the Customs have all the information they 
deem necessary.»

Norsk ikke-autorisert oversettelse:

«Tollmyndighetene skal utstede en bindende 
forhåndsuttalelse på anmodning fra en person 
som har interesse av dette, forutsatt at tollmyn-
dighetene innehar all informasjon som de 
anser nødvendig.»

Norge har gjennom frihandelsavtaler med enkelte 
stater forpliktet seg til å avgi bindende forhåndsut-
talelser om tollsatser og gebyrer mv., se for 
eksempel frihandelsavtalen mellom EFTA og 
Serbia. Det heter i avtalens Vedlegg IV Handelsfa-
silitering, artikkel 14 para 1:

«Each Party shall, in accordance with its 
domestic legislation, issue a written advance 
ruling at the written request containing all 
necessary information of an importer, produ-

1 Se St.prp. nr. 65 (1993-94) side 285 flg.
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cer or exporter in its own territory, or an expor-
ter or producer in the territory of another Party 
with regard to:
(a) tariff classification of a product and the 

applied duty-rate for the product or, where 
appropriate, the way the applied duty-rate 
for a product is calculated;

(b) the fees and charges that will be applied or, 
where appropriate, information on the way 
such fees and charges are calculated; and

(c) such other matters as the Parties may 
agree.» 

Norsk, ikke-autorisert oversettelse:2

«Hver avtalepart skal, i samsvar med sin nasjo-
nale lovgivning, utstede en bindende forhånds-
uttalelse etter en skriftlig søknad som innehol-
der all nødvendig informasjon fra en importør, 
produsent eller eksportør i sitt eget territo-
rium, eller en eksportør eller produsent i terri-
toriet til en annen avtalepart med hensyn til:
a) klassifiseringen av et produkt og den 

anvendte tollsatsen for produktet, eller, der 
det er hensiktsmessig, hvordan den 
anvendte tollsatsen er beregnet, 

b) de avgiftene og gebyrene som vil bli 
anvendt, eller, der det er hensiktsmessig, 
informasjon om hvordan slike avgifter og 
gebyrer beregnes; og 

c) andre forhold avtalepartene måtte bli enige 
om.»

2.3.2 Bindende forhåndsuttalelser i EU

Tollunionen introduserte i 1993 en ordning med 
bindende forhåndsuttalelser i tollsaker. Adgangen 
til å utstede bindende forhåndsuttalelser framgår 
av artikkel 12 i Rådets forordning om den felles 
tollkodeks (Rådsforordning 2913/92). 

Tollmyndighetene i EU kan utstede bindende 
forhåndsuttalelser på to saksområder, for varers 
klassifisering og for varers opprinnelse. Bindende 
forhåndsuttalelser om klassifisering gjelder i 
utgangspunktet i seks år, mens uttalelser om opp-
rinnelse gjelder i tre år. Fellesskapsrettens detal-
jerte regler framgår av artikkel 5-14 i gjennomfø-
ringsbestemmelsene til EUs tollkodeks (Kommi-
sjonsforordning 2454/93).

2.4 Høring

Toll- og avgiftsdirektoratet sendte forslag om å 
utvide adgangen til å be om bindende forhåndsut-
talelser på alminnelig høring 15. mai 2011, med 
høringsfrist 15. august 2011. Høringsnotatet ble 
sendt til 20 organisasjoner og institusjoner, og 
høringssvar ble mottatt fra 16 av disse. 

Alle instansene som har uttalt seg, er positive 
til forslaget om å utvide adgangen til å be om bin-
dende forhåndsuttalelser til nye saksområder. 
Blant annet peker Næringslivets Hovedorganisa-
sjon (NHO) på viktigheten av Toll- og avgiftseta-
tens forpliktelse til å utstede bindende forhåndsut-
talelser. NHO Mat og drikke viser til at bindende 
forhåndsuttalelser skaper forutsigbarhet og der-
med kostnadseffektivitet i internasjonal handel. 
Logistikk- og Transportbedriftenes Landsforbund
kunne ikke se annet enn fordeler med forslaget.

Nærings- og handelsdepartementet viser til at 
forslaget sørger for at norsk regelverk utvikles i 
tråd med norske posisjoner i forhandlinger om 
handelsfasilitering i WTO og i bilaterale frihan-
delsavtaler. Bindende forhåndsuttalelser om opp-
rinnelse, tollsatser, gebyrer mv. vil gi økt forutsig-
barhet og vil kunne bidra til økt import. Norge vil 
også kunne tjene på at andre stater som vi for-
handler med, forpliktes til å gi bindende forhånds-
uttalelser til norske eksportører. Beregninger fra 
OECD har vist at transaksjonskostnader knyttet 
til handel kan utgjøre opp til 15 pst av verdien av 
en vare. Forenkling og effektivisering av handels-
prosedyrer kan derfor gi betydelig økonomisk 
gevinst for alle involverte parter. 

Utenriksdepartementet og Nærings- og han-
delsdepartementet har også uttalt at det vil være 
ønskelig å innarbeide et gjensidighetsvilkår (se 
nedenfor) i lovforslaget, av hensyn til de løpende 
forhandlinger. 

2.5 Departementets vurderinger og 
forslag

2.5.1 Behovet for lovendringen

Ordningen med bindende forhåndsuttalelser inne-
bærer at importører og eksportører mv. gis anled-
ning til å innhente tollmyndighetenes vurdering 
av tollmessige konsekvenser av en planlagt trans-
aksjon. Departementet anser at tilgjengelige opp-
lysninger om tollmessige konsekvenser før trans-
aksjonen gjennomføres, vil bidra til økt forutbe-
regnelighet for de berørte aktørene, samt legge til 
rette for en enklere og mer kostnadseffektiv inter-
nasjonal handel. Ved at den bindende forhåndsut-2 Se Prop. 41 S (2010-2011), utrykt vedlegg.
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talelsen publiseres, vil den også kunne bidra til 
større grad av generell forutberegnelighet. 

2.5.2 Nærmere om lovforslaget

Tolloven § 12-13 hjemler adgang til å gi bindende 
forhåndsuttalelser om klassifisering av varer. Nor-
ges folkerettslige forpliktelser etter WTO-avtalen 
og etter enkelte bilaterale frihandelsavtaler med-
fører at det også skal gis mulighet for bindende 
forhåndsuttalelser på flere saksområder enn klas-
sifisering, nemlig om en vares opprinnelse, toll-
sats, hvilke gebyrer som vil påløpe og hvordan 
disse beregnes. Departementet foreslår at § 12-13 
utvides til å dekke også disse saksområdene, se 
lovforslaget første ledd, bokstavene b og c. 

Kompetansebestemmelsen innledningsvis i 
lovforslaget § 12-13 første ledd («tollmyndighetene 
kan») er utformet slik at den ikke bare gjennomfø-
rer traktatforpliktelsen i WTO avtalen om opprin-
nelse artikkel 4 («Each Party shall, in accordance 
with its domestic legislation, issue a written 
advance ruling at the written request […].»), men 
også andre internasjonale avtaler med lignende 
innhold, multilaterale eller bilaterale, som Norge 
slutter seg til.

Lovforslaget gjør enkelte endringer i ordlyden 
for å klargjøre meningsinnholdet. Det gjelder til-
føyelsen i første ledd bokstav a, der det foreslås at 
formuleringen «klassifisering av varer» endres til 
«klassifisering i henhold til gjeldende tolltariff». 
Videre er uttrykket «gi [bindende forhåndsutta-
lelse]» endret til «avgi», som tilsvarer uttrykksmå-
ten i andre bestemmelser om lignende forhold, se 
tolloven §§ 4-12, 12-1 og ligningsloven § 3A-1. De 
nevnte justeringene i ordlyd tilsikter ikke materi-
elle endringer. 

Henvisningen i første ledd bokstav c til «toll og 
gebyrer som vil påløpe ved innførsel eller utførsel av 
en vare» gjelder for det første den tollsats som 
kommer til anvendelse, enten denne er bundet 
sats i WTO (Most favoured nation-sats, såkalt 
MFN-sats), ordinær sats (den sats Stortinget har 
fastsatt for vedkommende budsjettår), eller prefe-
ransetollsats etter den frihandelsavtale som kan 
påberopes. Uttrykket «vil påløpe» må tolkes i vid 
mening, slik at det også omfatter tollrefusjonsord-
ninger slik som nevnt i tolloven kapittel 12. Videre 
omfatter bokstav c de gebyrer som faller inn 
under GATT-avtalen (General Agreement on 
Tariffs and Trade 1994) artikkel VIII para 1 a, som 
lyder: 

«All fees and charges of whatever character 
(other than import and export duties and other 

than taxes within the purview of Article III) 
imposed by contracting parties on or in con-
nection with importation or exportation […]». 

Norsk oversettelse:3 

«Alle gebyrer og avgifter av en hvilken som 
helst art (unntatt import- og eksportavgifter og 
andre skatter innenfor rammen av Artikkel III) 
som blir pålagt av en kontraherende part ved, 
eller i forbindelse med, import eller eksport 
[…].» 

Dette omfatter blant annet tollmyndighetenes toll-
kredittgebyr og øvrige gebyrer som pålegges av 
andre offentlige organer, eksempelvis kontrollge-
byrer og gebyrer for utstedelse av sertifikater og 
lignende. Generelle, innenlandske avgifter av 
skattekarakter som påløper ved innførsel, se tollo-
ven § 2-1 tredje ledd, omfattes derimot ikke. 

Det framgår av første ledd bokstav c at det 
alternativt kan gis bindende forhåndsuttalelse om 
«beregningsmåten» for toll og gebyrer. Det tas 
her sikte på de tilfeller der toll og gebyrer ikke lar 
seg oppgi som kronebeløp. Tollbelastningen vil 
også kunne variere avhengig av den framtidige 
tollbehandlingen, typisk ved sesongmessige toll-
nedsettelser for innførsel av landbruksvarer. Her 
vil det være tilstrekkelig at beregningsmåten opp-
gis, for eksempel verdigrunnlag, spesifikt grunn-
lag eller lignende. Uttrykket «beregningsmåte» 
må tolkes vidt, slik at en bindende forhåndsutta-
lelse kan omfatte ikke bare avklaring om bereg-
ningsgrunnlag mv, men også om eventuelle kvote-
ordninger, derunder tollkvoter, og om vareførse-
len vil kunne komme inn under det generelle toll-
preferansesystemet for utviklingsland, GSP, se 
tolloven § 8-3. 

I lovforslaget annet ledd er det inntatt et vilkår 
om gjensidighet, slik at bindende forhåndsutta-
lelse etter første ledd bokstav b eller c vil avgis 
bare i den utstrekning Norge er forpliktet til dette 
etter gjensidig avtale med fremmed stat eller 
internasjonal organisasjon. Regulering av ordnin-
ger med bindende forhåndsuttalelser i vår interne 
tollovgivning gjennomfører ulike folkerettslige 
forpliktelser, dels av multilateral art (WTO-avtalen 
og Kyoto-konvensjonen), og dels etter enkelte 
bilaterale frihandelsavtaler. Departementet antar 
derfor at gjennomføringsbestemmelsene i tollov-
givningen bør utformes slik at en anmodning om 
bindende forhåndsuttalelse i utgangspunktet bør 
etterkommes bare dersom saksforholdet relaterer 

3 Se St.prp. nr. 65 (1993-94) side 529.
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seg til en annen stat som har forpliktet seg til til-
svarende ordninger. Det må antas at dette vil 
bidra til at det i forhandlinger gis et incentiv for 
forhandlingsmotparten til å akseptere tilsvarende 
forpliktelser. Vilkåret bør imidlertid praktiseres 
lempelig av hensyn til den norske part i saksfor-
holdet, se omtalen av forslaget til forskriftsfull-
makt nedenfor. 

I tredje ledd er inntatt en hjemmel for å kreve 
gebyr. Departementet antar – med tilsvarende 
parallell i ligningsloven § 3A-2 og merverdiavgifts-
loven § 17-2 – at tollmyndighetene bør ha adgang 
til å beregne et gebyr for behandlingen av søkna-
den om bindende forhåndsuttalelse. Det forutset-
tes at gebyret er forholdsmessig og ikke går ut 
over de kostnader etaten påføres som følge av 
søknadsbehandlingen. En slik forutsetning følger 
også av WTO/GATT-avtalen artikkel VIII para 1 
(a), der det heter: 

«All fees and charges of whatever character 
(other than import and export duties and other 
than taxes within the purview of Article III) 
imposed by contracting parties on or in con-
nection with importation or exportation shall 
be limited in amount to the approximate cost of 
services rendered and shall not represent an 
indirect protection to domestic products or a 
taxation of imports or exports for fiscal purpo-
ses.»

Norsk ikke-autorisert oversettelse:4

«Alle gebyrer og avgifter av en hvilken som 
helst art (unntatt import- og eksportavgifter og 
andre skatter innenfor rammen av Artikkel III) 
som blir pålagt av en kontraherende part ved, 
eller i forbindelse med, import eller eksport 
skal begrenses til beløp som anslagsvis tilsva-
rer omkostningene ved de tjenester som ytes, 
og skal ikke innebære en indirekte beskyttelse 
av innenlands produserte varer, eller en 
beskatning av import eller eksport for fiskale 
formål.»

Med hensyn til lovforslaget fjerde ledd bemerker 
departementet at det følger av WTO-avtalen om 
opprinnelse artikkel 2 bokstav j, jf artikkel 3 bok-
stav h: 

«Members shall ensure that […] any adminis-
trative action which they take in relation to the 
determination of origin is reviewable promptly 

by judicial, arbitral or administrative tribunals 
or procedures, independent of the authority 
issuing the determination, which can effect the 
modification or reversal of the determination.»

Norsk, ikke-autorisert oversettelse:5

«Medlemmene skal sørge for at […] ethvert 
administrativt tiltak de treffer i forbindelse 
med avgjørelse om opprinnelse, i løpet av kort 
tid kan prøves ved rettslige, voldgiftsmessige 
eller administrative instanser eller prosedyrer, 
som skal være uavhengige av myndigheten 
som treffer avgjørelsen, og som kan endre eller 
omgjøre avgjørelsen.»

Generelle rettssikkerhetshensyn og det kontra-
diktoriske prinsipp er ivaretatt ved at også tollbe-
handling i henhold til en bindende forhåndsutta-
lelse vil utgjøre enkeltvedtak etter forvaltningslo-
ven § 2 b, og dermed underlegges forvaltningslo-
vens alminnelige regler om klageadgang, jf. hen-
visningen i tolloven § 1-8. Tollbehandlingen der en 
bindende forhåndsuttalelse er lagt til grunn, kan 
likeledes prøves for domstolene. Dette antas å til-
fredsstille WTO-kravet om å sørge for uavhengig 
overprøvingsadgang.

Departementet antar imidlertid at tollmyndig-
hetenes avgjørelse om ikke å avgi bindende for-
håndsuttalelse, ikke bør kunne påklages. Heller 
ikke uttalelsens innhold i seg selv bør være gjen-
stand for klageadgang, se lovforslaget fjerde ledd. 
Dette samsvarer med tilsvarende ordninger etter 
ligningsloven, petroleumsskatteloven og merver-
diavgiftsloven. Mulig uenighet om rettsspørsmål i 
tollregelverket vil kunne avklares på de ordinære 
måter som allerede foreligger for tvisteløsning 
mellom stat og borger etter at den konkrete trans-
aksjon er gjennomført.

I lovforslaget femte ledd er inntatt en fullmakt 
til departementet om å gi forskrift om bindende 
forhåndsuttalelser etter bestemmelsens første 
ledd, herunder om søknaden og uttalelsens nær-
mere innhold og vilkårene for bortfall av uttalel-
sens bindende virkning. Videre gis departementet 
fullmakt til å gi forskrift om at gjensidighetsvilkå-
ret i annet ledd kan fravikes. Fullmakten vil gi 
hjemmel for forskriftsbestemmelser tilsvarende 
gjeldende tollovforskrift §§ 12-3-1 flg., samt nær-
mere regulering av de nye saksområder som 
nevnt over.

Ordningen med bindende forhåndsuttalelser i 
tollsaker har som målgruppe de økonomiske aktø-

4 Se St.prp. nr. 65 (1993-94) side 529. 5 Se St.prp. nr. 65 (1993-94) side 228.
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rer som har interesse i å få klarlagt de tollmessige 
konsekvenser knyttet til en vare som entes skal 
innføres eller utføres fra tollområdet. Dette vil 
typisk være importører, eksportører og produsen-
ter, eller en representant for disse. Hvilke aktører 
som kan søke om bindende forhåndsuttalelse, 
foreslås regulert i forskrift. 

Forhåndsuttalelsen skal legges til grunn som 
bindende ved tollbehandlingen såfremt den fak-
tiske disposisjonen er gjennomført i samsvar med 
forutsetningene for uttalelsen. Dersom det er 
skjedd endringer i de rettslige og faktiske forut-
setninger som har vært avgjørende for uttalelsen, 
kan mottakeren ikke kreve at tollmyndighetene 
legger forhåndsuttalelsen til grunn ved den 
senere tollbehandlingen. Dette samsvarer med 
alminnelige forvaltningsrettslige regler.

Ordningen med bindende forhåndsuttalelser 
er forutsatt ikke å gripe inn i Stortingets lovgiv-
ningsmyndighet. Som det framgår ovenfor, er en 
avgitt forhåndsuttalelse ikke bindende for toll-
myndighetene dersom det senere har trådt i kraft 
endringer i den lovgivningen som er lagt til grunn 
for uttalelsen. Forhåndsuttalelsen vil heller ikke 
kunne legges til grunn i strid med et senere stor-
tingsvedtak som gjør endringer i gjeldende tollta-
riff, og heller ikke der det iverksettes handelstil-
tak i form av antidumpingtoll, utjevningstoll eller 
beskyttelsestoll etter tolloven kapittel 10. 

2.6 Ikrafttredelse

Det foreslås at lovendringene trer i kraft fra den 
tid Kongen bestemmer. 

2.7 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Forslagets økonomiske og administrative konse-
kvenser antas å være ubetydelige. Toll- og avgifts-
etaten vil trolig få noe økt saksbehandling, men 
andre staters erfaringer indikerer at antall hen-
vendelser trolig vil være lavt. Kostnadene dekkes 
innenfor Toll- og avgiftsetatens gjeldende bud-
sjettramme.

3 Opprettinger og presisering av 
lovtekst

3.1 Skatteloven § 2-30 første ledd  
bokstav g nummer 6

Etter skatteloven § 2-30 første ledd bokstav g 
nummer 6 er Eksportutvalget for fisk AS fritatt for 
skatteplikt. 

Ved lov 9. desember 2011 nr. 56 ble selskapets 
foretaksnavn endret til Norges sjømatråd AS, jf. 
Prop. 151 L (2010–2011) og Innst. 29 L (2011–
2012). Endringene i lov 27. april 1990 nr. 9 om 
regulering av eksporten av fisk og fiskevarer 
trådte i kraft 1. januar 2012.

Endringen av selskapets foretaksnavn fra 
Eksportutvalget for fisk AS til Norges sjømatråd 
AS bør innarbeides i skatteloven § 2-30 første ledd 
bokstav g nummer 6.

Det vises til forslag til endring av skatteloven 
§ 2-30 første ledd bokstav g nummer 6. Departe-
mentet foreslår at endringen trer i kraft straks 
med virkning fra og med inntektsåret 2012. 

3.2 Skatteloven § 2-30 første ledd  
bokstav j ny nummer 6

Ved lov 3. september 2010 nr. 54 om endringer i 
burettslagslova mv. ble blant annet skattefritaket i 
skatteloven § 2-30 for Stiftelsen Borettslagenes 
Sikringsfond opphevet.

Det var forutsatt i lovforarbeidene at opphe-
ving av skattefritaksbestemmelsen skulle tre i 
kraft samtidig med nye regler i burettslagslova 
kapittel 5 om sikring mot tap av felleskostnader i 
borettslag, jf. Prop. 115 L (2009-2010) og Innst. 
326 L (2009-2010). Endringene i burettslagslova 
kapittel 5 trer i kraft 1. januar 2013.

I forskrift 17. desember 2010 nr. 1661 fastsatt 
av Kommunal- og regionaldepartementet om 
ikraftsetting av endringer i burettslagslova mv. 
har endringen i skatteloven ved en inkurie blitt 
iverksatt allerede med virkning fra 1. januar 
2011. Det betyr at skattefritaket for Stiftelsen 
Borettslagenes Sikringsfond er opphevet to år 
for tidlig. 

Etter Finansdepartementets oppfatning er et 
nytt lovvedtak nødvendig dersom Stiftelsen 
Borettslagenes Sikringsfond skal være unntatt 
skatteplikt frem til 1. januar 2013, slik Stortinget 
har forutsatt. Departementet foreslår at stiftelsen 
forblir en skattefri institusjon for inntektsårene 
2011 og 2012. 

Departementet viser til forslag til endring av 
skatteloven § 2-30 første ledd bokstav j. Det fore-
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slås at endringen trer i kraft straks med virkning 
bare for inntektsårene 2011 og 2012. Skattefritaks-
bestemmelsen faller da bort fra og med inn-
tektsåret 2013, jf. forutsetningene i Prop. 115 L 
(2009-2010) og Innst. 326 L (2009-2010).

3.3 Skatteloven § 2-38 annet ledd bokstav 
b og tredje ledd bokstavene e og f

Departementet foreslår å fjerne referansene til til-
svarende utenlandsk selskap i skatteloven § 2-38 
annet ledd bokstav b og tredje ledd bokstavene e 
og f. Bakgrunnen for forslaget er at referansene er 
overflødige og misvisende. 

Bestemmelsene i § 2-38 hjemler den såkalte 
fritaksmetoden som på nærmere vilkår gir skatte-
fritak innen selskapssektoren for inntekt på aksjer 
og andre selskapsandeler. Tilsvarende er tap på 
slike aksjer og andeler ikke fradragsberettiget.

Ifølge § 2-38 annet ledd bokstav b og tredje 
ledd bokstavene e og f, vil gevinst eller tap på 
andeler i deltakerlignede selskaper som omhand-
let i skatteloven § 10-40 kunne være omfattet av 
fritaksmetoden. Etter §§ 10-40 til 10-48 beskattes 
overskuddet i slike selskaper løpende på deltaker-
nes hånd, og gevinstfritaket under fritaksmetoden 
skal motvirke kjedebeskatning av virksomhetsinn-
tekten. Bestemmelsene i §§ 10-40 til 10-48 gjelder 
uavhengig av om det deltakerlignede selskapet er 
stiftet i Norge eller i utlandet. Det er således over-
flødig å inkludere «tilsvarende utenlandsk sel-
skap» i definisjonen av kvalifiserende andeler i § 2-
38 annet ledd bokstav b og tredje ledd bokstavene 
e og f, så lenge disse bestemmelsene inneholder 
en referanse til § 10-40.

Når skatteloven benytter begrepet «uten-
landsk selskap», er dette gjennomgående i betyd-
ningen selskap som er skattemessig hjemmehørende
i utlandet. Et deltakerlignet selskap vil ikke være å 
anse som skattemessig hjemmehørende noe sted. 
Dette skyldes at selskapet ikke selv er eget skatte-
subjekt. Det er selskapets deltakere som blir 
skattlagt for selskapets overskudd og som eventu-
elt er å anse som hjemmehørende i Norge eller i 
utlandet. Således er referansen til utenlandsk sel-
skap i de nevnte bestemmelsene også misvisende.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
formuleringen «eller tilsvarende utenlandsk sel-
skap» tas ut av den nevnte lovteksten. Forslaget 
innebærer ingen materielle endringer.

Det vises til forslag til endring av skatteloven § 
2-38 annet ledd bokstav b og tredje ledd boksta-
vene e og f. Departementet foreslår at endringen 
trer i kraft straks med virkning fra og med inn-
tektsåret 2012.

3.4 Skatteloven § 3-4 fjerde ledd

Skatteloven § 3-4 regulerer til hvilken kommune 
personer bosatt i utlandet, men med begrenset 
skatteplikt til Norge, skal være skattepliktige. Det 
samme gjelder utenlandske selskaper og innret-
ninger med begrenset skatteplikt her.

I bestemmelsens fjerde ledd heter det at skatt-
yter som er «skattepliktig etter § 2-3 tredje ledd», 
svarer skatt til den kommunen hvor selskapet har 
sitt kontor (hovedkontor). Bestemmelsen angir 
skattested i de tilfellene hvor skattyter har begren-
set skatteplikt til Norge for gevinst ved realisasjon 
av aksjer mv. etter utflytting fra Norge. Reglene 
om utflyttingsskatt for aksjer mv. ble imidlertid 
flyttet fra § 2-3 tredje ledd til § 10-70 ved lov av 15. 
desember 2006 nr. 81, med ikrafttredelse fra 2007. 
Det ble i skatteloven § 2-3 tredje ledd inntatt ny 
regel om fradrag for gjeldsrenter for arbeidsta-
kere og personlig næringsdrivende fra andre EØS 
stater med virkning fra og med inntektsåret 2009. 
For å unngå uheldige tilpasninger til de nye 
reglene om utflyttingsskatt, ble tidligere § 2-3 
tredje ledd flyttet til fjerde ledd i en overgangspe-
riode med virkning fra og med inntektsåret 2009 
til og med inntektsåret 2010. Fra 2010 ble § 2-3 
fjerde ledd endret til en bestemmelse som gir 
hjemmel for å ilegge kildeskatt på pensjoner mv., 
jf. lov av 6. mars 2009 nr. 14. 

Henvisningen til § 2-3 tredje ledd i skatteloven 
§ 3-4 fjerde ledd er derfor misvisende, og foreslås 
erstattet av en henvisning til dagens regler om 
utflyttingsskatt i skatteloven § 10-70. Dette er en 
ren oppretting uten realitetsendring.

Det vises til forslag til endring av skatteloven 
§ 3-4 fjerde ledd. Departementet foreslår at end-
ringen trer i kraft straks med virkning fra og med 
inntektsåret 2012.

3.5 Skatteloven § 5-43 første ledd  
bokstav f

Skatteloven § 5-43 regulerer hvilke pensjoner, 
understøttelser og trygdeytelser mv. som er skat-
tefrie. Etter første ledd bokstav f gjelder dette hus-
leiestøtte fra Husbanken og kommunal bostøtte 
utenfor arbeidsforhold. Det er i bestemmelsen 
henvist til § 23 i lov om Den Norske Stats Hus-
bank av 1. mars 1946. Denne loven er opphevet, 
og erstattet av lov om Husbanken av 29. mai 2009. 
Bestemmelsen i tidligere lov § 23 er videreført i 
ny lov § 10. Det foreslås derfor at henvisningen 
rettes i tråd med dette. 

Det vises til forslag til endring av skatteloven 
§ 5-43 første ledd bokstav f. Departementet fore-
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slår at endringen trer i kraft straks med virkning 
fra og med inntektsåret 2012.

3.6 Skatteloven § 15-5 første og tredje ledd

Etter skatteloven § 15-5 gis det et særskilt fradrag 
i alminnelig inntekt til personer som er skattemes-
sig bosatt i Finnmark og Nord-Troms. Det er i 
bestemmelsens første ledd henvist til ligningslo-
ven 13. juni 1980 nr. 24 § 8-6 nr. 2 bokstav c, som 
regulerte hvor avgjørelsene ved ligningen skulle 
treffes. Bestemmelsen ble opphevet i forbindelse 
med reorganisering av Skatteetaten. Det foreslås 
derfor at henvisningen tas ut, og at lovteksten til-
passes noe. Videre følger det av tredje ledd at fra-
draget ikke skal påvirke «netto inntekt fastsatt etter 
skattelovens øvrige bestemmelser». Betegnelsen 
«netto inntekt» er i skattelovgivningen for øvrig 
erstattet av betegnelsen «alminnelig inntekt». Det 

foreslås derfor at lovteksten rettes i tråd med 
dette. 

Det vises til forslag til endringer i skatteloven 
§ 15-5 første ledd første punktum og tredje ledd. 
Departementet foreslår at endringene trer i kraft 
straks med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Finansdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om 
– lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven)
– lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 

119 om toll og vareførsel

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til 
– lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
– lov om endringer lov om endring i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel

i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag

til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue 
og inntekt (skatteloven)

I

I lov 26. mars nr. 14 om skatt av formue og inn-
tekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

§ 2-30 første ledd bokstav j ny nummer 6 skal 
lyde:
6. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond

II

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og 
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

§ 2-30 første ledd bokstav g nummer 6 skal lyde:
6. Norges sjømatråd AS

§ 2-38 annet ledd bokstav b skal lyde:
b. gevinst eller tap ved realisasjon eller uttak av 
eierandel i selskap som nevnt i § 10-40 første ledd. 

§ 2-38 tredje ledd bokstav e skal lyde: 
e. gevinst ved realisasjon eller uttak av eierandel i 
selskap som nevnt i § 10-40 første ledd, dersom sel-
skapets samlede verdi av aksjer mv. som faller inn 
under a-d i dette ledd, på noe tidspunkt de to siste 
årene frem til innvinningstidspunktet har overste-
get 10 prosent av selskapets totale verdier av 
aksjer mv. 

§ 2-38 tredje ledd bokstav f skal lyde:
f. tap ved realisasjon eller uttak av eierandel i sel-
skap som nevnt i § 10-40 første ledd, dersom sel-
skapets samlede verdi av aksjer mv. som faller inn 

under a-d i dette ledd, i en periode på to år forut 
for oppofrelsestidspunktet sammenhengende har 
oversteget 10 prosent av selskapets totale verdier 
av aksjer mv.

§ 3-4 fjerde ledd skal lyde:
(4) Skattyter som er skattepliktig etter § 10-70, 
svarer skatt til den kommunen hvor selskapet har 
sitt kontor (hovedkontor). 

§ 5-43 første ledd bokstav f skal lyde:
f. husleiestøtte etter § 10 i lov om Husbanken og 
kommunal bostøtte utenfor arbeidsforhold,

§ 15-5 første ledd første punktum skal lyde:
(1) Personlig skattyter som etter § 3-1 er skatte-
messig bosatt i en kommune i Finnmark fylke eller 
kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyn-
gen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms 
fylke, og som får fastsatt personfradrag etter § 15-4, 
skal ha et særskilt fradrag i alminnelig inntekt. 

§ 15-5 tredje ledd skal lyde:
(3) Fradraget skal ikke påvirke alminnelig inntekt 
fastsatt etter skattelovgivningens øvrige bestem-
melser.

III

Endringen under I trer i kraft straks med virkning 
for inntektsårene 2011 og 2012. Endringen faller 
bort med virkning fra og med inntektsåret 2013.

Endringene under II trer i kraft straks med 
virkning fra og med inntektsåret 2012.
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Forslag

 til lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om 
toll og vareførsel

I

I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vare-
førsel skal § 12-13 lyde:

§ 12-13 Bindende forhåndsuttalelser 
(1) Tollmyndighetene kan etter søknad avgi 

bindende forhåndsuttalelse om 
a) klassifisering i henhold til gjeldende tolltarif f,
b) opprinnelse,
c) toll og gebyrer som vil påløpe ved innførsel eller 

utførsel av en vare, eller beregningsmåten for 
disse. 
(2) Bindende forhåndsuttalelse etter første ledd 

bokstav b og c avgis i den utstrekning det følger av 
gjensidig avtale med fremmed stat eller internasjo-
nal organisasjon at partene er forpliktet til å avgi 
uttalelse om slike forhold. 

(3) Det skal betales et gebyr for bindende for-
håndsuttalelse.

(4) Tollmyndighetenes avgjørelse om å ikke å 
avgi bindende forhåndsuttalelse kan ikke påklages. 
En bindende forhåndsuttalelse kan ikke påklages 
eller prøves i egen sak for domstol. Avgjørelse hvor 
bindende forhåndsuttalelse er lagt til grunn, kan 
påklages eller bringes inn for domstol. 

(5) Departementet kan gi forskrift om bin-
dende forhåndsuttalelser etter første ledd, her-
under om søknaden og uttalelsens nærmere innhold 
og om vilkårene for bortfall av uttalelsens bindende 
virkning samt om gebyr. Departementet kan også gi 
forskrift om at vilkåret i annet ledd kan fravikes.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
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