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Ot.prp. nr. 83

(2004–2005) 

Om lov om betaling og innkreving av skatte- og 
avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

Tilråding fra Finansdepartementet av 29. april 2005,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Proposisjonens hovedinnhold 

1.1 Innledning 

Reglene om betaling og innkreving av skatte- og av
giftskrav regulerer innbetalingen av de viktigste 
inntektene for staten og kommunene. Disse inntek
tene utgjorde omlag 700 milliarder kroner i stats
regnskapet for 2003. Innkrevingsreglene for skatt 
og avgift har derfor stor samfunnsmessig betyd
ning. 

Innkrevingsreglene er i dag fragmentariske og 
lite oversiktlige. Slike regler er gitt i mange ulike 
skatte- og avgiftslover og i mer enn 100 forskrifter 
fastsatt i medhold av disse lovene. Også Stortingets 
skatte- og avgiftsvedtak inneholder enkelte regler 
om betaling og innkreving av skatt og avgift. Det er 
etter departementets syn et sterkt behov for å gjøre 
dette regelverket mer oversiktlig og brukervennlig 
gjennom en teknisk og systematisk revisjon. 

Departementet fremmer på denne bakgrunn 
forslag til en ny lov om betaling og innkreving av 
skatte- og avgiftskrav (den nye skattebetalingslo
ven). Forslaget innebærer at regelverket om beta-
ling og innkreving av skatt og avgift samles i én lov. 
Hovedformålet med forslaget er å øke tilgjengelig
heten for brukerne gjennom et helhetlig, systema
tisk og oversiktlig regelverk. Dette forslaget til en 

felles lov for skatte- og avgiftsinnkrevingen ligner 
på flere måter på tilsvarende revisjoner foretatt i 
Sverige og Danmark, jf. punkt 4.2 og 4.3. 

Den nye skattebetalingsloven vil erstatte lov 21. 
november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av 
skatt (skattebetalingsloven). I tillegg vil den nye lo
ven erstatte en rekke regler om betaling og innkre
ving av skatte- og avgiftskrav i annet regelverk, 
blant annet merverdiavgiftsloven, tolloven, særav
giftsloven, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, arve
avgiftsloven, svalbardskatteloven og artistskattelo
ven. Som et neste ledd i den tekniske revisjonen, 
tar departementet sikte på å samle alle forskrifter 
om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav 
i en samleforskrift til den foreslåtte loven. 

Departementet fremmer også forslag til enkelte 
materielle endringer i regelverket for betaling og 
innkreving av skatt og avgift. De viktigste endrings
forslagene er endringer i rentereglene og i reglene 
om ettergivelse av skatt og avgift. I tillegg foreslår 
departementet at ordningen med at formannskapet 
eller skatteutvalget i kommunen har avgjørelses
myndighet i saker om billighetsnedsettelse av skatt 
avvikles. Avgjørelsesmyndigheten foreslås overført 
til skattemyndighetene. Utover dette legges det i 
begrenset grad opp til materielle endringer i regel
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verket. Med forslaget til ny skattebetalingslov er 
imidlertid forutsetningene lagt for at det i samar
beid med brukerne, kan utredes materielle endrin-
ger som gir bedre og mer helhetlige rapporterings
og betalingsløsninger. 

1.2	 Oversikt over de enkelte 
kapitlene i lovutkastet 

Del I Innledende bestemmelser 

Kapittel 1 Lovens virkeområde inneholder bestem
melser om hvilke krav som omfattes av loven. For
slaget til ny skattebetalingslov vil først og fremst re
gulere betaling og innkreving av skatte- og avgifts
krav til staten. Det vil si de skatter og avgifter som 
Stortinget, med hjemmel i Grunnloven § 75 a, ved
tar hver høst i tilknytning til neste års statsbudsjett. 
Loven vil også regulere formues- og inntektsskatt 
til kommunene og fylkeskommunene og avgiftene 
til folketrygden. Det faglige ansvaret for regelver
ket for disse kravene hører under Finansdeparte
mentet. 

Finansdepartementet har også regelverksan
svaret for eiendomsskatten, som utskrives av kom
munene og innkreves av de kommunale skatteopp
kreverne. Kommunenes selvbestemmelse over ei
endomsskatten medfører at mange av bestemmel
sene i den nye skattebetalingsloven ikke vil passe, 
og departementet foreslår derfor at eiendomsskat
ten ikke skal omfattes direkte av loven. Departe
mentet ønsker imidlertid å videreføre ordningen 
med at skatteoppkreverne kan benytte sin myndig
het som særnamsmann til innkreving av eiendoms
skatten. 

Departementet anser det heller ikke naturlig at 
kommunale avgifter og gebyrer, som for eksempel 
kommunale vann- og kloakkavgifter og feieavgift, 
omfattes av den nye loven. Mange av hjemmelslo
vene for disse avgiftene henviser imidlertid i dag til 
skattebetalingslovens innkrevingsregler. Departe
mentet foreslår å videreføre disse henvisningene. 

Skattefogdkontorene innkrever blant annet 
merverdiavgift og arveavgift, og dessuten enkelte 
andre mindre offentligrettslige krav etter reglene 
om tvangsinnfordring i skattebetalingsloven. Dette 
gjelder blant annet sakskostnader i sivile saker og 
tvangsmulkt etter forurensningsloven og arbeids
miljøloven. Departementet legger til grunn at skat
tefogdkontorenes myndighet som særnamsmann 
for disse kravene skal videreføres som i dag, selv 
om disse kravene ikke vil være direkte omfattet av 
den nye skattebetalingsloven. 

En rekke offentlige krav som hører under andre 

fagdepartementer enn Finansdepartementet, inn
kreves av Statens innkrevingssentral (SI). Disse 
kravene er så forskjellige fra skatte- og avgiftskra
vene at de etter departementets vurdering ikke bør 
omfattes direkte av den nye skattebetalingsloven. 
Fra og med 2002 har SI imidlertid bistått toll- og av
giftsetaten med tvangsinnfordring av årsavgift på 
motorvogn. Årsavgiften er omfattet av skattebeta
lingsloven, og det foreslås derfor en bestemmelse 
som åpner for at departementet i forskrift kan be
stemme at SI skal kunne bistå ved å innkreve enkel
te skatte- og avgiftskrav. 

Krav av privatrettslig art faller helt utenfor lo
vens virkeområde. Dette gjelder selv om kravene 
innkreves av skatteoppkreverne, skattefogdkonto
rene eller tollregionene. Som eksempel på slike 
krav kan nevnes batterigebyr, som etter avtale mel
lom Batteriretur AS og Toll- og avgiftsdirektoratet 
innkreves av tollregionene. Likeledes innkrever 
tollregionene miljøgebyr på elektriske og elektro
niske produkter etter avtale med Hvitevareretur 
AS. 

Kapittel 2 Innkrevingsmyndigheter og betalings
mottakere regulerer de ulike innkrevingsorganenes 
myndighet til å innkreve de forskjellige skatte- og 
avgiftskravene. For de statlige innkreverne er det 
formelt ikke nødvendig å lovregulere hvem som 
har ansvaret for innkreving av statlige skatte- og av
giftskrav. For skatteoppkreverne som er kommuna
le, er det imidlertid nødvendig å regulere dette i 
lov. Dagens innkrevingsorganisering har en kom
plisert struktur. Informasjonshensyn tilsier derfor 
at det av hensyn til skatte- og avgiftsbetalerne gis 
en samlet oversikt over hvilke innkrevingsorganer 
som forestår innkrevingen av de forskjellige krave
ne. Dette må avveies mot hensynet til at det enkelte 
organ skal ha fleksibilitet med hensyn til organise
ring. Detaljregulering bør derfor unngås. Departe
mentet foreslår ingen endringer i ansvarsfordelin
gen mellom de ulike innkrevingsorganene. 

Kapittel 3 Saksbehandling har bestemmelser om 
hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for inn
krevingsorganene i deres arbeid med innkrevin
gen. Departementet foreslår at forvaltningslovens 
regler i utgangspunktet skal komme til anvendelse. 
Dette er også i dag hovedregelen for innkreving av 
alle skatte- og avgiftskrav, med unntak av de krav 
som omfattes av skattebetalingsloven. For krav 
som innkreves etter dagens skattebetalingslov in
nebærer dette således en endring i forhold til gjel
dende rett. Endringene vil på enkelte områder utvi
de skattebetalernes rettigheter. 

Innkrevingsorganenes saksbehandling i forbin
delse med tvangsfullbyrdelse vil i stor grad styres 
av reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Når reglene i 
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tvangsfullbyrdelsesloven kommer til anvendelse, 
gjelder ikke reglene i forvaltningsloven, jf. forvalt
ningsloven § 4 første ledd bokstav b. Omfanget av 
regler i tvangsfullbyrdelsesloven som kommer til 
anvendelse, er i lovutkastet utvidet noe i forhold til 
gjeldende rett. Blant annet foreslår departementet 
at reglene om klage i tvangsfullbyrdelsesloven § 5– 
16 kommer til anvendelse for alle avgjørelser om 
motregning etter lovutkastet kapittel 13. 

Departementet foreslår også at innkrevingsor
ganenes taushetsplikt klargjøres ved å gjøre taus
hetspliktsreglene som gjelder ved fastsetting av 
kravene, tilsvarende gjeldende for innkrevingsor
ganene ved innkrevingen av kravene. 

Del II Forskudd på skatt og avregning 

Lovens del II, som omfatter kapittel 4 til 8, skiller 
seg fra resten av loven ved at den inneholder regler 
som kun omhandler forskuddsordningen for skatt. 
Del II gjelder derfor ingen av de øvrige kravstype
ne. 

Kapittel 4 Forskudd på skatt har generelle be
stemmelser om forskuddsutskrivingen, blant annet 
om hvilket ligningskontor som har ansvaret for ut
skrivingen av forskudd på skatt. Det foreslås en del 
endringer i begrepsbruken knyttet til forskudd
sordningen, og sentrale begreper som upersonlig 
skattyter, personlig skattyter og arbeidsgiver defi
neres. 

Kapittel 5 Forskuddstrekk inneholder regler om 
plikten til å foreta forskuddstrekk, hvilke ytelser 
det skal foretas forskuddstrekk i, beregning og 
gjennomføring av forskuddstrekket og om plikten 
til å levere oppgave over forskuddstrekket. I dette 
kapitlet er det også gitt regler om kontroll av ar
beidsgiverne, om opplysningsplikt for tredjemenn 
og om klage og tvangsmulkt i denne forbindelse. 

Kapittel 6 Forskuddsskatt – personlige og uper
sonlige skattytere inneholder regler om plikten til å 
svare forskuddsskatt og om fastsettelse av for
skuddsskatt for personlige og upersonlige skattyte
re. Uttrykket forskuddsskatt omfatter både for
skuddsskatt for forskuddspliktige og forhåndsskatt 
for etterskuddspliktige. Utover endret begrepsbruk 
foreslås i liten grad endringer i forhold til gjeldende 
rett. 

Kapittel 7 Avregning har regler om gjennomfø
ring av avregningen, om ny avregning og tilbakebe
taling av forskuddstrekk mv. Reglene viderefører i 
store trekk gjeldende regler om avregning i skatte
betalingsloven. 

Kapittel 8 Fordeling av skatt mellom skattekredi
torene regulerer hvordan den felles innkrevde 
skatt, medlemsavgift til folketrygden mv. skal for-

deles mellom staten, fylket, kommunen og folke
trygden. I lovutkastet videreføres gjeldende be
stemmelser om fordeling av skatt i skattebetalings
loven kapittel VIII. 

Del III Alminnelige oppgjørsbestemmelser mv. 

Kapittel 9 Betaling inneholder regler om betalings
måten for skatte- og avgiftskrav, og regler om tid og 
sted for betaling av slike krav. Departementet har 
funnet det hensiktsmessig å foreslå slike regler i 
den nye loven, selv om reglene i stor grad tilsvarer 
reglene som gjelder for privatrettslige krav. For en
kelte skatte- og avgiftskrav er det i dag bare i be
grenset grad gitt regler om dette. Forslaget inne
bærer derfor endringer i forhold til gjeldende rett. 

Kapittel 10 Forfall har regler om forfall for alle 
de skatte- og avgiftskrav som omfattes av loven. 
Forslaget innebærer ikke vesentlige materielle 
endringer i forhold til gjeldende rett, med unntak 
av regelen om forfall for økning av skatte- og av
giftsplikten ved endringsvedtak mv., og regelen om 
forfall for tilgodebeløp. I dette kapitlet foreslås også 
en generell bestemmelse om at proklama som ut
stedes i dødsbo etter skifteloven kapittel 12, er uten 
innflytelse på skatte- og avgiftskrav. Forslaget inne
bærer en endring for krav etter arveavgiftsloven, 
tolloven og særavgiftsloven, som etter gjeldende 
rett kan falle bort ved proklama. 

Kapittel 11 Renter har regler om fire ulike typer 
renter: Renter ved forsinket betaling, renter av øk
ning av skatte- og avgiftskrav som følge av en
dringsvedtak mv., renter ved forsinket tilbakebeta
ling av tilgodebeløp og renter av tilgodebeløp ved 
nedsettelse av skatte- og avgiftskrav som følge av 
endringsvedtak mv. Forslaget innebærer en harmo
nisering av reglene om renter for de ulike skatte
og avgiftskravene. I tillegg innebærer forslaget om 
renter ved forsinket tilbakebetaling en utvidelse av 
plikten til å svare renter ved slik tilbakebetaling. 

Kapittel 12 Foreldelse har regler om forholdet til 
foreldelsesloven og foreldelsesfristens utgangs
punkt samt særlige bestemmelser om foreldelses
fristens lengde for arveavgift og foreldelse av for
sinkelsesrenter. Bestemmelsene viderefører i store 
trekk gjeldende rett. 

Del IV Særlige oppgjørsbestemmelser 

Kapittel 13 Motregning har regler om innkrevings
myndighetenes og skyldneres motregningsad
gang, om beslagsfrihet, gjennomføring av motreg
ningen og klageadgang. Hovedreglen etter forsla
get er at alle skatte- og avgiftskrav etter loven kan 
motregnes i tilgodebeløp på skatt og avgift som 
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skyldneren har. Dette innebærer dels en presise
ring av gjeldende rett og dels en utvidelse av mot
regningsreglenes anvendelsesområde. I praksis vil 
bestemmelsene innebære en begrenset materiell 
utvidelse av motregningsadgangen, fordi motreg
ning mellom ulike skatte- og avgiftskrav i dag også 
kan foretas på ulovfestet grunnlag. I hvilen utstrek
ning motregning av skatte- og avgiftskrav skal kun-
ne skje i andre tilgodebeløp enn skatt og avgift re
guleres ikke i loven foruten om for felleskravene på 
skatt. 

Det er gitt særlige regler om motregning av fel
leskravene på skatt i andre krav enn skatt og avgift 
som skyldneren har. Forslaget viderefører på dette 
punkt gjeldende rett. 

Kapittel 14 Tvangsfullbyrdelse og sikkerhetsstillel
se har generelle regler om tvangsfullbyrdelse av 
skatte- og avgiftskrav. Kapitlet regulerer også skat
teoppkreverens og skattefogdkontorenes myndig
het til å avholde utleggsforretninger for skatte- og 
avgiftskrav (særnamskompetansen). Disse reglene 
viderefører gjeldende rett. I tillegg foreslås det reg
ler om tollregionenes gjennomføring av tvangssalg 
av varer etter tolloven, og regler om sikring av skat-
te- og avgiftskrav. 

Kapittel 15 Betalingsutsettelse og betalingsnedset
telse – lempning har regler om betalingsutsettelse 
og betalingsnedsettelse (lempning) av hensyn til 
skyldneren og av hensyn til det offentlige som kre
ditor. Departementet foreslår at adgangen til å lem
pe av rimelighetshensyn ved utilsiktede virkninger 
av regelverket overføres til de myndighetene som 
har ansvar for fastsettingen av kravet. Innkrevings
myndighetenes adgang til å lempe skatte- og av
giftskrav av innfordringshensyn forslås videreført. 

Relativt mange saker om ettergivelse av skatt 
og avgift av hensyn til skyldneren behandles i dag 
gjennom gjeldsordningsinstituttet. Andelen er 
økende, og departementet foreslår blant annet der-

for at ordningen med kommunale skatteutvalg av
vikles. I saker som ikke behandles etter gjeldsord
ningsloven, og hvor avgjørelsesmyndigheten ikke 
allerede ligger til innkrevingsmyndighetene, fore
slås avgjørelsesmyndigheten overført til innkre
vingsmyndighetene. 

Del V Forskjellige bestemmelser 

Kapittel 16 Ansvarsregler har regler om ansvar for 
betaling av skatte- og avgiftskrav for andre enn de 
som etter de materielle skatte- og avgiftsreglene er 
subjekt for kravet. I tillegg foreslås regler om an
svar for manglende gjennomført utleggstrekk og 
ansvar for manglende betaling av visse særavgifter. 
Forslaget innebærer enkelte materielle endringer i 
forhold til gjeldende rett. Blant annet foreslås at 
skattebetalingsloven § 37 nr. 1 om ansvar for ekte
felles skatt ikke videreføres. 

Kapittel 17 Rettergang har regler om rettslig 
prøving av avgjørelser etter loven. I dag er det kun 
skatteoppkreverens partsstilling som er lovfestet. I 
den nye loven foreslås det en tilsvarende lovfesting 
av alle innkrevingsorganenes partsstilling. Virke
området for innkrevingsorganenes partsstilling fo
reslås begrenset til saker hvor innkrevingsorgane
ne opptrer som kreditor for kravet, og saker om 
krav som har sitt grunnlag i loven, for eksempel sa
ker om forsinkelsesrenter og ansvar. 

Reglene om rettslig prøving av avgjørelser truf
fet i medhold av ligningsloven følger i dag av skat
tebetalingsloven. I den nye loven er dette ikke en 
naturlig plassering, og departementet foreslår der-
for at bestemmelser om søksmål mv. flyttes til lig
ningsloven. 

Kapittel 18 Straff har regler om straff ved over
tredelse av opplysningsplikten etter loven og om 
straff ved brudd på plikten til å gjennomføre for
skuddstrekk og utleggstrekk. 
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2 Bakgrunnen for lovforslaget 

2.1 Historikk 

Skatteinnkrevingens historie strekker seg langt 
bakover i tid. I proposisjonen her tas det imidlertid 
bare sikte på å gi en kort oppsummering fra de se
nere tiår. Nedenfor følger derfor en kort gjennom
gang av den historiske utviklingen som danner 
grunnlaget for dagens regelverk. 

Toll- og avgiftsadministrasjonen 

Forvaltningen av omsetningsavgiften og særavgif
tene var fram til 1945, delt mellom Den alminnelige 
skatteavdeling og Administrasjonsavdelingen i Fi
nansdepartementet. Samferdselsdepartementet, 
Sosialdepartementet og en rekke underordnede 
etater hadde helt eller delvis ansvar for noen få sær
avgifter. Administrasjonen av toll var lagt til en 
egen Tollavdeling. Avgiftene under Finansdeparte
mentets ansvarsområde ble innkrevd og kontrollert 
av en rekke ulike instanser. 

Avgiftsdirektoratet ble opprettet i 1954, mens 
Tolldirektoratet ble opprettet i 1957. I 1958 ble det 
også besluttet å samle det administrative ansvaret 
for alle fiskalavgifter i Finansdepartementet. De to 
direktoratene ble slått sammen til Toll- og avgiftsdi
rektoratet fra 1. januar 1974. Begrunnelsen for sam
menslåingen var blant annet iflg. kgl.res. 9. oktober 
1970: 

«at det så vel innfordringsmessig som admini
strativt synes å være en fordel om Avgiftsdirek
toratet og Tolldirektoratet snarest kunne slås 
sammen til et direktorat for toll og avgifter. Beg-
ge direktorater er innfordringsdirektorater med 
til dels likeartede arbeidsoppgaver.» 

Innkrevingen av toll, innførselsmerverdiavgift 
og særavgifter foretas i dag hovedsakelig ved tollre
gionene. 

Lovgivningen om toll og særavgifter 

Toll utgjorde lenge en av landets viktigste inntek
ter. Lovgivningen og regelverket om toll var derfor 
omfattende ved inngangen til 1900-tallet. 

Tolloven av 1928 samlet hele tollovgivningen i 
en lov. Loven var i første rekke ment som en høyst 

nødvendig modernisering av den tidligere lovgiv
ning, som utviklingen etter hvert hadde gått forbi. 

Arbeidet med en revisjon av tolloven av 1928 ble 
satt i gang ved nedsettelse av Tollovkomiteen av 
1959. Lov om toll ble vedtatt 10. juni 1966. 

31. mai 1988 nedsatte Finansdepartementet en
særlig arbeidsgruppe (Løchen-utvalget) for revi
sjon av 1966-loven. Departementet tok i sitt arbeid 
med lovsaken utgangspunkt i Løchen-utvalgets inn-
stilling, men det ble gjort betydelige endringer og 
tilføyelser. Arbeidet resulterte i endringslov 3. juni 
1994 nr.14. 

Lov 19. mai 1933 nr. 11 om omsetningsavgift 
m.v. var tidligere hjemmelslov for både alminnelige
omsetningsavgifter og særavgifter. Etter at merver
diavgiftssystemet ble innført i 1970 ble omsetnings
avgiftsloven kun knyttet til særavgifter. Loven skif
tet tittel til lov om særavgifter ved lov 27. mars 1998 
nr. 13. 

Reglene om innførselsmerverdiavgift finnes i 
lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift kapittel 
XVI. 

Skatte- og avgiftsmyndighetene 

Skattedirektoratet 

Ved slutten av 2. verdenskrig lå den sentrale ledel
sen av skatteetaten til et Riksskattestyre med en 
skattedirektør som formann og fire medlemmer. I 
1960-årene ble fylkesskattekontorene styrket blant 
annet ved at det ble opprettet egne stillinger som 
kontrollsjef og som avdelingssjef for omsetningsav
giften. I 1982 ble det opprettet skatteavdelinger ved 
samtlige fylkesskattekontor. 

I hver kommune var det etter krigen et kommu
nalt ligningskontor og folkevalgte nemnder, samt 
et folkeregister. I 1965 skjedde statsovertagelsen av 
de kommunale lignings- og folkeregisterkontorene 
i samtlige kommuner unntatt Oslo som ble overtatt 
i 1968. 

Direktoratet for skatt av årets inntekt ble opp
rettet i 1953 for å forestå overgangen fra skatt på et
terskudd til forskuddsskatt/forskuddstrekk. Om
leggingen fant sted i 1955–1956. Før innføring av 
fellesinnkreving av skatt i 1957 var det særskilt inn
kreving av skatt til staten ved lensmann/skattefogd 
eller statens skatteoppkrever, og til kommunene 
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ved kommunale skatteoppkrevere. Sentralt hørte 
innkrevingen under henholdsvis Finansdeparte
mentet og Kommunaldepartementet. Ved den nye 
skattebetalingsordningen ble skatteinnkrevingen 
fra 1958 en del av skattedirektørens overordnede 
ansvarsområde. 

Folketrygden ble innført i 1967. Arbeidet med 
beregning av pensjonsgivende inntekt og pensjons
poeng samt fastsettelse av medlemsavgifter og ar
beidsgiveravgift ble lagt til ligningsmyndighetene. 
Likeledes ble det overordnede ansvaret for innkre
ving av avgiftene lagt til skattedirektøren. 

Med virkning fra 1. januar 1978 bestemte Fi
nansdepartementet at institusjonsbetegnelsen på 
Riksskattestyrets og Skattedirektørens kontor skul
le være «Skattedirektoratet». 

Skattefogdene 

Skattefogdetaten er en gammel institusjon i stats
forvaltningen. Den ble etablert i dagens form ved 
lov 21. juli 1894 om delvis Omordning av det civile 
Embetsverk. Fram til 1970-tallet var skattefogdeta
ten organisert med skattefogder i landdistriktene 
og skatteoppkrevere i byene. De sistnevnte hadde 
domsmyndighet i namssaker. Organiseringen av 
etaten i ett skattefogdembete i hvert fylke foregikk 
gradvis over et par tiår gjennom avvikling av de 
særskilte skattefogder og skatteoppkrevere. 

Skattefogdens hovedoppgaver fram til 1970-tal-
let, var innkreving av omsetningsavgift, beregning 
og innkreving av arveavgift og utbetaling av lønn til 
statsansatte. I tillegg kom en del oppgaver som i 
dag er bortfalt eller overtatt av andre instanser, 
blant annet innkreving av statsskatt (inntil 1957), 
vei- og kontrollavgift og utbetaling av pensjoner 
over statskassen. 

Innkrevingen av skatter og avgifter til stat og 
kommune ble lagt om i 1957 til fellesinnkreving. 
Fellesinnkrevingen ble lagt til kommunekassere
ren. Ved denne omleggingen falt skattefogdens inn
krevingsoppgaver vedrørende statsskatt bort, og 
fra samme tid ble skattefogden tillagt en rekke til
syns- og kontrolloppgaver og veiledningsoppgaver 
overfor kommunekassererne. 

I 1970 ble omsetningsavgiften avløst av merver
diavgiften. Ved denne endringen ble antall avgifts
pliktige vesentlig utvidet med en tilsvarende øk
ning av innkrevingsarbeidet for skattefogdene. 

Skattefogdkontorenes oppgaver består i dag i 
det vesentlige av innkreving av innenlands merver
diavgift og arveavgift. Skattefogdkontorene ble i 
1997 en del av skatteetaten. 

De kommunale skatteoppkreverne 

Betegnelsen på de kommunale skatteoppkreverne 
var inntil 1956 herredskasserer på landet og kem-
ner/bykasserer i byene. I forbindelse med innførin
gen av ny skattebetalingsordning og statliggjøring 
av ligningskontorene ble fellesbetegnelsen kom
munekasserer innført, og senere er skatteoppkre
ver innført som betegnelse. Etter at det 1. januar 
1957 ble innført fellesinnkreving av skatt som følge 
av ikrafttredelsen av skattebetalingsloven, ble all 
innkreving av skatt lagt til skatteoppkreveren. Se
nere ble også innkrevingen av medlemsavgifter og 
arbeidsgiveravgift til folketrygden lagt til skatteopp
kreverne. 

Skatteoppkreveren er faglig underlagt de sen
trale skattemyndighetene. Skattefogden er fra 1997 
skatteoppkreverens nærmeste faglige overordnede 
når det gjelder innfordring og skatteregnskap. 

Lovgivningen om betaling av skatt, trygdeavgift, 
arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og arveavgift 

Skatteloven av 1911 gjaldt primært på ligningssi
den, selv om den også inneholdt nye og viktige be
stemmelser om oppkreving. 

I begynnelsen av 1920-årene tårnet skatteres
tansene seg opp, og fra 1924 og frem til andre ver
denskrig drøftet en rekke ulike skattekomitéer og 
utvalg hvordan skattebetaling og skatteoppkreving 
best kunne organiseres. Først ut var Skattetrekk
komitéen av 1923, og senere fulgte Skattelovkom
misjonen av 1929, Spare- og forenklingskommisjo
nen av 1932 og Skattekomitéen av 1936. En hoved
konklusjon om skattebetaling og oppkreving var at 
mellomkrigstidens realiteter hadde avslørt svakhe
tene ved etterskuddsvis skattebetaling, og at en 
form for forskuddsvis betaling av skatt burde innfø
res. Dette ble realitet i 1957 da lov 21. november 
1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skat
tebetalingsloven) i sin helhet trådte i kraft. 

Lov om skatt til Svalbard ble vedtatt 29. novem
ber 1996 og avløste svalbardskatteloven fra 1925. 

Ordningen med honoraravgift ble innført for å 
oppfylle de avtalemessige forpliktelser, påtatt gjen
nom skatteavtaler, til å beskatte utenlandske artis
ters inntekter i Norge. Lov om skatt på honorar til 
utenlandske artister 13. desember 1996 nr. 87 er
stattet lov 5. april 1963 nr. 10 om avgift på honora
rer til utenlandske kunstnere m.v. 

Folketrygdloven 28. februar 1997 nr. 19 avløste 
folketrygdloven fra 1966. 

Lov om skattlegging av undersjøiske petrole
umsforekomster m.v. ble vedtatt 13. juni 1975. 

Som tidligere nevnt ble omsetningsavgiften av
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løst av merverdiavgiften i 1970, jf. lov 19. juni 1969 
nr. 66 om merverdiavgift. 

Den gjeldende arveavgiftslov av 19. juni 1964 
trådte i kraft 1. januar 1965. Den samlet reglene om 
avgift på arv og gaver i en enkelt lov. 

2.2 Hovedhensynene bak forslaget 

Dagens regelverksstruktur og organisatoriske 
struktur på innkrevingsområdet kan fremstå som 
komplisert for skatte- og avgiftsbetalerne. Formålet 
med lovrevisjonen er derfor først og fremst å skape 
et oversiktlig, helhetlig og brukervennlig regel
verk. Et helhetlig regelverk, eksempelvis for beta-
ling av skatte- og avgiftskrav og renter, vil også til
rettelegge for nye teknologiske løsninger som kan 
forenkle innkrevingen for brukerne. Bakgrunnen 
for den foreslåtte tekniske revisjonen og de viktig
ste materielle endringsforslagene beskrives nær
mere nedenfor. 

2.2.1 Den tekniske revisjonen 

Den historiske utviklingen av skatte- og avgiftsyste
mene, med dertil hørende innkrevingsregler, har 
medført at innkrevingsreglene i dag i stor grad er 
sortert etter kravstype. Reglene finnes i forskjellige 
lover for de ulike typer skatte- og avgiftskrav. Dette 
har medført at reglene i liten grad har vært sett i 
sammenheng på tvers av de ulike deler av lovver
ket. 

Dagens systematikk medfører at det er kompli
sert å samordne og forenkle regelverket. Ved end-
ringer i reglene for ett krav har det vist seg vanske
lig å følge opp med tilsvarende endringer for andre 
krav. Over tid har dette medført en rekke utilsikte
de forskjeller mellom ulike kravstyper. Unødvendi
ge og til dels utilsiktede forskjeller i regelverket bi
drar totalt sett til å gjøre regelverket komplisert. I 
tillegg er det for enkelte skatte- og avgiftskrav 
svært varierende hvorvidt den samme type regel er 
regulert i lov eller forskrift. Dagens samlede regel
verk for betaling og innkreving av skatte- og avgifts
krav er derfor stort, uoversiktlig og i liten grad har
monisert. 

Et vesentlig hensyn bak forslaget til en ny lov 
om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav 
(den nye skattebetalingsloven) er å gjennomføre en 
omfattende regelverksforenkling. Etter departe
mentets oppfatning er det liten grunn til å ha ulike 
typer regler om for eksempel renter, betaling og 
tvangsinnfordring for de ulike kravstyper innenfor 
skatte- og avgiftsområdet. Samordningen innebæ

rer at regler som uten noen faglig grunn har blitt 
ulike, gjøres like, og at mengden regler begrenses 
ved at like regler bare vil stå ett sted i regelverket. 

Det alminnelige regelverket om innkreving, 
som eksempelvis finansavtaleloven, konkurs- og 
dekningsloven, gjeldsordningsloven, tvangsfullbyr
delsesloven osv., regulerer i stor grad også innkre
vingen av skatte- og avgiftskrav. Disse innkrevings
reglene bør av praktiske hensyn uansett ikke inngå 
i den nye skattebetalingsloven. En helhetlig skatte
betalingslov bør på den annen side på en hensikts
messig måte synliggjøre når andre regelsett får an
vendelse. Dagens regelverk gir i liten grad slike an
visninger. 

Ved valg av systematikk er hensynet til bruker
ne viktig. Sentrale brukergrupper er skatte- og av
giftsbetalerne og deres rådgivere (advokater, regn
skapsførere, revisorer mv.), skatte- og avgiftsmyn
dighetene og domstolene. 

Spesielt viktig er skatte- og avgiftsbetalerne. 
Dette gjelder særlig de næringsdrivende, som dels 
er skatte- og avgiftssubjekter og dels krever opp 
skatt og avgift på vegne av kreditorene, for eksem
pel gjennom forskuddsordningen og merverdiav
giftsreglene. Også for privatpersoner som betaler 
en rekke ulike skatte- og avgiftskrav, for eksempel 
formues- og inntektsskatt, arveavgift, dokumentav
gift og årsavgift for bil, vil det være enklere og mer 
forutsigbart om innkrevingsregelverket ikke har 
ubegrunnede forskjeller mellom de ulike typer 
krav. Ved en samordning av innkrevingsreglene for 
alle skatte- og avgiftkrav vil det i liten grad være 
nødvendig å gjøre seg kjent med forskjellige inn
krevingsregler fra kravtype til kravtype. En felles 
lov for innkreving av skatte- og avgiftskrav vil også 
legge til rette for en mer helhetlig og pedagogisk 
fremstilling av innkrevingsreglene enn det som er 
mulig i den enkelte særlov. 

Et samordnet og enhetlig regelverk vil også gjø
re det enklere for de som bistår skatte- og avgifts
betalerne å oppnå tilstrekkelig innsikt i innkre
vingsreglene. Dagens regler står i forskjellige typer 
regelverk (vedtak, lov, forskrift), er plassert i for
skjellige sammenhenger i regelverket og har for
skjellig ordlyd. Dette gjør det svært vanskelig å in
neha god oversikt og kompetanse på området. Dis-
se brukerne vil i stor grad forholde seg til flere ty
per krav, og et samordnet regelverk vil derfor for
enkle oppgavene for denne brukergruppen. 

Et enhetlig regelverk vil dessuten medføre at 
forvaltnings- og rettsavgjørelser får et bredere 
bruksområde. Det vil også redusere behovet for 
forvaltningens og domstolenes avklaringer av sær
egenheter i regelverket for det enkelte skatte- og 
avgiftskrav. 
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Med dagens regelverkstruktur har det i praksis 
vist seg teknisk vanskelig og ressurskrevende å 
harmonisere og samordne lovgivningen. Et felles 
regelverk for alle skatte- og avgiftskrav muliggjør 
ensartede regler som vil være enkle å oppdatere. 
Med reglene samlet i én lov kommer det også tyde
ligere fram når det er behov for ulike regler for en
kelte av kravstypene, og når reglene bør harmoni
seres. 

2.2.2 De materielle endringsforslagene 

2.2.2.1 Innledning 

Det finnes en rekke eksempler på at de ulike kravs
typene er undergitt ulike materielle regler. Noen av 
forskjellene er tilsiktede, mens andre er utilsiktede. 
Samlingen av reglene i en ny skattebetalingslov 
synliggjør ulikhetene og har gitt oppfordring til å 
harmonisere reglene der det ikke er særlige hen
syn som taler for ulike regler. På denne bakgrunn 
foreslås enkelte materielle endringer for å oppnå 
forenklings- og harmoniseringsgevinster. De vik
tigste endringsforslagene presenteres kort neden
for. 

2.2.2.2 Rentereglene 

Forsinkelsesrente 

Rentesatsen for forsinkelsesrente på skatte- og av
giftsområdet varierer avhengig av kravstype. Sat-
sen er fastsatt slik at den enten tilsvarer den almin
nelige forsinkelsesrentesatsen etter lov 17. desem
ber 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling 
m.m. (forsinkelsesrenteloven), eller den ligger tre
prosentpoeng over denne satsen. 

Departementet foreslår en generell regel om 
renter ved forsinket betaling av skatte- og avgifts
krav ved en henvisning til rentesatsen etter forsin
kelsesrenteloven. Forslaget innebærer følgelig en 
lavere forsinkelsesrente for en del kravstyper og 
uendret for de øvrige. En felles forsinkelsesrentere
gel og rentesats for alle kravstyper vil forenkle re
gelverket betydelig. 

Rente ved økning i skatte- og avgiftskrav ved 
endringsvedtak 

Renter av økning i skatt og avgift som følge av ved
tak om endring, beregnes i dag på forskjellige må
ter avhengig av kravstype. Det er også stor varia
sjon i rentesatsen i slike tilfeller. Departementet fo
reslår derfor en samordning av måten renter skal 
beregnes på og en felles rentesats. 

De høyeste rentesatsene er delvis begrunnet i 

pønale hensyn. Etter departementets vurdering bør 
det pønale elementet ivaretas ved andre virkemid
ler som for eksempel tilleggsskatt, -toll og -avgift. 
Den generelle rentesatsen som foreslås er kun 
ment å dekke likviditetstapet for skattekreditorene. 
Forslaget innebærer redusert rentesats for blant 
annet merverdiavgift og enkelte særavgifter. 

Rente ved tilbakebetaling av skatt og avgift etter 
vedtak om endring mv. 

Krav på tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt 
eller avgift vil oppstå når et endringsvedtak medfø
rer reduksjon av det tidligere fastsatte og betalte 
skatte- eller avgiftskravet. Krav på tilbakebetaling 
kan også skyldes at den skatte- eller avgiftspliktige 
ved en feil har innbetalt for mye skatt eller avgift. 
Videre kan et tilbakebetalingskrav oppstå som føl
ge av vedtak om fritak, ettergivelse eller nedsettel
se etter særlige regler. Som hovedregel vil formålet 
med renteberegningen i slike tilfeller være å dekke 
betalerens likviditetstap i perioden fra skatte- og av
giftskravet ble betalt til tilbakebetaling skjer. 

Departementet foreslår en objektiv regel om 
rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av skatt eller 
avgift som følge av et endringsvedtak. Forslaget in
nebærer at det vil bli godtgjort renter i en del tilfel
ler hvor det i dag ikke ytes rentegodtgjørelse. Når 
tilbakebetalingen skyldes et vedtak om fritak eller 
ettergivelse, er departementet av den oppfatning at 
det som hovedregel ikke bør ytes renter. Departe
mentet foreslår imidlertid at det åpnes for at det i 
enkelttilfeller kan ytes renter dersom særlige for-
hold tilsier det. 

2.2.2.3 Ettergivelsesreglene 

Lempning av skatt og avgift skjer normalt som for
valtningsavgjørelser. Etter skattebetalingsloven 
§ 42 skal imidlertid formannskapet i kommunen 
treffe avgjørelse om billighetsettergivelse av skatt 
inntil 200 000 kroner, og avgi innstilling i saker 
med høyere beløp før saken sendes skattefogden 
eller eventuelt Skattedirektoratet for avgjørelse. 
Formannskapet kan overlate sin myndighet til et 
skatteutvalg oppnevnt av kommunestyret eller for
mannskapet i saker som gjelder beløp inntil 50 000 
kroner. Etter søknad fra formannskapet kan Skatte
direktoratet samtykke i at også saker som gjelder 
større beløp skal avgjøres av skatteutvalget. 

Formannskapets (skatteutvalgets) myndighet 
til å avgjøre saker om lempning av skatt etter skat
tebetalingsloven § 41 omfatter to typetilfeller: 
–	 Lempning av billighet av hensyn til skyldner. 

Dette er særlig aktuelt i tilfeller hvor dødsfall, 
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alvorlig eller langvarig sykdom, varig invaliditet 
eller andre forhold knyttet til skyldneren selv, 
skyldnerens familiemedlemmer eller andre 
nærstående personer medfører at muligheten 
for å betjene skatte- og/eller avgiftsgjelden i ve
sentlig grad vanskeliggjøres eller bortfaller. 

–	 Lempning av billighet begrunnet i forhold ved 
fastsettelsen av kravet. Dette er særlig aktuelt i 
tilfeller hvor regelverket på skatte- og avgifts
området gir utilsiktede virkninger overfor 
skyldneren. 

Ved en lovendring som trådte i kraft 1. juli 2003, ble 
skatte- og avgiftskrav fullt ut omfattet av gjeldsord
ningsloven. Tall fra Skattedirektoratet viser at dette 
har gitt en reduksjon i antallet billighetssøknader 

og en klar økning når det gjelder antall skattesaker 
etter gjeldsordningsloven. Ordningen medfører at 
vi i dag har fått både en domstolsbasert løsning for 
lempning av skattekrav etter gjeldsordningslovens 
system og dels en kommunalt forankret ordning for 
lempning av skatt i tillegg til forvaltningsløsningen. 

Departementet ser ikke behov for en slik dob
beltsporet løsning og foreslår at ordningen med 
skatteutvalg avvikles. Samtidig foreslås at myndig
heten til å treffe avgjørelse om lempning av rimelig
het av hensyn knyttet til skyldneren legges til inn
krevingsmyndighetene uavhengig av beløp, mens 
lempning av billighet av hensyn til forhold knyttet 
til fastsettelsen av kravene legges til fastsettings
myndighetene. Muligheten til lempning gjennom 
gjeldsordningsinstituttet vil bestå som hittil. 
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3 Høringen 

3.1 Arbeidet med høringsnotatet 

Departementet satte 1. januar 2000 i gang arbeidet 
med å revidere skattebetalingsloven og det øvrige 
regelverket om betaling og innkreving av skatte- og 
avgiftskrav. Da arbeidet i all hovedsak skulle resul
tere i en teknisk revisjon av innkrevingsreglene, an
så departementet det ikke hensiktsmessig eller 
nødvendig å nedsette et utredningsutvalg med re
presentanter fra ulike fagområder og interesse
grupper. 

3.2 Høringen 

Departementets høringsnotat ble sendt på høring i 
juli 2003 med høringsfrist 1. november 2003. Hø
ringsnotatet ble sendt til 50 organisasjoner og in
stanser. 

Følgende høringsinstanser har avgitt uttalelse: 
Akademikerne 
Bamble kommune 
Barne- og familiedepartementet 
Bedriftsforbundet 
Den norske Revisorforening 
Fagforbundet 
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og 
skatteinnfordring (NKK) 
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon 
(HSH) 
Justisdepartementet 
Kommunenes Sentralforbund (KS) 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
Ligningsutvalget 
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 
(NARF) 
Norsk Øko-forum (NØF) 
NTL-Skatt 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

Riksrevisjonen 
Samferdselsdepartementet 
Skattebetalerforeningen 
Skattedirektoratet 
Sosialdepartementet 
Statens innkrevingssentral (SI) 
Statistisk sentralbyrå (SSB) 
Toll- og avgiftsdirektoratet 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 
Økonomiforbundet 

Følgende høringsinstanser har meddelt at de ikke 
har merknader til forslaget: 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
Datatilsynet 
Forbrukerombudet 
Forsvarsdepartementet 
Helsedepartementet 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Landbruksdepartementet 
Norges Bank 
Olje- og energidepartementet 
Regjeringsadvokaten 
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet 
Utdannings- og forskningsdepartementet 
Utenriksdepartementet 

Riksadvokaten, Arbeidsgiverforeningen NAVO og 
Norsk Pensjonistforbund har uttalt at de ikke øns
ker å avgi uttalelse. 

Et flertall av høringsinstansene støtter forslaget 
om en helhetlig lov for skatte- og avgiftsinnkreving. 
Enkelte av disse har konkrete forslag til forbedrin
ger av det lovutkastet som ble sendt på høring. En 
gruppe av høringsinstansene er svært negative til 
høringsutkastet, blant annet fordi skattebetalingslo
vens rolle som helhetlig særlov for skatteinnkrevin
gen blir borte. Høringsinstansenes merknader 
gjengis senere i proposisjonen i tilknytning til be
handlingen av de enkelte forslagene. 
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4 Dagens organisering og lovstruktur 


4.1 Organisering og lovstruktur i 
Norge 

4.1.1	 Skatte- og avgiftsmyndighetene 

Finansdepartementet er øverste myndighet på skat-
te- og avgiftsområdet og har ansvar for skatteetaten 
og toll- og avgiftsetaten. Skattemyndighetene i Nor
ge består sentralt av Skattedirektoratet og regionalt 
av 19 fylkesskattekontorer og 18 skattefogdkonto
rer. I tillegg er det tre sentralskattekontorer; Oljes
kattekontoret, Sentralskattekontoret for utenlands
saker og Sentralskattekontoret for storbedrifter. 
Under fylkesskattekontorene hører 99 ligningskon
torer. Under skattefogdkontorene hører den fagli
ge oppfølgingen av landets 428 skatteoppkrever
kontorer, mens det administrative ansvaret er kom
munalt forankret. I tillegg til forvaltningsmyndighe
tene er det klagenemndsystemer både for skatt og 
merverdiavgift. Skattemyndighetene har ansvaret 
for fastsetting, kontroll og innkreving av skatt, in
nenlands merverdiavgift og arveavgift. 

Toll- og avgiftsetaten består sentralt av Toll- og 
avgiftsdirektoratet og regionalt av 6 tollregioner. 
Toll- og avgiftsetaten har ansvar for fastsetting, 
kontroll og innkreving av toll, innførselsmerverdi
avgift og særavgifter. 

Både skattefogdkontorene, skatteoppkreverne 
og tollregionene har innkrevingsfunksjoner. En 
oversikt over organiseringen av og oppgaveforde
lingen mellom skatte- og avgiftsmyndighetene er 
inntatt som vedlegg 1. 

4.1.2	 Skattebetalingsloven 

Hovedloven for betaling og innkreving av skatter 
og avgifter er lov 21. november 1952 nr. 2 om beta-
ling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven). 
Loven gjelder direkte for formues-, inntekts- og ton
nasjeskatt fastsatt med hjemmel i skatteloven. Skat
tebetalingsloven inneholder blant annet regler om 
betaling, forfall, renter, motregning og tvangsfull
byrdelse. 

Skattebetalingsloven kommer også til anvendel
se på trygdeavgift, arbeidsgiveravgift, artistskatt, 

petroleumsskatt og skatt til Svalbard fastsatt ved 
ligningen, hvis ikke annet er særskilt bestemt. Det
te følger av henvisningsbestemmelser i lov 28. fe
bruar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), 
lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til 
utenlandske artister m.v. (artistskatteloven), lov 13. 
juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske pe
troleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven) 
og lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Sval
bard (svalbardskatteloven). 

4.1.3	 Andre lover om innkreving av skatte
og avgiftskrav 

Hvordan henvisningsbestemmelsene til skattebeta
lingsloven skal forstås for de øvrige skatte- og av
giftsartene, er noe uklart og har i praksis skapt tolk
ningsproblemer. 

For arveavgift og merverdiavgift finnes de fleste 
innkrevingsreglene i lov 19. juni 1964 nr. 14 om av
gift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) og i lov 
19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (merverdiav-
giftsloven). Reglene om tvangsinnfordring i skatte
betalingsloven kommer også til anvendelse på dis-
se kravene via en henvisning i lov 21. juli 1894 nr. 5 
om delvis Omordning af det civile Embedsværk 
(embetsverksloven). Merverdiavgiftsloven har 
blant annet regler om forfall, betaling, renter og for
eldelse, som nå foreslås inntatt i den nye skattebe
talingsloven. Innkrevingen av merverdiavgift og ar
veavgift er i mindre utstrekning lovregulert enn hva 
som er tilfelle for skatt og avgiftene til folketrygden. 
Henvisningsbestemmelsen i embetsverksloven har 
dessuten i mange tilfeller gitt opphav til tolknings
tvil. 

Det er relativt få lovregler for toll- og avgiftseta
tens innkreving av særavgifter, toll og merverdiav
gift ved innførsel. Lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tol
loven) og tolltariffens innledende bestemmelser 
har enkelte regler om innkreving av toll. Lov 19. 
mai 1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven) 
har regler om innkreving av særavgifter. Også lov 
19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motor-
kjøretøyer og båter har enkelte regler om betaling 
og innkreving. 
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4.2 Lovstruktur i Sverige 

4.2.1 Skatte- og avgiftsmyndighetene 

Som i Norge er Finansdepartementet i Sverige 
øverste forvaltningsmyndighet på skatte- og avgifts
området. Under departementet ligger Skatteverket 
med ansvar for fastsettelse, kontroll og innkreving 
av skatte- og avgiftskrav. Skatteverket har hele lan
det som sitt virkeområde. Skatteverket består av ett 
hovedkontor samt ti skatteregioner med til sam-
men 132 kontorer. Skatteverket er dessuten over
ordnet landets ti kronofogdemyndigheter med til 
sammen 84 lokale enheter. Kronofogdemyndighe
tene har ansvaret for innfordring av både offentlige 
krav (som skatter og avgifter) og private krav. 

Også Tullverket hører inn under Finansdepar
tementets ansvarsområde. Tullverket innkrever 
toll, merverdiavgift og andre avgifter som oppstår 
ved innførsel av varer til Sverige. Tullverket består 
av ett hovedkontor og seks regionkontorer. 

4.2.2 Skattebetalningslagen 

4.2.2.1 Generelt 

En ny lov om oppgave over og betaling av de van
ligste skatter og avgifter i Sverige – skattebetal
ningslagen (1997:483) – trådte i kraft 1. januar 
1998. Loven omfatter blant annet formues- og inn
tektsskatt, sosialavgifter, merverdiavgift og arveav
gift. Innenlandske særavgifter som tobaksskatt, al
koholskatt og energi, er også omfattet av loven. Det 
svenske Finansdepartementet arbeider med sikte 
på at blant annet toll og særavgifter ved innførsel 
også skal omfattes av loven. 

Skattebetalningslagen erstattet uppbördslagen 
(innkrevingsloven), lagen om uppbörd av socialav
gifter från arbetsgivare og saksbehandlingsreglene 
i mervärdesskattelagen. Formålet med den nye lo
ven var å gjøre det enklere for virksomheter å be-
tale skatte- og avgiftskrav og å redusere det admini
strative arbeidet både for skattyterne og skattemyn
dighetene. Loven inneholder blant annet regler om 
forskuddsskatt og forskuddstrekk, forfall og renter, 
samt lempningsregler og regler om tilleggsskatt. 
Også arbeidsgivers oppgaveplikt omfattes av loven. 

4.2.2.2 Skattekonto 

Ved skattebetalningslagen ble det innført en ny 
ordning med skattekonto. Skattemyndighetene har 
opprettet en skattekonto for hver fysisk og juridisk 
person som skal betale skatt eller avgift. På skatte
kontoene debiteres hvert skatte- og avgiftskrav og 
hver innbetaling krediteres. Skattekontoen vil på 

den måten, til enhver tid, avspeile kontohaverens 
økonomiske stilling overfor skattemyndighetene. 
Samtlige skatte- og avgiftskrav behandles under 
ett, og skyldneren kan ikke bestemme at et innbe
talt beløp skal gå til dekning av et bestemt krav. 

Skattemyndighetene foretar avregning hver 
måned det har vært gjennomført en transaksjon på 
kontoen. Samtlige kontoer skal avregnes minst en 
gang i året. Dersom avregningen viser et under
skudd, vil kontoutskriften også inneholde en beta
lingsoppfordring. Etterkommer ikke skyldneren 
oppfordringen til å betale, sender skattemyndighe
tene det utestående kravet til tvangsinnfordring. 
Skattemyndighetene kan likevel godta mindre un
derskudd på en skattekonto uten at beløpet sendes 
til tvangsinnfordring. Et overskudd på skattekonto
en er i utgangspunktet tilgjengelig for kontohave
ren. 

Ordningen med skattekonto medfører også ve
sentlige forenklinger for renteberegningen. Ved 
underskudd på kontoen, debiteres kostnadsrente 
for antallet dager med underskudd. Motsatt kredi
teres en inntektsrente for de dager kontoen viser et 
overskudd. Rentene er knyttet til en basisrente som 
følger det alminnelige rentenivået. 

4.3 Lovstruktur i Danmark 

4.3.1 Skatte- og avgiftsmyndighetene 

I Danmark er ansvaret for skatter og avgifter under
lagt Skatteministeriet, som består av Departemen
tet, ToldSkat og Landsskatteretten. ToldSkat består 
av Told- og Skattestyrelsen og 8 regionale toll- og 
skattemyndigheter (som administrerer i alt 26 re-
gioner/enheter). I tillegg kommer Toldcenter Kø
benhavn. Skatteministeriets oppgaver består i lov
givning, forvaltning (klagebehandling) og drift. 
Den funksjonelle fordelingen mellom ministeriets 
tre institusjoner er slik at Departementet ivaretar 
lovgivningen mv., Landsskatteretten ivaretar for
valtningen i klagesaker og ToldSkat ivaretar drif
ten. 

Driften av skatte- og avgiftssystemet er delt 
mellom en statlig og en kommunal administrasjon. 
ToldSkat utgjør den statlige delen og har, foruten 
oppgaver knyttet til toll, også ansvaret for selskaps
ligning og for fastsettelse av merverdiavgift og for
skuddstrekk. ToldSkat har dessuten ansvaret for 
innkreving av merverdiavgift, forskuddstrekk, ar
beidsmarkedsbidrag, selskapsskatt, punktavgift, 
administrative bøter og tollkrav, og ansvar for ar
beidsgiverkontroll. ToldSkat samarbeider med 
kommunene om lignings- og innkrevingsarbeidet. 
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Kommunene har ansvaret for ligning av personer 
og dødsbo, og for innfordring av personskatt. 

4.3.2 Opkrævningsloven 

Lov nr. 169 av 15. mars 2000 om opkrævning af 
skatter og afgifter m.v. – opkrævningsloven – trådte 
i kraft 1. januar 2001. Loven gjelder for de skatte- og 
avgiftskrav som næringsdrivende oppkrever for det 
offentlige, for eksempel merverdiavgift, forskudd
strekk og særavgifter. Loven gjelder ikke innkre
ving av egne inntektsskatter, verken personskatt el
ler selskapsskatt. Den gjelder heller ikke innkre
ving av toll. Ved en henvisning i kildeskatteloven 
kommer opkrævningslovens bestemmelser også til 
anvendelse på innbetaling av utbytteskatt og royal
tyskatt. Opkrævningsloven, med unntak av kapittel 
2 og 3, kommer også til anvendelse på innkreving 
av selskapsskatt, jf. henvisning i selskabsskattelo
ven. Enkelte av bestemmelsene kommer dessuten 
til anvendelse på en rekke beløp som skal betales 
etter reglene i toldloven, jf. toldloven § 37. Loven in
neholder blant annet regler om betaling, renter, et
tergivelse og lønnstrekk. I tillegg til innkreving re
gulerer opkrævningsloven oppgaveplikten. 

Bakgrunnen for tanken om en felles lov for inn
kreving av skatte- og avgiftskrav var et ønske om 

forenkling av regelverket. Reglene om innkreving 
av skatte- og avgiftskrav var utviklet over en lang 
periode, og var i en viss grad utformet og anvendt 
forskjellig. På enkelte områder kunne derfor virk
somheter registrert hos ToldSkat for forskjellige 
skatter og avgifter være underlagt vidt forskjellige 
regler. Det var flere ganger vurdert å samle og har
monisere reglene om innkreving i en felles lov for 
på denne måten å gjøre regelverket enklere og mer 
oversiktlig. Loven avspeiler nødvendigheten av 
kompromissløsninger ved harmonisering av regle
ne. 

4.3.3 Inndrivelsesloven 

Fremgangsmåten ved tvangsinnfordring av skatter 
og avgifter mv. reguleres i lov nr. 278 av 26. mai 
1976 om fremgangsmåden ved inndrivelse af skat
ter og afgifter mv – inndrivelsesloven. Skatter, av
gifter og toll innfordres av de regionale toll- og skat
temyndighetene. Personskatterestanser og ar
beidsmarkedsbidrag vedrørende selvstendige næ
ringsdrivende oversendes kommunene for innfor
dring hvis de ikke er betalt etter betalingsvarsel. 
De kommunale pantefogdene innfordrer også and
re kommunale krav som underholdsbidrag og bar
nehagebetaling. 
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5 Forslag om ny lovstruktur


5.1 Samling av innkrevingsreglene på 
skatte- og avgiftsområdet i en lov 

5.1.1 Høringsnotatets forslag 

Formålet med utkastet til ny lov er å samle alle be
stemmelsene om betaling og innkreving av skatte
og avgiftskrav i én lov. Med betalings- og innkre
vingsregler menes i høringsnotatet de reglene som 
gjelder for kravene fra de er fastsatt og til de faller 
bort. Denne definisjonen var i høringsnotatet ret
ningsgivende for valget av hvilke regler loven skal 
omfatte. Reglene i skattebetalingsloven kapittel I til 
III og § 27 om grunnlag og fastsettelse av forskudd
strekk, forskuddsskatt og forhåndsskatt ble i hø
ringsnotatet foreslått plassert i ligningsloven. Reg
lene i skattebetalingsloven kapittel IV og § 27 om 
avregning av forskudd på skatt i utlignet skatt, ble i 
høringsnotatet foreslått videreført i den nye skatte
betalingsloven. 

5.1.2 Høringsinstansenes merknader 

De høringsinstanser som støtter forslaget til ny lov
struktur, er Norsk Øko-forum, Finansnæringens Ho
vedorganisasjon (FNH), Økonomiforbundet, Barne
og familiedepartementet, Ligningsutvalget, Norges 
Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), 
NTL-Skatt, Statens innkrevingssentral (SI) og Statis
tisk sentralbyrå (SSB). 

Norsk Øko-forum, FNH, Økonomiforbundet og 
Ligningsutvalget uttaler alle at en samling gjør skat-
te- og avgiftsregelverket mer oversiktlig og tilgjen
gelig. 

Barne- og familiedepartementet bemerker at det 
er særlig positivt at en rekke regler som tidligere 
var å finne i forskrifter mv., nå foreslås tatt inn i lo
ven. 

NARF uttaler blant annet: 

«Etter vårt skjønn er forslaget om samling av 
regler knyttet til skatte- og avgiftsinnkreving i 
en felles lov, samt samordning av reglenes inn-
hold, er et positivt forenklingstiltak. Systematik
ken lovforslaget inneholder fremstår som over
siktlig og fornuftig.» 

SI uttaler følgende: 

«Den nye loven er mer ryddig enn skattebeta
lingsloven på innkrevingsområdet. Det er i til
legg kommet flere aktører inn under lovens be
stemmelser (skattefogdene, tollvesenet og SI), 
noe som i seg selv bidrar til en forenkling av lov
systemet. Videre er vi enig med departementet i 
at det er hensiktsmessig å knytte innkrevings
bestemmelsene i lovutkastet til tvangsfullbyr
delsesloven, fremfor å etablere egne, ofte paral
lelle lovbestemmelser i særlov. Dette er et skritt 
i retning av et enklere lovsystem, og vil formo
dentlig bidra positivt til likebehandling og forut
sigbarhet i saksbehandlingen.» 

Følgende høringsinstanser støtter i utgangs
punktet prinsippet om en ny skattebetalingslov, 
men har merknader til høringsutkastets systema
tikk og avgrensninger: Handels- og Servicenærin
gens Hovedorganisasjon (HSH), Justisdepartemen
tet, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringsli
vets Hovedorganisasjon (NHO), Skattebetalerfore
ningen og Skattedirektoratet. I det følgende gjengis 
kun generelle merknader vedrørende lovstruktu
ren. Synspunkter vedrørende avgrensning av lo
vens virkeområde gjengis nedenfor i punkt 5.2.1.2. 

Justisdepartementet støtter forslaget som synes 
å gjøre reglene lettere tilgjengelig og bedre sam
ordnet. 

Skattebetalerforeningen uttaler at «Skattebetaler
foreningen er i utgangspunktet positiv til en slik tan
ke, men forslaget slik det foreligger fungerer etter vår 
oppfatning ikke etter hensikten.» 

LO uttaler: 

«LO viser til at det er avgjørende for en god ut
vikling av offentlig sektor at myndighetene har 
effektive styringsverktøy. Dette gjelder ikke 
minst når det gjelder innkreving av skatter og 
avgifter. En rimelig og rettferdig innkreving av 
skatter og avgifter, som bygger opp under skat
teevnen og skatteviljen, er nødvendig for å fi
nansiere velferdsstaten. LO er således enig i at 
det er behov for et mer enhetlig lov- og regel
verk for innkreving av skatter og avgifter. Dette 
kan skje enten ved harmoniserende endringer i 
dagens lover, eller gjennom en helhetlig ny lov 
for innkreving av skatter og avgifter slik hø
ringsnotatet argumenterer for. Det kan imidler
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tid reises vesentlige innvendinger til departe
mentets forslag som må trekkes inn i en slik 
vurdering, slik det fremgår av vedlagte hørings
svar fra Fagforbundet til LO.» 

NHO uttaler at «NHO er positiv til at Finansde
partementet har søkt å samordne regelverket for beta-
ling og innkreving av de ulike skatter og avgifter slik 
at reglene blir mest mulig like på dette området.» 
Skattedirektoratet har samme oppfatning og uttaler 
i denne sammenheng: 

«Skattedirektoratet er enig i at det vil være en 
fordel med et ensartet regelverk for innkreving 
og at en samordning derfor kan være en fordel. 
Følgelig er vi positive til ideen om en ny skat
teinnkrevingslov.» 

Bamble kommune er ikke enig i at regelverket 
vil bli enklere med en felles lov, og uttaler i denne 
sammenheng: 

«Vi kan ikke se at reglene er blitt enklere siden 
forslaget omfatter mange forskjellig skatter og 
avgifter. Disse må da også til dels særbehandles 
i loven, og resultatet er da ikke blitt så enkelt og 
oversiktlig.» 

Fagforbundet, Bedriftsforbundet, Forbund for 
kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring 
(NKK), Akademikerne, Kommunenes Sentralfor
bund (KS) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
(YS) går alle imot forslaget. Disse høringsinstanse
ne mener at brukervennligheten og tilgjengelighe
ten til regelverket vil bli redusert ved å oppheve 
den helhetlige skattebetalingsloven. Akademikerne 
uttaler i denne sammenheng blant annet følgende: 

«Finansdepartementet foreslår at den helhetli
ge skattebetalingsloven tas bort og erstattes av 
en ny innkrevingslov, som må ses i sammen
heng med minst et halvt dusin andre lover (bl.a. 
ligningsloven, finansavtaleloven, forvaltningslo
ven, skatteloven, gjeldsordningsloven) i tillegg 
til ulovfestede regler. Vi frykter at dette vil gjøre 
det vanskeligere for brukeren – som skattyter, 
ansatt eller arbeidsgiver – å finne frem i regel
verket. Dette vil igjen kunne føre til at man mis
ter oversikten over egne rettigheter og plikter.» 

Fagforbundet, KS og YS mener det er uheldig å 
lage felles regler for skatter og avgifter som reelt 
sett er forskjellige. KS uttrykker dette slik: 

«De ulike typer skatter og avgifter som departe
mentet legger inn i innkrevingsloven er til dels 
betydelig forskjellige. Konsekvensen blir at ik
ke alle regler passer for alle krav – og man må 
gjøre unntak. Unntaksbestemmelsene står i be
tydelig grad et annet sted enn hovedreglene.» 

YS uttaler om dette: 

«I den nye loven blandes skattebetaling sam-
men med en rekke andre offentlige avgifter 
samt toll, som i sin natur er vesentlig forskjellig 
fra skatt, og som har helt andre målgrupper. 
Dette vanskeliggjør oversikten og gjør skatt til 
en sekunda «tjeneste» uten noen form for sær
stilling i forhold til en rekke andre «tjenester».» 

Videre gir YS uttrykk for følgende synspunkter: 

«Det er nærliggende å tro at Finansdeparte
mentet har hatt statliggjøringen av skatteinnk
revingen i tankene når man har laget den nye 
innkrevingsloven. Det legges opp til at skatte
og avgiftsvedtak som i dag treffes av Stortinget, 
heretter skal kunne treffes av departement eller 
direktorat i forskrift. Departementet har lagt inn 
en bestemmelse i den nye loven som gjør det 
mulig for departementet i forskrift å overføre 
innkreving av skatte- og avgiftskrav til Statens 
Innkrevingssentral. Dette vil i realiteten bety at 
Finansdepartementet og ikke Stortinget kan 
vedta at skatteinnkrevingen skal statliggjøres.» 

Bedriftsforbundet uttaler at de etterlyser en hel
hetlig gjennomgang av offentlige organer og roller i 
sammenheng med forslag til regelverksendringer, 
med sikte på å redusere antallet organer. I denne 
sammenheng uttales følgende: 

«Som eksempel kan nevnes dagens ordning 
hvor hele fire offentlige innstanser som kan 
nedlegge påleggstrekk/utleggstrekk i samme 
lønnsutbetaling. (...) Bedriftsforbundet vil med 
dette som bakgrunn ikke anbefale at regelver
ket endres i henhold til det framlagte forslaget, 
men at dette arbeides videre med, med sikte på 
å få til et mer helhetlig regelverk uten de nevnte 
svakheter. Forbundet ser ingen hensikt med en 
trinnmessig endring på enkelte områder.» 

NKK uttaler at skatteinnkrevingsloven vil inne
bære et «mer komplekst og byrdefylt system for ar
beidsgivere, særlig nye, små og mellomstore virksom
heter.» 

KS på sin side mener at forslag til ny innkre
vingslov vil innebære redusert proveny og økt risi
ko for økonomisk kriminalitet, samt økt ressurs
bruk og administrasjon for arbeidsgivere, skattyte
re og øvrige brukergrupper. 

5.1.3 Departementets vurderinger og forslag 

Hovedhensikten med å samle regelverket for beta-
ling og innkreving av skatte- og avgiftskrav er å få 
et mer brukervennlig regelverk for betalere av 
skatt og avgift. Særlig hensiktsmessig antas dette å 
være for næringslivet, som står for hovedtyngden 
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av skatte- og avgiftsbetalingene, både med hensyn 
til beløp og antall krav. Flertallet av høringsinstan
sene støtter forslaget om å samle skatte- og avgifts
innkrevingsreglene i én lov. 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og 
Kommunenes Sentralforbund (KS) anfører som 
nevnt at det er nærliggende å tro at departementet 
har hatt statliggjøring av skatteinnkrevingen i tan
kene ved utarbeidelse av forslaget. Departementet 
vil bemerke at lovutkastet ikke innebærer noen 
endringer i oppgavefordelingen mellom de ulike 
innkrevingsmyndighetene. Videre er det slik at den 
gjeldende oppgavefordelingen er så vidt komplisert 
at dette i seg selv tilsier et samordnet regelverk for 
å lette oversikten. Departementet er av den oppfat
ning at innkrevingsregelverket bør samles i en ny 
lov uavhengig av oppgavefordelingen mellom inn
krevingsmyndighetene. 

Bedriftsforbundet etterlyser en helhetlig gjen
nomgang av offentlige organer og roller, med sikte 
på å redusere antallet organer. Departementet vil 
påpeke at denne regelverksrevisjonen ikke har hatt 
som formål å gjennomgå oppgavefordelingen mel
lom innkrevingsmyndighetene. 

Seks av høringsinstansene; Fagforbundet, Be
driftsforbundet, Forbund for kommunal økonomi
forvaltning og skatteinnfordring, Akademikerne, 
KS og YS mener at forslaget innebærer at en hel
hetlig skattebetalingslov erstattes av en lov som må 
leses i sammenheng med en rekke andre lover, 
som eksempelvis ligningsloven, finansavtaleloven, 
forvaltningsloven, skatteloven og gjeldsordningslo
ven. 

Etter departementets syn er en slik oppfatning 
et resultat av en ensidig fokusering på innkreving 
av skatt. Lovforslaget omfatter betaling og innkre
ving av alle skatte- og avgiftskrav, og loven vil der-
for ha et videre anvendelsesområde enn dagens 
skattebetalingslov. At alle innkrevingsreglene for 
skatter og avgifter finnes i samme lov, gir etter de
partementets oppfatning en gevinst i form av bedre 
tilgjengelighet og oversiktlighet, ikke minst for de 
som er debitor for flere ulike skatte- og avgiftskrav. 
Departementet viser også til at dagens skattebeta
lingslov på samme måte som en ny skattebetalings
lov, må ses i sammenheng med alle de lovene som 
påpekes i eksempelet. At dagens skattebetalingslov 
i mindre grad viser til hvor disse reglene får anven
delse, bør ikke være normgivende for den nye skat
tebetalingsloven. Det er derfor tilsiktet at den nye 
skattebetalingsloven viser hvordan de spesielle 
skatte- og avgiftsinnkrevingsreglene skal ses i sam
menheng med andre regler som skal anvendes på 
skatte- og avgiftsinnkrevingsområdet. 

Fagforbundet, KS og YS påpeker at de ulike 
skatte- og avgiftskravene er reelt forskjellige, noe 
som medfører at det må gjøres mange unntak i reg
lene. Departementet anser ikke dette for å være et 
avgjørende argument mot lovforslaget slik det fore
slås. Selv om ikke alle skatte- og avgiftskrav kan 
omfattes av samme hovedregel, vil den foreslåtte 
strukturen medføre at eventuelle forskjeller mel
lom kravene blir tydeligere, samtidig som man sik
rer at disse er gjennomtenkte. I dag er regelverket 
preget av utilsiktede forskjeller. 

I og med at lovforslaget hovedsakelig er en tek
nisk revisjon kan departementet vanskelig se at det 
er grunnlag for KS’ påstander om at forslaget vil fø
re til redusert proveny og økt risiko for økonomisk 
kriminalitet, samt økt ressursbruk og administra
sjon for arbeidsgivere, skattytere og øvrige bruker
grupper. 

Det legges frem forslag om en ny skattebeta
lingslov som omfatter innkrevingsreglene på hele 
skatte- og avgiftsområdet. 

5.2 Avgrensningsspørsmål 

5.2.1 Lovens virkeområde 

5.2.1.1 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet foreslo departementet at den nye 
skattebetalingsloven skal omfatte alle skatte- og av
giftskravene på Finansdepartementets område. Et
ter forslaget skal også krav på renter, omkostnin
ger, tilleggsskatt, tilleggsavgift, tilleggstoll og lig
nende krav tilknyttet skatte- og avgiftskravene om
fattes av loven. Det samme gjelder andre tilknytte
de krav som tvangsmulkt, ansvarsbeløp og gebyr. 

5.2.1.2 Høringsinstansenes merknader 

Justisdepartementet reiser spørsmål ved 

«om det er hensiktsmessig å la loven få et så 
vidt anvendelsesområde som angitt i lovutkas
tet § 1–1. Når det gjelder f.eks. dokumentavgift 
og toll, vil de fleste brukerne av regelverket 
gjerne forvente å finne alle bestemmelsene om 
avgiftene i hhv. dokumentavgiftsloven og tollo
ven. Det kan dermed være mer opplysende for 
brukerne om disse avgiftene tas ut av det gene
relle anvendelsesområdet for skatteinnkre
vingsloven, og at det i stedet settes inn henvis
ningsbestemmelser i hhv. dokumentavgiftslo
ven og tolloven. Det samme kan være hensikts
messig for andre særavgifter.» 
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Fagforbundet og Akademikerne uttaler begge at 
«Skattebetalingsordningen gjelder i forhold til alle 
personer og bedrifter i Norge hver eneste dag. De ulike 
særavgifter (...) er til dels sporadiske krav og de gjel
der i all hovedsak bare et forholdsmessig lite antall 
subjekter.» De mener derfor at det rettsikkerhets
messig er bedre at særavgiftene reguleres i egne 
lover. 

Skattebetalerforeningen resonerer på samme 
måte som Fagforbundet og Akademikerne, og me
ner at særavgiftene bør reguleres i egne kapitler, 
med henvisning til de generelle kapitlene. 

Kommunenes Sentralforbund (KS) uttaler: 

«Den eksisterende skattebetalingsloven bør 
opprettholdes som den grunnleggende lov for 
skattebetaling og innkreving, gjerne i moderni
sert form. En eventuell ny innkrevingslov bør 
ikke gjøres gjeldende for skattebetaling.» 

5.2.1.3 Departementets vurdering og forslag 

Departementet legger til grunn at innkrevingsreg
lene for toll og særavgifter, med unntak for doku
mentavgift hvor innkrevingsansvaret nå er lagt til 
Statens kartverk, har store likhetstrekk med inn
krevingsreglene for øvrige skatte- og avgiftskrav. 
Gjennom en samordning vil disse likhetene forster
kes og gi gevinster i form av like regler for rente
beregning og tvangsinnkreving. Med unntak for 
dokumentavgiften, opprettholder derfor departe
mentet forslaget i høringsnotatet om at lovens vir
keområde skal omfatte alle skatte- og avgiftskrav. 

5.2.2 Plassering av oppgavereglene 

5.2.2.1 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet ble det ikke foreslått å plassere 
reglene om innlevering av oppgaver for skatt og av
gift i den nye loven. 

5.2.2.2 Høringsinstansenes merknader 

Skattedirektoratet mener at den nye loven, på sam-
me måte som lovene i Sverige og Danmark, bør 
omfatte oppgavereglene og at reglene må samord
nes. En slik samordning vil imidlertid måtte medfø
re materielle endringer utover det som kan anses 
som en teknisk revisjon. 

Skattedirektoratet opplyser videre at de har be
sluttet å gjennomføre en mulighetsstudie for å vur
dere mulighetene for å etablere en form for skatte
konto etter de samme prinsippene som den sven
ske skattekontoordningen. Innføring av en form for 
skattekonto og felles deklareringsregler synes å 

kunne medføre betydelige forenklinger for både 
skattemyndighetene og særlig de næringsdriven
de. En slik endring vil samtidig kunne få betydelige 
konsekvenser for oppgaveregelverket rundt inn
kreving av skatte- og avgiftskrav. 

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 
(NARF) uttaler: 

«Vi er dessuten av den oppfatning at en samord
ning av bestemmelsene om deklareringsplikten 
for arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, for
skuddstrekk og særavgifter fremstår som gode 
forenklingstiltak. Departementets signaler om 
igangsette et slikt arbeid hilser vi velkommen, 
og ser svært gjerne at dette skjer så snart som 
mulig.» 

Økonomiforbundet uttaler: 

«Samordning av bestemmelsene rundt deklare
ringsplikten for arbeidsgiveravgift m.m. for å 
legge disse inn i skatteinnkrevingsloven, mener 
vi er en fordel. Vi anbefaler at Finansdeparte
mentet tar det til vurdering slik de antyder i hø
ringen.» 

5.2.2.3 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet ser at det er behov for å gjennomgå 
oppgavereglene for skatt og avgift. Et slikt arbeid 
er startet opp i Skattedirektoratet og må gjennom
føres i samarbeid med næringslivsorganisasjoner. 
Departementet vil avvente dette arbeidet før det tas 
stilling til plassering av oppgavereglene og legger 
derfor ikke frem noe forslag om dette nå. 

Oppgavereglene for forskuddstrekk er likevel 
inntatt i lovutkastet § 5–11. Dette har sammenheng 
med at forskuddsreglene nå foreslås inntatt i den 
nye skattebetalingsloven. Se nærmere om dette ne
denfor. 

5.2.3 Plassering av forskuddsreglene 

5.2.3.1 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet ble det vurdert hvor reglene om 
forskudd på skatt skulle plasseres når den gjelden
de skattebetalingsloven oppheves. Bestemmelsene 
om forskudd på skatt inneholder regler av ulik ka
rakter. I vurderingen ble det blant annet lagt vekt 
på at den nye skattebetalingslovens saklige virke
område er regler om krav fra de er fastsatt til de er 
bortfalt. 

Reglene om forfall, betaling, renter og innfor
dring av forskuddstrekk, forskuddsskatt og for
håndsskatt faller innenfor den nye lovens virkeom
råde. Departementet foreslo derfor at disse reglene 
skulle plasseres i en ny skattebetalingslov. I hø
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ringsnotatet går departementet også inn for at reg
lene om avregning og avstemming plasseres i skat
tebetalingsloven. 

Regler om utskriving og beregning av forskudd 
på skatt og forhåndsskatt gjelder fastsetting av stør
relsen på betalingskrav. Dette gjelder selv om be
stemmelsene blant annet har som formål å sikre 
oppgjør for senere utlignet skatt. De aktuelle regle
ne gjelder altså forhold som i tid faller forut for det 
den nye skattebetalingsloven tar sikte på å regule
re, og faller dermed utenfor lovens saklige virke
område. Det ble i høringsnotatet lagt vekt på at pe
dagogiske hensyn kan tale for å videreføre skatte
betalingslovens ordning hvor regler om fastsetting, 
betaling, forfall, avregning, renter og innfordring av 
krav på forskudd på skatt og forhåndsskatt er sam
let i en og samme lov. Det er nær sammenheng 
mellom de ulike reglene, og dagens systematikk er 
innarbeidet, ikke minst i skatte- og avgiftsmyndig
hetenes arbeidsrutiner. Departementet konkluder
te likevel med at man bør unngå å etablere særord
ninger som bryter med lovens grunnleggende sy
stematikk for enkelte spesielle krav. Reglene om 
beregning og utskriving av forskudd på skatt og 
forhåndsskatt ble derfor ikke inntatt i utkastet til 
den nye skattebetalingsloven. 

Etter en helhetsvurdering ble det i høringsnota
tet konkludert med at reglene om forskuddsutskri
vingen bør plasseres i ligningsloven. Selv om for
skuddsutskrivingen ikke kan karakteriseres som 
en del av ligningsarbeidet, er kompetansen til å 
skrive ut forskudd på skatt og forhåndsskatt lagt til 
ligningssjefen. Ved å plassere reglene om utskrivin
gen i ligningsloven, vil de mest sentrale reglene 
som ligningsmyndighetene forholder seg til, være 
samlet på ett sted. Departementet antok at dette vil 
være en fordel både for publikum og ligningsmyn
dighetene. I høringsnotatet foreslo departementet 
at bestemmelsene skulle inntas i et nytt kapittel 11 i 
ligningsloven. Reglene om fordeling av skatt mel
lom skattekreditorene ble foreslått tatt inn i lig
ningsloven i nytt kapittel 14. 

5.2.3.2 Høringsinstansenes merknader 

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skat
teinnfordring (NKK) mener at den foreslåtte plasse
ring i ligningsloven av reglene om utskriving og 
gjennomføring av forskuddstrekk er uhensiktmes
sig og unaturlig, og splitter opp den helhetlige over
sikten over nærstående funksjoner som i dag finnes 
i skattebetalingsloven. 

Kommunenes Sentralforbund (KS) uttaler blant 
annet: 

«KS er grunnleggende uenig i at reglene for ut
skriving av forskudd skal plasseres i ligningslo
ven – og i departementets begrunnelser for å fo
reslå dette. 

Hovedbegrunnelsen for innføringen av skat
tebetalingsloven i 1952 var å få skattebetaling 
over fra å være etterskuddsbetaling til å bli en 
forskuddsordning. I årene rett etter krigen had-
de det vært en utvikling der en stadig større del 
av skattene måtte tvangsinnfordres. Samtidig 
hadde det offentlige et stort likviditetsbehov. 
Løsningen var å sørge for at det alt vesentligste 
av skatten ble betalt i løpet av inntektsåret, dvs 
på forskudd/før ligning ble gjennomført. Det 
var aldri noen tvil om at forskudds- og innkre
vingsreglene hang uløselig sammen, og da det 
ble utarbeidet en samlet skattebetalingslov var 
det helt naturlig å beskrive reglene om for
skudd i nær sammenheng med – og sammen 
med reglene om avregning og innkreving. 

(...) 
Det som er avgjørende viktig er imidlertid at 

utskriving av forskudd, avregning og innkre
ving i lov- og regelverket beskrives i nær sam
menheng, fordi dette rent faktisk er sider av 
samme sak.» 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) utta
ler: 

«Store deler av den tidligere skattebetalingslo
ven er flyttet til ligningsloven, som er en teknisk 
lov egnet for ligningskontorene, den er også 
vanskelig tilgjengelig for andre brukergrupper. 
Skatteoppkreverne vil med dette få en vanskeli
gere arbeidshverdag. Det blir mer komplisert å 
finne frem til de aktuelle lovbestemmelsene. YS 
vil også påpeke at skatteoppkreverne i dag har 
en del rettigheter som er foreslått fjernet, ingen 
nye er tilkommet. Dagens rettskilder og praksis 
vil forsvinne, og vil måtte erstattes av nye, som 
det vil ta lang tid å etablere.» 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ser det 
som hensiktsmessig at de generelle reglene om 
renter, motregning, tvangsfullbyrdelse og bortfall, 
som administreres av innkrevingsmyndighetene, 
samles i én lov. Det er for så vidt også praktisk at 
regelverket om skattyters betaling av egen inn
tekts- og formuesskatt samt avregningen inntas i 
denne loven. NHO er derimot i tvil om det repre
senterer noen forenkling for næringslivet at bedrif
tenes oppgaver knyttet til oppkreverfunksjonen er 
inntatt i denne loven, siden oppgavene i så stor 
grad angis ved en henvisning til andre lover, og ut-
taler: 

«For bedriftene er det således viktig at regelver
ket for betaling av forskuddstrekk, arbeidsgi
veravgift og moms er så tilgjengelig som mulig. 
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Vedrørende betalingen begrenser skatteinnkre
vingsloven seg til å vise til finansavtaleloven 
§ 39, vedrørende forfall viser skatteinnkrevings
loven til henholdsvis ligningslovens, folketrygd
lovens og merverdiavgiftslovens bestemmelser 
om oppgaveplikt, og når det gjelder arbeidsgi
verens oppgaver i forbindelse med forskudd
strekk inntas hele regelverket om dette – ikke 
helt logisk – i ligningsloven. Vårt poeng er at de
partementets forslag innebærer at bedriftene 
ved utførelsen av sin oppkreverfunksjon for 
hver skatteart må forholde seg til flere lover. 
Prinsipielt sett er det uheldig, og det må anses 
særlig betenkelig i forhold til de mindre bedrif
tene. I tillegg kommer en mengde forskrifter, 
som vi stiller oss tvilende til om lar seg samle i 
en samleforskrift på en oversiktlig måte etter 
mal fra skatteloven og skattelovforskriftene. 

Det fremgår ikke av høringsnotatet hvilke 
alternativet til lovstruktur som eventuelt er vur
dert under prosessen. Eksempelvis sies intet 
om hvorvidt det har vært vurdert å utta og regu
lere særskilt bedriftenes plikt til å foreta for
skuddstrekk. En egen lov om bedriftenes opp
gaver knyttet til forskuddstrekket ville også 
kunne gjøre det lettere å utarbeide en bruker
vennlig samleforskrift av de mange trekkfor
skriftene som arbeidsgiverne i dag må forholde 
seg til. 

Generelt er det i dag et omfattende for
skriftsverk knyttet til betalings- og innkrevings

området. Departementets målsetting er å gjøre 
forskriftsverket mer oversiktlig og bedre til
gjengelig ved å benytte systematikken i skatte
loven med to hovedforskrifter til skatteinnkre
vingsloven, jf høringsnotatets kap 2. Dersom en 
slik systematikk ikke kan gjennomføres fordi 
dagens forskriftsregler vanskelig lar seg sam
ordne til henføring under de respektive para
grafer i skatteinnkrevingsloven, frykter vi at til
gjengeligheten av forskriftene blir vanskeligere 
enn i dag. I så fall anbefaler vi at strukturen på 
en skatteinnkrevingslov revurderes i samråd 
med representanter for næringslivet, med sær
lig tanke på at kun generelle regler som kan ut
dypes med generelle forskrifter inntas.» 

5.2.2.3 Departementets vurderinger og forslag 

Det er flere hensyn som kan vektlegges i vurderin
gen av i hvilket regelverk forskuddsreglene bør 
plasseres. Departementet er enig i at en samlet 
fremstilling av forskuddsreglene i den nye skatte
betalingsloven vil kunne bidra til å gjøre regelver
ket mer tilgjengelig for bedriftene, og har etter en 
helhetsvurdering kommet til at regelverket knyttet 
til forskuddsordningen for skatt bør plasseres i en 
egen del av loven – del II Forskudd på skatt og av
regning – sammen med reglene om avregning og 
fordeling av skatt mellom skattekreditorene. Det vi
ses til kapittel 4 til 6 i lovutkastet. 
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6 Lovtekniske utfordringer 

6.1 Oppdatering av begreper 

6.1.1 Høringsnotatets forslag 

Departementet har gått igjennom begrepsbruken i 
dagens regelverk om betaling og innkreving av 
skatt og avgift og funnet grunn til å foreslå enkelte 
endringer. I høringsnotatet foreslo derfor departe
mentet enkelte endringer der regelverket kan for
enkles ved å ha en felles betegnelse i stedet for å 
bruke flere begreper som dekker samme realitet. I 
tillegg ble enkelte begreper som i dag er uklare og 
lite dekkende, foreslått skiftet ut med mer dekken
de begreper. 

Arbeidsgiverbegrepet 

Arbeidsgiver etter skattebetalingsloven er den som 
selv eller ved fullmektig utbetaler lønn eller annen 
godtgjørelse eller ytelse som skal gjøres til gjen
stand for forskuddstrekk eller kan gjøres til gjen
stand for trekk etter pålegg, jf. § 3 første ledd bok
stav b. Arbeidsgiverbegrepet i skattebetalingsloven 
er således videre enn en normal forståelse av ordet 
skulle tilsi. 

Hvem som er arbeidsgiver i skattebetalingslo
vens forstand har blant annet betydning for den ge
nerelle plikten til å foreta forskuddstrekk etter lo
ven § 4 jf. § 10 nr. 1 annet ledd. Det har videre be
tydning for plikten til å sende oppgjør og føre regn
skap mv. etter § 12, plikten til å foreta påleggstrekk 
etter § 33, opplysningsplikten mv. etter § 46 nr. 1, 
det økonomiske ansvaret for forskuddstrekk og på
leggstrekk etter § 49 nr. 1 og 2 samt straffansvaret 
etter §§ 50 og 51. 

Da arbeidsgiverbegrepet i skattebetalingsloven 
kan være egnet til å skape uklarhet, foreslo depar
tementet i høringsnotatet å erstatte begrepet ar
beidsgiver med begrepet trekkansvarlig når regle
ne om forskuddsutskrivingen flyttes til ligningslo
ven. Det var ikke lagt opp til at det nye begrepet 
skal ha et annet materielt innhold enn dagens ar
beidsgiverbegrep. Begrepet vil imidlertid også om
fatte selskap som er pliktig til å foreta forskudd
strekk i utbytte, innlåner som plikter å foreta for
skuddstrekk til dekning av inntektsskatt av utbytte
kompensasjon, og forsikringsselskap som skal fo

reta forskuddstrekk til dekning av forsikringstake
rens inntektsskatt av skattepliktig årsavkastning av 
sparedelen av en livsforsikring. 

Forskuddspliktige og etterskuddspliktige 

Gjeldende skattebetalingsordning skiller mellom 
forskuddspliktige og etterskuddspliktige skattyte
re. Skillet er stort sett gjennomført slik at fysiske 
personer og dødsbo samt konkurs- og administra
sjonsboer vedrørende slike skattytere er forskudd
spliktige, jf. skattebetalingsloven § 1, jf. § 2, mens 
andre skattepliktige juridiske personer er etter
skuddspliktige, jf. skattebetalingsloven § 2. 

Begrepet forskuddspliktig er avledet fra skatte
betalingsloven § 1 om at skattytere som der nevnt 
skal betale «forskott på skatt» i det året som blir å 
legge til grunn ved inntektsligningen i det følgende 
år. Begrepet etterskuddspliktig er avledet fra skat
tebetalingsloven § 27 om at skattytere som omfat
tes av bestemmelsen skal betale skatten i «året etter 
inntektsåret». 

Etter den skattebetalingsordningen som gjaldt 
fram til midten av 1970-tallet, skulle personlige 
skattytere betale forskudd på forventet skatt før lig
ning fant sted, mens skattepliktige juridiske perso
ner skulle betale all skatt etter at skatten var utlig
net. I dag skal alle skattytere betale hele eller den 
vesentligste del av forventet skatt før ligning finner 
sted; de forskuddpliktige i inntektsåret og de etter
skuddspliktige i året etter inntektsåret. 

I skatteloven brukes begrepet personlig skatt
yter hovedsakelig som betegnelse på skattepliktige 
fysiske personer, mens begrepet upersonlig skatt
yter hovedsakelig betegner skattepliktige juridiske 
personer. Begrepene brukes tilsvarende i lignings
loven og skattevedtaket. Med visse unntak er de 
subjekter som faller inn under oppregningen i skat
tebetalingsloven § 2 upersonlige skattytere, mens 
de som faller inn under skattebetalingsloven § 1 er 
personlige skattytere. 

I høringsnotatet foreslo departementet at begre
pene personlige og upersonlige skattytere også tas 
i bruk i reglene om forskuddsutskrivingen og av
regningen. Begrepsbruken på skatteområdet, skat
teloven, ligningsloven og skatteinnkrevingsloven 
blir med dette samordnet. Upersonlige skattytere 
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benyttes som hovedbetegnelse på skattytere som 
skal betale forskudd på skatt i året etter inntekstå
ret, mens personlige skattytere benyttes som ho
vedbetegnelse på skattytere som skal betale for
skudd på skatt i det kalenderåret som blir å legge 
til grunn ved inntektsligningen i det følgende året. 

Forskuddsskatt og forhåndsskatt 

Etter skattebetalingsloven § 27 nr. 2, jf. nr. 1, skal 
det for etterskuddspliktige skattytere skrives ut en 
forhåndsskatt som skal betales av skattyter i to ter
miner i året etter inntektsåret, men før ligning fin
ner sted. 

I likhet med forskuddsskatt for forskuddsplikti
ge, utskrives forhåndsskatten med utgangspunkt i 
utlignet skatt ved siste ligning. For begge for
skuddsformer skal det også skje en avregning av 
forskuddsbeløpet i utlignet skatt etter at ligning har 
funnet sted. Selv om det er forskjeller, har for
skuddsskatt og forhåndsskatt således flere likhets
trekk. I høringsnotatet ba departementet om syns
punkter på forslaget om å gi begrepene en felles be
tegnelse. 

Restskatt og resterende skatt 

Differansen mellom utlignet skatt og forhåndsskatt 
for etterskuddspliktige kalles resterende skatt, jf. 
skattebetalingsloven § 27 nr. 5. I praksis dekker 
denne betegnelsen langt på vei samme realitet som 
betegnelsen restskatt for forskuddspliktige. De 
samme hensyn som taler for fellesbetegnelsene for
håndsskatt og avregning, taler for at det innføres en 
fellesbetegnelse på det som i dag kalles resterende 
skatt og restskatt. I høringsnotatet ble det på denne 
bakgrunn foreslått at begrepet resterende skatt er
stattes av betegnelsen restskatt. 

Avregning og avstemming 

Som nevnt ovenfor omtales avregning for forskudd
spliktige som avregning, mens den tilsvarende ope
rasjonen for etterskuddspliktige kalles avstem
ming. Strengt tatt betegner de to begrepene sam-
me realitet, nemlig at nærmere angitte forskudds
beløp skal gå til fradrag i den skatt som skattyter 
får utlignet. Det å bruke ulike betegnelser på sam-
me handling, kan være egnet til å skape uklarhet. I 
høringsnotatet ble det derfor foreslått at avregning 
og avstemming erstattes av fellesbetegnelsen av
regning i den nye loven. 

6.1.2 Høringsinstansenes merknader 

Arbeidsgiver/trekkansvarlig 

Skattedirektoratet, Akademikerne, Forbund for kom
munal økonomiforvaltning (NKK) og skatteinnfor
dring og Kommunenes Sentralforbund (KS) er nega
tive til å erstatte begrepet arbeidsgiver med begre
pet trekkpliktig. 

Skattedirektoratet uttaler blant annet: 

«Begrepet «arbeidsgiver» er nå i relasjon til reg
lene om forskuddstrekk foreslått erstattet med 
begrepet «trekkansvarlig», jf. utkast til ny 
§ 11–1 nr. 1 bokstav c i ligningsloven. Bestem
melsen i folketrygdloven § 24–4 sjette ledd er 
foreslått opphevet. Etter vår oppfatning er det 
nye begrepet «trekkansvarlig» uegnet som be
grep i relasjon til hvem som er pliktig til å be
regne arbeidsgiveravgift. En arbeidsgiver har 
flere plikter – som plikt til å lønnsinnberette, 
foreta forskuddstrekk, beregne arbeidsgiverav
gift mv. Begrepet «trekkansvarlig» er uteluk
kende koblet opp mot en av de nevnte pliktene, 
nemlig plikten til å foreta forskuddstrekk. 

Den mest korrekte lovtekniske løsningen vil 
være om man ga en definisjon av hvem som er 
pliktig til å svare arbeidsgiveravgift i kapittel 1 i 
folketrygdloven. I det nevnte kapittel har en gitt 
en rekke definisjoner av viktige begreper som 
benyttes i folketrygdloven, bl.a. av hva som me
nes med en arbeidstaker, jf. folketrygdloven 
§ 1–8. 

Definisjonen av «arbeidsgiver» bør som tid
ligere kobles til selve utbetalingsfunksjonen (ut
betaler lønn eller annen godtgjørelse eller ytel
se som skal gjøres til gjenstand for forskudd
strekk...).» 

Akademikerne, Forbundet for kommunal økono
miforvaltning og skatteinnfordring og Kommunenes 
Sentralforbund mener at begrepet trekkansvarlig er 
egnet til å forvirre brukerne. De uttaler blant annet 
at «Det er en uheldig likhet med ordet «trekkpliktig» 
som benyttes om en godtgjørelse det skal foretas for
skuddstrekk i.» De påpeker også at definisjonen på 
arbeidsgiver er godt innarbeidet og har bestått i en 
årrekke, og at definisjonen er lagt til grunn i regle
ne om arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven, jf. 
forskrift 4. juli 1991 nr. 454 om arbeidsgiver og ar
beidstakerregisteret. 

Bamble kommune uttaler at det er uheldig å er
statte godt innarbeidede begreper så lenge man ik
ke samtidig samordner reglene. Forslaget om å en
dre arbeidsgiverbegrepet har imidlertid noe for 
seg. Etter skattebetalingsloven er begrepet videre 
enn den alminnelige forståelsen av ordet. Den fore
slåtte endringen av trekkansvarlig vil ikke få de 
samme assosiasjoner rundt seg som dagens ar
beidsgiverbegrep har. 
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Forskuddsskatt/forhåndsskatt, restskatt/resterende 
skatt 

Skattedirektoratet og Kommunenes Sentralforbund 
(KS) er ikke enig i høringsnotatets forslag om å 
innføre begrepene forskuddsskatt og restskatt for 
etterskuddspliktige skattytere. 

Skattedirektoratet uttaler: 

«Selv om begrepsbruken mellom forskudds
pliktige og etterskuddspliktige skattytere nå 
blir samordnet, videreføres dagens store ulikhe
ter i reglene for de to gruppene skattytere. Etter 
direktoratets syn er det formålstjenelig fortsatt 
å skille språklig mellom ordningene fordi be
grepene er godt innarbeidet både i forvaltnin
gen og næringslivet samtidig som de svært uli
ke reglene for de to gruppene skattytere opp
rettholdes. Vi ser derfor ingen fordeler med å 
samordne begrepsbruken før reglene for øvrig 
samordnes.» 

KS mener at det fremstår som fristende å være 
enig i at det kan være hensiktsmessig med en felles 
betegnelse for forskudd (forskuddsskatt og for
håndsskatt) og restbeløp (restskatt og resterende 
skatt) for forskuddspliktige og etterskuddspliktige, 
men uttaler videre: 

«Det er imidlertid ikke samme innhold i begre
pene i dag, og det kan da være uheldig å gi dem 
samme navn. Dagens begreper er innarbeidede 
og presise, og terminologien bør ikke endres 
uten at de materielle reglene er samsvarende. 
En slik materiell endring for de etterskuddsplik
tige skattytere (omgjøre etterskuddsordningen 
til en forskuddsordning) antas å medføre en 
massiv motstand fra næringslivet, og derav vil 
det være en lang og tung prosess eventuelt å 
gjennomføre dette. (...) 

Begrepet forhåndsskatt bør beholdes. En vil 
da slippe misforståelser i kommunikasjon med 
skattyter. Begrepet «Forskuddsskatt» er godt 
innarbeidet og vil naturlig henspeile seg til de 
forskuddspliktige skattytere. Forskuddsskatt 
betales i inntektsåret, mens forhåndsskatt beta-
les i året etter inntektsåret. Det vil fortsatt gjel
de ulike regler for personlige og upersonlige 
skattytere. Det synes av den grunn ikke natur
lig å betegne forhåndsskatt som forskudds
skatt. Det vises også til merknadene til skat
teinnkrevingsloven § 5–2 ovenfor. (...) 

KS er ikke enig i at begrepet «resterende 
skatt» i tilknytning til etterskuddspliktige bør 
utgå. Betalingsordningen for etterskuddsplikti
ge skattytere avviker fra betalingsordningen for 
forskuddspliktige. Det beløp som fremkommer 
som «resterende skatt» har en annen tilnær
ming og grunnlag enn «restskatt» for forskudd
spliktige. Det kan derfor være et selvstendig po

eng at ulikhetene gjenspeiles i ulik begreps
bruk. 

Videre finner KS grunn til å anta at det både 
for skattyterne og innkrevingsmyndighetene vil 
være praktisk viktig å kunne skille klart mellom 
ulike skattearter, både i forbindelse med innbe
taling og ellers. Begrepene «restskatt» og «res
terende skatt» finner vi i gjeldende skattebeta
lingslov, og det er godt innarbeidede og helt 
presise begreper. Trolig vil derfor departemen
tets forslag her innebære det motsatte av for
enkling i praksis, og fremstår som unødven
dig.» 

Avregning/avstemming 

KS er enig i at begrepene avregning og avstem
ming begge betegner det at nærmere angitte for
skuddsbeløp skal gå til fradrag i den skatt som 
skattyter får utlignet. Forbundet er derfor enig i at 
begrepet avstemming utgår og erstattes av fellesbe
tegnelsen avregning. 

6.1.3 Departementets vurderinger og forslag 

Arbeidsgiver/trekkansvarlig 

Arbeidsgiverbegrepet i skattebetalingsloven er ik
ke helt overensstemmende med bruken av begre
pet i andre lover. Begrepet inneholder også oppga
ver som utføres av andre enn de som ved en vanlig 
språkforståelse kan omtales som arbeidsgivere. På 
den annen side er arbeidsgiverbegrepet et innar
beidet begrep som er knyttet til flere av de pliktene 
arbeidsgiver har. 

Etter en samlet vurdering har departementet 
kommet til at hensynene til å beholde arbeidsgiver
begrepet er sterkere enn behovet for at den naturli
ge språkforståelsen skal være fullt ut dekkende for 
hvem som skal være å anse som arbeidsgiver. I pro
posisjonen foreslås derfor uttrykket arbeidsgiver vi
dereført. 

Forskuddsskatt/forhåndsskatt, restskatt/resterende 
skatt, avregning/avstemming 

Ved de nye betegnelsene vil det gå et hovedskille 
mellom skatt som innbetales av andre gjennom for
skuddstrekk, og skatt som betales av den skatte
pliktige selv gjennom forskuddsskatt. De som beta
ler forskuddsskatt deles igjen i to grupper, nemlig 
de personlige og upersonlige skattyterne. 

Etter departementets vurdering er dette en til
nærming som både gjenspeiler begrepsbruken i 
skatteloven og som gjør det enkelt å identifisere de 
aktuelle skattytergruppene ut i fra en alminnelig 
språkforståelse. 
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Departementet anser det videre som lovteknisk 
hensiktsmessig med få begreper knyttet til relativt 
like ordninger. At den skatt som eventuelt gjenstår 
å innbetale etter ligningen omtales som restskatt, 
anses som enkelt forståelig. Tilsvarende anses det 
ikke som nødvendig å språklig skille mellom ut
trykkene avregning og avstemming da det grunn
leggende for begge handlingene er at det skjer en 
avregning mellom utlignet og innbetalt skatt. 

Departementet foreslår derfor at loven språklig 
forenkles ved å bruke de foreslåtte fellesbegrepene 
på disse områdene. 

6.2 Henvisningsteknikk 

6.2.1 Høringsinstansenes merknader 

Justisdepartementet, Fagforbundet, Handels- og Ser
vicenæringens Hovedorganisasjon, Bedriftsforbundet, 
Akademikerne, Skattebetalerforeningen og Yrkesor
ganisasjonenes Sentralforbund påpeker alle at det i 
høringsutkastet er brukt for mange henvisninger. 
Dette reduserer ifølge høringsinstansene tilgjenge
ligheten og brukervennligheten av loven og medfø
rer uklare regler. I tillegg viser flere av høringsin
stansene til forfallsregelen i høringsutkastet § 5–4 

som eksempel på en bestemmelse med for utstrakt 
bruk av henvisninger. Flere instanser anbefaler at 
departementet foretar en gjennomgang av lovutkas
tet for å unngå unødvendige kompleksiteter. 

6.2.2 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet er enig med høringsinstansene i at 
det i høringsutkastet var brukt henvisninger i for 
stor utstrekning. Ved valg av lovgivningsteknikk 
må imidlertid flere hensyn veies opp mot hverand
re. Loven skal være presis og det må ikke være ut
ilsiktede forskjeller mellom ulike deler av lovver
ket. Videre er det en målsetning at lovens volum ik
ke skal bli altfor stort, noe som vil redusere bruker
vennlighet og tilgjengelighet. Disse hensynene ta
ler for å bruke henvisningsteknikk i stedet for å 
gjengi lovtekst som finnes andre steder i loven eller 
i andre lover. Det er imidlertid som høringsinstan
sene har påpekt, en fare for at loven blir vanskelig å 
lese og lite tilgjengelig dersom loven inneholder 
henvisninger i for stor utstrekning. Departementet 
har gjennomgått lovutkastet og redusert antallet 
henvisninger. Det er imidlertid ikke mulig eller 
ønskelig å utarbeide et lovforslag helt uten henvis
ninger. Lovutkastet slik det foreligger, er et kom
promiss mellom ovennevnte hensyn. 
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7 Lovens kapittel 1: Alminnelige bestemmelser


7.1 Bakgrunn og høringsnotatets 
forslag 

Høringsutkastet kapittel 1 regulerte i § 1–1 lovens 
virkeområde og hvilke krav loven gjelder for. De
partementet la i høringsnotatet til grunn at loven i 
utgangspunktet skal gjelde for alle de skatte- og av
giftskrav som hører under Finansdepartementets 
ansvarsområde, og hvor innkrevingsansvaret tillig
ger den kommunale skatteoppkreveren, skatte
fogdkontorene eller tollregionene. De viktigste kra
vene er: 
–	 skatt på formue og inntekt og tonnasjeskatt et

ter skatteloven 
–	 skatt på formue og inntekt etter lov 29. novem

ber 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (svalbard
skatt) 

–	 trygdeavgift etter folketrygdloven kapittel 23 
–	 skatt på inntekt etter lov 13. desember 1996 nr. 

87 om skatt på honorar til utenlandske artister 
m.v. (artistskatt)

–	 skatt på formue og inntekt etter lov 13. juni 1975 
nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petrole
umsforekomster m.v. (petroleumsskatt) 

–	 arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven kapittel 

–	 arveavgift etter lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift 
på arv og visse gaver 

–	 merverdiavgift etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om 
merverdiavgift 

–	 særavgifter omfattet av lov 19. mai 1933 nr. 11 
om særavgifter 

–	 særavgifter omfattet av lov 19. juni 1959 nr. 2 
om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og bå
ter 

–	 særavgifter omfattet av lov 4. juni 1954 nr. 2 om 
sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk 
og vitenskapelig bruk m.v. 

–	 toll etter tolltariffen, herunder de innledende 
bestemmelsene, og tolloven 

–	 dokumentavgift etter lov 12. desember 1975 nr. 
59 om dokumentavgift 
I tillegg har skatte- og avgiftslovgivningen reg

ler om at det i spesielle situasjoner påløper renter, 
gebyrer, omkostninger og lignende krav. De viktig
ste er: 

–	 ulike rentekrav 
–	 omkostninger og gebyrer fastsatt i medhold av 

ligningsloven eller de lover som er nevnt oven-
for 

–	 tilleggsskatt, tilleggsavgift, tilleggstoll fastsatt i 
medhold av ligningsloven eller lover som nevnt 
over 

–	 tvangsmulkt etter skattebetalingsloven § 47c og 
ligningsloven § 10–6 

–	 ansvarsbeløp etter ligningsloven § 10–7 
–	 diverse ansvarsbeløp blant annet med hjemmel 

i skattebetalingsloven §§ 37 og 49 

Høringsutkastet § 1–3 åpnet også for at departe
mentet i forskrift kan gi regler om at hele eller de
ler av loven skal gjelde for andre krav som tilkom
mer staten når kravet har tvangsgrunnlag. Bestem
melsen var utformet etter mal av lov 21. juli 1894 nr. 
5 om delvis omordning af det civile Embedsværk 
§ 5 første ledd som bestemmer at skattefogden inn-
driver de krav som tilkommer staten, og som skat
tefogden etter lov eller bestemmelser av vedkom
mende departement er pålagt å inndrive. Etter § 5 
tredje ledd kan skattefogden ved inndriving av krav 
som det foreligger tvangsgrunnlag for, beslutte 
tvangsfullbyrdelse etter reglene i skattebetalingslo
ven for inndriving av skatter. 

Høringsutkastet § 1–4 bestemte at tilbakesøk
ningskrav, dvs. skatte- og avgiftskrav som tidligere 
er tilbakebetalt men som skal innkreves på nytt, 
skal anses som et skatte- eller avgiftskrav, og at sli
ke krav kan innkreves uavhengig av om mottake
ren har vært i god tro. 

Med hjemmel i høringsutkastet § 1–5 var depar
tementet gitt myndighet til i forskrift å gi regler om 
at skatte- og avgiftskrav som er lavere enn en fast
satt beløpsgrense, ikke skal betales eller tilbakebe
tales. 

7.2 Høringsinstansenes merknader 

Statens innkrevingssentral (SI) er enig i at det er 
viktig å ha en fleksibel innkrevingshjemmel. Det er 
tungvint å fastsette innkrevingsmyndigheten i en
hver særlov. SI uttaler: 
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«SI anser modellen i høringsutkastet § 1–3 for å 
være praktisk, forutsatt at «hjemmelsloven» 
fastsetter at krav i henhold til loven er tvangs
grunnlag for utlegg. I forhold til de 15 hjem
melslover SI må forholde seg til i dag, ser vi 
umiddelbart fordelen med en «hovedhjemmel» 
for innkreving. 

En mulig innvending mot modellen hvor 
innkrevingsmyndigheten ikke identifiseres i lo
ven hvor kravet utspringer fra, kan være at det 
blir vanskelig å finne fram til den rette innkre
vingsmyndighet. 

(...) 
Nettopp innkrevingens natur tilsier at kom

munikasjonen oftest går fra innkrevingsmyn
digheten – gjerne i form av en faktura eller var
sel. Dermed vil eventuelle spørsmål fra publi
kum som regel kunne rettes til rette myndig
het.» 

Enkelte av høringsinstansene foreslår mindre 
endringer i lovteksten, blant annet Sosialdeparte
mentet som foreslår at det i § 1–1 annet ledd bok
stav e og f, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, hen-
vises til folketrygdloven kapittel 23 istedenfor del 
VIII. Videre foreslår Toll- og avgiftsdirektoratet at 
ordlyden i utkastet § 1–1 tredje ledd klargjøres, og 
foreslår følgende ordlyd: »(3) Skatte- og avgiftskrav 
omfatter også renter, omkostninger, administrative 

tillegg og andre krav som skal betales med hjemmel i 
lovene nevnt i andre ledd og § 1–2.» 

7.3	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet opprettholder forslaget i høringsut
kastet uten vesentlige innholdsmessige endringer. 
Da innkrevingen av dokumentavgiften med virk
ning fra 1. januar 2004 er lagt til Statens kartverk, 
foreslår departementet imidlertid at krav på doku
mentavgift ikke omfattes direkte av loven. Statens 
kartverk hører administrativt ikke under Finansde
partementet. Lovutkastet omfatter derfor ikke reg
lene om betaling og innkreving av dokumentavgift, 
som også etter ikrafttredelsen av en ny skattebeta
lingslov vil skje etter de gjeldende regler i lov 12. 
desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift og tilhø
rende forskrifter. 

I tillegg har departementet foretatt de endrin-
ger som ble foreslått av Sosialdepartementet og 
Toll- og avgiftsdirektoratet når det gjelder henvis
ninger og plasseringer i lovteksten, og i tillegg gjort 
enkelte andre endringer i plasseringen av enkelte 
krav innenfor lovutkastet §§ 1–1 og 1–2. Forskrifts
hjemmelen som i høringsutkastet var plassert i 
§ 1–5, er i lovutkastet plassert i § 10–4. 
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8 Lovens kapittel 2: Innkrevingsmyndigheter og 
betalingsmottakere 

8.1 Innkrevingsmyndighetene 

8.1.1 Innledning 

Departementet foreslår i dette kapitlet å samle be
stemmelsene som regulerer hvilke innkrevings
myndigheter som innkrever de ulike skatte- og av
giftskrav som omfattes av loven, og til hvilken myn
dighet slike krav skal betales. 

8.1.2 Høringsnotatets forslag 

Hvilke innkrevingsmyndigheter – skatteoppkrever
ne, skattefogdkontorene eller tollregionene – som 
har ansvaret for innkreving av de skatte- og avgifts
krav som omfattes av loven, er i dag regulert både i 
lov, forskrift og ved beslutning fra departementet. 
Eksempelvis følger det av skattebetalingsloven § 48 
nr. 1 at de plikter som i loven er lagt til skatteopp
kreveren utøves av den kommunale skatteoppkre
ver. I høringsutkastet var reglene om oppgavefor
deling mellom skatteoppkreverne, skattefogdkon
torene og tollregionene samlet og plassert i kapittel 
2 om innkrevingsmyndigheter. 

Skatteoppkrevernes myndighet til å innkreve 
formues- og inntektsskatt, trygdeavgift og arbeids
giveravgift fremgikk av høringsutkastet § 2–1 førs
te ledd. Det var gjort unntak for petroleumsskatt og 
skatt til Svalbard som var regulert i høringsutkastet 
§ 2–2 annet og tredje ledd. Disse kravene innkreves 
av henholdsvis Oslo og Akershus skattefogdkontor 
og Troms skattefogdkontor. 

I høringsutkastet § 2–1 annet ledd var det fore
slått å lovfeste at avregningen skal foretas av skatte
oppkreveren for den kommunen hvor ligning skal 
skje, jf. ligningsloven § 8–6. 

Merverdiavgift og arveavgift innkreves av skat
tefogdkontorene for fylkene. Dette var foreslått re
gulert i høringsutkastet § 2–2. 

Tollregionenes myndighet til å innkreve toll, 
særavgifter og merverdiavgift som oppstår ved inn
førsel var regulert i høringsutkastet § 2–3 først 
ledd. Bestemmelsens annet ledd ga departementet 
myndighet til i forskrift å bestemme at en eller flere 
tollregioner kan opptre som innkrevingsmyndighet 
for hele landet. 

Høringsutkastet § 2–4 inneholdt bestemmelser 
om innkrevingsmyndigheten for krav som oppstår i 
tilknytning til de ulike skatte- og avgiftskravene. 
Dette gjelder renter og omkostninger, tilleggsskatt, 
tilleggsavgift og tilleggstoll samt lignende krav. Be
stemmelsen slo fast at slike krav innkreves av sam-
me innkrevingsmyndighet som innkrever det skat-
te- eller avgiftskravet som kravet er fastsatt i tilknyt
ning til. Bestemmelsen omfattet også tvangsmulkt 
etter ligningsloven § 10–6, ansvarsbeløp etter lig
ningsloven § 10–7, gebyr etter ligningsloven § 10–8 
og ansvar for unnlatt forskuddstrekk og utlegg
strekk. 

Staten innkrevingssentrals (SI) virksomhet var i 
utgangspunktet ikke direkte omfattet av høringsut
kastet. I § 2–5 ble det imidlertid foreslått en be
stemmelse som gir departementet myndighet til i 
forskrift å bestemme at Statens innkrevingssentral 
skal innkreve skatte- og avgiftskrav, og at lovens 
regler om motregning og utlegg også gjelder for 
Statens innkrevingssentral. 

Bestemmelsene i skattebetalingsloven § 56 om 
departementets instruksjonsrett overfor de kom
munale skatteoppkreverne ble foreslått videreført i 
høringsutkastet § 2–6, mens § 2–7 regulerte kom
munerevisjonens oppgaver med kontroll av skatte
oppkrevernes virksomhet. 

8.1.3 Høringsinstansenes merknader 

Toll- og avgiftsdirektoratet uttaler at bestemmelsene 
om innkrevingsmyndighetene kan virke forvirren
de da oppramsingen her gir samme resultat som 
bestemmelsene om betalingsmottaker i kapittel 4. 
Videre uttales blant annet: 

«For å klart få frem at disse bestemmelsene kun 
gjelder hvilken etat som er ansvarlig for innkre
vingen av hvilke type krav, foreslås at alle hen
visninger til spesielle innkrevingsorgan slettes. 
Dette samtidig med at det gis en fullstendig 
oppramsing av de faktiske betalingsmottakerne 
i lovens kapittel 4. Dette vil gi en struktur hvor 
den enkelte etats arbeidsområde fremkommer 
under kapittel 2 og hvem det faktisk skal beta-
les til i det enkelte tilfelle fremkommer i kapittel 
4.» 
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Kommunenes Sentralforbund (KS) uttaler at de 

«er enig i at det i innkrevingsloven § 2–1(2) lov
festes at avregningen skal foretas av skatteopp
kreveren for den kommunen hvor ligningen 
skal skje. Dette er som departementet fremhe
ver sikker praksis. Kompetansen til å fatte ved
tak i saker om godskriving av forskuddstrekk 
og dermed foreta beslutningen om nekting av 
godskriving lovfestes. Dette antas å være en for-
del for arbeidsgiverne, skattyterne og forvalt
ningen.» 

Justisdepartementet slutter seg til at andre krav 
enn årsavgift for motorvogn som inndrives av Sta
tens innkrevingssentral, ikke bør omfattes av den 
nye skattebetalingsloven. 

KS, Forbund for kommunal økonomiforvaltning 
og skatteinnfordring (NKK) og Bamble kommune 
går imot forslaget om at departementet i forskrift 
skal kunne bestemme at skattekrav skal kunne 
overføres til Statens innkrevingssentral for tvangs
innfordring. 

Skattedirektoratet støtter forslaget om at Statens 
innkrevingssentral skal kunne tildeles oppgaver 
med innfordring av statlige skatte- og avgiftkrav 
som i lovutkastet er lagt til skattefogdkontorene og 
tollregionene, men uttaler at: 

«Bestemmelsens ordlyd går imidlertid mye len-
ger og åpner for at innfordring av samtlige skat-
te- og avgiftskrav kan overføres til SI. Det er føl
gelig ikke samsvar mellom lovtekst og forarbei
der.» 

SI uttaler at lovens anvendelsesområde i de til-
feller SI skal forestå innkreving, bør være videre 
enn det forslaget legger opp til. Videre uttales at bå
de begrensningen til lovens kapittel om motreg
ning og utlegg, og bruken av begrepet tvangsinn
fordring i lovteksten kan vise seg å inneholde uhen
siktsmessige begrensninger i forhold til en hen
siktsmessig oppgavefordeling i de tilfeller Statens 
innkrevingssentral skal forestå innkreving av skat-
te- og avgiftskrav. 

8.1.4 Departementets vurderinger og forslag 

Bestemmelsene i høringsutkastet §§ 2–1 til 2–4 var 
i det vesentlige begrenset til å fordele ansvaret mel
lom skatteoppkreverne, skattefogdkontorene og 
tollregionene. Ingen av høringsinstansene har hatt 
merknader til det materielle innholdet i disse be
stemmelsene. Toll- og avgiftsdirektoratet har imid
lertid påpekt sammenhengen mellom reglene om 
innkrevingsansvaret i kapittel 2 og reglene om be
talingsmottaker i kapittel 4. 

Som en hovedregel er det slik at det organet 

som har ansvaret for innkrevingen av kravet også 
skal motta betalingen. Det er imidlertid flere kom
munale skatteoppkrevere enn skattefogdkontorer 
og tollregioner. I utgangspunktet er det seks tollre
gioner, én skatteoppkrever for hver kommune og 
ett skattefogdkontor for hvert fylke med unntak for 
Oslo og Akershus som har felles skattefogdkontor. 
Den interne oppgavefordelingen fremgår i noen til-
feller direkte av lov- eller forskriftsbestemmelser. 
Indirekte kan imidlertid mer spesielle kompetanse
regler legge sterke føringer for hvilket organ som 
har innkrevingsmyndigheten. Eksempler på sist
nevnte er reglene om hvem som er riktig betalings
mottaker for de ulike krav. Skattebetalingsloven 
§ 29 bestemmer for eksempel at forskuddsskatt, 
restskatt, skatt fra etterskuddspliktige skattytere 
og utlignet skatt skal innbetales til skatteoppkreve
ren for den kommunen som skatten er skrevet ut i. 
Sammen med bestemmelser av organisatorisk ka
rakter kan slike kompetanseregler gi anvisning på 
hvilken innkrevingsmyndighet som har innkre
vingsansvaret. Departementet har kommet til at en 
samling av reglene om innkrevingsmyndigheter og 
reglene om riktig betalingsmottaker vil gi en mer 
hensiktsmessig lovstruktur. Reglene om hvem som 
er riktig betalingsmottaker var i høringsutkastet 
plassert i kapittel 4 om betaling. Det vises til punkt 
8.2 hvor reglene om betalingsmottaker behandles.

Ved en slik lovstruktur er departementet kom-
met til at reglene om hvilken skatteoppkrever som 
forestår avregningen, jf. § 2–1 annet ledd i hørings
utkastet, passer bedre sammen med reglene om av
regningen, jf. lovutkastet kapittel 7. 

Forslaget i høringsutkastet § 2–5 om at departe
mentet i forskrift skal kunne bestemme at Statens 
innkrevingssentral skal forestå innkreving av skat-
te- og avgiftskrav, var ikke ment å innebære at de
partementet skal kunne overføre oppgaver som til-
ligger de kommunale skatteoppkreverne. Departe
mentet foreslår at dette klargjøres i lovteksten. Det 
vises til lovutkastet § 2–7 første punktum. 

8.2 Betalingsmottakere 

8.2.1. Gjeldende rett 

8.2.1.1 Formues- og inntektskatt 

Forskuddstrekk 

Etter skattebetalingsloven § 12 nr. 1 første ledd 
første punktum skal arbeidsgiveren sende oppgjør 
for forskuddstrekk til skatteoppkreveren i den 
kommunen hvor arbeidsgiveren hører hjemme el
ler har sitt hovedkontor. Ifølge § 12 nr. 1 første ledd 
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annet punktum skal selskap som nevnt i § 5 A sen-
de oppgjør for forskuddstrekk til skatteoppkreve
ren i den kommunen der selskapet har sitt kontor 
eller styret har sitt sete. Det samme følger av for
skrift 22. desember 1998 nr. 1263 om arbeidsgivers 
regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk m.v. 
(oppgjørsforskriften) § 8, som direkte regulerer 
hvor oppgaven skal sendes. Forskriften § 13 som 
har regler om tidspunktet for betaling, bestemmer 
at § 8 gjelder tilsvarende. 

Etter § 12 nr. 1 første ledd tredje punktum skal 
en utenlandsk arbeidsgiver som har arbeidstakere 
på den norske kontinentalsokkelen, sende oppgjø
ret til skatteoppkreveren i den kommunen som 
Skattedirektoratet bestemmer. Nærmere regler om 
dette er gitt i § 9 i oppgjørsforskriften. Også denne 
bestemmelsen regulerer i utgangspunktet hvor 
oppgaven skal leveres, men får i tillegg betydning 
for betalingsstedet, jf. forskriften § 13. Etter § 9 nr. 
1 skal arbeidsgiver som ikke er bosatt eller hjem
mehørende i Norge, levere oppgaven til den kom
munen hvor han har sitt hovedkontor. 

Arbeidsgiver som driver varig næringsvirksom
het her i landet uten å ha hovedkontor for denne 
virksomheten, skal levere oppgave til den kommu
nen hvor han driver næringsvirksomhet, jf. opp
gjørsforskriften § 9 nr. 2 første punktum. Drives 
virksomheten i flere kommuner, skal oppgaven le
veres til skatteoppkreveren for kommune 2312 sok
kelen, jf. § 9 nr. 2 annet punktum. Sistnevnte gjel
der også for arbeidsgivere som ikke driver varig 
næringsvirksomhet i noen kommune, ikke driver 
virksomhet her i landet og arbeidsgivere som bare 
driver virksomhet på kontinentalsokkelen, jf. § 9 
nr. 3 og 4. Rogaland skattefutkontor er skatteopp
krever for kommune 2312 sokkelen. Etter § 9 nr. 5 
kan Sentralskattekontoret for utenlandssaker be
stemme at utenlandske arbeidsgivere skal levere 
oppgavene til en annen kommune, herunder skatte
oppkreveren for kommune 2312 sokkelen, enn det 
som følger av § 9. 

Forskuddsskatt, restskatt, skatt fra 
etterskuddspliktige skattytere m.m. 

Det følger av skattebetalingsloven § 29 nr. 1 at for
skuddsskatt, restskatt, skatt fra etterskuddspliktige 
skattytere og utlignet skatt skal innbetales til skat
teoppkreveren for den kommunen skatten er skre
vet ut for. 

For forskuddsskatt og forhåndsskatt følger det 
av reglene i skattebetalingsloven § 18 nr. 1 og § 27 
hvor skatten skal skrives ut. For restskatt og annen 
utlignet skatt vil det følge av reglene om stedet for 
ligning hvilken kommune kravet er skrevet ut for. 

8.2.1.2 Folketrygdavgift og arbeidsgiveravgift 

Det følger av Skattedirektoratets forskrift 16. de
sember 1997 nr. 1395 om samordning av bestem
melser om forskuddsutskriving om innkreving mv. 
av trygdeavgift og skatt §§ 1 og 2 at trygdeavgiften 
skal betales og kreves inn sammen med skatten. 
Det som er sagt ovenfor om skattekrav gjelder der-
for tilsvarende for trygdeavgift. 

For arbeidsgiveravgift følger det av folketrygd
loven § 24–3 fjerde ledd at avgiften skal innbetales 
til skatteoppkreveren i den kommunen der arbeids
giveren er bosatt eller har sitt hovedkontor, med 
mindre departementet har bestemt noe annet. Nær
mere regler om hvor avgiften skal betales er gitt i 
forskrift 1. desember 1997 nr. 1383 om hvor ar
beidsgiveravgiften skal fastsettes og innbetales. Be
talingsstedet for norske arbeidsgivere følger av for
skriften § 1, mens betalingsstedet for utenlandske 
arbeidsgivere følger av forskriften § 2. Forskriften 
§§ 1 og 2 tilsvarer bestemmelsene i §§ 8 og 9 i for
skrift 22. desember 1998 nr. 1263 om arbeidsgivers 
regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk m.v. Ar
beidsgiveravgiften rapporteres i samme oppgave 
som forskuddstrekket, og mottaker for arbeidsgi
veravgiften vil være den samme som betalingsmot
taker for forskuddstrekket. 

8.2.1.3 Petroleumsskatt 

Det følger av forskrift 5. september 1980 nr. 4 om 
utskriving, betaling og avregning av terminskatt 
m.v. § 8 nr. 1 første punktum at innkrevingsmyn
dighet for terminskatt, utlignet skatt etter petrole
umsskatteloven, renter og rentetillegg er Oslo og 
Akershus skattefogdkontor. Forskriften er fastsatt 
med hjemmel i blant annet petroleumsskatteloven 
§ 7 nr. 5 og 6 og § 8. 

8.2.1.4 Artistskatt 

Skattefuten i Rogaland er innkrevingsmyndighet 
for artistskatt, jf. Finansdepartementets forskrift 17. 
desember 1997 nr. 1400 til utfylling og gjennomfø
ring av reglene i lov om skatt på honorarer til uten
landske artister mv. § 4–2. 

8.2.1.5 Svalbardskatt 

Troms skattefogdkontor er skatteoppkrever for 
skatt til Svalbard, jf. svalbardskatteloven § 5–3 og 
forskrift 12. desember 1997 nr. 1296 om lignings
myndigheter og skatteoppkrever for Svalbard, og 
om overgangsregler § 2. Betalingsmottaker for 
skatt fastsatt ved ligning og lønnstrekk blir dermed 
skatteoppkreveren for Svalbard. 
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8.2.1.6 Arveavgift 

Etter arveavgiftsloven § 33 første ledd har skifteret
ten plikt til å holde tilbake nødvendige midler til 
dekning av arveavgiften når skifteretten er avgifts
myndighet etter arveavgiftsloven § 24. Dersom ar
veavgiften ikke blir oppgjort fullt ut av de midler 
som holdes tilbake, skal betaling skje til skattefogd
kontoret, jf. § 33 tredje ledd. I Einar Harboe, Arve
avgift 1982, side 261 uttales det at bestemmelsen i 
§ 24 annet ledd bokstav a kommer til anvendelse 
når boet skiftes offentlig, men hvor den avgiftsplik
tige anses å erverve rådigheten over midlene først 
etter utlodning. 

Når boet skiftes privat skal avgiften betales til 
det skattefogdkontoret som er avgiftsmyndighet et
ter arveavgiftsloven § 24 annet og tredje ledd. Etter 
arveavgiftsloven § 31 første ledd skal avgiftsmyn
dighetene (skattefogdkontorene), når avgiften er 
foreløpig eller endelig fastsatt, underrette den av
giftspliktige om hvem avgiften skal betales til. 

8.2.1.7 Merverdiavgift 

Etter forskrift 19. desember 1969 nr. 15 om avgifts
forvaltningen og avgiftskontrollen og om klage
nemndas organisasjon og saksbehandling (Nr. 17) 
§ 3 annet ledd er det skattefogdkontorene som inn
krever innenlands merverdiavgift. I utgangspunk
tet er det ikke regulert særskilt hvilket av skatte
fogdkontorene som er riktig mottaker. Avgiftsplik
tige etter merverdiavgiftsloven skal imidlertid regi
streres, og merverdiavgiftsloven § 27 bestemmer i 
hvilket fylke virksomheten skal registreres. Dette 
må også forstås slik at betaling skal skje til skatte
fogdkontoret i det fylket hvor virksomheten er regi
strert. Ved overføring via bank vil imidlertid beta-
ling gå inn på en sentral bankkonto som Skattedi
rektoratet er eier av. Betales avgiften ved ordinært 
forfall til den konto som følger oppgaven, skjer be
talingen til den sentrale kontoen. Det er likevel ik
ke uvanlig at betaling skjer direkte til skattefogd
kontorets konto. Dette vil også som regel være til
felle dersom skattefogdkontoret iverksetter tvangs
innfordring. 

Toll- og avgiftsetaten innkrever merverdiavgift 
som oppstår ved innførsel, jf. forskrift nr. 17 § 3 
første ledd. Betaling av innførselsmerverdiavgift 
følger reglene for toll. 

8.2.1.8 Særavgifter 

Det følger av særavgiftsforskriften § 6–2 at særav
gifter i utgangspunktet skal betales til «vedkommen
de tollregion». Med vedkommende tollregion siktes 

det til den tollregion hvor virksomheten er regi
strert i henhold til forskriften § 5–4. 

Årsavgiften innkreves av og skal betales til toll
regionene, jf. § 2 i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om 
årsavgift. Toll- og avgiftsdirektoratet har bestemt at 
årsavgift for hele landet skal betales til og innkre
ves av tollregion Oslo og Akershus. 

I forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistre
ringsavgift § 3 er det bestemt at betaling skal skje 
til den bankkonto tollregionen bestemmer. Toll- og 
avgiftsdirektoratet har bestemt at tollregion Oslo 
og Akershus skal motta betaling av omregistre
ringsavgift fra hele landet. 

I § 2 i forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårs
avgift er det bestemt at avgiften utskrives av og skal 
betales til tollregionene. Toll- og avgiftsdirektoratet 
har bestemt at avgiften skal betales til tollregion 
Midt-Norge. 

Reglene om hvem som er betalingsmottaker for 
engangsavgift følger av forskrift 19. mars 2001 nr. 
268 om engangsavgiften. Etter § 1–4 skal engangs
avgift for avgiftspliktige som ikke er registrert beta-
les til tollvesenet. Etter § 7–5 skal avgiften betales 
til vedkommende tollregion. Med vedkommende 
siktes det til den tollregion hvor den avgiftspliktige 
er registrert i henhold til § 7–1. 

For særavgifter som oppstår ved innførsel gjel
der reglene om toll, jf. særavgiftsforskriften § 2–6. 

8.2.1.9 Toll 

Det følger av tolloven § 9 første ledd at tollvesenet 
skal kreve inn toll i samsvar med tolltariffens innle
dende bestemmelser og tolltariffen for øvrig slik 
den hvert år blir fastsatt av Stortinget. Utgangs
punktet er at toll skal betales på forskudd, og riktig 
betalingsmottaker vil være den regionen hvor for-
tolling skal foretas etter reglene i tolloven. 

For virksomheter som har innvilget tollkreditt 
vil krav om betaling bli sendt fra den tollregionen 
hvor vedkommende søkte og fikk innvilget tollkre
ditt. Tollovforskriften kapittel 5.5 som regulerer 
tollkreditten, har imidlertid ingen regler om til hvil
ken tollregion søknaden skal sendes. 

8.2.1.10 Andre krav 

Ansvarsbeløp etter skattebetalingsloven § 49 nr. 1 
og 2 innkreves av den innkrevingsmyndighet som 
retter ansvaret mot den trekkpliktige. Dersom det 
eksempelvis er nedlagt et påleggstrekk for en mer
verdiavgiftsrestanse, og den trekkpliktige ikke 
gjennomfører påleggstrekket, vil det være skatte
fogdkontoret som innkrever ansvarsbeløpet. Det 
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vanligste vil likevel være at det er en skatteoppkre
ver som er innkrevingsmyndighet. 

Løpende mulkt etter ligningsloven § 10–6, an
svarsbeløp etter ligningsloven § 10–7 og gebyr et
ter ligningsloven § 10–8 følger reglene om skatt og 
innkreves i dag av skatteoppkreverne. Det er imid
lertid ikke gitt nærmere regler om hvor slike krav 
skal betales eller hvilken skatteoppkrever som skal 
innkreve kravet. Det naturlige vil her være å følge 
hovedregelen om at det er skatteoppkreveren for 
den kommunen hvor kravet er fastsatt, som skal 
kreve inn kravet. Vedtak om slike krav kan også 
treffes av fylkesskattekontoret og Skattedirektora
tet. I slike tilfeller må man kunne legge til grunn at 
det avgjørende er hvor den pliktige hører hjemme 
eller har sitt hovedkontor. 

8.2.2 Høringsnotatets forslag 

I forslaget som ble sendt på høring var reglene om 
riktig betalingsmottaker regulert i kapittel 4 om be
taling, i et underkapittel med overskriften «Beta
lingsmottaker». Utkastet hadde fire bestemmelser 
om betalingsmottaker, §§ 4–10 til 4–13. 

Riktig betalingsmottaker for formues- og inn
tektsskatt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift, petrole
umsskatt og artistskatt var regulert i høringsutkas
tet § 4–10. Det var ikke foreslått endringer i forhold 
til de gjeldende regler om hvem som er riktig beta
lingsmottaker. Tredje ledd hadde i bokstavene a–d 
særlige regler om at skatt fastsatt ved sentral lig
ning etter ligningsloven § 2–4 bokstav a og artist
skatt skal betales til Rogaland skattefutkontor, pe
troleumsskatt til Oslo og Akershus skattefogdkon
tor og svalbardskatt til Troms skattefogdkontor. 

I fjerde ledd var det tatt inn en bestemmelse 
som ga departementet myndighet til i forskrift å 
fastsette regler om hvilken innkrevingsmyndighet 
som utenlandske arbeidsgivere og selskaper skal 
betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift til. 

Høringsutkastet § 4–11 inneholdt regler om 
hvor arveavgift og innenlands merverdiavgift skal 
betales, og § 4–12 regulerte hvor toll samt særavgif
ter og merverdiavgift som oppstår ved innførsel 
skal betales. Betalingsmottaker for krav belastet 
tollkreditten var også regulert i denne bestemmel
sen. 

Avslutningsvis var det i høringsutkastet § 4–13 
inntatt en generell bestemmelse om hvor skatte- og 
avgiftskrav som ikke var omfattet av §§ 4–10 til 
4–12 skulle betales. Slike krav skulle etter forslaget 
betales til innkrevingsmyndigheten for det distrikt 
hvor kravet er fastsatt eller kravet er skrevet ut. I 
tillegg var det inntatt en bestemmelse om at betalin
gen skal skje til Statens innkrevingssentral dersom 
det i medhold av loven er besluttet at innkrevingen 

av enkelte skatte- eller avgiftskrav skal foretas av 
Statens innkrevingssentral. 

8.2.3 Høringsinstansenes merknader 

Toll- og avgiftsdirektoratet uttaler at det bør gis egne 
bestemmelser for følgende krav: formues- og inn
tektsskatt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift, petrole
umsskatt, artistskatt, arveavgift, merverdiavgift, 
toll, og særavgift. Direktoratet mener at en slik opp
deling av bestemmelsene vil gjøre det enkelt å fin-
ne fram til hvem som skal være betalingsmottaker 
for det enkelte krav. 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) uttaler 
følgende om forslaget til bestemmelse om arveav
gift og merverdiavgift: 

«For å klargjøre at bestemmelsen knytter seg til 
offentlig skifte, foreslås følgende: «Ved offentlig 
skifte skal arveavgift som ikke er tilbakeholdt 
av skifteretten betales til osv». 

Tatt i betraktning merverdiavgiftens betyd
ning sammenlignet med arveavgiften, hadde 
det vært nærliggende å redegjøre for momsen 
før man redegjør for arveavgiften. Tilsvarende 
burde gjenspeiles i overskriften» 

Til høringsutkastet § 4–12 uttaler Toll- og av
giftsdirektoratet: 

«Betalingsplikten kan etter vår oppfatning ikke 
begrenses til å omfatte kun de virksomheter 
som faktisker registrert. Plikten til å betale av
gift må i utgangspunktet knyttes opp mot samt
lige virksomheter som er registreringspliktige. 
Vi vil derfor anbefale at dette klargjøres i lov
teksten, slik at det ikke kan oppstå spørsmål om 
hvilken betalingsplikt som foreligger for de som 
omsetter/produserer særavgiftspliktige varer, 
men uten å ha registrert seg for slik omsetning/ 
produksjon hos Tollvesenet. 

(...) 
Det fremgår av § 4–12 første ledd 1. punk-

tum at «Toll, særavgifter og merverdiavgift som 
oppstår ved innførselen skal betales til det re
giontollsted hvor fortolling etter tolloven skal fo
retas.» 

For så vidt gjelder hvilket regiontollsted det 
her er tale om må det være bestemmelsen i tol
lovens § 29 som regulerer dette. Tollovens § 29 
angir imidlertid at de varer som innføres til tol
lområdet umiddelbart skal tollekspederes på 
det tollsted som ligger nærmest lossestedet. 
§ 4–12 må således endres i tråd med dette.» 

8.2.4 Departementets vurderinger og forslag 

Som nevnt i punkt 8.1.4 foreslår departementet at 
reglene om innkrevingsmyndighetenes kompetan
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se og reglene om betalingsmottaker samles i ett ka
pittel i loven, jf. lovutkastet kapittel 2. Departemen
tet foreslår ingen endringer i oppgavefordelingen 
mellom innkrevingsmyndighetene og dermed hel
ler ikke i reglene om hvem som skal anses som rett 
betalingsmottaker. Bestemmelsene i utkastet 
§§ 2–1 til 2–6 vil videreføre gjeldende rett, men in
nebærer en mer detaljert regulering av hvem som 
er å anse som riktig betalingsmottaker enn det som 
følger av gjeldende regelverk. Bestemmelsene er i 
det vesentlige i samsvar med forslaget som ble 
sendt på høring, men både Toll- og avgiftsdirekto
ratet og Næringslivets Hovedorganisasjon har 
kommet med forslag til presiseringer som departe
mentet har funnet grunn til å følge opp. I tillegg har 
departementet valgt å innta en bestemmelse i ut

kastet § 2–6 tredje ledd som gir departementet 
myndighet til i forskrift å gi regler til utfylling og 
gjennomføring av reglene i kapitlet, samt gi regler 
om hvilket organ som innkrever enkelte nærmere 
angitte krav. Departementet har også i tråd med 
innspillet fra Toll- og avgiftsdirektoratet valgt å 
splitte opp enkelte av bestemmelsene. Departe
mentet er enig i at dette gir en lovteknisk bedre løs
ning og øker brukervennligheten. 

Som følge av endringer i toll- og avgiftsetatens 
organisering fra 1. januar 2004 er det gjort visse 
endringer i lovutkastet i forhold til forslaget som 
ble sendt på høring. Etaten er organisert i seks toll
regioner med ett regiontollsted i hver tollregion. I 
tillegg er det flere tollsteder i hver region. 
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9 Lovens kapittel 3: Saksbehandling 

9.1 Innledning 

Saksbehandlingsreglene i lov 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvalt
ningsloven) gjelder i utgangspunktet for alle offent
lige organer. For skatte- og avgiftsmyndighetene 
gjelder imidlertid vesentlige unntak fra dette. Blant 
annet følger det av skattebetalingsloven § 58 at for
valtningsloven ikke gjelder for behandlingen av sa
ker etter loven. Tilsvarende følger det av lov 13. ju
ni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningslo
ven) § 1–2 at forvaltningsloven, med unntak for ka
pittel VII om forskrifter, ikke gjelder for behandlin
gen av saker om utligning av skatt på formue og 
inntekt, tonnasjeskatt og trygdeavgift. En gjennom
gang av hvilke saksbehandlingsregler som gjelder 
for behandlingen av øvrige skatte- og avgiftskrav, 
følger nedenfor under punkt 9.2. 

Departementet foreslår i dette kapitlet at forvalt
ningsloven skal gjelde for innkrevingsmyndighete
nes saksbehandling, med enkelte særregler. Blant 
annet foreslås det at innkrevingsmyndighetene 
skal følge de samme taushetspliktsreglene som 
gjelder for de organer (personer) som fastsetter 
kravene. Videre foreslår departementet at bestem
melsene i skattebetalingsloven § 47 nr. 3 om forbud 
mot offentliggjøring av skatterestanselister eller ut-
drag av disse, videreføres og gis anvendelse for res
tanselister over alle typer skatte- og avgiftskrav. I 
tillegg foreslås enkelte unntak fra forvaltningslo
vens bestemmelser om enkeltvedtak for avslag på 
søknader om lempning av innfordringshensyn og 
avgjørelser om avregning. Det foreslås også unntak 
fra forvaltningslovens regler om utsatt iverksetting 
av vedtak. 

9.2 Gjeldende rett 

Som nevnt ovenfor følger det av skattebetalingslo
ven § 58 at forvaltningsloven ikke gjelder for be
handlingen av saker etter loven. Bestemmelsen 
kom inn i skattebetalingsloven i tilknytning til 
ikrafttredelsen av forvaltningsloven, jf. Ot.prp. nr. 
27 (1968–69) Om lov om ikrafttredelse av forvalt
ningsloven og om endringer av saksbehandlings
regler i forvaltningsloven og andre lover. 

Reglene om forskudd på skatt følger av skatte
betalingsloven kapittel II og III. I forarbeidene til 
ligningsloven, jf. Ot.prp. nr. 29 (1978–79), drøftes 
anvendelsen av ligningslovens saksbehandlings
regler på forskuddsordningen. På side 58 uttales 
blant annet: 

«Det er nærliggende å bruke noen av lignings
lovens saksbehandlingsregler også på saker et
ter forskuddsordningen, mens f.eks. klagereg
lene ikke vil passe.» 

Skattebetalingsloven har enkelte bestemmelser 
som er å anse som saksbehandlingsregler. Det er 
ikke gitt generelle regler om taushetsplikt for inn
krevingsmyndighetene når det gjelder opplysnin
ger som fremkommer i forbindelse med innkrevin
gen. Derimot er det i § 47 en regel om taushetsplikt 
for den som foretar bokettersyn (arbeidsgiverkon
trollen). I § 2–5 i instruks for skatteoppkreverne, 
fastsatt av Skattedirektoratet 2. mai 2000, er skatte
oppkrevernes taushetsplikt utvidet. Det vises her til 
ligningslovens regler. 

Etter ligningsloven § 3–13 nr. 1 er opplysninger 
om «formues- eller inntektsforhold eller andre økono
miske, bedriftsmessige eller personlige forhold» omfat
tet av taushetsplikten. Skattebetalingsloven har og
så bestemmelser om at skatterestanselister eller ut-
drag av disse ikke skal legges ut til gjennomsyn el
ler offentliggjøres på annen måte, jf. § 47 nr. 3. 

Innkrevingen av ansvarsbeløp etter skattebeta
lingsloven § 49, løpende mulkt etter ligningsloven 
§ 10–6, ansvarsbeløp etter ligningsloven § 10–7 og 
gebyr etter ligningsloven § 10–8 skjer også etter 
reglene i skattebetalingsloven. Forvaltningslovens 
bestemmelser kommer derfor heller ikke til anven
delse ved innkreving av disse kravene. 

Når skattefogdkontorene og skatteoppkreverne 
opptrer som særnamsmenn følger de saksbehand
lingsreglene i skattebetalingsloven og tvangsfull
byrdelsesloven. Dette følger av skattebetalingslo
ven § 40a og forvaltningsloven § 4 første ledd bok
stav b. 

Ved behandlingen av skatte- og avgiftskrav som 
ikke omfattes av skattebetalingsloven, gjelder i ut
gangspunktet forvaltningslovens regler. Både for 
krav som omfattes av forvaltningsloven og for krav 
som omfattes av skattebetalingsloven er det på en



41 2004–2005 Ot.prp. nr. 83 
Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

kelte områder gitt særlige saksbehandlingsregler 
som går foran forvaltningsloven. Det vises til gjen
nomgangen nedenfor. 

Etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 
(folketrygdloven) § 24–4 sjette ledd skal bestem
melsene i skattebetalingsloven gjelde for betaling 
og innkreving av avgifter til folketrygden (arbeidsgi
veravgift og trygdeavgift) såfremt ikke noe annet er 
bestemt. Videre følger det av forskrift 16. desember 
1997 nr. 1395 om samordning av bestemmelser om 
forskuddsutskriving og innkreving mv. av trygde
avgift og skatt § 2, at trygdeavgift skal betales, kre
ves inn og avregnes under ett med skatt etter be
stemmelsene i skattebetalingsloven. Henvisningen 
i folketrygdloven § 24–4 sjette ledd til skattebeta
lingsloven innebærer at unntaket fra forvaltningslo
ven i skattebetalingsloven § 58 også får anvendelse 
for trygdeavgift. Løsningen må bli den samme for 
arbeidsgiveravgift, selv om denne ikke kreves inn 
sammen med andre skattekrav. 

Skattebetalingslovens bestemmelser gjelder og
så for innkreving av petroleumsskatt. Dette følger av 
lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjø
iske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskat
teloven) § 7 nr. 7 som henviser til skattebetalings
loven. Som følge av henvisningen til skattebeta
lingsloven kommer forvaltningsloven ikke til an
vendelse på avgjørelser under innkrevingen av pe
troleumsskatt. For artistskatt følger det direkte av 
lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til 
utenlandske artister mv. (artistskatteloven) § 12 an-
net ledd at forvaltningsloven ikke gjelder ved be-
handling av saker etter loven. 

Det følger av lov 29. november 1996 nr. 68 om 
skatt til Svalbard (svalbardskatteloven) § 5–1 at 
skattebetalingsloven, med nærmere angitte unntak, 
får anvendelse på betaling og innkreving av sval
bardskatt fastsatt ved ligningen. For betaling og inn
kreving av svalbardskatt fastsatt ved lønnstrekk 
gjelder kun skattebetalingsloven § 11 nr. 4 om skat
tetrekkskonto m.m., jf. svalbardskatteloven § 5–2. 

Det er ikke fastsatt særlige regler for innkrevin
gen av arveavgift i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift 
på arv og visse gaver (arveavgiftsloven). Forvalt
ningsloven gjelder derfor for skattefogdkontorenes 
innkreving av arveavgift. Arveavgiftsloven har imid
lertid enkelte særlige saksbehandlingsregler, blant 
annet om taushetsplikt, jf. § 23 annet ledd. 

Forvaltningsloven gjelder også for innkreving 
av merverdiavgift. Dette gjelder både innenlands av
gift (som innkreves av skattefogdkontorene) og av
gift som påløper ved innførsel (som innkreves av 
tolldistriktene). Det er imidlertid fastsatt enkelte 
særlige saksbehandlingsregler i lov 19. juni 1969 
nr. 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven), 
blant annet om taushetsplikt, jf. § 7. 

Forvaltningsloven gjelder videre for innkreving 
av særavgifter etter lov 19. mai 1933 nr. 11 (særav
giftsloven). For enkelte av særavgiftene omfattet av 
motorkjøretøy- og båtavgiftsloven er det fastsatt 
særlige taushetspliktsregler i forskrift, jf. blant an-
net forskrift av 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for 
motorvogn § 11. 

Også for innkreving av toll gjelder forvaltnings
loven med visse unntak. Lov 10. juni 1966 nr. 5 om 
toll (tolloven) § 8 nr. 1 har regler om tolltjeneste
menns taushetsplikt. Tolloven § 8 gjelder også for 
særavgifter som oppstår ved innførsel. 

9.3 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet viste departementet til at regule
ringen av innkrevingsmyndighetenes virksomhet 
kan skje på to måter; enten ved at det fastsettes 
særskilte saksbehandlingsregler i den nye skatte
betalingsloven, eller ved at forvaltningsloven gis di
rekte anvendelse, eventuelt med særregler i skatte
betalingsloven der spesielle hensyn gjør det nød
vendig. Departementet foreslo i høringsnotatet at 
forvaltningsloven skal gjelde for innkrevingsmyn
dighetenes virksomhet, med enkelte særregler. 

Det ble foreslått at taushetspliktsreglene som 
gjelder for de organer (personer) som fastsetter 
kravene, også skal gjelde for innkrevingsmyndig
hetene. Videre foreslo departementet at bestem
melsene i skattebetalingsloven § 47 nr. 3 om forbud 
mot offentliggjøring av skatterestanselister eller ut-
drag av disse, videreføres og gis anvendelse for res
tanselister over alle skatte- og avgiftskrav. 

Departementet foreslo også at det gjøres unn
tak fra klagereglene i forvaltningsloven for avgjørel
ser om nedsettelse og ettergivelse av skatte- og av
giftskrav av innfordringshensyn og avgjørelser om 
ansvar for forskuddstrekk. For avgjørelser om 
lempning av innfordringshensyn ble det også fore
slått unntak fra forvaltningslovens regler om hva 
begrunnelsen skal inneholde, jf. forvaltningsloven 
§ 25. 

Departementet foreslo videre at det gjøres unn
tak fra forvaltningslovens regler om utsatt iverkset
ting av vedtak, jf. forvaltningsloven § 42. I den for
bindelse ble bestemmelsen i skattebetalingsloven 
§ 30 nr. 1 foreslått videreført. Etter denne bestem
melsen skal skattekrav innbetales til fastsatt tid og 
med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv om 
utskrivningen eller ligningsansettelsen er påklaget, 
står under prøving av overordnet instans eller er 
brakt inn for domstolene. Det ble foreslått at be
stemmelsen gis anvendelse på alle skatte- og av
giftskrav. 
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Departementet foreslo i tillegg at forvaltningslo
vens regler om forhåndsvarsling (§ 16) og begrun
nelse (§§ 24 og 25) ikke skal gjelde for vedtak om 
avregning etter lovutkastet kapittel 7. 

9.4	 Høringsinstansenes merknader 

Justisdepartementet viser til at høringsutkastet ka
pittel 3 er formulert slik at bestemmelsene i kapitlet 
gjelder for hele skattebetalingsloven. Samtidig er 
det i høringsutkastet § 8–5 gitt en bestemmelse om 
tvangsfullbyrdelseslovens anvendelse ved gjen
nomføring av utleggsforretninger. Ved utleggsfor
retninger vil bestemmelsene i tvangsfullbyrdelses
loven gå foran bestemmelsene i forvaltningsloven. 
Justisdepartementet mener dette unntaket fra for
valtningslovens anvendelse bør fremgå i kapittel 3. 
Justisdepartementet anbefaler videre at det i § 3–2 
tredje ledd angis fullt ut hvilke bestemmelser i lo
ven som skal unntas fra forvaltningsloven §§ 16, 24 
og 25. Justisdepartementet mener også at dersom 
det gjøres unntak fra forvaltningsloven § 42, må 
man sikre seg at forvaltningen på annet grunnlag 
kan utsette de virkninger av et vedtak, som det av 
ulike grunner ikke er ønskelig å iverksette før ved
taket er rettskraftig. 

Skattedirektoratet er enig i at forvaltningsloven 
§ 42 ikke bør komme til anvendelse, men mener be
stemmelsen i lovutkastet er uheldig formulert. 

Toll- og avgiftsdirektoratet påpeker at overskrif
ten i utkastet § 3–4 om utsatt virkning bør samord
nes med overskriften i forvaltningsloven § 42. 

Skattebetalerforeningen er enig i at forvaltnings
lovens regler i utgangspunktet bør gjelde, men på
peker at forholdet mellom klagereglene i forvalt
ningsloven og tvangsfullbyrdelsesloven bør presi
seres og klargjøres. Etter Skattebetalerforeningens 
oppfatning bør skattebetalingsloven være en «stå 
alene lov», hvor den enkelte skattyter kan finne ut 
hva som er gjeldende regler uten å måtte gå til for
valtningsloven. Foreningen mener det ikke er til
strekkelig å henvise til forvaltningsloven i skattebe
talingsloven. Etter foreningens oppfatning bør de 
av forvaltningslovens bestemmelser som skal gjel
de i skattesaker, inntas i den nye skattebetalingslo
ven. 

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og 
skatteinnfordring (NKK) mener at måten forvalt
ningslovens regler er koblet opp mot den foreslåtte 
innkrevingsloven på, er egnet til å skape usikkerhet 
snarere enn økt rettssikkerhet. NKK uttaler i den-
ne forbindelse: 

«[F]orvaltningslovens bestemmelser bør i ste
det tas inn konkret for de aktuelle funksjoner.» 

Akademikerne fremholder at utkastet § 3–1 må 
forstås slik at alle unntak fra forvaltningsloven er 
regulert i kapittel 3, noe som likevel ikke medfører 
riktighet. Foreningen viser blant annet til at tvangs
innfordring reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven, 
som også har egne klageregler. 

9.5	 Departementets vurderinger og 
forslag 

9.5.1 Forholdet til forvaltningsloven 

Forvaltningsloven er den generelle loven som gjel
der for forvaltningsorganers virksomhet, og loven 
fastsetter de generelle prinsipper for god forvalt
ningsskikk. Etter departementets syn er det derfor 
naturlig at forvaltningsloven danner utgangspunk
tet for innkrevingsmyndighetenes saksbehandling, 
slik den gjør for annen offentlig myndighetsutøvel
se. 

Fra et rettssikkerhetssynspunkt er det viktig at 
forvaltningslovens saksbehandlingsregler følges på 
innkrevingsområdet med sikte på å oppnå et kor
rekt resultat. At det ikke hersker tvil om riktighe
ten av de vedtak som treffes av innkrevingsmyndig
hetene, er viktig for at skatteetaten og toll- og av
giftsetaten skal kunne fremstå med den legitimitet 
som er nødvendig og ønskelig. Det samme gjelder 
for skatteoppkreverkontorene. Departementet me
ner derfor at også reglene om enkeltvedtak i for
valtningsloven i utgangspunktet må gjelde for alle 
innkrevningsmyndighetene. 

På den annen side er det innenfor skatte- og av
giftsforvaltningen visse særlige forhold som tilsier 
at det gjøres enkelte unntak fra de generelle saks
behandlingsreglene i forvaltningsloven. Skatte- og 
avgiftsmyndighetenes virksomhet preges i stor 
grad av masseforvaltning, og dette nødvendiggjør 
enkelte tilpasninger i forhold til de generelle saks
behandlingsreglene. 

Departementet finner det ikke hensiktsmessig 
å gjenta forvaltningslovens saksbehandlingsregler i 
skattebetalingsloven. Det norske lovverket har en 
fragmentarisk struktur, og bruk av henvisninger til 
andre bestemmelser er en vanlig lovgivningstek
nikk. Dette gir også en språklig enklere og kortere 
lovtekst. Forvaltningsloven er en sentral lov for of
fentlig virksomhet, og departementet kan ikke se at 
henvisninger til denne er egnet til å skape uklarhet. 

Departementet opprettholder på denne bak
grunn forslaget i høringsnotatet om at forvaltnings
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loven skal gjelde for innkrevingsmyndighetenes 
behandling av saker etter skattebetalingsloven, 
men med nærmere angitte unntak. Lovutkastet in
neholder enkelte saksbehandlingsregler også i 
andre kapitler, for eksempel i § 5–15 om klage over 
pålegg og i § 13–5 om klageadgang ved motreg
ning. Departementet foreslår derfor at forvaltnings
loven skal gjelde med de særlige bestemmelser 
som er gitt i loven, jf. utkastet § 3–1. 

Når forvaltningsloven får anvendelse vil dette 
også innebære at forvaltningslovens regler om ha
bilitet komme til anvendelse. Departementet har 
vurdert om det er behov for å gjøre unntak, særlig 
fra forvaltningsloven § 6 tredje ledd om at alle un
derordnede er inhabile når den overordnede er det. 
Innkrevingsmyndighetene vil kunne ha rutinemes
sige innkrevingsoppdrag også mot overordnede an
satte i organet, eller mot deres nærstående. Den 
overordnede selv vil da uten videre være inhabil til 
å foreta seg noe på organets vegne i saken. Men 
spørsmålet blir hvor langt dette bør gjøre alle un
derordnede inhabile (med den følge at stedfortre
der må oppnevnes etter forvaltningsloven § 9). Så 
lenge det bare dreier seg om ordinære, frivillige be
talingsoppgjør uten tvist eller alvorlige misligholds
reaksjoner, antar imidlertid departementet at en 
underordnet likevel vil være habil, ut fra en fortolk
ning av forvaltningslovens eget unntak i § 6 fjerde 
ledd. 

Det følger av utkast til § 14–2 at tvangsfullbyr
delsesloven, med enkelte nærmere angitte unntak, 
gjelder tilsvarende så langt den passer ved innkre
vingsmyndighetenes gjennomføring av utleggsfor
retninger. Videre følger det av forvaltningsloven § 4 
første ledd bokstav b at forvaltningsloven ikke gjel
der for saker som forvaltningsorganet behandler i 
medhold av blant annet tvangsfullbyrdelsesloven. 
Departementet foreslår at det for ordens skyld inn
tas en henvisning i den nye skattebetalingsloven 
§ 3–1 til § 14–2, slik at det ikke kan reises tvil om 
hvilke saksbehandlingsregler som gjelder ved 
tvangsfullbyrdelse. I tillegg foreslår departementet 
at det i § 3–1 henvises til den særlige bestemmel
sen om at klage over motregning kan skje etter reg
lene i tvangsfullbyrdelsesloven, jf. lovutkastet 
§ 13–5. I bestemmelsen vises det også til lovutkas
tet § 14–5 om gjennomføring av utleggstrekk og 
§ 14–10 om tvangssalg av varer mv. etter tolloven 
som også har regler om forholdet til tvangsfullbyr
delsesloven. 

I høringsnotatet foreslo departementet at lig
ningslovens saksbehandlingsregler i utgangspunk
tet skal gjelde for utskriving av forskuddstrekk og 
forskuddsskatt. Etter gjeldende rett får verken lig
ningsloven eller forvaltningsloven direkte anven

delse ved forskuddsutskrivingen, men enkelte av 
saksbehandlingsreglene i ligningsloven er likevel 
gitt tilsvarende anvendelse. I forarbeidene til lig
ningsloven, Ot.prp. nr. 29 (1978–79) side 58, i merk
nadene til ligningsloven § 1–2, uttales det blant an-
net: 

«Ligningsforvaltningens befatning med for
skuddsordningen etter skattebetalingsloven 
kan ikke anses som saker behandlet etter lig
ningsloven, selv om skattebetalingsloven legger 
oppgaver til organer som er opprettet i kraft av 
ligningsloven. Imidlertid bestemmer skattebe
talingsloven § 58 selv at forvaltningsloven ikke 
skal gjelde på dens område, men skattebeta
lingsloven har ikke tilsvarende bestemmelser 
om f.eks. taushetsplikt, klageordninger m.v. 
Det er nærliggende å bruke noen av ligningslo
vens saksbehandlingsregler også på saker etter 
forskuddsordningen, mens f.eks. klagereglene 
ikke vil passe. Hvilke regler som på skattebeta
lingslovens område bør erstatte forvaltningslo
ven bør avgjøres i skattebetalingsloven selv.» 

Forarbeidene til ligningsloven forutsetter såle
des at enkelte av saksbehandlingsreglene i lig
ningsloven kapittel 3 kan gis tilsvarende anvendel
se ved forskuddsutskrivingen, selv om reglene pri
mært er utformet med sikte på ligningsarbeidet. 
Departementet legger til grunn at bestemmelsene 
om veiledningsplikt i § 3–1, om muntlig henvendel
se i § 3–2, om skattyters adgang til å la seg bistå av 
fullmektig i § 3–3, om spesiell undersøkelse i § 3–5, 
om ugildhet i § 3–8, om virkning av saksbehand
lingsfeil i § 3–12 og om taushetsplikt i § 3–13 får an
vendelse ved forskuddsutskrivingen i dag. 

For å skape klarhet, foreslår departementet at 
det i en ny skattebetalingslov presiseres at de oven
nevnte bestemmelsene i ligningsloven, så langt de 
passer, gis tilsvarende anvendelse ved utskriving 
av forskuddsskatt og forskuddstrekk. Forvaltnings
lovens regler kommer her ikke til anvendelse. 

Departementet finner det hensiktsmessig å 
plassere saksbehandlingsreglene for forskuddsut
skrivingen sammen med reglene om forskudd på 
skatt i kapittel 4, jf. utkast til § 4–3. Kapitlene om 
forskudd på skatt, kapitlene 4 til 6, vil da gi en sam
let regulering av regelverket på dette området. I lo
vens kapittel 3 Saksbehandling er det derfor i ut
kastet § 3–1 tredje ledd henvist til § 4–3. 

9.5.2 Taushetsplikt 

9.5.2.1 Generelt 

Enhver tjenestemann i skatte- og avgiftsforvaltnin
gen har i utgangspunktet taushetsplikt om det ved
kommende får kjennskap til om noens økonomis
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ke, bedriftsmessige eller personlige forhold. På 
skatte- og avgiftsområdet er det gitt regler om taus
hetsplikt i lovene som regulerer fastsettingen av 
kravene, jf. ligningsloven § 3–13, merverdiavgiftslo
ven § 7 og tolloven § 8. 

Som nevnt foran i gjennomgangen av gjeldende 
rett, er det i skattebetalingsloven ikke gitt egne reg
ler om taushetsplikt for opplysninger som frem
kommer i forbindelse med innkrevingen. Derimot 
følger det av instruks for skatteoppkreverne, fast
satt av Skattedirektoratet 2. mai 2000, at ligningslo
vens taushetspliktsbestemmelser kommer til an
vendelse. For skattefogdkontorene gjelder de sam-
me taushetspliktsbestemmelsene som gjelder ved 
fastsetting av kravene, for eksempel arveavgiftslo
ven § 23 annet ledd. 

Taushetspliktsreglene er etter gjeldende rett 
noe ulikt utformet i de forskjellige lovene. Dette 
gjelder både med hensyn til hvilke opplysninger 
som omfattes av taushetsplikten og hvilke unntak 
fra taushetsplikten som gjelder. Hensynene bak be
stemmelsene er likevel i hovedsak de samme. Skat-
te- og avgiftspliktige er pålagt å gi en rekke opplys
ninger til skatteetaten og toll- og avgiftsetaten, og 
det er viktig at de kan gi disse opplysningene i 
trygg forvissning om at de ikke vil bli offentliggjort 
eller på annen måte videreformidlet til uvedkom
mende. Denne vissheten om at opplysninger ikke 
vil bli offentliggjort, kan bidra til at de skatte- og av
giftspliktige gir korrekte opplysninger. 

De samme hensyn begrunner taushetsplikts
reglene i forvaltningsloven. Etter forvaltningsloven 
omfatter taushetsplikten «noens personlige forhold», 
jf. § 13 første ledd. Som hovedregel omfatter taus
hetsplikten også opplysninger om enkeltpersoners 
økonomiske forhold, jf. Ot.prp. nr. 3 (1976–77). 

Det kan imidlertid reises spørsmål ved i hvilken 
utstrekning opplysninger om juridiske personers 
økonomiske forhold faller inn under taushetsplikts
regelen. Taushetsplikten etter forvaltningsloven er 
derfor ikke like omfattende som taushetsplikten et
ter ligningsloven, merverdiavgiftsloven og tolloven. 
I disse taushetspliktsbestemmelsene fremgår det 
direkte at taushetsplikten også omfatter økonomis
ke forhold. Å gi forvaltningslovens regler om taus
hetsplikt anvendelse for innkrevingsmyndighetene 
vil derfor i enkelte tilfeller medføre en forskjell mel
lom innkrevingsmyndighetenes taushetsplikt og 
taushetsplikten til den myndigheten som har fast
satt kravet. Dette kan gi uheldige utslag, særlig når 
fastsetting og innkreving foretas av det samme or
ganet. Det gjelder for eksempel for arveavgift, som 
både fastsettes og innkreves av skattefogdkontoret. 
Det samme gjelder toll og særavgifter som fastset
tes og innkreves av toll- og avgiftsetaten. Ideelt sett 

burde taushetspliktsreglene på skatte- og avgifts
området vært enhetlig utformet. Departementet fin
ner det likevel ikke aktuelt å foreslå en slik omleg
ging i denne omgang. 

En egen taushetspliktsbestemmelse i skattebe
talingsloven vil i noen grad kunne medføre tilsva
rende problemer. På den annen side vil en egen be
stemmelse om taushetsplikt i skattebetalingsloven 
gjøre det mulig å ivareta de særlige forhold som 
gjelder på skatte- og avgiftsområdet. 

I høringsnotatet foreslo departementet at inn
krevingsmyndighetenes taushetsplikt skal følge de 
taushetspliktsreglene som gjelder for det organet 
som fastsetter kravet. Departementet fastholder 
dette forslaget. Den enkelte oppkrevers taushets
plikt vil da strekke seg like langt som taushetsplik
ten til det organet (de personer) som har ansvaret 
for fastsettingen av kravet. Dette vil i hovedsak in
nebære en videreføring av gjeldende rett. For skat
teoppkrevernes virksomhet vil det være nytt at 
taushetsplikten nå lovfestes. 

For avgjørelser som gjelder krav eller saker 
hvor grunnlaget for kravet er fastsatt i skattebeta
lingsloven, for eksempel vedtak om å gjøre ansvar 
gjeldende etter lovutkastet § 16–20, vil forvaltnings
lovens taushetspliktsregler i utgangspunktet kom-
me til anvendelse, jf. utkastet § 3–1. Dette vil likevel 
ikke gjelde for ligningsmyndighetenes arbeid med 
forskuddsutskrivingen etter kapitlene 4 til 6. Lig
ningsmyndighetenes taushetsplikt i slike saker vil 
følge av ligningsloven, jf. henvisningen til lignings
loven i lovutkastet § 4–3. 

9.5.2.2 Restanselister 

Offentliggjøring av restanselister antas å kunne 
skape et betalingspress på skyldnerne. For de som 
har evne, men ikke vilje, til å gjøre opp, vil offent
liggjøring kunne være en effektiv måte å få dekket 
restanser på. En slik navngitt offentliggjøring ram
mer imidlertid også de som har vilje, men ikke ev
ne, til å dekke kravene. Hensynet til disse tilsier at 
restanselistene ikke offentliggjøres. 

Skattebetalingsloven § 47 nr. 3 oppstiller et for-
bud mot offentliggjøring av skatterestanselister el
ler utdrag av disse. Før forbudet ble vedtatt ved lov 
6. juni 1975 nr. 25, hadde det med jevne mellomrom
vært debatt om adgangen til å offentliggjøre slike 
lister. Usikkerhet om rekkevidden av skatteoppkre
verens taushetsplikt medførte behov for lovregule
ring av forbudet mot offentliggjøring. 

Som nevnt foran fremgår det ikke direkte av for
valtningsloven at taushetsplikten også omfatter 
økonomiske forhold, slik taushetspliktsbestemmel
sene i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og tollo
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ven gjør. Der er derfor noe usikkert hvorvidt opp
lysninger om navngitte skyldneres restanser vil væ
re omfattet av taushetsplikten etter forvaltningslo
ven. 

Da innkrevingsmyndighetenes taushetsplikt i 
enkelte tilfelle vil følge av forvaltningsloven, finner 
departementet det hensiktsmessig å videreføre be
stemmelsen i skattebetalingsloven § 47 nr. 3 om 
forbudet mot offentliggjøring av restanselister. Det 
vises til lovutkastet § 3–2 annet ledd. Bestemmel
sen oppstiller et forbud mot offentliggjøring av res
tanselister generelt, og er ikke begrenset til lister 
over skatterestanser slik som gjeldende bestem
melse. Forbudet vil derfor omfatte restanselister 
over alle skatte- og avgiftskrav. 

9.5.3	 Unntak fra forvaltningslovens regler 
om begrunnelse og klage 

Den største praktiske konsekvensen av at forvalt
ningsloven gis anvendelse på innkrevingsmyndig
hetenes virksomhet, er at reglene om enkeltvedtak 
vil gjelde. Slike regler følger av kapittel IV om saks
forberedelse ved enkeltvedtak, kapittel V om vedta
ket og kapittel VI om klage og omgjøring. 

Lempning av innfordringshensyn 

Innkrevingsmyndighetene kan sette ned et skatte
eller avgiftskrav eller gi utsettelse med betalingen 
av kravet, eventuelt kombinere disse tiltakene, av 
hensyn til det offentlige som kreditor. Innkrevings
myndighetene godtar da mindre enn full betaling 
av kravet ved forfall fordi det tjener innfordringen, 
også kalt lempning av innfordringshensyn. 

Det kan reises spørsmål om avgjørelse om 
lempning og avslag på søknad om lempning er et 
enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Justis
departementet har i en sak som gjaldt lempning av 
merverdiavgift konkludert med at slike avgjørelser 
er enkeltvedtak. På den annen side ble avgjørelse 
om lempning av forsinkelsesrente ikke ansett som 
et enkeltvedtak. Et moment i vurderingen av hva 
som er å anse som et enkeltvedtak etter forvalt
ningsloven, er hvorvidt avgjørelsen er truffet under 
utøving av «privat autonomi» eller utøving av offent
ligrettslig myndighet. Det kan argumenteres for at 
avgjørelser vedrørende lempning av innfordrings
hensyn ikke er å anse som enkeltvedtak, fordi av
gjørelsen har sterkt preg av å være utøving av «pri
vat autonomi». 

Lempning av innfordringshensyn har i dag en 
noe uklar hjemmel, men det kan anføres at adgan
gen til å lempe på innfordringsgrunnlag følger av 
innkrevingsmyndighetenes myndighet til å innfor

dre skatte- og avgiftskrav. Det er likevel ingen selv
følge at innkrevingsmyndighetene skal kunne lem
pe av innfordringsmessige hensyn. Det er imidler
tid fornuftig at et skatte- eller avgiftskrav lempes 
dersom dette gir et bedre innfordringsresultat sam
let sett, og den generelle betalingsviljen ikke svek
kes. Lempning av innfordringshensyn er derimot 
ingen rettighet for skyldneren. 

Departementet foreslår å lovfeste adgangen til å 
lempe av innfordringshensyn, jf. utkastet § 15–2. 
Det legges til grunn at forvaltningslovens regler om 
enkeltvedtak, med enkelte unntak, kommer til an
vendelse også for denne typen avgjørelser. 

Etter forvaltningsloven § 24 skal et enkeltved
tak begrunnes. I § 25 er det gitt nærmere regler om 
begrunnelsens innhold. Avslag på søknad om lemp
ning av innfordringshensyn begrunnes som regel 
med at staten trolig vil få dekket en større andel av 
skatte- eller avgiftskravet ved fortsatt innfordring. I 
spesielle tilfeller vil åpenhet om fremtidig innfor
dringsstrategi i en konkret sak kunne svekke mu
ligheten for fremtidig dekning, fordi skyldneren vil 
forsøke å tilpasse sine økonomiske transaksjoner 
for å unngå innkreving. I slike spesielle tilfeller bør 
det etter departementets syn være adgang til kun å 
gi en redegjørelse for hvilke regler og faktiske for-
hold som ligger til grunn for avslaget. Departemen
tet foreslår derfor at begrunnelsen for et avvis
ningsvedtak kan begrenses til å omfatte opplysnin
ger som nevnt i forvaltningsloven § 25 første og an-
net ledd, dersom begrunnelse etter forvaltningslo
ven § 25 tredje ledd antas å kunne svekke mulighe
ten for fremtidig dekning av skatte- og avgiftskra
vet. Departementet viser til utkastet § 3–3 første 
ledd. 

Etter forvaltningsloven § 28 kan et enkeltvedtak 
påklages av en part eller annen med rettslig kla
geinteresse i saken til det forvaltningsorganet som 
er nærmest overordnet det organet som har truffet 
vedtaket. Som nevnt ovenfor vurderes lempning av 
innfordringshensyn på bakgrunn av innfordrings
myndighetenes muligheter til å få dekket kravet. I 
motsetning til lempning av rimelighetshensyn som 
skjer av hensyn til skyldneren, skjer lempning av 
innfordringshensyn av hensyn til kreditorene. Det
te innebærer at skyldnerens rettsikkerhet i liten 
grad reduseres dersom det ikke gis adgang til å kla
ge over slike vedtak. Å innføre klageadgang i saker 
om lempning av innfordringshensyn antas også å 
ville føre til en betydelig belastning for skatteopp
kreverne og skattefogdkontorene. Etter en avvei
ning av ressurshensyn og rettssikkerhetshensyn 
foreslår departementet at det ikke innføres klage
adgang på avgjørelser om lempning av innfor
dringshensyn. 
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Departementet viser til utkastet § 3–3 første 
ledd siste punktum. 

Avregning 

Avregning av forskuddsskatt og forskuddstrekk i 
utlignet skatt er standardiserte masseavgjørelser 
som i stor grad skjer maskinelt. Ved avregningen 
sammenholdes data fra forskuddsutskrivingen, 
skattyterens innbetalinger og ligningsmyndighete
nes ligningsvedtak. På grunnlag av disse tallstørrel
sene, som altså foreligger før selve avregningen, 
fremkommer det beløpet som skattyteren skylder 
eller har tilgode. Avregningens spesielle karakter 
og hensynet til effektiv ressursutnyttelse hos inn
krevingsmyndighetene tilsier etter departementets 
syn at enkelte av forvaltningslovens bestemmelser 
ikke bør komme til anvendelse. 

Etter forvaltningsloven § 16 skal en part som ik
ke allerede ved søknad eller på annen måte har ut
talt seg i saken, varsles før vedtak treffes og gis an
ledning til å uttale seg innen en nærmere angitt 
frist. Etter gjeldende rett er det ikke noe krav at 
skattyterne skal varsles før avregningen finner 
sted. 

Avregningen skjer på grunnlag av ligningskon
torets ligningsvedtak, som igjen bygger på skatt
yters selvangivelse. Det ville innebære en stor be
lastning for innkrevingsmyndighetene dersom alle 
skattytere skulle varsles før avregningen. Hensynet 
til skattyterne vil i liten grad bli skadelidende der
som slikt forhåndsvarsel utelates. Skattyterne er 
dessuten kjent med at avregning vil skje. Departe
mentet foreslår derfor at det gjøres unntak fra for
valtningsloven § 16 om forhåndsvarsling når det 
gjelder vedtak om avregning. 

Melding om avregning inneholder i dag ingen 
begrunnelse, utover en oppstilling over tallstørrel
sene som inngår i avregningen. Departementet fo
reslår å videreføre dette, slik at forvaltningsloven 
§ 24 (når enkeltvedtak skal grunngis) og § 25 (be
grunnelsens innhold) ikke kommer til anvendelse 
ved avregningen. Departementet viser til utkastet 
§ 3–3 annet ledd. 

Vedtak om ansvar for arbeidsgiver etter skatte
betalingsloven § 49 må etter gjeldende rett anses 
som et enkeltvedtak. Da forvaltningsloven ikke 
gjelder for behandlingen av saker etter skattebeta
lingsloven, kommer lovens bestemmelser om en
keltvedtak likevel ikke til anvendelse for slike ved
tak. Departementet ønsker å videreføre dette, og fo
reslår derfor i utkastet § 3–3 tredje ledd en bestem
melse om at forvaltningsloven kapitlene IV til VI 
om enkeltvedtak ikke gjelder for vedtak om ansvar 
etter utkastet § 16–20. 

9.5.4 Utsatt iverksetting av vedtak 

Skatte- og avgiftskrav skal betales ved forfall selv 
om skyldneren påklager vedtaket som ligger til 
grunn for kravet, eller bringer det inn for domstole
ne, jf. skattebetalingsloven § 30 nr. 1, merverdiav
giftsloven § 59 annet ledd og arveavgiftsloven § 33 
tredje ledd. Klage eller søksmål medfører således 
ikke utsatt iverksetting av vedtaket. Tilsvarende 
gjelder på toll- og særavgiftsområdet hvor dette føl
ger forutsetningsvis av forvaltningsloven § 42. En 
tilsvarende bestemmelse foreslås inntatt i lovutkas
tet § 10–1 første ledd. 

Etter forvaltningsloven § 42 kan underinstan
sen, klageinstansen eller annet overordnet organ 
beslutte at et vedtak ikke skal iverksettes før klage
fristen er ute eller klagen er avgjort. Videre kan et 
organ som nevnt utsette iverksettingen av vedtaket 
inntil det foreligger en endelig dom, dersom parten 
eller en annen med rettslig klageinteresse akter å 
gå til søksmål eller har reist søksmål for å få vedta
ket prøvd ved domstolen. En anmodning om utsatt 
iverksetting skal behandles straks, og avslag skal 
grunngis, jf. § 42 annet ledd. Beslutning om å avvi
se en anmodning om å gi en klage oppsettende 
virkning er ikke et enkeltvedtak. En slik beslutning 
kan derfor ikke påklages. 

Skattebetalingsloven § 30 åpner ikke for tilsva
rende adgang til utsatt iverksetting. Skattekravet 
skal derfor betales ved forfall selv om skattyter har 
påklaget ligningsvedtaket eller brakt det inn for 
domstolene. Når det gjelder merverdiavgift, arveav
gift, toll og særavgifter, kan imidlertid den avgifts
pliktige anmode om utsatt iverksetting etter forvalt
ningsloven § 42. 

Innkreving av skattekrav er i utpreget grad 
masseforvaltning. Å innføre adgang til å søke om 
utsatt iverksetting av ligningsvedtak vil derfor i be
tydelig grad redusere effektiviteten ved innkrevin
gen. Slike søknader vil i tilfelle komme samtidig 
som kravene sendes ut, og på dette tidspunkt har 
skatteoppkreverne svært mange arbeidsoppgaver. 
Et krav om at alle søknader om utsatt iverksetting 
skal behandles straks og avslag begrunnes, vil der-
for gå ut over andre arbeidsoppgaver. 

I praksis utviser skatteoppkreverne en betyde
lig grad av varsomhet med hensyn til å iverksette 
tvangsinnfordring av krav hvor fastsettingen er på
klaget eller brakt inn for domstolene. Er fastsettin
gen åpenbart uriktig, vil ligningsmyndighetene på 
anmodning fra skattyter informere skatteoppkreve
ren om dette slik at tvangsinnfordring ikke iverk
settes. I andre tilfeller er skatteoppkreveren tilba
keholden med å iverksette tvangsinnfordring ut 
over å sikre kravet ved utlegg, jf. Skattedirektora
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tets instruks for skatteoppkreverne, fastsatt med 
hjemmel i skattebetalingsloven § 56. 

Departementet foreslår at gjeldende rett videre
føres i den nye skattebetalingsloven, slik at skatte
krav i utgangspunktet skal betales ved forfall uten 
adgang til å søke om utsatt iverksetting. 

Ovennevnte hensyn gjør seg også gjeldende for 

årsavgift på motorvogn. Departementet foreslår 
derfor at det også gjøres unntak fra forvaltningslo
ven § 42 for slike krav. Bestemmelsen om utsatt 
iverksetting vil fortsatt komme til anvendelse for 
merverdiavgift, arveavgift, toll og øvrige særavgif
ter. Departementet viser til utkastet § 3–3 fjerde 
ledd. 
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10 Lovens kapittel 4, 5 og 6: Forskudd på skatt 

10.1 Innledning 

De skatter som omfattes av skattebetalingsloven, 
fastsettes ved ligningen i året etter inntektsåret. 
For å redusere risikoen for skattetap, etablerer lo
ven et system som tar sikte på å sikre at hele eller 
deler av den skatt som forventes utlignet, innbeta
les før ligning finner sted. Innkrevingsmetoden av
henger av hvem som skal betale skatten. 

Skattebetalingsloven deler de skattepliktige inn 
i to grupper. De som plikter å betale skatten i året 
etter inntektsåret (etterskuddsskatt) omtales gjer
ne som etterskuddspliktige. Hvem dette gjelder er 
positivt angitt i lovens § 2. Det er først og fremst ju
ridiske personer som er etterskuddspliktige. Nær
mere regler om etterskuddsskatt finnes i skattebe
talingsloven kapittel V. 

Skattepliktige som ikke går inn under skattebe
talingsloven § 2, plikter å betale forskudd på skatt i 
løpet av inntektsåret, jf. § 1. Disse skattyterne om-
tales gjerne som forskuddspliktige. Det er først og 
fremst personlige skattytere som omfattes av for
skuddsordningen. Nærmere regler om forskudd
strekk og forskuddsskatt finnes i skattebetalingslo
ven kapitlene II og III. 

Departementet foreslår at reglene om forskudd
strekk, forskuddsskatt og forhåndsskatt viderefø
res i den nye skattebetalingsloven, se utkast til ka
pitlene 4 til 6. Det er i liten grad foreslått materielle 
endringer i disse reglene. Derimot foreslås en rek
ke språklige endringer og endringer i begrepsbru
ken. Departementet foreslår også en annen henvis
ningsteknikk, først og fremst i bestemmelsen om 
hvilke ytelser det skal foretas forskuddstrekk i. 

10.2	 Gjeldende rett 

10.2.1	 Forskuddspliktige skattytere – 
forskuddstrekk og forskuddsskatt 

Forskuddspliktige betaler forskudd på skatt ved at 
arbeidsgiveren foretar forskuddstrekk ved utbetaling 
av lønn mv., eller ved at den skattepliktige selv inn
betaler forskuddsskatt i løpet av inntektsåret. Opp
lysninger om hvordan trekket skal gjennomføres 
og hvilket beløp som eventuelt skal betales i for

skuddsskatt, fremgår av skattekortet, som før inn
tektsårets begynnelse skrives ut til alle skatteplikti
ge som må forutsettes å få trekkpliktig inntekt av 
betydning i det kommende året. Ved utskriving av 
skattekort tas det sikte på å oppnå samsvar mellom 
forskuddet og den skatt som ventes utlignet. 

Reglene om gjennomføring av forskuddstrekk 
finnes i skattebetalingsloven kapittel II med tilhø
rende forskrifter. Når en ytelse er gjenstand for for
skuddstrekk, har den som selv eller ved fullmektig 
utbetaler ytelsen, plikt til å foreta forskuddstrekk i 
beløpet av eget tiltak. Utbetaleren er altså tillagt 
oppgaven som skatteinnkrever for det offentlige i 
disse tilfellene. Mellom 80 og 90 prosent av den 
personlige direkte skatt kanaliseres gjennom den-
ne trekkordningen. Hvilke ytelser det skal foretas 
forskuddstrekk i, er positivt angitt i skattebetalings
loven §§ 5 og 5A, og nærmere utdypet i forskrift. 
Det er alminnelig antatt at godtgjørelse som ikke 
anses som skattepliktig inntekt etter skatteloven, 
heller ikke er trekkpliktig. 

Forskuddstrekket skal beregnes etter en fast
satt trekktabell dersom skattekortet er et tabell
kort. I utgangspunktet skal det skrives ut tabellkort 
for alle som skal ha skattekort. I visse tilfeller skal 
det imidlertid skrives ut såkalt prosentkort. For
skuddstrekket skal da skje med den prosentsats 
som er angitt på skattekortet. Når en lønnstaker 
åpenbart ikke vil få så stor inntekt at han får inn
tektsskatt eller trygdeavgift ved ligningen, kan han 
fritas for forskuddstrekk. I slike tilfeller blir det 
skrevet ut frikort, eventuelt frikort med beløpsgren
se. Det gjelder spesielle regler når den skatteplikti
ge ikke legger frem skattekort, og arbeidsgiveren 
heller ikke på annen måte har fått de opplysninger 
som fremgår av skattekortet. 

Den skattepliktige kan ha næringsinntekt og 
kapitalinntekt som ikke er underlagt forskudd
strekk. Formuesskatt kan heller ikke underlegges 
et direkte forskuddstrekk. Etter skattebetalingslo
ven § 13 nr. 1 skal det svares forskuddsskatt av for
mue og inntekt som det ikke blir foretatt forskudd
strekk i. Er forventet utlignet skatt på nærings- el
ler kapitalinntekten eller formuen av en viss størrel
se, fastsettes det normalt en egen forskuddsskatt 
som samordnes med forskuddstrekket. Forskudd
strekket skal da fastsettes slik at de beløp som trek
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kes i løpet av året, sammen med forskuddsskatten, 
så vidt mulig kommer til å svare til den skatt på for
mue og inntekt som utlignes på den skattepliktige 
for vedkommende inntektsår. Forskuddstrekket 
kan også fastsettes med sikte på at trekket alene 
skal svare til den forventede utlignede skatt. I slike 
tilfeller vil trekket bli høyere enn arbeidsinntekten 
alene skulle tilsi. Forskuddsskatt skrives ut før inn
tektsårets begynnelse på grunnlag av formuen og 
inntekten ved siste ligning. Ved den ordinære for
skuddsutskrivingen fastsettes forskuddsskatten 
samtidig med forskuddstrekket. 

Dersom skattyter finner at han antakelig vil få 
restskatt, kan han innbetale den antatte saldoen se-
nest 30. april i ligningsåret. Slike innbetalinger kal
les tilleggsforskudd. Adgangen til å innbetale til
leggsforskudd gjelder uten hensyn til om skattyter 
er underlagt forskuddstrekk eller forskuddsskatt. 
Etter at skatten er utlignet, skal det skje en avreg
ning av forskuddsbeløp i utlignet skatt. Avregnin
gen er nærmere beskrevet i kapittel 7. 

10.2.2	 Etterskuddspliktige skattytere – 
forhåndsskatt og resterende skatt 

Reglene om skattebetaling for etterskuddspliktige 
er samlet i skattebetalingsloven § 27. Bestemmel
sen fremstår som en parallell til lovens kapitler II – 
IV om forskuddspliktige skattytere. Skattebeta
lingsloven bygger på det prinsipp at etterskudds
pliktige skattytere skal betale forhåndsskatt i året et
ter inntektsåret, men før ligningen foretas. Denne 
forhåndsskatten skal til vanlig være ca. 2/3 av skat-
ten ved forrige ligning. Ligningen foretas deretter 
på vanlig måte i samsvar med bestemmelsene i 
skattelovgivningen. 

10.3	 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet foreslo departementet at de fleste 
reglene om beregning og utskriving av forskudd på 
skatt og forhåndsskatt plasseres i et nytt kapittel 11 
i ligningsloven. Begrunnelsen for forslaget er at de 
forhold som reglene gjelder, i tid faller forut for de 
forhold som skatteinnkrevingsloven tar sikte på å 
regulere. De aktuelle reglene faller derfor utenfor 
lovens saklige virkeområde. Også de reglene om 
arbeidsgiverkontroll, opplysningsplikt og straff 
som er relevante i forhold til forskudd på skatt og 
forhåndsskatt, ble foreslått plassert i ligningsloven. 

Departementet foreslo i tillegg visse terminolo
giske endringer. Forslaget innebærer at begrepene 
forskuddspliktig og etterskuddspliktig erstattes av 

begrepene personlig skattyter og upersonlig skatt
yter. I tillegg ble det foreslått at betegnelsen ar
beidsgiver erstattes av betegnelsen trekkansvarlig, 
og at begrepene forhåndsskatt og resterende skatt 
skal falle inn under begrepene forskuddsskatt og 
restskatt. 

I skattebetalingsloven §§ 5 og 5A er de ytelsene 
som er gjenstand for forskuddstrekk, regnet opp 
kasuistisk. Det er derfor mulig å lese direkte ut av 
loven hvilke ytelser som er underlagt trekkplikt. I 
høringsnotatet foreslo departementet at reglene 
omarbeides slik at de i større utstrekning viser til 
reglene om skatteplikt i skatteloven kapittel 5. Be
grunnelsen for forslaget er blant annet at en slik 
henvisningsteknikk vil understreke sammenhen
gen mellom skatteplikten og trekkplikten. 

10.4	 Høringsinstansenes merknader 

10.4.1	 Høringsinstansenes generelle 
merknader 

Enkelte av høringsinstansene er kritiske til depar
tementets forslag om å flytte reglene om forskudd
sutskriving og forskuddstrekk til ligningsloven. 
Dette gjelder særlig Kommunenes Sentralforbund 
(KS) og Forbund for kommunal økonomiforvaltning 
og skatteinnfordring (NKK). I tillegg er flere hø
ringsinstanser imot forslaget til begrepsendringer. 
Merknadene er gjengitt i henholdsvis punkt 5.2.3 
om plassering av forskuddsreglene og punkt 6.1 
om oppdatering av begrepsbruk. Flere av instanse
ne er skeptiske til den henvisningsteknikk som fo
reslås i lovutkastet. De generelle merknadene om 
dette er gjengitt i punkt 6.2 om henvisningsteknikk. 

10.4.2	 Høringsinstansenes merknader til de 
enkelte paragrafer i høringsnotatet 

En del av høringsinstansenes merknader gjelder 
forslag til språklige endringer for å unngå misfor
ståelser etc. I det følgende gjengis kun merknader i 
tilknytning til de forhold som departementet har 
funnet grunn til å drøfte nærmere i punkt 10.5 ne
denfor. 

Skattebetalerforeningen mener det bør innføres 
en generell klageadgang for de tilfellene der lig
ningskontoret ikke etterkommer en anmodning om 
endring av forskuddstrekket. Foreningen uttaler 
følgende om dette: 

«I saker der skattyters lønnsinntekt vil bli unn
tatt (alternativ fordeling) fra norsk beskatning 
på grunn av ettårsregelen (lønnslempning), er 
det svært viktig for vedkommende at lønnstrek
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ket blir redusert allerede på forskuddsstadiet. 
Dette for å forhindre dobbelt forskuddstrekk og 
dermed store likviditetsproblemer. Ettersom 
disse sakene ofte er kompliserte, er det svært 
viktig at det opprettes en klageadgang for skatt
yter. Selv om dette er av størst betydning for 
nevnte skattytere, er vi likevel av den oppfat
ning at det bør opprettholdes en generell klage
adgang (...).» 

Akademikerne og KS er skeptiske til den henvis
ningsteknikken som er brukt i utkastet til § 11–14 
om ytelser som det skal foretas forskuddstrekk i. 
Akademikerne uttaler følgende om dette: 

«I eksempelet ovenfor påpekte vi hvordan for
slaget til regulering av hva som er trekkpliktig 
ytelse i vesentlig grad reduserer brukervennlig
heten. Dette har også alvorlige konsekvenser 
for rettssikkerheten. Utkast til ligningslov § 11– 
14 angir hva som er trekkpliktig ytelse. Grunn
laget for hva som er trekkpliktig ytelse frem
kommer i dag direkte i skattebetalingsloven, 
men man foreslår i stedet at dette kun skal 
fremkomme ved en generell henvisning til skat
telovens kap 5. Det er ikke fullstendig samsvar 
mellom skatteplikt og trekkplikt i dagens lov
verk, og lovgivningsteknikken fører derfor til 
uklarheter mht om korrekt forskuddstrekk blir 
foretatt, med mulig restskatt og problemer i den 
forbindelse for arbeidstakeren i neste runde.» 

Også KS mener det er en meget stor fordel for 
brukerne av loven at det går an å lese direkte ut av 
loven hvilke ytelser det skal foretas trekk i. I tillegg 
uttaler forbundet blant annet: 

«Departementet foreslår følgende nye ordlyd i 
§ 11–14 nr I bokstav a «Med mindre annet er be
stemt, skal det foretas forskuddstrekk i skatteplik
tig a) Lønn og andre ytelsen som omfattes av skat
teloven § 5–10 [... ]». KS mener forslaget med
fører en uklarhet i forhold til gjeldende rett. En 
rent språklig tolkning av regelen tilsier at kun et 
eventuelt overskudd av utgiftsgodtgjørelser er 
trekkpliktig, jf. skatteloven § 5–11(2). Etter gjel
dende rett er utgiftsgodtgjørelser trekkpliktige i 
sin helhet, med mindre visse dokumentasjons
og legitimasjonskrav er oppfylt. Det er mulig at 
departementet anser at dette ikke er et problem 
pga. formuleringen i § 11–14 nr. 2, hvor det går 
frem at departementet kan bestemme at det 
skal gjennomføres forskuddstrekk i andre ytel
ser enn etter nr 1. KS» oppfatning er at det i lo
ven bør komme tydelig frem at enhver godtgjø
relse til dekning av utgifter i forbindelse med ut
førelse av arbeid, oppdrag eller verv er trekk
pliktig med mindre annet er bestemt, jf. formu
leringen i skattebetalingsloven § 5 nr 1 bokstav 
c. Det må videre tas hensyn til reglene om be-
regning av arbeidsgiveravgift av trekkpliktige 
utgiftsgodtgjørelser.» 

10.5 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet foreslo i høringsnotatet å flytte reg
lene om forskuddstrekk og forskuddsskatt til et 
nytt kapittel i ligningsloven. Som det fremgår av 
vurderingen foran i punkt 5.2.2.3, har departemen
tet ikke funnet grunn til å følge opp dette forslaget. 
Departementet foreslår derfor at bestemmelsene 
om forskuddstrekk og forskuddsskatt inntas i del II 
i den nye skattebetalingsloven. Det vises til kapitle
ne 4 til 6 i lovutkastet. 

Departementets vurderinger av høringsinstan
senes merknader vedrørende begrepsbruk er inn
tatt foran i punkt 6.1.3. Som det fremgår der ønsker 
departementet å videreføre begrepet arbeidsgiver i 
den nye skattebetalingsloven, og med samme inn-
hold som etter gjeldende rett, istedenfor å erstatte 
det med begrepet trekkansvarlig slik som foreslått i 
høringsnotatet. Når det gjelder begrepene for
skuddspliktig og etterskuddspliktig er disse erstat
tet av begrepene personlig skattyter og upersonlig 
skattyter i lovutkastet. I tillegg brukes begrepet for
skuddsskatt også om det som etter gjeldende rett 
betegnes som forhåndsskatt. 

Flere av høringsinstansene har hatt merknader 
og forslag til språklige endringer o.l. i det lovutkas
tet som ble sendt på høring. Disse er i stor grad tatt 
til følge i forskuddsreglene i utkastet til ny lov. 

Som det fremgår foran har flere av høringsin
stansene hatt merknader til henvisningsteknikken i 
lovutkastet i høringsnotatet. Innvendingene gjelder 
særlig henvisningene til skatteloven i bestemmel
sen om hvilke ytelser det skal foretas forskudd
strekk i, jf. utkastet § 5–6. 

Departementet vil påpeke at det som den klare 
hovedregel skal foretas forskuddstrekk i alle ytel
ser som er skattepliktige. Etter departementets 
oppfatning bør denne sammenhengen mellom 
trekkplikten og skatteplikten komme klart til ut
trykk i den nye skattebetalingsloven ved en slik 
henvisning til skatteloven. Departementet er ikke 
enig i at en slik henvisningsteknikk gjør regelver
ket vesentlig mindre brukervennlig. Skatteloven 
fremstår, etter revisjonen i 1999, som oversiktlig og 
relativt enkel å finne frem i. Den gir dessuten en 
grei beskrivelse av hvilke ytelser som er skatteplik
tige, og dermed trekkpliktige. 

Når det gjelder merknaden fra KS vedrørende 
utgiftsgodtgjørelser, er departementet enig i at for
slaget til lovtekst i høringsnotatet var uklart i for-
hold til gjeldende rett, og dermed egnet til å misfor
stås. Departementet foreslår derfor at det i loven 
inntas en bestemmelse om at en utgiftsgodtgjørelse 
er trekkpliktig selv om den ikke er skattepliktig. 



51 2004–2005 Ot.prp. nr. 83 
Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

Det vises i denne sammenheng til utkastet § 5–6 
annet ledd, jf. § 5–6 første ledd bokstav a. 

Departementet har for øvrig merket seg at Skat
tebetalerforeningen mener det bør innføres en ge
nerell klageadgang over ligningskontorets avslag 
på anmodning om endring av forskuddstrekket. 

Innføring av en slik generell klageordning vil ha be
tydelige administrative konsekvenser. Dessuten er 
behovet for en slik klageordning, etter departemen
tets erfaring, ikke stort. Departementet finner der-
for ikke grunn til å foreslå nye regler på dette om
rådet. 
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11 Lovens kapittel 7: Avregning 

11.1 Innledning 

I dette kapitlet foreslår departementet regler om av
regning for personlige (forskuddspliktige) og uper
sonlige (etterskuddspliktige) skattytere. Forslaget 
viderefører i store trekk gjeldende bestemmelser 
om avregning i skattebetalingsloven. Høringsin
stansenes merknader og innvendinger til reglenes 
plassering i høringsutkastet, er for en stor del hen
syntatt. 

11.2	 Gjeldende rett 

11.2.1	 Innledning 

Når ligningsansettelsene er foretatt og skatten reg-
net ut, skal skatteoppkreveren avregne forskudd på 
skatt og forhåndsskatt i utlignet skatt. For etter
skuddspliktige omtales avregningen gjerne som av
stemming. Skattebetalingsloven kapittel IV regule
rer hvordan avregningen skal skje for forskudds
pliktige. Skattebetalingsloven § 27 nr. 5 til 8 regule
rer hvordan avstemming skal skje for etterskudds
pliktige. 

11.2.2	 Avregning – forskuddspliktige 
skattytere 

Det er i utgangspunktet gjennomført forskudd
strekk og utskrevet forskuddsskatt, som skal av
regnes i utlignet skatt, jf. skattebetalingsloven § 22. 
Dette gjelder uten hensyn til om forskuddsskatten 
er betalt når avregning foretas. Ved avregningen 
skal eventuelt tilleggsforskudd som er betalt innen 
30. april i ligningsåret, godskrives skattyteren. Det
er gitt nærmere regler om gjennomføringen av av
regningen for forskuddspliktige skattytere i del II i 
forskrift 7. oktober 2004 nr. 1317 om gjennomfø
ring av avregning. 

Når utlignet skatt utgjør et større beløp enn det 
forskuddsbeløpet som skal godskrives skattyteren, 
skal differansen innbetales som restskatt, jf. skatte
betalingsloven § 23 nr. 1. 

Utgjør utlignet skatt et mindre beløp enn det 
forskuddsbeløpet som skal godskrives skattyteren, 
blir den overskytende del av forskuddsbeløpet å 

frafalle, jf. skattebetalingsloven § 24 nr. 1. Er den 
delen av skatten som blir å frafalle, helt eller delvis 
betalt, skal beløpet betales tilbake til skattyteren. 
Eventuelle tilgodebeløp skal betales tilbake til 
skattyter straks etter avregningen. I § 24 nr. 1 tred
je punktum er det imidlertid bestemt at tilgodebelø
pet kan benyttes til å dekke ubetalt skatt for tidlige
re år. 

Skattebetalingsloven kapittel IV om avregnin
gen for forskuddspliktige skattytere har også reg
ler om renter og forfall for restskatt. Restskatten 
forfaller 3 uker etter at det ferdige skatteoppgjøret 
eller utlegging av skattelisten er kunngjort, likevel 
tidligst 20. august i ligningsåret, jf. skattebetalings
loven § 23 nr. 3. Er restskatten minst 1 000 kroner, 
forfaller den til betaling i to like store terminer. 
Restskatt skal tillegges renter etter regler fastsatt 
av departementet, jf. skattebetalingsloven § 23 nr. 
2. Slike regler er gitt i § 8 i forskrift 26. februar 1999 
nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av 
skatt m.v. Skattyter som får tilgodebeløp ved avreg
ningen, har også krav på renter etter regler fastsatt 
av departementet, jf. § 31 nr. 2. 

Ved senere endring av ligningen etter lignings
loven kapittel 9 skal det foretas ny avregning, jf. 
skattebetalingsloven § 25 nr. 1 første punktum. Et
ter § 25 nr. 2 skal det foretas ny avregning for hver 
av ektefellene dersom det etter at avregningen er 
foretatt, blir gjennomført fordeling av skatt som er 
ilignet ektefellene under ett. 

Er utskrevet forskuddsskatt ikke betalt og ikke 
frafalt etter bestemmelsene i § 24, skal den innkre
ves ved siden av eventuell restskatt, jf. § 26 annet 
punktum. Er kravet sikret ved utlegg, beholder ut
legget sin virkning også etter avregningen. Også 
renter som er påløpt på grunn av forsinket betaling 
av forskuddsskatten, skal betales dersom for
skuddsskatten ikke frafalles etter §§ 24 eller 25. 

11.2.3	 Avstemming – etterskuddspliktige 
skattytere 

Når ligningsansettelsene er foretatt og skatten er 
regnet ut, skal skatteoppkreveren avregne (avstem
me) forhåndsskatten i den utlignede skatten for 
hver enkelt skattyter. Er den utlignede skatten stør
re enn forhåndsskatten, skal differansen – resteren
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de skatt – innbetales, jf. skattebetalingsloven § 27 
nr. 5. Er det innen den 30. april innbetalt et høyere 
beløp enn den utskrevne forhåndsskatten, legges 
det innbetalte beløpet til grunn ved beregningen. 
Nærmere regler om avregningen for etterskudds
pliktige skattytere er gitt i del III i forskrift 7. okto
ber 2004 nr. 1317 om gjennomføring av avregning. 

Er utskrevet eller innbetalt forhåndsskatt større 
enn utlignet skatt, skal overskytende del av den ut
skrevne forhåndsskatten frafalles, jf. skattebeta
lingsloven § 27 nr. 8. Den delen av det frafalte be
løpet som er innbetalt, skal betales tilbake til skatt
yter. Slike beløp kan eventuelt benyttes til å dekke 
annen skatt som skattyter skylder, jf. § 27 nr. 8 an-
net punktum. Det følger av § 27 nr. 7 at dersom res
terende skatt overstiger en tredjedel av utlignet 
skatt, skal det svares renter etter nærmere regler 
fastsatt av departementet. 

Ved senere endringer i utlignet skatt etter lig
ningsloven kapittel 9, skal det foretas ny avregning, 
jf. § 27 nr. 10 fjerde ledd. Bestemmelsen tilsvarer 
skattebetalingsloven § 25 nr. 1 som gjelder for per
sonlige skattytere. 

Skattebetalingsloven § 27 har også regler om 
utskriving av forhåndsskatt, forfall av forhåndsskatt 
og resterende skatt og renter av resterende skatt. 
Regler om rentegodtgjørelse av skatt tilgode som 
oppstår etter avregningen (avstemmingen), er fast
satt av departementet med hjemmel i skattebeta
lingsloven § 31 nr. 2, slik som for forskuddspliktige, 
jf. forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodt
gjørelse og rentetillegg av skatt m.v. 

11.3 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet foreslo departementet å gå bort fra 
begrepet avstemming og i stedet bruke begrepet 
avregning også i forhold til etterskuddspliktige. Vi
dere ble begrepene forskuddspliktige og etter
skuddspliktige foreslått erstattet med begrepene 
personlige skattytere og upersonlige skattytere. 
Også begrepene forskuddsskatt, forhåndsskatt, 
restskatt og resterende skatt ble foreslått endret. 
For en nærmere omtale av disse endringene vises 
det til punkt 6.1. 

Selv om avregningsreglene har en nær sam
menheng med ligningen, foreslo departementet at 
reglene om avregning plasseres i den nye skattebe
talingsloven. Hovedbegrunnelsen for dette er at av
regningen foretas av skatteoppkreverne. Ved å 
plassere avregningsreglene i en ny skattebetalings
lov, vil de mest sentrale bestemmelsene som skat
teoppkreverne forholder seg til, være samlet på ett 
sted. 

Det ble foreslått å samle reglene om avregning 
for personlige skattytere og upersonlige skattytere 
i et underkapittel til kapittel 5 om forfall. Forfallsbe
stemmelsene for restskatt og resterende skatt ble 
imidlertid skilt fra avregningsreglene og plassert 
sammen med de øvrige reglene om forfall av skatte
og avgiftskrav. Det samme gjelder regler om forfall 
av skatt tilgode. 

Hjemmelen for å ilegge rentetillegg av restskatt 
og resterende skatt, jf. skattebetalingsloven § 23 nr. 
2 og § 27 nr. 7, ble foreslått plassert sammen med 
reglene om avregning. De nærmere regler om ren
tesats mv. ble som i dag, foreslått regulert i for
skrift. Det samme gjelder reglene om rentegodtgjø
relse av tilgodebeløp. 

Skattebetalingsloven inneholder ingen bestem
melser om hvem som skal foreta avregningen. De
partementet mener at dette bør fremgå av loven og 
foreslo regler om dette i kapittel 2 i høringsutkas
tet. 

Departementet foreslo videre at forvaltningslo
ven også får anvendelse ved avregningen, men at 
det på grunn av avregningens spesielle karakter 
som «massevedtak», gjøres enkelte unntak fra lo
ven. Nærmere regler om dette ble foreslått tatt inn i 
kapittel 3 om saksbehandling. 

Reglene om at tilgodeløp etter avregningen kan 
benyttes til å dekke annen skatt som skattyter er 
skyldig, jf. skattebetalingsloven § 24 nr. 1 tredje og 
fjerde punktum og § 27 nr. 8, jf. § 30 nr. 2 første 
punktum, ble også foreslått videreført sammen 
med reglene om avregning. Det ble foreslått å lov
feste at skattyter ikke kan påklage denne form for 
motregning, gjerne kalt oppdekning, til namsret
ten. Dette er i samsvar med praksis på området. 
Motregningsavgjørelser etter skattebetalingsloven 
§ 32 nr. 2 kan etter skattebetalingsloven § 40 a an-
net punktum påklages til namsretten. 

11.4 Høringsinstansenes merknader 

Skattedirektoratet mener at avregning er en så sen
tral del av skattebetalingssystemet, at det bør regu
leres i et eget kapittel i loven. Systematisk er det na
turlig å plassere reglene om avregningen før kapit
let om forfall. 

Kommunenes Sentralforbund (KS) kan ikke se 
at forslaget i høringsutkastet § 5–50 innebærer no-
en realitetsendring i forhold til skattebetalingslo
ven § 22. KS anbefaler at departementet vurderer å 
lovfeste deler av forskriftsverket og gjeldende prak
sis uten materielle endringer, slik det er gjort på 
andre områder. Dagens ordning med regler om 
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godskriving av forskuddstrekk i både skattebeta
lingsloven § 22, avregningsforskriften, Skattedirek
tørens rundskriv og rettspraksis, er vanskelig å for
holde seg til for brukerne. En klargjøring og lov- el
ler forskriftsfesting av bestemmelsene vil etter KS 
sin oppfatning være en fordel. 

KS foreslår at det i loven presiseres at det er 
gjennomført forskuddstrekk som skal avregnes i ut
lignet skatt. Videre bør det vurderes om skattedi
rektørens uttalelse og rettspraksis skal inntas i lov
teksten eller i avregningsforskriften. Som et mini
mum må vilkårene for godskriving klart fremgå av 
forskriften. Videre må det også presiseres i lov eller 
forskrift hvilke beløp som skal godskrives når det 
ikke er gitt oppgjør for trukket utleggstrekk (på
leggstrekk). 

KS uttaler videre at de synes det er vanskelig å 
forstå beveggrunnene for å plassere rentebestem
melsen sammen med avregningen. Umiddelbart 
synes det mest naturlig at denne bestemmelsen 
plasseres sammen med de øvrige reglene om ren
ter i kapittel 6. Også Skattedirektoratet mener at 
reglene om renter må plasseres i kapitlet om ren
ter. 

Skattedirektoratet uttaler at de ser det som lite 
heldig at det finnes motregningsregler i to ulike ka
pitler. Disse bør samles i kapittel 7 om motregning. 
Videre uttaler Skattedirektoratet følgende til hø
ringsutkastet § 5–55: 

«Bestemmelsen bekrefter plikten til å svare ren
ter av forskuddsskatt som opprettholdes etter 
endringssaker. Bestemmelsen henviser til § 5– 
51, men ikke til § 5–52. Av høringsnotatet frem
går det også at bestemmelsen kun gjelder per
sonlige skattytere. Vi har vanskelig for å forstå 
hvorfor bestemmelsen ikke også skal gjelde for 
upersonlige skattytere, jf. § 5–52 (etterskudds
pliktige). Tidligere skulle slike skattytere bare 
betale halvparten av skatten på forhånd, og til-
feller hvor det var aktuelt å beregne renter var 
derfor svært sjeldne. Nå skal disse skattyterne 
betale to tredeler av skatten før avregningen. 
Tilfeller hvor det vil oppstå plikt til å betale ren
ter vil selvfølgelig være færre enn for personlige 
skattytere (forskuddspliktige), men vi ser ingen 
grunn til at ikke de tilfeller hvor det foreligger 
en renteplikt skal behandles likt.» 

11.5	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet har, i tråd med merknadene fra en
kelte høringsinstanser, plassert reglene om avreg
ning i et eget kapittel i lovens del II. Departementet 

ønsker ikke å øke detaljnivået i loven med regler 
som i dag er gitt i forskrift, rundskriv, retningslinjer 
eller lignende. Det vil imidlertid være naturlig at 
man ved utarbeidelse av nye forskrifter tilpasser og 
utvider disse i samsvar med retningslinjer og etab
lert praksis. Dette er i noen grad gjort etter at lov
forslaget ble sendt på høring, ved at Skattedirekto
ratet har vedtatt en ny forskrift om avregning – for
skrift 7. oktober 2004 nr. 1317 – som erstatter tid
ligere forskrift 30. april 1958 nr. 9990. Sistnevnte 
forskrift var, som KS påpeker i sin høringsuttalelse, 
ikke ajourført og i samsvar med gjeldende praksis 
og retningslinjer. 

Departementet er enig med KS og Skattedirek
toratet i at reglene om renter av restskatt og rente
godtgjørelse av tilgodebeløp ved avregningen, bør 
plasseres sammen med de øvrige reglene om ren
ter av skatte- og avgiftskrav. I skattebetalingsloven 
og i forslaget som ble sendt på høring, er rentereg
lene plassert sammen med reglene om avregnin
gen. I forslaget som nå legges frem er reglene om 
renter flyttet og tatt inn som egne bestemmelser i 
lovens kapittel 11. 

Departementet er videre enig med Skattedirek
toratet i at reglene om oppdekning ikke bør stå 
sammen med reglene om avregning, slik de gjør i 
skattebetalingsloven og i forslaget som ble sendt på 
høring. Oppdekning er i praksis en form for mo
tregning, men likevel slik at de formelle kravene 
som skattebetalingsloven stiller til motregningser
klæring og melding om motregningen, ikke gjen
nomføres. Reglene om oppdekning er derfor ikke 
foreslått videreført i lovutkastet, men adgangen til 
slik dekning vil følge av motregningsreglene i lov
utkastet kapittel 13, jf. omtalen i kapittel 17 neden
for. 

Forfallsbestemmelsene for forskuddsskatt og 
restskatt er plassert sammen med de øvrige for
fallsbestemmelsene for skatte- og avgiftskrav i lov
utkastet kapittel 10, slik som i høringsutkastet. Vi
dere foreslår departementet at forvaltningsloven 
skal gjelde for avgjørelser truffet under avregnin
gen, men med enkelte unntak som følge av avgjø
relsenes karakter som massevedtak. Departemen
tet viser til omtalen i punkt 9.5.3 og merknadene til 
§ 3–3 tredje ledd. 

Departementet finner ikke grunn til å viderefø
re bestemmelsen i skattebetalingsloven § 25 nr. 2 
om ny avregning for ektefeller når det etter at av
regning er foretatt blir foretatt fordeling av skatt 
som er ilignet ektefellene under ett. I prinsippet 
skal slik ny avregning foretas uten videre, og be
stemmelsen synes derfor overfløding. 

Departementet er enig med Skattedirektoratet i 
at bestemmelsen om at avregningen ikke berører 
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plikten til å svare renter (forsinkelsesrenter) av ut
skrevet forskuddsskatt som ikke frafalles ved av
regningen, også bør omfatte forskuddsskatt for 
upersonlige skattytere. Dette løses i lovutkastet 
ved at reglene om avregningen for personlige skatt
ytere (forskuddspliktige) og upersonlige skattytere 

(etterskuddspliktige) følger av samme bestemmel
se. Henvisningen i lovutkastet § 7–4 første ledd 
første punktum til § 7–1 tredje ledd omfatter der-
med også forskuddsskatt for upersonlige skattyte
re. For øvrig viser departementet til merknadene til 
de enkelte bestemmelsene i kapittel 7. 
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12 Lovens kapittel 8: Fordeling av skatt mellom 
skattekreditorene 

Hovedreglene om hvordan den felles innkrevde 
skatt, medlemsavgift til folketrygden mv. skal for-
deles mellom staten, fylket, kommunen og folke
trygden følger av skattebetalingsloven kapittel VIII. 
Nærmere regler om fordelingen er gitt av Skattedi
rektoratet i forskrift 3. desember 1997 nr. 1386 om 
gjennomføringen av fordeling av betalt skatt, med
lemsavgift til folketrygden, renter og innfordrings
utgifter. 

Skatt fra forskuddspliktige skattytere blir først 
undergitt en foreløpig fordeling gjennom inntekts
året. Deretter foretas en endelig fordeling mellom 
skattekreditorene. Skattebetalingsloven § 43 nr. 1 
gir hovedregelen om den endelige fordelingen, 
mens reglene om den foreløpige fordelingen følger 
av § 43 nr. 2. 

Skatt fra etterskuddspliktige skattytere for et 
inntektsår inngår i den foreløpige fordelingen. Når 
resultatet av klagebehandlingen i alle kommuner 
foreligger, beregnes de endelige fordelingstallene. 
Skattebetalingsloven § 44 nr. 1 gir hovedregelen 
om den endelige fordelingen, mens reglene om den 
foreløpige fordelingen følger av § 44 nr. 2. 

I høringsnotatet foreslo departementet å videre
føre fordelingsreglene i skattebetalingsloven i et 
nytt kapittel 14 i ligningsloven. Det ble ikke fore
slått materielle endringer, men reglene ble fordelt 
på flere paragrafer for å lette tilgjengeligheten. I det 
nye kapitlet ble også reglene om deponering av 
skatt og trygdeavgift, jf. skattebetalingsloven § 40, 
og overføring av skatt og trygdeavgift til fremmed 
stat, jf. skattebetalingsloven § 38A første ledd, fore
slått videreført. 

Kun Kommunenes Sentralforbund (KS) har 
merknader til forslaget til lovbestemmelser om for
deling i høringsnotatet. KS påpeker at skattebeta
lingsloven § 48 nr. 8 ikke er videreført verken i for
slaget til ny skattebetalingslov eller i ligningsloven. 

Forslaget i høringsnotatet om å flytte forde
lingsreglene til ligningsloven, var en konsekvens av 
forslaget om å plassere reglene om forskudd og av
regning i ligningsloven. Som det fremgår i punkt 
5.2.2.3 har departementet ikke funnet grunn til å
følge opp dette forslaget. 

Departementet foreslår derfor å videreføre gjel
dende bestemmelser om fordeling av skatt i skatte
betalingsloven kapittel VIII i den nye skattebeta
lingsloven, i lovutkastet kapittel 8. Det er gjort en
kelte språklige og redaksjonelle endringer i be
stemmelsene, men disse er ikke ment å innebære 
materielle endringer. 

Når det gjelder merknaden fra KS om plasserin
gen av forskriftshjemmelen i skattebetalingsloven 
§ 48 nr. 8, foreslår departementet at denne inntas i 
§ 8–1 femte ledd. Med hjemmel i § 48 nr. 8 er det i 
forskrift 28. februar 1986 nr. 548 om fordeling av 
prosessutgifter i skattesaker og tvister om trygde
avgift og arbeidsgiveravgift til Folketrygden, i § 1 
slått fast at det offentliges utgifter som part ved 
rettslig prøving av skattekrav mv. skal bokføres i 
skatteregnskapet som innfordringsutgifter og for-
deles som bestemt for slike utgifter. På denne bak
grunn mener departementet at bestemmelsen hø
rer hjemme i kapittel 8 om fordeling. 
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13 Lovens kapittel 9: Betaling 

13.1 Innledning 

I dette kapitlet foreslår departementet regler om 
betalingsmåten for skatte- og avgiftskrav, og regler 
om tid og sted for betaling av slike krav. Forslaget 
innebærer blant annet at debitors adgang til å beta-
le skatte- og avgiftskrav via bank lovfestes. Også 
debitors adgang til å betale skatte- og avgiftskrav 
kontant følger av lovutkastet. Videre foreslås at de
partementet gis myndighet til i forskrift å gi nær
mere regler om betalingsordningen for skatte- og 
avgiftskrav, herunder om finansinstitusjoners plikt 
til å avvise betalingsoppdrag med mangelfulle opp
lysninger. 

Etter forslaget fremgår reglene om tid og sted 
for betaling av skatte- og avgiftskrav direkte av lo
ven, istedenfor ved en henvisning til finansavtalelo
ven § 39 slik det var lagt opp til i høringsutkastet. 
Departementet har dessuten kommet til at forbru
kerregelen i finansavtaleloven § 39 annet ledd bok
stav a, bør være hovedregelen for når en betalings
frist anses avbrutt ved betaling via bank. For øvrig 
foreslås det at de særskilte reglene om betaling av 
petroleumsskatt videreføres i en egen bestemmel
se. 

I høringsutkastet inneholdt kapittel 4 om beta-
ling også regler om hvilken innkrevingsmyndighet 
som er riktig betalingsmottaker. Departementet 
har valgt å slå disse bestemmelsene sammen med 
bestemmelsene om de ulike innkrevingsmyndighe
tene, jf. lovutkastet kapittel 2. Det vises til den nær
mere omtalen av dette foran i kapittel 8. 

13.2 Oppgjørsmåte (betalingsmåte) 

13.2.1 Gjeldende rett 

13.2.1.1 Alminnelige regler om betaling 

Generelle bestemmelser om betalingsmåte finnes i 
dag i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og 
pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 14 første 
ledd og lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og 
finansoppdrag (finansavtaleloven) §§ 38 og 39. 

Sentralbankloven § 14 første ledd første punk-
tum fastslår at Norges Banks sedler og mynter er 
tvungent betalingsmiddel i Norge. Dette innebærer 

at betaleren kan kreve å betale med norske sedler 
og mynter, og at betalingsmottakeren kan kreve å 
motta oppgjøret i norske sedler og mynter. Ingen 
er pliktig til i en betaling å ta imot mer enn 25 myn
ter av hver enhet, jf. annet punktum. 

Mottakerens rett til å be om betaling med 
tvungne betalingsmidler, innebærer ikke at betale
ren er forpliktet til å møte opp hos mottakeren med 
norske sedler og mynter, jf. NOU 1994 nr. 19 om fi
nansavtaler og finansoppdrag (side 148 første spal
te). Betaleren kan bruke medhjelpere ved oppfyllel
se av en fordring, for eksempel bank. Et krav om 
betaling med sedler og mynter vil derfor være opp
fylt av betaleren ved bruk av blant annet advisert 
bankgiro, postgiro utbetalingskort, postanvisning 
eller bankremisse. Sjekk eller kredittkort anses 
derimot ikke som betaling med kontanter, fordi 
mottakeren ikke oppnår en ubetinget rett til belø
pet når betalingsmidlet aksepteres. 

Som hovedregel skjer betaling ved hjelp av 
overføringer mellom kontoer hos finansinstitusjo
ner. Finansavtaleloven gjelder i hovedsak for avta
ler og oppdrag om betalingstjenester mellom en 
kunde og en finansinstitusjon. Kapittel VI har imid
lertid også bestemmelser om forholdet mellom en 
betaler og en mottaker, når en finansinstitusjon 
opptrer som formidler. Kapitlet regulerer oppgjørs
måte (§ 38) og tid og sted for betaling (§ 39). 

Etter finansavtaleloven § 38 første ledd kan be
taling foretas ved overføring av beløpet til mottake
rens konto, med mindre annet er avtalt eller motta
keren har bedt om betaling med kontanter. Be
stemmelsen er en kodifisering av den praksis som 
var etablert før loven trådte i kraft, jf. Ot.prp. nr. 41 
(1998–99) Om lov om finansavtaler og finansopp
drag (finansavtaleloven) punkt 8.8.4.2, jf. punkt 
8.8.2. 

Etter finansavtaleloven § 38 annet ledd kan mot
takeren gi nærmere anvisning om betalingsmåten, 
dersom dette ikke medfører vesentlig merutgift el
ler andre ulemper for betaleren. Ifølge tredje ledd 
har en forbruker likevel alltid rett til å foreta opp
gjør med tvungne betalingsmidler hos mottakeren. 
Begrunnelsen for bestemmelsen er at forbrukerne 
bør ha en mulighet til å unngå de relativt høye ge
byrene som følger med betaling over giro, jf. 
Ot.prp. nr. 41 (1998–99) punkt 8.8.4. Det er også en
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kelte som av ulike grunner ikke er fortrolig med, el
ler ikke ønsker å foreta, girering fra konto. Disse vil 
ofte foreta kontant innbetaling til bank, noe som 
normalt innebærer høye gebyrer. 

Finansavtaleloven kan ikke fravikes til skade for 
en forbruker, jf. § 2 første ledd. Med forbruker me
nes en fysisk person, når avtalens formål for denne 
ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksom
het. Når institusjonens kunde ikke er en forbruker, 
går avtale eller praksis som anses bindende mellom 
partene, foran finansavtalelovens regler, jf. § 2 an-
net ledd. Bestemmelsene i kapittel VI om forholdet 
mellom betaler og mottaker ved betalingsoverførin
ger kan likevel ikke fravikes til skade for noen kun-
der, jf. § 2 annet ledd annet punktum. 

Bestemmelser om betaling i skatte- og avgifts
lovgivningen går foran finansavtaleloven, jf. finans
avtaleloven § 1 første ledd. 

13.2.1.2	 Generelt om betaling av skatter og 
avgifter 

Med mindre annet er bestemt i skatte- og avgifts
lovgivningen gjelder bestemmelsene i sentralbank
loven om tvungne betalingsmidler og finansavtale
lovens bestemmelser om overføring av beløpet til 
mottagerens konto, også ved betaling av skatte- og 
avgiftskrav. Nedenfor følger en oversikt over de be
stemmelsene i skatte- og avgiftslovgivningen hvor 
det er gitt særlige regler om betaling av skatte- og 
avgiftskrav. Disse reglene går dermed foran tilsva
rende regler i sentralbankloven og finansavtalelo
ven. 

13.2.1.3	 Skatter direkte omfattet av 
skattebetalingsloven 

Etter skattebetalingsloven § 12 nr. 3 første punk-
tum kan innbetaling av oppgjør for forskuddstrekk 
foretas til skatteoppkreverens kontor eller til bank. 
Bestemmelsen gjelder også innbetaling av «rest
skatt, skatt fra etterskottspliktige skattytere og utliknet 
skatt», jf. skattebetalingsloven § 29 nr. 2. Det kan 
reises spørsmål om det med uttrykket «skatteopp
kreverens kontor» har vært meningen å regulere be
talingsstedet eller betalingsmåten, eventuelt begge 
deler. Bestemmelsen blir i dag praktisert slik at 
den også regulerer betalingsmåten, dvs. at det er 
adgang til å betale kontant. 

Ved lov 14. april 2000 nr. 24 ble skattebetalings
loven § 12 nr. 3 annet punktum endret slik at depar
tementet kan gi nærmere regler om innbetalings
ordningen og om bankers plikt til å avvise beta
lingsoppdrag med mangelfulle opplysninger. Regle
ne gjelder også for de øvrige kravene som regule

res av skattebetalingsloven, jf. § 29 nr. 2. Nærmere 
regler om innbetalingsordningen er gitt i forskrift 
8. november 2000 nr. 1101 om innbetalingsordnin-
gen for skatt. 

Skyldneren kan etter forskriften § 1 velge om 
han vil betale de ulike kravene etter skattebeta
lingsloven via bank eller med kontanter. Betaling 
via bank skal skje ved bruk av særskilte betalings
kort, jf. § 3 annet ledd. Blankett for betalingskort 
fastsettes av Skattedirektoratet. Ved elektronisk be
taling via bank skal kundeidentifikasjon (KID) opp
gis sammen med betalingsoppdraget til betalerens 
bank, jf. § 3 tredje ledd. Forskriften § 3 fjerde ledd 
pålegger betalingsformidlere å avvise elektroniske 
betalingsoppdrag for skatt dersom det ikke samti
dig oppgis gyldig KID. Bankene har tilrettelagt sine 
betalingssystemer slik at betalingstransaksjoner ik
ke kan gjennomføres hvis ikke KID oppgis samti
dig med innlevering av betalingsoppdraget. 

13.2.1.4	 Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 

Avgifter til folketrygden skal betales etter de sam-
me regler som gjelder for betaling av skatt. Dette 
fremgår av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folke
trygd (folketrygdloven) § 24–4 sjette ledd, jf. § 6 i 
forskrift 8. november 2000 nr. 1101 om innbeta
lingsordningen for skatt. 

Trygdeavgiften skal betales sammen med skatt, 
jf. Skattedirektoratets forskrift 16. desember 1997 
nr. 1395 om samordning av bestemmelsene om for
skuddsutskriving og innkreving mv. av trygdeavgift 
og skatt §§ 1 og 2. Reglene i forskrift 8. november 
2000 nr. 1101 om innbetalingsordningen for skatt 
gjelder dermed også for betaling av trygdeavgift. 

13.2.1.5	 Petroleumsskatt 

Etter lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av un
dersjøiske petroleumsforekomster (petroleums
skatteloven) § 7 nr. 7 gjelder bestemmelsene i skat
tebetalingsloven så langt de ikke strider mot regle
ne i petroleumsskatteloven. Det er gitt særlige reg
ler om betalingsmåten i § 8 nr. 1 annet punktum i 
forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, be
taling og avregning av terminskatt m.v. Forskriften 
er gitt med hjemmel i petroleumsskatteloven § 7 
nr. 6, som gir departementet adgang til å fatte ved
tak om ansvar for og gjennomføring av betaling av 
skatt etter loven. Etter forskriften § 8 skal termin
skatt og utlignet skatt etter petroleumsskatteloven 
betales til den konto som Oslo og Akershus skatte
fogdkontor fastsetter. Det er dermed ikke adgang 
til å betale med kontanter til Oslo og Akershus 
skattefogdkontor. 
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13.2.1.6 Øvrige skatter 

Skattebetalingsloven gjelder også for artistskatt, jf. 
lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til 
utenlandske artister m.v. (artistskatteloven) § 12 
annet ledd. Forskrift 8. november 2000 nr. 1101 om 
innbetalingsordningen for skatt gjelder dermed til
svarende for artistskatt. 

For skatt etter lov 29. november 1996 nr. 68 om 
skatt til Svalbard (svalbardskatteloven) fastsatt ved 
ligning gjelder skattebetalingsloven § 12 nr. 3, jf. 
svalbardskatteloven § 5–1. Betaling skal derfor skje 
etter reglene i forskrift 8. november 2000 nr. 1101 
om innbetalingsordningen for skatt. 

For skatt til Svalbard fastsatt ved lønnstrekk 
henviser svalbardskatteloven § 5–2 tredje ledd bare 
til skattebetalingsloven § 11 nr. 4. Betalingsreglene 
i skattebetalingsloven § 12 nr. 3 kommer derfor ik
ke til anvendelse. I utgangspunktet vil derfor de al
minnelige regler i sentralbankloven og finansavta
leloven gjelde for betaling av lønnstrekk. 

13.2.1.7 Arveavgift 

Etter lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og vis-
se gaver (arveavgiftsloven) § 33 fjerde ledd kan de
partementet gi nærmere regler om innbetalings
ordningen for arveavgift og bankers plikt til å avvi
se betalingsoppdrag med mangelfulle opplysnin
ger. I forskrift 8. november 2000 nr. 1100 om innbe
talingsordningen for arveavgift er det stilt krav om 
bruk av KID ved elektronisk betaling av avgift. For
skriften er imidlertid ikke trådt i kraft. Dette skyl
des at forvaltningssystemet for arveavgift ikke 
håndterer innbetalinger med KID. De alminnelige 
regler om betalingsmåte i sentralbankloven og fi
nansavtaleloven gjelder derfor for betaling av arve
avgift inntil forskriften trer i kraft. 

13.2.1.8 Merverdiavgift 

Etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 
(merverdiavgiftsloven) § 35 første ledd skal avgif
ten betales til skattefogdkontorene eller til en god
kjent bank. 

Etter § 35 tredje ledd kan departementet gi nær
mere regler om innbetalingsordningen for merver
diavgift og bankers plikt til å avvise betalingsopp
drag med mangelfulle opplysninger. I medhold av 
nevnte bestemmelse er det i § 3 annet ledd og § 4 i 
forskrift 23. desember 1974 nr. 9 om betaling av av
gift og beregning og betaling av renter og rente
godtgjørelse etter merverdiavgiftsloven, stilt krav 
om bruk av KID ved elektronisk betaling. Ordnin
gen er den samme som for betaling av skatter, jf. 
punkt 13.2.1.3. 

For merverdiavgift som betales ved innførsel, 
gjelder tollovgivningen tilsvarende, se punkt 
13.2.1.11 nedenfor.

13.2.1.9 Påleggstrekk 

Etter skattebetalingsloven § 33 nr. 3 gjelder skatte
betalingsloven § 12 for betaling av påleggstrekk. 
Påleggstrekket følger dermed de samme reglene 
som gjelder for arbeidsgivers oppgjør for forskudd
strekk, se punkt 13.2.1.3. 

13.2.1.10 Særavgifter 

Med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgif
ter (særavgiftsloven) § 1 og lov 19. juni 1959 nr. 2 
om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter 
§ 1 kan departementet gi regler om innbetalings
ordningen for slike avgifter og pålegge bankene 
plikt til å avvise betalingsoppdrag med mangelfulle 
opplysninger om hva betalingen gjelder. 

Etter § 2 syvende ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 
1433 om årsavgift for motorvogn er det krav om 
bruk av KID ved elektronisk betaling. Det samme 
gjelder for vektårsavgiften, jf. § 2 femte og sjette 
ledd i forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsav
gift. 

Etter § 4 første ledd i forskrift 2. juli 1986 nr. 
1430 om omregistreringsavgift skal regionvegkon
toret sende ut ferdig utfylt betalingsblankett påført 
KID. Det er ikke krav om at denne skal benyttes 
ved manuell betaling via bank. Forskriften § 4 tred
je ledd stiller imidlertid krav om bruk av KID ved 
elektronisk betaling. KID skal etter bestemmelsen 
oppgis sammen med betalingsoppdraget til betale
rens bank, og betalingsformidlere skal avvise elek
troniske betalingsoppdrag når det ikke er oppgitt 
gyldig kundeidentifikasjon, jf. § 4 fjerde ledd. 

Engangsavgift på motorvogner kan for ikke-re-
gistrerte avgiftspliktige betales til toll- og avgiftseta
tens kasse eller til den konto toll- og avgiftsetaten 
anviser, jf. § 1–4 i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om 
engangsavgift på motorvogner. Ved betaling via 
bank er det i forskriften § 1–4 annet ledd stilt krav 
om bruk av særskilt blankett med KID. Ved elek
tronisk betaling skal KID oppgis sammen med inn-
levering av betalingsoppdraget, og betalingsformid
ler skal avvise betalingsoppdrag uten KID, jf. for
skriften § 1–4 tredje og fjerde ledd. Forskriften 
§ 7–5 har tilsvarende regler om betalingsmåten for 
registrerte virksomheter. 

Etter særavgiftsforskriften 11. desember 2001 
nr. 1451 § 6–2 første ledd skal avgifter som omfat
tes av forskriften, betales til vedkommende tollre
gion eller ved overføring til den bankkonto tollre
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gionen bestemmer. Etter annet ledd skal KID inn
leveres sammen med betalingsoppdraget ved elek
tronisk betaling når tollvesenet har truffet bestem
melse om dette. Betalingsformidler skal avvise be
talingsoppdraget dersom gyldig KID ikke oppgis. 

For særavgifter som skal betales ved innførsel, 
gjelder tollovgivningen tilsvarende. Det vises til re
degjørelsen nedenfor. 

13.2.1.11	 Toll samt merverdiavgift og særavgifter 
ved innførsel 

Etter lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) § 9 
sjette ledd kan departementet gi regler om innbeta
lingsordningen og pålegge bankene plikt til å avvi
se betalingsoppdrag ved mangelfulle opplysninger 
om hva betalingen gjelder. Etter kapittel 9 i tollov
forskriften av 15. desember 1967 nr. 8962, skal KID 
innleveres sammen med betalingsoppdraget ved 
elektronisk betaling, og betalingsformidler skal av
vise betalingsoppdraget dersom gyldig KID ikke 
oppgis. Forskriften har særlig betydning for beta-
ling av krav belastet tollkreditten. 

13.2.1.12	 Mulkt, ansvarsbeløp og gebyr etter 
ligningsloven 

Skattebetalingsloven § 29 nr. 2, jf. § 12 nr. 3, gjelder 
ikke ved betaling av mulkt, ansvarsbeløp og gebyr 
etter ligningsloven §§ 10–6, 10–7 og 10–8. De al
minnelige regler om betalingsmåte i sentralbanklo
ven og finansavtaleloven kommer derfor til anven
delse. 

13.2.2 Høringsnotatets forslag 

Betaling av skatte- og avgiftskrav via bank til inn
krevingsmyndighetens konto er en mye benyttet 
betalingsmåte. Departementet foreslo i høringsno
tatet å lovregulere en generell adgang for debitor til 
å betale skatte- og avgiftskrav via bank. Uten en 
nærmere regulering i skattebetalingsloven vil en 
slik adgang følge av finansavtaleloven § 38 første 
ledd. Departementet foreslo likevel – av pedagogis
ke grunner og fordi det er behov for å gi enkelte 
særlige regler om betaling via bank – å innta en be
stemmelse om dette i den nye loven. Bestemmel
sen i høringsutkastet § 4–1 første ledd ble utformet 
etter mønster av finansavtaleloven § 38 første ledd. 

Videre foreslo departementet å videreføre de 
gjeldende regler om krav til bruk av særskilt blan
kett ved betaling via bank, og krav om bruk av KID 
ved elektronisk overføring via bank. Dette er regler 
som det stadig vil være behov for å endre i takt med 
den teknologiske utviklingen. Departementet fore

slo derfor en forskriftshjemmel, slik at nærmere 
regler i samsvar med gjeldende rett kan gis i for
skrift. 

Adgangen til å betale med kontanter (sedler og 
mynter) direkte til innkrevingsmyndighetene er for 
enkelte av innkrevingsmyndighetene uforholds
messig ressurskrevende, blant annet fordi de må 
ha kontanter tilgjengelig til enhver tid. En avvikling 
av ordningen vil derfor være en forenkling for inn
krevingsmyndighetene. Av hensyn til de som av uli
ke grunner likevel ønsker å benytte en slik opp
gjørsmåte, foreslo departementet at det fortsatt bør 
være en generell adgang til å betale med ulike for
mer for kontant betaling. 

Uten en nærmere regulering i skattebetalings
loven vil adgangen til kontant betaling følge av sen
tralbankloven § 14. Departementet la til grunn at 
den nye loven bør gi en fullstendig fremstilling av 
hvordan debitor kan betale skatte- og avgiftskrav. 
Bestemmelsen i høringsutkastet § 4–1 ble derfor 
utformet slik at adgangen til kontant betaling også 
fremgikk. 

Den særlige ordningen med at petroleumskatt 
betales ved overføring til Oslo og Akershus skatte
fogdkontors konto for petroleumsskatt, ble også fo
reslått videreført. Den enkelte betaling gjelder be
tydelige beløp, og betalerne er en begrenset profe
sjonell gruppe. Det er derfor ikke hensiktsmessig å 
åpne for at slike krav skal kunne betales med kon
tanter til skattefogdkontoret. 

Departementet foreslo også å gi den enkelte 
innkrevingsmyndighet adgang til å kreve betaling 
med kontanter. Dette er for eksempel aktuelt når 
det i forbindelse med konkursbegjæringer fremset
tes et betalingstilbud. Før en slik begjæring trek
kes, bør innkrevingsmyndighetene ha mulighet til 
å sikre seg at betaling faktisk har skjedd. En slik 
adgang for betalingsmottaker følger også av finans
avtaleloven § 38 første ledd. 

13.2.3 Høringsinstansenes merknader 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) fore
slår at uttrykket «kontanter» erstattes med «tvun
gent betalingsmiddel», jf. sentralbankloven § 14. 
Ved å knytte betalingen opp mot tvungent beta
lingsmiddel, vil man også få med reservasjonen i 
sentralbankloven § 14 første ledd annet punktum, 
hvoretter ingen i én og samme betaling er pliktig til 
å motta mer enn 25 mynter. Denne reservasjonen 
kan også være hensiktsmessig ved betaling av skat-
te- og avgiftskrav. 

Kommunenes Sentralforbund (KS) foreslår at 
hovedregelen om debitors adgang til å betale med 
kontanter eller via bank fremheves, og at unntake
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ne både presiseres og gis en selvstendig plasse
ring. Alternativt bør det henvises til forskriftsbe
stemmelser vedrørende dette. 

KS uttaler videre: 

«Når det gjelder videreføring av en generell ad-
gang til å betale med kontanter vil KS vise til at 
dette er en ressurskrevende oppgjørsform for 
innkrevingsmyndighetene og at omfanget av 
kontant betaling er i sterk reduksjon. Videre vil 
en peke på den større mulighet for å holde be
talingens opprinnelse skjult som ligger i å ak
septere kontant betaling – og at man derved fra
sier seg et virkemiddel i kampen mot hvitvas
king og svart økonomi. Samtidig ser man en ut
vikling innenfor bankvesenet som vanskeliggjør 
kontant betaling ved hjelp av bankremisse eller 
advisert giro (utbetalingsanvisning), og at dette 
medfører ulempe for betaler. KS prinsipale syn 
er at adgangen til kontant betaling av skatte- og 
avgiftskrav bør opphøre, men antar imidlertid at 
tiden ennå ikke er moden for generelt å fjerne 
debitors adgang til å betale skatte- og avgifts
krav med kontanter.» 

For øvrig støtter KS departementets forslag om 
at nærmere regler om betaling via konto mv. bør 
gis i forskrift til loven. 

Skattebetalerforeningen mener at bestemmelser 
om kravene til bruk av blankett og KID ved beta-
ling via bank i utgangspunktet er sentrale bestem
melser som bør fremgå uttrykkelig av loven. For 
øvrig er foreningen enig i at nærmere regler om 
oppgjørsmåten kan plasseres i forskrift til loven. 

Skattedirektoratet foreslår at uttrykket innbeta
lingsordningen i skattebetalingsloven § 12 nr. 3 an-
net punktum, videreføres i den nye loven. Etter di
rektoratets oppfatning ligger det noe mer i begre
pet innbetalingsordningen enn i oppgjørsmåten. 
Lovutkastet gir derfor færre muligheter til å regule
re området enn etter gjeldende regelverk, jf. for
skrift av 29. desember 1997 nr. 1435 som omfatter 
mer enn det som kan reguleres etter utkastet til 
§ 4–1. 

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår at overskrif
ten «Oppgjørsmåte» endres til «Betalingsmåte», for 
å samordne begrepsbruken mellom overskriften til 
kapittel, underkapittel og § 4–1. 

13.2.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Bestemmelsene om betalingsmåte som i hørings
notatet var plassert i kapittel 4, er i lovutkastet som 
nå legges fram, plassert i kapittel 9. I tråd med Toll
og avgiftsdirektoratets merknad er overskriften i 

lovutkastet § 9–1 (høringsutkastet § 4–1) endret fra 
«Oppgjørsmåte» til «Betalingsmåte». 

Ingen av høringsinstansene har hatt vesentlige 
innvendinger til innholdet i forslaget som ble sendt 
på høring. Merknadene fra høringsinstansene er i 
hovedsak av redaksjonell karakter med forslag til 
endringer av enkelte ord og uttrykk. 

Departementet er enig med Finansnæringens 
Hovedorganisasjon i at uttrykket kontanter bør er
stattes med uttrykket tvungne betalingsmidler. 
Dette er et mer presist uttrykk og benyttes i sen
tralbankloven § 14. Det vil da fremgå klart at inn
krevingsmyndighetene har adgang til å avvise beta-
linger med mer enn 25 mynter av hver enhet. 

Departementet er enig med Skattebetalerfore
ningen i at det hadde vært ønskelig at kravet til 
bruk av KID ved elektronisk betaling via bank, had-
de fremgått av loven. Departementet mener imid
lertid at en slik løsning vil gjøre lovteksten mindre 
robust. Bankene arbeider med nye systemer for 
overføring av informasjon til betalingsmottaker, og 
en bestemmelse om KID vil vanskelig fange opp 
eventuelle endringer som følge av dette arbeidet. 
Det er dessuten i praksis umulig å gjennomføre en 
elektronisk betaling uten bruk av KID, da bankene 
har lagt inn en sperre mot dette i sine systemer. 
Det opplyses også regelmessig om kravet til KID 
på de betalingsblanketter som innkrevingsmyndig
hetene sender ut. Ordningen bør derfor være godt 
kjent for de fleste skatte- og avgiftspliktige. Depar
tementet fastholder at nærmere regler om betaling 
av skatte- og avgiftskrav bør gis i forskrift. 

Som følge av Skattedirektoratets merknad er 
forskriftsbestemmelsen i lovutkastet § 9–1 annet 
ledd utformet i samsvar med den gjeldende be
stemmelsen i skattebetalingsloven § 12 nr. 3 annet 
punktum. Etter denne bestemmelsen kan departe
mentet i forskrift gi nærmere regler om innbeta
lingsordningen for skatte- og avgiftskrav, herunder 
om finansinstitusjoners plikt til å avvise betalings
oppdrag med manglende opplysninger. Sistnevnte 
bestemmelse er inntatt fordi departementets ad-
gang til å pålegge bankene en plikt til å avvise be
talingsoppdrag ved mangelfulle opplysninger, må 
ha klar hjemmel i lov. 

Ingen av høringsinstansene har hatt innvendin
ger mot forslaget om å videreføre den gjeldende be
grensning i betalingsmåten for petroleumsskatt. 
Departementet foreslår derfor at gjeldende ordning 
videreføres. For at bestemmelsene som gjelder alle 
de øvrige skatte- og avgiftskrav skal komme klart 
fram, foreslår departementet at den særlige be
stemmelsen om betaling av petroleumsskatt skilles 
ut i en egen paragraf, jf. lovutkastet § 9–3. 
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13.3 Tid og sted for betaling 

13.3.1 Gjeldende rett 

13.3.1.1 Alminnelige pengekravsrettslige regler 

Hovedregelen om tid og sted for betaling har tradi
sjonelt vært utledet av lov 17. februar 1939 nr. 1 om 
gjeldsbrev (gjeldsbrevloven) § 3. Gjeldsbrevlovens 
første kapittel gjelder kun direkte for omsetnings
gjeldsbrev og enkle gjeldsbrev, men med støtte i lo
vens forarbeider, rettspraksis mv. er det i praksis 
lagt til grunn at bestemmelsene i dette kapitlet kan 
anvendes analogisk på enkle pengekrav. Gjelds
brevloven § 3 har hatt størst praktisk betydning ved 
kontant betaling og betaling med sjekk. 

Gjeldsbrevloven § 3 fastslår at betalingsstedet 
er hos mottaker, med mindre annet er avtalt. Dette 
innebærer at det er skyldneren som har ansvaret 
og risikoen for at betalingen kommer fram til mot
takeren, og at betaling ikke er skjedd med frigjø
rende virkning før den er kommet fram. 

Finansavtaleloven § 39 har bestemmelser om 
tid og sted for betaling når betaling skjer via bank 
eller annen finansinstitusjon. Bestemmelsene kom-
mer til anvendelse på skatte- og avgiftsområdet, 
med mindre annet følger særskilt av skatte- eller av
giftslovgivningen. Etter finansavtaleloven er beta
lingstidspunktet ikke uten videre det samme i for-
hold til betalingens frigjørende virkning som i for-
hold til avbrudd av betalingsfristen. Har betaleren 
rett til å foreta oppgjør ved overføring til mottake
rens konto, følger det av § 39 første ledd første 
punktum at betalingen anses skjedd med frigjøren
de virkning når beløpet er godskrevet mottakerens 
finansinstitusjon. Begrunnelsen for regelen er at 
det anses rimelig at hver av partene har risikoen for 
hva som skjer i «egen» finansinstitusjon. Ved over
føring innen samme institusjon anses betaling å væ
re skjedd når beløpet er godskrevet mottakerens 
konto, jf. § 39 første ledd annet punktum. 

Når oppgjør skjer ved betaling i kontanter, an
ses betalingen for skjedd når beløpet er stilt til mot
takerens disposisjon gjennom bank på mottakerens 
sted, og melding om dette er kommet fram til mot
takeren, jf. § 39 første ledd tredje punktum. 

Ved betaling fra forbruker anses en fastsatt be
talingsfrist for å være avbrutt når betalerens opp
drag er mottatt av en finansinstitusjon, jf. § 39 annet 
ledd bokstav a. Bestemmelsen regulerer når beta
lingen er skjedd med frigjørende virkning. For de 
fleste betalingstjenester har bankene rutiner for 
mottak som innebærer at man vil ha holdepunkter 
for hvilket tidspunkt som skal legges til grunn for 
når betalingsoppdraget er mottatt. Spørsmålet om 
når et betalingsoppdrag anses mottatt, er drøftet i 

NOU 1994:19 Finansavtaler og finansoppdrag side 
150. 

Dersom et mottatt betalingsoppdrag ikke skal 
utføres straks, regnes avbruddet av betalingsfristen 
fra den avtalte betalingsdagen, jf. § 39 tredje ledd. 
Denne bestemmelsen har for eksempel betydning 
når en forbruker benytter nettbank, og fastsetter 
betalingstidspunktet til en senere dato enn innleve
ringstidspunktet. 

En betalingsfrist anses også for å være avbrutt 
når mottakeren mottar og aksepterer sjekk eller an-
net betalingsinstrument, jf. § 39 annet ledd bokstav 
b. 

Betalingsfristen avbrytes ikke dersom beta
lingsoppdraget ikke blir gjennomført, og dette skyl
des betalerens eget forhold, jf. § 39 fjerde ledd. Det
te er aktuelt dersom det ikke er dekning på betale
rens konto, eller betaleren har gitt uriktige eller 
ufullstendige opplysninger om hvem som er motta
ker. Institusjonen skal i slike tilfeller varsle betale
ren om dette uten ugrunnet opphold, med mindre 
annet er bestemt i eller i medhold av lov. Blir beta
lingsoppdraget ikke gjennomført og feilen skyldes 
institusjonen som betaleren har valgt, anses dette 
ikke å skyldes betalerens eget forhold. 

13.3.1.2 Skatte- og avgiftsområdet 

Skattebetalingsloven § 12 nr. 3 bestemmer at beta-
ling av forskuddstrekk mv. skal foretas til skatte
oppkreverens kontor eller til bank. Bestemmelsen 
får tilsvarende anvendelse for andre skattekrav 
som omfattes av loven, ved henvisningen i skatte
betalingsloven § 29 nr. 2. Det samme følger av § 1 i 
forskrift 8. november 2000 nr. 1101 om innbeta
lingsordningen for skatt. Ved betaling via bank er 
det etter en tolkning av skattebetalingsloven § 12 
nr. 3 lagt til grunn at betalingen er rettidig dersom 
betalingsoppdraget er levert til banken på forfalls
dagen, og dette kan dokumenteres ved kvittering 
fra banken, jf. sirkulære fra Direktøren for skatteve
senet S. 28/7–71. 

13.3.1.3 Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 

Skattebetalingslovens regler om betaling av skatt 
gjelder tilsvarende for betaling av avgifter til folke
trygden, jf. folketrygdloven § 24–4 sjette ledd. Det 
følger av Skattedirektoratets forskrift 16. desember 
1997 nr. 1395 om samordning av bestemmelsene 
om forskuddsutskriving og innkreving mv. av tryg
deavgift og skatt §§ 1 og 2 at trygdeavgiften skal be-
tales sammen med skatt. 
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13.3.1.4 Petroleumsskatt 

Ifølge forskrift 27. august 1998 nr. 851 om betaling 
av petroleumsskatt anses et skattebeløp (petrole
umsskatt) betalt når beløpet er stilt til disposisjon 
på den bankkonto Oslo og Akershus skattefogd
kontor bestemmer. Betalingen er dermed rettidig 
når beløpet er stilt til skattefogdkontorets disposi
sjon senest på forfallsdagen. 

13.3.1.5 Øvrige skatter 

Skattebetalingsloven gjelder også for artistskatt, jf. 
artistskatteloven § 12 annet ledd. Skattebetalingslo
ven § 12 nr. 3 og forskrift 8. november 2000 nr. 
1101 om innbetalingsordningen for skatt gjelder 
derfor også for betaling av artistskatt. 

For skatt etter svalbardskatteloven fastsatt ved 
ligning gjelder skattebetalingsloven § 29 nr. 2, som 
henviser til skattebetalingsloven § 12 nr. 3, jf. sval
bardskatteloven § 5–1. 

For lønnstrekk etter svalbardskatteloven henvi
ses det ikke til reglene i skattebetalingsloven gene
relt, men kun til skattebetalingsloven § 11 nr. 4. Be
talingsreglene i skattebetalingsloven § 12 nr. 3 
kommer derfor ikke direkte til anvendelse på 
lønnstrekk etter svalbardskatteloven, men departe
mentet legger til grunn at de i praksis følges. 

13.3.1.6 Arveavgift 

Etter arveavgiftsloven § 33 fjerde ledd kan departe
mentet gi nærmere regler om innbetalingsordnin
gen for arveavgift. Det er imidlertid ikke gitt særli
ge regler om tid og sted for betaling. Så langt de
partementet kjenner til er praksis i samsvar med 
gjeldende ordning for betaling av formues- og inn
tektsskatt. 

13.3.1.7 Merverdiavgift 

Merverdiavgiftsloven § 35 første ledd bestemmer 
at betaling kan skje til skattefogdkontoret eller til 
bank som departementet har godkjent som innbe
talingsbank for avgiften. Bestemmelsen er utformet 
etter mønster av skattebetalingsloven § 12 nr. 3. Så 
langt departementet har brakt på det rene, er prak
sis i samsvar med gjeldende ordning for betaling av 
formues- og inntektsskatt. 

For merverdiavgift som skal betales ved innfør
sel, gjelder tollovgivningen, se punkt 13.3.1.10 ne
denfor. 

13.3.1.8 Påleggstrekk 

Etter skattebetalingsloven § 33 nr. 3 gjelder skatte
betalingsloven § 12 ved gjennomføringen av på
leggstrekket. Dette omfatter også betalingsreglene 
og departementet viser til redegjørelsen ovenfor i 
punkt 13.3.1.2. 

13.3.1.9 Særavgifter 

De fleste innenlandske særavgiftene omfattes av 
forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter 
(særavgiftsforskriften). Forskriften har nærmere 
regler om betalingsfrist i § 6–3 annet ledd. Foretas 
betalingen ved overføring til tollregionens konto, 
anses betaling for være skjedd når avgiften er god
skrevet tollregionens bank. Skjer betalingen ved 
overføring fra konto i samme bank, anses betaling 
for være skjedd når beløpet er godskrevet tollregio
nens konto. Dette er i samsvar med finansavtalelo
ven § 39 første ledd første og annet punktum. Para-
graf 6–3 annet ledd tredje punktum om betaling 
med sjekk tilsvarer finansavtaleloven § 39 nr. 2 bok
stav b. Betalingsfristen anses avbrutt når mottake
ren mottar og aksepterer sjekken. 

For engangsavgift på motorvogner mv. er det i 
§ 7–6 tredje ledd i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 
om engangsavgift gitt en tilsvarende bestemmelse 
som i særavgiftsforskriften. Bestemmelsen gjelder 
for virksomheter som er registrert etter forskriften 
§ 7–1. Forskriften § 7–5 regulerer adgangen til å be-
tale ved overføring via bank, og oppstiller enkelte 
krav til hvordan betalingen skal gjennomføres. I 
forskriften § 1–4 er det gitt tilsvarende bestemmel
ser som i § 7–5 når betaleren ikke er registrert. For
skriften § 1–4 har ikke regler tilsvarende § 7–6 tred
je ledd om når betalingen anses for være skjedd. 

Årsavgift for motorvogner mv. anses betalt retti
dig dersom betalingen er stemplet av bank, post
kontor eller tollregionen innen fristens utløp, jf. § 2 
femte ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsav
gift. Det samme gjelder vektårsavgift på tyngre kjø
retøyer. 

Omregistreringsavgift for motorvogner skal be-
tales før registrering foretas. Det er ikke gitt særli
ge bestemmelser om tid og sted for betaling. Etter 
§ 3 i forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistre
ringsavgift skal regionvegkontoret kontrollere at 
avgiften er betalt før omregistrering av motorvog
nen og utlevering av vognkortet. Ved betaling via 
bank er det derfor ikke tilstrekkelig at betalingen 
er mottatt av banken, dersom betaleren ikke kan 
dokumentere at avgiften er betalt. Skjer betaling på 
annen måte enn ved bruk av tilsendt betalingsblan
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kett eller overføring via bank med bruk av KID, 
skal regionvegkontoret kreve kvittering for at beta-
ling er skjedd, jf. forskriften § 4. Kontant betaling 
og betaling med sjekk er dermed bare mulig ved 
oppmøte hos tollregionen, fordi dette er den eneste 
muligheten til å få kvittering for at avgiften er be
talt. Betaleren vil ikke få kvittering dersom tollre
gionen ikke har kjennskap til at kravet faktisk er 
betalt. Disse reglene har i prinsippet ikke betyd
ning for når betalingen anses skjedd med frigjøren
de virkning og når en betalingsfrist anses avbrutt. 

For særavgifter som påløper ved innførsel, gjel
der tollovgivningen, se neste punkt. 

13.3.1.10	 Toll samt merverdiavgift og særavgifter 
ved innførsel 

Hovedregelen er at toll og avgifter som påløper ved 
innførsel, skal betales ved fortolling (kontant) før 
vareeieren kan disponere over varene, jf. tolloven 
§ 32 fjerde ledd. Det er ikke gitt nærmere regler 
om når betalingen skal anses skjedd med frigjøren
de virkning. På samme måte som for omregistre
ringsavgift, stilles det krav om dokumentasjon for 
forskuddsbetaling, før varen kan frigjøres fra toll
stedets befatning (fortolles). I praksis betales som 
regel toll og avgifter kontant i umiddelbar tilknyt
ning til tollekspedisjonen. Det oppstår da ingen 
praktiske problemer med hensyn til dokumenta
sjon av betalingen. Innføring av elektronisk dekla
rering for privatpersoner, for eksempel over inter-
nett, har ført til spørsmål om hvilke krav som skal 
stilles til dokumentasjonen. 

For krav som godskrives tollkreditten, er det 
gitt regler om avbrudd av betalingsfristen i to for
skrifter. Etter tollovforskriften punkt 5.5.4 annet 
ledd anses beløp som rettidig betalt, når det av kvit
tering eller lignende fra bank, post eller tollregio
nen fremgår at beløpet er innbetalt eller belastet 
debitors konto senest på forfallsdagen. Etter for
skrift 12. desember 1975 om beregning og oppkre
ving av merverdiavgift ved innførsel § 14 første 
ledd anses merverdiavgift ved innførsel som er be
lastet tollkreditten, rettidig betalt når det av kvitte
ring fra bank, statens postselskap eller tollkassere
ren i Oslo fremgår at beløpet er betalt på forfallsda
gen. I praksis er det regelen i tollovforskriften som 
legges til grunn. 

Reglene om betaling av toll gjelder tilsvarende 
for betaling av særavgifter ved innførsel, jf. særav
giftsforskriften § 2–6. 

13.3.1.11	 Mulkt, ansvarsbeløp og gebyr etter 
ligningsloven §§ 10–6 til 10–8 

Disse kravene innkreves av skatteoppkreveren et
ter reglene i skattebetalingsloven, jf. ligningsloven 
§ 10–6 nr. 1 siste punktum og § 10–8 nr. 6, jf. skatte
betalingsloven § 28 nr. 2 og § 49 nr. 4, jf. nr. 3. Etter 
disse bestemmelsene kommer betalingsreglene i 
skattebetalingsloven § 29 nr. 2, jf. § 12 nr. 3, ikke di
rekte til anvendelse. Dermed gjelder i utgangs
punktet de alminnelige pengekravrettslige regler 
om når rettidig betaling anses skjedd. 

13.3.1.12	 Utbetaling fra innkrevingsmyndighetene 

Det er ikke gitt særlige regler om tid og sted for be
taling for utbetalinger fra innkrevingsmyndighete
ne. De alminnelige pengekravsrettslige regler om 
tid og sted for betaling kommer dermed til anven
delse. Departementet er ikke kjent med at det i 
praksis gjøres unntak fra disse reglene. 

13.3.2 Høringsnotatets forslag 

Departementet foreslo i høringsnotatet å samordne 
regelverket om tid og sted for betaling for de ulike 
skatte- og avgiftskravene. Den beste løsningen vil 
etter departementets vurdering være at reglene på 
skatte- og avgiftsområdet samsvarer med de gene
relle reglene for pengekrav, så langt det er praktisk 
mulig og hensiktsmessig. Utgangspunktet etter 
gjeldsbrevloven § 3 er at betalingsstedet er hos inn
krevingsmyndighetene, og at betalingen anses 
skjedd når beløpet er kommet fram til innkrevings
myndighetene. Departementet foreslo i høringsno
tatet at dette skal legges til grunn som et utgangs
punkt, men fant det ikke nødvendig å lovfeste dette. 

Departementet foreslo videre at reglene i fi
nansavtaleloven § 39 skal legges til grunn for skat-
te- og avgiftskrav når betalingen skjer via bank. Fi
nansavtaleloven har i § 39 annet ledd bokstav b, jf. 
tredje og fjerde ledd, en særlig bestemmelse om 
når en betalingsfrist anses avbrutt når betaleren er 
forbruker. Innkrevingsmyndighetenes forvalt
ningssystemer er ikke utviklet med sikte på å skille 
ut hvem som er forbruker, og en manuell behand
ling er ikke praktisk på grunn av det høye antallet 
betalinger. Departementet foreslo derfor i hørings
utkastet § 4–2 at finansavtaleloven § 39, med unn
tak av forbrukerregelen, skal gjelde for skatte- og 
avgiftskrav. Det ble i tillegg foreslått at departe
mentet i forskrift skal kunne gi regler om at forbru
kerregelen skal gjelde for de kravstyper hvor ho
vedvekten av betalerne er forbrukere. Forskudds
skatt, restskatt, arveavgift og årsavgift for motor
vogner ble nevnt som eksempler på slike krav. 
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13.3.3 Høringsinstansenes merknader 

Flere høringsinstanser har uttalt, både generelt og i 
forhold til høringsutkastet § 4–2, at henvisningstek
nikken gjør det vanskelig å tilegne seg bestemmel
sens materielle innhold. Dette skyldes både finans
avtalelovens kompliserte struktur med hensyn til 
anvendelsesområde, og at det foreslås unntak fra fi
nansavtaleloven § 39. De høringsinstansene som 
har uttalt seg om dette, går imot den valgte henvis
ningsteknikken og de særlige begrensningene som 
foreslås for forbrukere. 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) fo
reslår at finansavtaleloven § 39 annet ledd bokstav a 
også gis anvendelse for skatte- og avgiftskrav. Or
ganisasjonen kan vanskelig se at det med dagens 
teknologiske muligheter er mer byrdefullt for skat-
te- og avgiftsmyndighetene å etablere egnede for
valtningssystemer enn det er for næringsdrivende 
som har både forbruker- og næringskunder. Denne 
høringsinstansen antar at problemene departemen
tet skisserer, uansett vil inntre dersom det i for
skrift med hjemmel i § 4–2 annet ledd, bestemmes 
at bokstav a likevel skal gjelde for eksempelvis for
muesskatt og inntektsskatt. Et generelt lovbasert 
unntak fra § 39 annet ledd bokstav a for skatte- og 
avgiftskrav er etter deres oppfatning egnet til å ska
pe forvirring og misforståelser hos forbrukerne. 
Forbrukerne har etter finansavtalelovens ikrafttre
den, blitt vant til at fristavbrudd skjer når betalings
oppdraget er levert til en finansinstitusjon. Det fore
slåtte unntaket kan også skape problemer for bank
ansatte, som må påregne spørsmål om når fristav
brudd inntrer. 

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisa
sjon (HSH) mener at forslaget § 4–2 ikke er særlig 
brukervennlig. 

Kommunenes Sentralforbund (KS) uttaler at den 
valgte lovteknikken strider mot hovedintensjonene 
om et enklere og mer tilgjengelig regelverk. KS ut-
taler også at lovteksten bør regulere tid og sted ved 
betaling i kontanter. Etter forbundets oppfatning 
bør det fremgå direkte av loven hva som skal være 
den generelle hovedregelen for skatte- og avgifts
krav, med eventuelt presiserte unntak. 

KS uttaler videre at det å knytte seg så sterkt til 
et prinsipielt utgangspunkt om at skatte- og avgifts
reglene bør tilpasses reglene i finansavtaleloven, 
med den sondringen mellom forbruker og andre 
som der gjelder, vanskeliggjør en praktisk og bru
kerorientert tilnærming til problemstillingene. Vi
dere uttales: 

«... at man ved utforming av reglene på skatte
og avgiftsområdet må tilstrebe en praktisk til
nærming til problemstillingene nettopp ut fra 

det store antall brukere og betalingstransaksjo
ner som her er aktuelle og de forvaltningssyste
mer man i dag har. Særlig i forholdet til finans
avtaleloven synes det viktig at vurderingen av 
de materielle løsninger for ulike skatte- og av
giftskrav står på egne ben. Dette er viktig fordi 
finansavtalelovens sondring mot «forbruker» 
passer ikke på skatte- og avgiftsområdet – som 
er et «pliktområde».» 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fore
slår at det offentlige får risikoen for den tiden det 
tar for bankene å gjennomføre betalingstransaksjo
nen. Betalingsfristen anses etter gjeldende praksis 
avbrutt for det alt vesentlige av skatte- og avgifts
innbetalingene når oppdrag om utbetaling er sendt 
eller levert til banken innen forfallsfristen. Tatt i be
traktning at bedriftene tjener som skatteoppkrever 
for det offentlige for de mest provenytunge skatte
ne, mener NHO det er rimelig at det offentlige, og 
ikke bedriftene, har risikoen. Skal finansavtalelo
vens § 39 likevel gjelde, foreslår NHO at lovteksten 
inntas i sin helhet i § 4–2. 

Skattedirektoratet går imot forslaget om at fi
nansavtalelovens regler skal gjelde for kravene et
ter skattebetalingsloven, og uttaler: 

«Forslaget kompliserer systemene for behand
ling av skattekrav uten at det synes å gi noen 
nevneverdig gevinst. 

(...) 
I dag følges forbrukerregelen for både skat

tekrav (unntatt petroleumsskatt) og merverdi
avgift. Vi vil anbefale at denne regelen opprett
holdes. En annen regel vil medføre at nærings
drivende må betale skattetrekk, arbeidsgiverav
gift og merverdiavgift flere dager før det kreves 
at kravet er beregnet.» 

Skattebetalerforeningen er av den oppfatning at 
finansavtaleloven § 39 annet ledd bokstav a, om at 
fristen ved betaling fra forbruker er avbrutt når be-
talers oppdrag er mottatt av finansinstitusjonen, og
så bør gjelde for skatte- og avgiftskrav slik som i 
dag. De uttaler videre at de er sterkt uenig i depar
tementets antagelse om at det ikke er nødvendig å 
regulere dette nærmere i skatteinnkrevingsloven, 
når de alminnelige pengekravsrettslige regler også 
skal gjelde for skatte- og avgiftskrav. Etter forenin
gens oppfatning er det svært viktig at slike bestem
melser fremgår uttrykkelig av loven, og det er ikke 
tilstrekkelig med henvisning til finansavtaleloven. 

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår at det gis en 
bestemmelse tilsvarende finansavtalelovens regel i 
stedet for kun en henvisning. Direktoratet påpeker 
også at det på toll- og avgiftsetatens område er 
vanskelig å gjennomføre egne frister for forbru
kere. Skal det likevel åpnes for en slik løsning, bør 
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det fremgå klart av loven i hvilke tilfeller bestem
melsen kommer til anvendelse. 

Økonomiforbundet uttaler at tiden det tar å beta-
le, bør belastes mottaker slik som tidligere. 

13.3.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet slutter seg til høringsinstansenes 
syn om at det faktiske innholdet i bestemmelsen 
om tid og sted for betaling (høringsutkastet § 4–2) 
bør komme klarere fram enn ved en henvisning til 
finansavtaleloven § 39. Ulempen ved at lovteksten 
blir lengre, vil oppveies av at reglene som gjelder 
for skatte- og avgiftskrav, vil fremgå direkte av skat
tebetalingsloven. Departementet viser til lovutkas
tet § 9–2 første ledd annet til fjerde punktum og an-
net ledd som i det vesentlige tilsvarer finansavtale
loven § 39 første og annet ledd. 

Hovedregelen om stedet for betaling av skatte
og avgiftskrav fremgår av lovutkastet § 9–2 første 
ledd første punktum, som tilsvarer gjeldsbrevloven 
§ 3. Reglene som tilsvarer finansavtaleloven, må 
ses på som presiseringer og unntak fra denne ho
vedregelen når betaling skjer via bank. 

Både Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdi
rektoratet påpeker at innføring av en særlig frist for 
forbrukere ved betaling via bank, vil innebære sto
re praktiske problemer for innkrevingsmyndighete
ne. Departementet er etter en samlet vurdering 

kommet til at forbrukerregelen i finansavtaleloven 
§ 39 annet ledd bokstav a bør være hovedregelen 
for når en betalingsfrist anses avbrutt ved betaling 
via bank, jf. lovutkastet § 9–2 annet ledd bokstav a. 
Regelverket blir da enklere, og man unngår de 
praktiske problemene som direktoratene har på
pekt i sine høringsuttalelser. Forslaget er også i 
samsvar med merknadene fra næringslivet om at 
innlevering av betalingsoppdrag til egen bank, må 
anses som fristavbrytende. For andre betalere enn 
forbrukere, innebærer forslaget en lempeligere re-
gel for betaling av skatte- og avgiftskrav enn det 
som følger av finansavtaleloven. 

Som det fremgår i punkt 13.2.4 foreslår departe
mentet at reglene om betaling av petroleumsskatt 
følger av en egen bestemmelse, jf. lovutkastet 
§ 9–3. Regelen om betalingsmåten for slik skatt føl
ger av første ledd. Reglene om tid og sted for beta-
ling av petroleumsskatt følger av annet ledd. 

Departementet foreslår at finansavtalelovens 
regler om når en betaling anses skjedd med frigjø
rende virkning, også skal gjelde for petroleums
skatt, jf. lovutkastet § 9–3 annet ledd første og an-
net punktum. Dette antas å være i samsvar med 
gjeldende rett. Den strengere regelen om når en 
betalingsfrist anses avbrutt, som i dag følger av for
skrift 27. august 1998 nr. 851 om betaling av petro
leumsskatt, foreslås videreført i lovutkastet § 9–3 
annet ledd tredje punktum. 
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14 Lovens kapittel 10: Forfall 

14.1 Innledning 

Departementet foreslår i dette kapitlet å samle for
fallsreglene for alle de skatte- og avgiftskrav som 
omfattes av den nye skattebetalingsloven. I tillegg 
foreslås en generell bestemmelse om at proklama 
som utstedes i dødsbo etter skifteloven kapittel 12, 
er uten innflytelse på skatte- og avgiftskrav. Forsla
get innebærer en endring for krav etter arveavgifts
loven, tolloven og særavgiftsloven, som etter gjel
dende rett kan falle bort ved proklama. I høringsut
kastet var denne bestemmelsen plassert sammen 
med foreldelsesreglene i kapittel 10. 

14.2 Lovstruktur mv. 

14.2.1 Gjeldende rett 

Reglene om forfall for de ulike skatte- og avgiftskra
vene er i dag fordelt i de enkelte særlovene hvor 
grunnlaget for kravet fremgår. Et unntak gjelder 
skatteområdet, hvor reglene om forfall er plassert i 
skattebetalingsloven. 

Utformingen av forfallsbestemmelsene – hvor
dan forfallstidspunktet angis – avhenger av hvilken 
type skatt eller avgift det er tale om. Det er likevel 
en viss sammenheng mellom måten kravet blir fast
satt på og utformingen av forfallsbestemmelsene. 

For enkelte typer skatt og avgift skal den skatte
og avgiftspliktige selv beregne kravet. Selve bereg
ningen av skatte- og avgiftspliktens størrelse frem
går av en oppgave som sendes skatte- eller avgifts
myndighetene. Dette gjelder blant annet for mer
verdiavgift, arbeidsgiveravgift og enkelte særavgif
ter. I slike tilfeller er forfallstidspunktet for kravet 
som hovedregel knyttet opp mot tidspunktet for 
innlevering av oppgaven. 

En annen gruppe krav er de som først oppstår 
som følge av et vedtak truffet av skatte- eller avgifts
myndighetene. Eksempler på slike krav er de fleste 
skattekrav, arveavgift og enkelte særavgifter, for 
eksempel årsavgift for motorvogner. Tidspunktet 
for forfall for slike krav er fastsatt i lov eller for
skrift, enten til en fastsatt dato eller et visst antall 
dager eller uker fra skyldneren fikk melding om 
kravet. 

I tillegg til de ordinære betalingsfristene er det 
gitt regler om forfall for skatte- og avgiftskrav som 
oppstår senere, som følge av endring av den tidlige
re fastsettelsen eller beregningen. Endringen kan 
innebære en økning av skatte- eller avgiftsforplik
telsen slik at det skal innbetales et høyere beløp 
enn det som opprinnelig var fastsatt, eller en ned
settelse som innebærer at den skatte- eller avgifts
pliktige har krav på tilbakebetaling av skatt eller av
gift. I førstnevnte tilfelle forfaller kravet gjerne til 
betaling en viss tid etter at melding om økningen er 
sendt til den skatte- eller avgiftspliktige. For tilgo
debeløp er det bare for enkelte krav fastsatt et sær
skilt forfallstidspunkt. Er det ikke fastsatt et forfall
stidspunkt, forutsettes det at kravet skal utbetales 
så raskt som mulig. 

Tidspunktet for forfall har betydning i flere sam
menhenger ved at det er knyttet rettsvirkninger til 
om kravet er betalt innen forfallstidspunktet eller 
ikke. De fleste misligholdsvirkninger inntrer ved 
forfall. Typisk påløper forsinkelsesrenter normalt 
fra forfallstidspunktet. De fleste skatte- og avgifts
krav er særlig tvangsgrunnlag, og et vilkår for at 
tvangsinnfordring kan iverksettes er som hovedre
gel at kravet er forfalt til betaling, jf. tvangsfullbyr
delsesloven § 4–4. 

14.2.2 Høringsnotatets forslag 

Bestemmelsene om forfall for de krav som omfattes 
av forslaget til ny skattebetalingslov, var i hørings
utkastet samlet i kapittel 5 om forfall. For skattekra
vene innebærer dette en videreføring av den lov
struktur som følger av den gjeldende skattebeta
lingsloven. For de øvrige kravene innebærer forsla
get at bestemmelsene om forfall flyttes fra de res
pektive lover om kravets grunnlag til den nye skat
tebetalingsloven. 

Reglene om ordinært forfall for den enkelte 
kravstype var i høringsutkastet i hovedsak samlet i 
to underkapitler. Det første kapitlet inneholdt fem 
bestemmelser om forfall for de ulike skattekravene, 
samt trygdeavgift og arbeidsgiveravgift (§§ 5–1 til 
5–5). Det andre underkapitlet hadde fire bestem
melser om forfall for henholdsvis arveavgift, innen
landsk merverdiavgift, toll, merverdiavgift og sæ
ravgifter som oppstår ved innførsel, og innenland
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ske særavgifter (§§ 5–10 til 5–13). De enkelte for
fallsbestemmelsene i disse kapitlene var i utgangs
punktet utformet som selvstendige bestemmelser 
for det enkelte krav, men der forfallsregelen er den 
samme for flere forskjellige krav, var reglene sam
let i en felles bestemmelse. Dette gjaldt for eksem
pel reglene om forfall for forskuddstrekk, arbeids
giveravgift, lønnstrekk til Svalbard og artistskatt. 
Disse var samlet i høringsutkastet § 5–4 da forfall
stidspunktet for alle disse kravene samsvarer med 
tidspunktet for innlevering av oppgave over avgifts
plikten. Forfallstidspunktet for de egendeklarerte 
kravene, herunder de kravene som var omfattet av 
§ 5–4, fremgikk ikke direkte av høringsutkastet, 
men ved en henvisning til reglene om oppgavefrist 
for kravene. Det ble i høringsnotatet bare foreslått 
mindre materielle endringer i forfallsreglene i for-
hold til gjeldende rett. 

I tillegg inneholdt forfallskapitlet et underkapit
tel med generelle forfallsbestemmelser. Her var 
blant annet reglene om forfall av økninger i skatte
eller avgiftsplikten som følge av endringer plassert 
(§ 5–23). I tillegg hadde dette underkapitlet en be
stemmelse om forfall for tilleggsskatt, tilleggsavgift 
og tilleggstoll (§ 5–21) og en bestemmelse om be
talingsfristen for ansvarskrav (§5–22). Bestemmel
sen om forfall for tilgodebeløp var plassert i et eget 
underkapittel som § 5–30. 

Forfallskapitlet hadde i tillegg et underkapittel 
med overskriften «Forskjellige bestemmelser». 
Dette underkapitlet inneholdt fire bestemmelser, 
§§ 5–40 til 5–43, med regler om henholdsvis utsatt 
forfall når forfallstidspunktet utløper på en lørdag, 
søndag eller helligdag eller lovfestet høytidsdag, 
om skattetrekkskonto, om tilbakebetaling av renter 
og om departementets adgang til å gi utfyllende 
regler i forskrift. 

I forslaget som ble sendt på høring var også reg
lene om avregning plassert i et eget underkapittel i 
kapittel 5 om forfall. 

14.2.3 Høringsinstansenes merknader 

Skattedirektoratet er skeptisk til at reglene om for-
fall for egendeklarerte krav er foreslått flyttet fra 
den enkelte særlov som regulerer fastsettelsen av 
kravet, til en ny skattebetalingslov. Direktoratet ut-
taler blant annet: 

«Forfallsreglene som § 5–4 omhandler er etter 
vår oppfatning blitt mindre tilgjengelige. Forfall 
knyttes til oppgavefristen som fremgår av en 
rekke bestemmelser i andre lover. Skatteinnk

revingsloven viser derfor til en rekke lovbe
stemmelser og gir altså ikke konkret svar på 
hva som er forfallsdatoen. Den som søker svar 
er derfor henvist til å bla seg frem i den lov hvor 
oppgaveplikten er regulert. Vi ser det som lite 
brukervennlig at de næringsdrivende må for
holde seg til både skatteinnkrevingsloven, fol
ketrygdloven og ligningsloven for å finne en så 
sentral opplysning som forfallsdatoen for krave
ne. 

Direktoratet mener at forfallsbestemmelse
ne med fordel kan plasseres sammen med reg
lene for oppgaveplikten. Vi ser det som naturlig 
å plassere forfallsregelen sammen med bestem
melsen som etablerer kravet. En slik løsning vil 
medføre at de næringsdrivende slipper å forhol
de seg til flere lover for å fastlegge betaling for 
ett og samme krav.» 

Skattedirektoratet mener videre at antallet hen
visninger til andre lover gjør reglene i forfallskapit
let vanskelig tilgjengelig. Også Justisdepartementet, 
Bedriftsforbundet, Akademikerne, Skattebetalerfore
ningen og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
(YS) viser til reglene om forfall som eksempel på et 
kapittel med for mange henvisninger. 

Toll- og avgiftsdirektoratet uttaler blant annet: 

«I utgangspunktet mener vi at en innkrevings
lov bør gi anvisning på når kravene faktisk for-
faller. Dette er etter vår oppfatning en av de vik
tigste opplysningene bruker av loven har behov 
for. Det er, slik vi ser det, uproblematisk å inn
føre egne forfallsbestemmelser som ikke er 
knyttet til oppgavefristen ved henvisning til and
re regler. Dette kan enkelt gjøres ved å gjenta 
oppgavebestemmelsenes ordlyd i loven. 

Ved en slik presisering av forfallsbestem
melsene bør dette kapitlet gis tilsvarende struk
tur som foreslått under kapittel 4. Dette da det 
klart vil fremgå av den enkelte bestemmelse 
hvilken type krav som reguleres, og når forfall
stidspunktet er. 

(...) 
Dersom forfallstidspunktet fortsatt skal 

fremgå ved en henvisning til oppgavefristen bør 
det innarbeides konkrete henvisninger til opp
gavebestemmelsene også i §§ 5–10 til 5–13, slik 
at lovens detaljeringsgrad blir lik.» 

Enkelte høringsinstanser har også synspunkter 
på hvordan bestemmelsene for de ulike kravene er 
plassert i forhold til hverandre. Skattebetalerforenin
gen uttaler blant annet: 

«(D)et må foretas en ny gjennomgang av kapit
tel 5 for å få samlet bestemmelser som naturlig 
hører sammen.» 
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14.2.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Etter departementets oppfatning er det en klar for-
del at reglene om forfall for alle de krav som omfat
tes av loven, kan finnes i ett kapittel i loven. Depar
tementet foreslår derfor at alle forfallsreglene sam-
les og plasseres i lovutkastet kapittel 10. Som det 
fremgår i kapittel 11, foreslår departementet et eget 
kapittel for reglene om avregning, jf. lovutkastet ka
pittel 7. 

Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektora
tet uttaler at det er problematisk at forfallsbestem
melsene for egendeklarerte krav bare inneholder 
en henvisning til fristene for innlevering av oppga
ve over skatte- og avgiftsplikten. Skattedirektoratet 
mener at forfallsbestemmelsene med fordel kan 
plasseres sammen med reglene for oppgaveplikten, 
mens Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår at oppga
vefristene gjentas i den nye skattebetalingsloven. 

Departementet ser argumenter for begge disse 
løsningene, men er etter en helhetsvurdering kom-
met til at den løsningen som høringsutkastet byg
ger på er å foretrekke. Det innebærer at forfallsbe
stemmelsene også for slike krav plasseres i en ny 
skattebetalingslov, og at forfallsfristen angis ved en 
henvisning til fristen for innlevering av oppgave 
over avgiftsplikten, se for eksempel lovutkastet 
§ 10–10. Skattedirektoratets alternativ innebærer at 
en ny skattebetalingslov ikke vil inneholde en sam
let oversikt over forfallsreglene for de krav som om
fattes av loven. Ser man isolert på regelverket for 
det enkelte krav, vil en slik løsning være den beste. 
Departementet har imidlertid en videre tilnærming 
til lovstoffet og ønsker en samlet fremstilling av 
reglene om forfall for skatte- og avgiftskrav. Dette 
blant annet fordi reglene om forfall har nær sam
menheng med reglene om virkningen av at en be
talingsfrist ikke overholdes. Reglene om dette føl
ger av de etterfølgende kapitler i loven. 

Videre er departementet av den oppfatning at 
de som er oppgavepliktige, normalt vil være kjent 
med når oppgavene skal leveres. Det er naturlig at 
den skatte- eller avgiftspliktige orienterer seg om 
oppgavefristen før han orienterer seg om betalings
fristen. Skulle han velge å orientere seg om beta
lingsfristen først, går lite tapt ved at forfallsreglene 
viser til oppgavereglene, da disse også er viktig å 
kjenne til. Ved at forfallsreglene henviser til hvor 
oppgaveplikten og leveringsfristen er regulert, vil 
det være enkelt å finne fram til dette regelverket. 
Forslaget fra Toll- og avgiftsdirektoratet innebærer 
at regler om det samme (fristen for innlevering av 
oppgave) gis i to ulike lover. Dette vil øke volumet 
på lovstoffet betydelig uten at regelverket blir mer 
oversiktlig. 

En del høringsinstanser har på mer generelt 
grunnlag bemerket at reglene i forfallskapitlet er 
vanskelig tilgjengelig på grunn av de mange hen
visningene. Enkelte henvisninger er gjort for å vise 
hvor man kan finne regelverk som er relevant ved 
anvendelsen av bestemmelsen. Brukt i en slik sam
menheng mener departementet at henvisninger 
gjør regelverket lettere tilgjengelig og øker bruker
vennligheten. Henvisninger kan også være et mid-
del for å redusere mengden lovstoff ved at man slip
per å gjenta de samme reglene flere ganger. Antal
let henvisninger må likevel ikke være så omfatten
de at oversikten tapes. 

Departementet har gjennomgått reglene i for
fallskapitlet med sikte på å redusere antallet henvis
ninger. Det er også gjort andre endringer i dispone
ringen av lovstoffet for å bedre oversikten. I forhold 
til høringsutkastet er den innbyrdes rekkefølgen på 
paragrafene i kapitlet endret, og enkelte bestem
melser er splittet opp i flere paragrafer. Formålet 
med disse endringene er at det skal være enklere å 
orientere seg om forfallstidspunktet for det enkelte 
krav. 

Enkelte generelle bestemmelser er plassert inn
ledningsvis i forfallskapitlet. Dette gjelder for det 
første utkastet § 10–1, som fastslår at det foreligger 
en ubetinget betalingsplikt for skatte- og avgifts
krav. I høringsutkastet var denne bestemmelsen 
plassert i saksbehandlingskapitlet. Også reglene 
om proklama i dødsbo, som i høringsutkastet var 
plassert i samme kapittel som foreldelsesreglene, 
er nå plassert i utkastet § 10–3. Paragraf 10–2 om 
utsatt forfall når fristen faller på en lørdag, søndag 
eller helligdag eller lovfestet høytidsdag, og § 10–4, 
som gir departementet myndighet til i forskrift å 
fastsette nærmere regler til utfylling og gjennomfø
ring, var i høringsutkastet plassert i et avsluttende 
underkapittel med overskriften «Forskjellige be
stemmelser». Her var også reglene om skatte
trekkskonto plassert. Reglene om skattetrekkskon
to er nå inntatt i lovutkastet kapittel 5 om forskudd
strekk. 

Forfallsreglene i høringsutkastet § 5–4 ble av 
flere høringsinstanser trukket fram som et eksem
pel på en bestemmelse med mange henvisninger. 
Denne bestemmelsen er i forslaget som nå legges 
fram delt opp i flere bestemmelser, jf. lovutkastet 
§§ 10–10 til 10–12 og § 10–50. 

Forfallsreglene for forskuddsskatt og restskatt 
for personlige skattytere var i høringsutkastet plas
sert i en felles bestemmelse, jf. § 5–1. Tilsvarende 
var forfallsreglene for forskuddsskatt og restskatt 
for upersonlige skattytere inntatt i § 5–2. Departe
mentet har nå valgt å samle reglene om forfall for 
forskuddsskatt i en bestemmelse, jf. lovutkastet 
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§ 10–20, og reglene om forfall for restskatt i en an
nen bestemmelse, jf. utkastet § 10–21. 

14.3 Proklama i dødsbo 

14.3.1 Gjeldende rett 

Preklusjon av et krav innebærer at kravet faller bort 
som følge av at kreditor ikke har meldt kravet i for
bindelse med en offisiell, lovregulert kunngjøring 
(proklama). Bestemmelser om proklama er gitt i 
lov 21. februar 1930 om skifte kapittel 12. 

Skattebetalingsloven § 48a tredje ledd og mer
verdiavgiftsloven § 27 annet ledd tredje punktum 
slår imidlertid fast at skatte- og avgiftskrav etter dis-
se lovene ikke kan falle bort ved et slikt proklama. 

Skattebetalingsloven § 48a tredje ledd gjelder 
for skattekrav etter skattebetalingsloven. Det frem
går av skattebetalingsloven § 3 bokstav a at skatte
krav etter loven omfatter formues-, inntekts- og ton
nasjeskatt. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for 
krav på arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift. Det
te fremgår uttrykkelig av folketrygdloven § 24–4 
sjette ledd. Mer usikkert kan det være om det sam-
me gjelder for krav på artistskatt, petroleumsskatt 
og skatt til Svalbard. Bestemmelsen om preklusjon 
i bo sto tidligere i skatteloven av 1911 § 32 femte 
ledd og gjaldt da kun for «skattekrav efter nærværen
de lov». I forbindelse med vedtakelse av skatteloven 
av 1999 ble bestemmelsen flyttet til skattebetalings
loven. Det var ikke tilsiktet noen realitetsendringer 
med den nye skatteloven, men mye kan tale for at 
overflyttingen likevel har medført en realitetsen
dring da artistskatteloven § 12 annet ledd, petrole
umsskatteloven § 7 nr. 7 og svalbardskatteloven 
§ 5–1 første ledd alle henviser til skattebetalingslo
ven. Det var ingen tilsvarende henvisning fra disse 
lovene til skatteloven § 32. 

Etter merverdiavgiftsloven § 27 annet ledd tred
je punktum er proklama som utstedes i bo, også 
uten virkning for krav på merverdiavgift. 

Det finnes ikke særskilte bestemmelser om pre
klusivt proklama i arveavgiftsloven, særavgiftslov
givningen eller tollovgivningen. Dette innebærer at 
krav etter disse lovene kan falle bort ved proklama. 

14.3.2 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet foreslo departementet en generell 
bestemmelse om at proklama som utstedes i døds
bo etter skifteloven kapittel 12, er uten innflytelse 
på skatte- og avgiftskrav. Forslaget medfører at ar
vingene ved bobehandling må undersøke om avdø

de hadde skatte- og avgiftsforpliktelser, selv om det 
utstedes proklama. Bestemmelsen begrunnes blant 
annet med at antallet skyldnere gjør det krevende 
for innkrevingsmyndighetene å følge med i Norsk 
Lysingsblad for hele landet. Siden den eneste be
stemmelsen av praktisk betydning i denne sam
menheng er proklama som utstedes i dødsbo etter 
skifteloven kapittel 12, foreslo departementet å ut
trykkelig begrense bestemmelsen til dette. 

Departementet ga uttrykk for at både hensynet 
bak dagens regler i skatte- og avgiftslovgivningen 
om preklusivt proklama og hensynet til et oversikt
lig regelverk taler for at bestemmelsen bør gjelde 
for alle krav omfattet av skattebetalingsloven. 

14.3.3 Høringsinstansenes merknader 

Kommunenes Sentralforbund (KS) uttaler at skatte
trekk og arbeidsgivers trekkansvar ikke omfattes 
av unntaket fra proklama i skattebetalingsloven 
§ 48a. KS mener videre at utkastets ordlyd bør en
dres, slik at det fremgår av lovteksten at bestem
melsen gjelder skatte- og avgiftskrav «etter loven 
her». 

Justisdepartementet støtter ikke forslaget om å 
utvide unntaket fra proklamaets preklusive virk
ning i dødsbo til også å omfatte arveavgift, særav
gifter og toll, og uttaler: 

«Bestemmelsene om preklusivt proklama i 
dødsbo er gitt av hensyn til at arvingene skal ha 
mulighet til å skaffe seg oversikt over de gjelds
forpliktelser som påhvilte arvelateren før de 
eventuelt overtar ansvaret for forpliktelsene. 
Overtagelse av ansvaret for arvelaterens forplik
telser er et vilkår for at boet skal kunne overtas 
til privat skifte. Retten til å utstede proklama 
gjelder for øvrig også ved uskifte og offentlig 
skifte. 

Når det gjelder de skattekravene som det i 
dag er gjort unntak for, vil arvingene kunne 
skaffe seg rede på dem ved å henvende seg til 
ligningskontoret. Inntektsskattekrav vil regel
messig forekomme i alle dødsboer, og kan av
klares ved at boet forhåndslignes. Det vil ikke 
være like enkelt for arvingene å selv ta rede på 
tollforpliktelser og andre særavgifter som på
hvilte arvelateren. Slike avgiftsforpliktelser vil 
bare forekomme sporadisk, og de fleste arvin
ger vil neppe komme på tanken å undersøke om 
det påhvilte arvelateren toll eller særavgifter. Vi 
mener derfor at hensynet til et oversiktlig regel
verk ikke kan begrunne å unnta disse kravene 
fra virkningen av et preklusivt proklama.» 
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14.3.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Ingen av høringsinstansene har hatt innvendinger 
mot å videreføre gjeldende regler om at proklama 
som utstedes i dødsbo, er uten innflytelse på skatte
og avgiftskrav omfattet av skattebetalingsloven, 
herunder arbeidsgiveravgift og trygdeavgift, og 
merverdiavgiftsloven. Justisdepartementet er imid
lertid imot forslaget om at proklama som utstedes i 
dødsbo, ikke skal ha innflytelse på krav på toll og 
særavgifter, og anfører at det kan være vanskelig å 
få en oversikt over arvelaterens toll- og avgiftsfor
pliktelser. 

Finansdepartementet er ikke enig i at det vil væ
re vanskelig for arvingene å skaffe seg en oversikt 
over arvelaterens toll- og avgiftsforpliktelser. For 
motorvognavgifter er de årlige avgiftene betinget 
av at arvelater har hatt en motorvogn. For andre 
særavgifter er avgiftsplikten som regel knyttet til 
næringsvirksomhet innenfor spesifikke bransjer. 
Normalt vil det være en kjent sak at arvelater har 
drevet avgiftspliktig næringsvirksomhet eller om 
arvelater nylig har vært eier av en motorvogn. For 
toll og andre innførselsavgifter, er det kun i helt 
spesielle tilfeller at arvingene ikke vil være klar 
over mulige krav, da andre enn næringsdrivende 
må betale toll og innførselsavgifter før varene utle
veres. 

Finansdepartementet finner det ikke urimelig at 
det også når det gjelder krav på toll og særavgifter, 
må foretas undersøkelser for å fremskaffe informa
sjon om eventuelle krav. Departementet foreslår 
derfor at forslaget i høringsnotatet videreføres i 
skattebetalingsloven, jf. lovutkastet § 10–3. 

Departementet ser ikke behov for å presisere i 
loven at bestemmelsen om preklusjon i § 10–3 gjel
der skatte- og avgiftskrav «etter loven her». Det føl
ger allerede av definisjonen av skatte- og avgifts
krav i lovutkastet § 1–1 at § 10–3 bare vil gjelde 
krav som omfattes av skattebetalingsloven. En slik 
presisering er derfor overflødig. Departementet vil 
påpeke at arbeidsgivers forskuddstrekk også vil 
omfattes av lovens definisjon av skatte- og avgifts
krav. For ansvarskrav etter lovens kapittel 16 er det 
i utkastet § 16–1 annet ledd bestemt at skattebeta
lingslovens regler gjelder tilsvarende så langt de 
passer. Proklamaregelen vil derfor også komme til 
anvendelse for ansvarskrav. 

14.4 Forskuddstrekk og 
arbeidsgiveravgift 

14.4.1	 Gjeldende rett 

14.4.1.1 Forskuddstrekk 

Reglene om forfall for forskuddstrekk følger av 
skattebetalingsloven § 12. Etter § 12 nr. 1 første 
punktum skal arbeidsgiver sende oppgjør for for
skuddstrekket de to foregående månedene 15. ja
nuar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 
15. november.

Samtidig med betalingen skal arbeidsgiver sen-
de oppgave over fordelingen av forskuddstrekket. 
Med hjemmel i § 12 nr. 1 annet ledd annet punktum 
kan Skattedirektoratet kreve at oppgaven leveres 
før forfall. Etter § 7 nr. 1 i forskrift 22. desember 
1998 nr. 1263 om arbeidsgivers regnskapsføring og 
oppgjør for skattetrekk mv. (oppgjørsforskriften), 
skal oppgaven fra arbeidsgiver leveres 15. januar, 8. 
mars, 8. mai, 8. juli, 8. september og 8. november. 
Selskap som nevnt i skattebetalingsloven § 5A om
fattes ikke av oppgjørsforskriften, og skal derfor le
vere oppgave etter hovedregelen i § 12 nr. 1. 

Med hjemmel i skattebetalingsloven § 12 nr. 1 
fjerde ledd er det i oppgjørsforskriften gitt enkelte 
unntak fra disse forfallsreglene. Dette gjelder ar
beidsgivere som bare har lønnsutbetalinger som ik
ke gjelder næringsvirksomhet eller utleie av hus. 
Etter forskriften § 13 nr. 2 kan oppgjør skje 15. ja
nuar for hele det foregående året når trekkbeløpet 
ikke overstiger 30 000 kroner. Gjelder lønnsutbeta
lingen pass av barn som ikke er fylt 12 år, i barnets 
hjem, er beløpsgrensen 60 000 kroner. Videre kan 
private arbeidsgivere med lønnsutbetalinger som 
nevnt i folketrygdloven § 23–2 syvende ledd, og vel
dedige og allmennyttige institusjoner eller organi
sasjoner som nevnt i folketrygdloven § 23–2 åtten
de ledd, velge om oppgjør skal foretas etter de ordi
nære reglene eller første virkedag etter den enkelte 
lønnsutbetaling, jf. oppgjørsforskriften § 13 nr. 3. 

Arbeidsgivere som foretar betaling etter § 13 
nr. 2 i oppgjørsforskriften, er fritatt for plikten til å 
levere terminoppgave for de terminer det ikke skal 
foretas betaling, jf. oppgjørsforskriften § 7 nr. 4. Fo
retas betaling etter forskriften § 13 nr. 3, skal det le
veres egen oppgjørsblankett første virkedag etter 
den enkelte lønnsutbetaling, jf. § 13 nr. 3 bokstav 
b), jf. § 7 nr. 5. 

Skatteoppkreveren kan gi en arbeidsgiver som 
har forsømt sine plikter etter skattebetalingsloven 
vesentlig, pålegg om skjerpet oppgjør for for
skuddstrekket, jf. skattebetalingsloven § 12 nr. 2 
annet punktum. Nærmere regler er gitt i oppgjørs
forskriften § 14. Forfallstidspunktet fastsettes i sli
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ke tilfeller av skatteoppkreveren i pålegget som 
sendes skyldneren. 

14.4.1.2 Arbeidsgiveravgift 

Arbeidsgivere skal av eget tiltak beregne arbeidsgi
veravgift for hver oppgjørsperiode og gi oppgave 
over beregningen til vedkommende skatteoppkre
ver, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (fol
ketrygdloven) § 24–3 første ledd. Dette skal skje 
hver 15. januar, 8. mars, 8. mai, 8. juli, 8. september 
og 8. november, jf. § 5 nr. 2 i forskrift 2. desember 
1997 nr. 1385 om beregning og oppgjør m.v. av ar
beidsgiveravgift til folketrygden. 

Arbeidsgiveravgift fastsatt på grunnlag av slik 
oppgave skal betales til skatteoppkreveren til de ti-
dene som er fastsatt i skattebetalingsloven § 12 nr. 
1, jf. folketrygdloven § 24–3 første ledd. Forskriften 
gjør enkelte unntak fra disse forfallsdatoene. 

14.4.1.3 Lønnstrekk av inntekt på Svalbard 

I henhold til lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt 
til Svalbard (svalbardskatteloven) § 3–2 skal skatt 
av lønn, pensjoner og annen ytelse som nevnt i 
skatteloven § 12–2 bokstavene a, b og c beregnes 
med en prosentvis fastsatt del av ytelsenes brutto
verdi. 

Svalbardskatteloven § 5–2 pålegger arbeidsgi
ver å gjøre fradrag i lønn, pensjoner og andre ytel
ser for skatt etter § 3–2 ved utbetaling. Arbeidsgi
ver skal innbetale lønnstrekk til skatteoppkreveren 
for Svalbard (skattefogdkontoret i Troms) i halvår
lige terminer. Terminene begynner 1. januar og 1. 
juli. Lønnstrekk skal betales senest 30 dager etter 
terminens slutt. 

14.4.1.4 Artistskatt 

Lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar 
til utenlandske artister m.v. (artistskatteloven) gjel
der beregning og oppgjør av skatt på bruttoinntek
ter til utenlandsk artist eller foretak i forbindelse 
med aktivitet utøvet av artisten i riket, på norsk re
gistrert fartøy eller på norsk kontinentalsokkel, jf. 
lovens § 1. 

Den som utbetaler bruttoinntekten, skal av eget 
tiltak sørge for at forskuddstrekk foretas og innbe
tales, jf. artistskatteloven § 7. Forskuddstrekket 
skal gjennomføres når inntekten utbetales eller på 
det tidspunkt det oppstår adgang for artisten til å få 
godtgjørelsen utbetalt, jf. forskrift 17. desember 
1997 nr. 1400 til utfylling og gjennomføring av reg
lene i lov om skatt på honorar til utenlandske artis
ter mv. § 4–3. Oppgave over foretatt trekk skal etter 

forskriftens § 4–1 tredje ledd sendes skatteoppkre
veren i Stavanger senest første virkedag etter at 
trekket er foretatt. Den trekkpliktige skal innbetale 
forskuddstrekket til innkrevingsmyndigheten in
nen 7 dager etter at trekket er foretatt, jf. artistskat
teloven § 9 annet ledd. 

14.4.2 Høringsnotatets forslag 

I høringsutkastet ble hovedregelen i skattebeta
lingsloven § 12 nr. 1 om forfallstidspunktet for ar
beidsgivers oppgjør for forskuddstrekket, foreslått 
videreført i § 5–4 første ledd. Departementet la opp 
til at forfall for egendeklarerte krav skulle utformes 
likelydende og samsvare med fristen for innleve
ring av oppgave. Videre foreslo departementet at 
betalingsfristen skulle samsvare med oppgavefris
ten, og at dette skulle fremgå ved en henvisning til 
reglene om oppgavefrist. Regelen i § 7 nr. 1 i opp
gjørsforskriften, som innebærer et avvik mellom 
betalingsfristen og oppgavefristen, ble ikke fore
slått videreført. 

Ordningen med særskilt forfallsfrist for arbeids
givere som ikke har plikt til å levere oppgave, jf. 
§ 13 nr. 2 i oppgjørsforskriften, ble foreslått videre
ført i § 5–4 annet ledd. Skattebetalingsloven § 12 nr. 
1 fjerde ledd som gir departementet adgang til å fra
vike reglene om oppgjør, ble foreslått videreført i 
§ 5–4 tredje ledd. 

Høringsutkastet § 5–4 regulerte også forfalls
fristen for lønnstrekk av skatt til Svalbard og artist
skatt. I høringsnotatet ble det foreslått en ny be
stemmelse i Svalbardskatteloven som innebærer at 
arbeidsgivere på Svalbard får plikt til å levere opp
gave for hver termin 30 dager etter terminens ut
løp, dvs. 30. juli i inntektsåret og 30. januar i året et
ter inntektsåret. Forfallstidspunktet for lønnstrekk 
av skatt til Svalbard ble foreslått utformet slik at 
den korresponderer med tidspunktet for innleve
ring av oppgave over lønnstrekket. 

I høringsnotatet foreslo departementet å endre 
oppgavefristen for artistskatt. I stedet for at oppga
ve skal innleveres senest første virkedag etter at 
trekket er foretatt, jf. § 4–1 tredje ledd i forskrift 17. 
desember 1997 nr. 1400 til utfylling og gjennomfø
ring av reglene i lov om skatt på honorar til uten
landske artister mv., ble det foreslått inntatt en ny 
bestemmelse i artistskatteloven § 9 annet ledd om 
at fristen for innlevering av oppgave skal være syv 
dager etter at trekket er foretatt. Forfallsbestem
melsen for artistskatt som fulgte av § 5–4 var utfor
met slik at fristen samsvarer med tidspunktet for 
innlevering av oppgaven. 



73 2004–2005	 Ot.prp. nr. 83 
Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

14.4.3	 Høringsinstansenes merknader 

Som nevnt ovenfor mener Justisdepartementet, Han
dels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon 
(HSH), Akademikerne og Skattedirektoratet at hø
ringsutkastet § 5–4 er vanskelig tilgjengelig på 
grunn av henvisningsteknikken. 

14.4.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet er enig med høringsinstansene i at 
høringsutkastet § 5–4 er vanskelig tilgjengelig ved 
at bestemmelsen inneholder forfallsregler for ulike 
skatte- og avgiftskrav. Reglene om forskuddstrekk 
og arbeidsgiveravgift er to viktige kravstyper av be
tydning for alle arbeidsgivere. Forfallsreglene for 
lønnstrekk av inntekt på Svalbard, artistskatt og ut
leggstrekk, som i høringsnotatet var behandlet i 
samme bestemmelse, er av mindre betydning for 
de fleste arbeidsgivere. I lovutkastet er derfor sist
nevnte kravstyper flyttet til egne bestemmelser. 
Forfallsreglene for disse kravene fremgår av §§ 10– 
11, 10–12 og 10–50. Når det gjelder reglene om 
lønnstrekk av inntekt til Svalbard og artistskatt, er 
det materielle innholdet i lovutkastet i samsvar med 
forslaget i høringsnotatet. Departementet viser til 
merknadene til de enkelte bestemmelsene. 

Forfallstidspunktet for forskuddstrekk og ar
beidsgiveravgift foreslås regulert i samme bestem
melse, jf. lovutkastet § 10–10. Departementet fore
slår som i høringsnotatet at forfallstidspunktet sam
svarer med tidspunktet for innlevering av oppgave 
over skatte- og avgiftsplikten. I praksis leverer ar
beidsgiver én oppgave som omfatter både oversikt 
over forskuddstrekket og arbeidsgiveravgiften. 
Dette åpner etter departementets mening for at 
reglene om forfall for de to kravstypene behandles i 
samme bestemmelse. Fristen for innlevering av 
oppgave over forskuddstrekket følger av lovutkas
tet § 5–11, mens fristen for innlevering av oppgave 
over beregningen av arbeidsgiveravgift følger av 
folketrygdloven § 24–3 ved en henvisning til regle
ne som gjelder for forskuddstrekket, jf. forslag til 
nytt første ledd i folketrygdloven § 24–3. 

14.5	 Forskuddsskatt og restskatt 

14.5.1 Gjeldende rett 

14.5.1.1 Forskuddsskatt 

Skattepliktige som skal betale skatten på forskudd, 
men som har formue eller inntekt som det ikke blir 
foretatt forskuddstrekk i, skal betale forskudds

skatt, jf. skattebetalingsloven § 13. Forskuddsskat
ten forfaller i fire like store terminer 15. mars, 15. 
mai, 15. september og 15. november i inntektsåret, 
jf. skattebetalingsloven § 20 nr. 1 første punktum. 
Er skatten under 1 000 kroner, forfaller den i sin 
helhet til betaling 15. mai, jf. § 20 nr. 1 annet punk-
tum. 

For å unngå at kravet forfaller før den skatte
pliktige er underrettet om kravet, er det gitt enkelte 
særregler. Etter skattebetalingsloven § 20 nr. 2 
første punktum kan innbetaling ikke kreves før det 
er gått tre uker fra den dag da melding om for
skuddsskatten ble sendt den skattepliktige, jf. § 20 
nr. 3. 

Forskuddsskatt som blir skrevet ut så sent at en 
eller flere av de fastsatte forfallsterminer er passert, 
forfaller til betaling med like store beløp ved hver 
av de gjenstående terminer, jf. § 20 nr. 2 annet 
punktum. Er forskuddsskatten i slike tilfeller under 
1 000 kroner og forfallsfristen etter § 20 nr. 1 annet 
punktum (15. mai) passert, forfaller den til betaling 
15. september, jf. skattebetalingsloven § 20 nr. 2 
tredje punktum. Forskuddsskatt som blir skrevet 
ut så sent at forfallstidspunktet for siste termin er 
passert, forfaller til betaling 3 uker etter at melding 
om forskuddsskatten er sendt den skattepliktige. 

Skattebetalingsloven § 20 nr. 4 regulerer frem
skutt forfall for de gjenstående terminer når en ter
min ikke blir betalt ved forfall. I slike tilfeller anses 
de gjenstående terminer forfalt til betaling samtidig 
med den misligholdte terminen. 

Etter § 20 nr. 5 kan skatteoppkreveren fastsette 
forfallsterminene for forskuddsskatt når den skatte
pliktiges inntekt fordeler seg på en særlig ujevn 
måte over inntektsåret. 

I § 20 nr. 1 annet ledd er Stortinget gitt fullmakt 
til å gi særlige regler om differensiering av termine
ne for forskuddsskatt i løpet av inntektsåret. Stor
tinget kan også overlate til departementet å gi slike 
regler. 

Med hjemmel i skattebetalingsloven er det i for
skrift 11. mars 1957 nr. 9837 om forfall ved endring 
av forskuddsskatt gitt nærmere regler om forfall 
mv. når en allerede utskrevet forskuddsskatt en
dres, jf. skattebetalingsloven § 18 nr. 2. Forhøyel
sen skal fordeles på de ulike terminene på samme 
måte som om forskuddet var utskrevet på ordinær 
måte, jf. forskriften § 2. Nedsettes forskuddsskat
ten, skal det nedsatte beløpet fordeles forholdsmes
sig på terminene, jf. forskriften § 3. 

14.5.1.2 Forhåndsskatt 

Skattepliktige som etter skattebetalingsloven § 2 er 
fritatt for å betale forskudd på skatt (forskudd
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strekk og forskuddsskatt), skal betale skatten i lø
pet av året etter inntektsåret etter reglene i skatte
betalingsloven § 27 nr. 2 til 12, jf. § 27 nr. 1. Dette 
gjelder blant annet aksjeselskaper, allmennaksje
selskaper, boligselskaper, ulike boer samt stat, 
kommune og fylkeskommune. Skatten betales som 
forhåndsskatt etter § 27 nr. 2 og resterende skatt et
ter § 27 nr. 5. 

Forhåndsskatten skal betales i to terminer 15. 
februar og 15. april i året etter inntektsåret. I skatte
betalingsloven § 27 nr. 10 annet ledd er det gitt en 
særregel for å unngå at kravet forfaller før den skat
tepliktige er underrettet om kravet. Etter denne re
gelen forfaller forhåndsskatten til betaling tidligst 
tre uker fra den dag melding om skatten ble sendt 
den skattepliktige. 

Med hjemmel i skattebetalingsloven § 27 nr. 12 
er det i forskrift 26. februar 1975 nr. 9872 om forfall 
ved endring i forhåndsskatt gitt særlige regler om 
forfall når den utskrevne forhåndsskatten endres. 
Forhøyelser forfaller i utgangspunktet til betaling 
etter de ordinære reglene, jf. forskriften § 2 nr. 1 
første punktum. Er melding om forhøyelsen sendt 
senere enn tre uker før forfall for første termin (15. 
februar), forfaller forhøyelsen samtidig med forfall 
for siste termin (15. april). Sendes melding senere 
enn 24. mars i året etter inntektsåret, dvs. senere 
enn tre uker før forfall for siste termin, forfaller for
høyelsen tre uker etter at melding er sendt. Etter 
forskriften § 3 skal nedsettelse av forhåndsskatten 
fordeles mellom terminene. Hvis første termin av 
forhåndsskatten ikke blir betalt ved forfall, anses 
også annen termin forfalt til betaling, jf. § 27 nr. 10 
tredje ledd. 

14.5.1.3 Restskatt 

Reglene om forfall for restskatt følger av skattebeta
lingsloven § 23. Restskatten forfaller til betaling tre 
uker etter at utlegging av skattelisten er kunngjort, 
likevel tidligst 20. august i ligningsåret, jf. § 23 nr. 3 
første punktum. Er restskatten minst 1 000 kroner, 
forfaller den til betaling i to like store terminer, jf. 
§ 23 nr. 3 annet punktum. Første termin forfaller 
som etter første punktum, mens annen termin for-
faller fem uker senere. Skattebetalingsloven § 23 
nr. 4 regulerer fremskutt forfall når første termin 
ikke blir betalt ved forfall. I slike tilfeller anses an
nen termin forfalt til betaling samtidig med første 
termin. 

14.5.1.4 Resterende skatt 

Reglene om forfall for resterende skatt følger av 
skattebetalingsloven § 27. Resterende skatt forfal

ler til betaling tre uker etter at utlegging av skatte
listen er kunngjort, jf. § 27 nr. 6. 

Endres utlignet skatt etter bestemmelsene i lig
ningsloven kapittel 9, skal resterende skatt bereg
nes på nytt, jf. § 27 nr. 10 fjerde ledd. Blir skatten 
forhøyet, forfaller forhøyelsen til betaling tre uker 
etter at melding er sendt den skattepliktige. 

Er den utskrevne forhåndsskatten, med tillegg 
av eventuelt tilleggsforskudd, høyere enn den utlig
nede skatten, frafalles den overskytende delen. 
Den delen av det frafalte beløpet som er betalt, skal 
tilbakebetales, jf. § 27 nr. 8. 

14.5.2 Høringsnotatets forslag 

Departementet foreslo i høringsnotatet å endre be
grepene forskuddsskatt og forhåndsskatt til for
skuddsskatt for henholdsvis personlige og uper
sonlige skattytere. Begrepene restskatt og reste
rende skatt ble foreslått endret til restskatt for hen
holdsvis personlige og upersonlige skattytere. For
fallsreglene for forskuddsskatt og restskatt for hen
holdsvis personlige og upersonlige skattytere var i 
høringsutkastet plassert i §§ 5–1 og 5–2. 

I høringsnotatet var de enkelte forfallsreglene i 
det vesentlige utformet i samsvar med gjeldende 
rett. Forfallstidspunktet for forskuddsskatt for per
sonlige skattytere (§ 5–1 første ledd første punk-
tum) videreførte skattebetalingsloven § 20 nr. 1 
første ledd første punktum. Beløpsgrensen i skatte
betalingsloven § 20 nr. 1 første ledd annet punktum 
ble i høringsnotatet foreslått økt fra 1 000 kroner til 
2 000 kroner. Formålet med en slik beløpsgrense 
er å unngå at beløpet som skal betales per termin, 
blir for lavt. Beløpsgrensen har vært uendret siden 
inntektsåret 1995. Grensen bør etter departemen
tets oppfatning ikke settes for høyt da dette kan 
medføre betalingsproblemer for skyldneren på for
fallstidspunktet. Departementet la til grunn at den 
foreslåtte økningen ikke vil gi slike utslag. 

Høringsutkastet § 5–1 første ledd tredje punk-
tum videreførte skattebetalingsloven § 20 nr. 2 førs
te punktum om at betaling ikke kan kreves før det 
er gått tre uker fra den dag da melding om for
skuddsskatten ble sendt den skattepliktige. Skatte
betalingsloven § 20 nr. 2 annet og tredje punktum 
og § 20 nr. 3, som regulerer utskriving av for
skuddsskatt når utskriving skjer så sent at en eller 
flere av de fastsatte forfallstidspunktene er passert, 
ble foreslått videreført i § 5–1 første ledd fjerde, 
femte og sjette punktum. Beløpsgrensen i skattebe
talingsloven § 20 nr. 2 første ledd femte punktum 
ble foreslått justert på samme måte som beløps
grensen i § 20 nr. 1 første ledd annet punktum. 

Skattebetalingsloven § 20 nr. 5 om at skatteopp
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kreveren kan fastsette forfallsterminene når inntek
ten fordeler seg på en ujevn måte, ble foreslått vide
reført i § 5–1 annet ledd første punktum. 

Etter høringsutkastet § 5–1 annet ledd annet 
punktum kan skatteoppkreveren også fastsette for
fallsterminene for enkelte typer skattytere som får 
utskrevet forskuddsskatt av inntekt som normalt er 
gjenstand for forskuddstrekk. Den foreslåtte be
stemmelsen er ny og har sin bakgrunn i en pro
blemstilling for skattytere som er bosatt i Norge, 
men som har sin inntekt fra arbeidsgivere i Finland 
eller Sverige og derfor betaler forskuddsskatt. Det
te er de såkalte grensegjengerne, som det gjelder 
særlige regler for i henhold til skatteavtale mellom 
de nordiske landene. En nærmere redegjørelse for 
hvem som er å anse som grensegjenger er gitt i 
Lignings-ABC 2003 side 508 flg. Som en konse
kvens av at disse skattyterne betaler forskudds
skatt, skal de etter de gjeldende regler betale en 
halvpart av skatten innen 15. mai i inntektsåret. 

For dem som mottar månedlige lønnsutbetalin
ger, kan betalingsreglene for forskuddsskatt gi 
uheldige utslag. Dette gjelder særlig dem som får 
utbetalt månedslønnen etter den femtende i måne
den. Slike skattytere vil bare ha mottatt fire tolvte
deler av forventet årsinntekt fram til forfall for and
re termin av forskuddsskatten. Etter annen termin 
skal halvparten av skatten være betalt. Det vil si at 
en forholdsvis høy andel av skatten skal være betalt 
uten at skattyter har mottatt en tilsvarende høy an-
del av inntekten. For de som mottar lønn innen den 
femtende i måneden antas dagens betalingsregler 
ikke å volde særlige problemer. På grunn av ord
ningen med at det ikke skal foretas forskuddstrekk 
i juni og halvt forskuddstrekk i desember, vil også 
de som betaler skatten gjennom forskuddstrekket, 
ha betalt ca. en halvpart (5/10.5 = 47,6 prosent) av 
forventet skatt for året etter lønnsutbetalingen i 
mai, dvs. etter å ha mottatt fem tolvtedeler av for
ventet inntekt for året. Det vil derfor være tilstrek
kelig å utsette forfallet for annen termin til utgan
gen av måneden slik at fem tolvtedeler av forventet 
inntekt for året er utbetalt før halvparten av skatten 
skal være betalt. Det samme gjør seg i noen grad 
gjeldende for siste termin, da hele skatten skal be-
tales, mens bare ti tolvtedeler av inntekten er mot
tatt. Departementet foreslo i høringsnotatet at skat
teoppkreveren gis adgang til å utsette forfallstids
punktet i begge disse tilfellene. 

Høringsutkastet § 5–1 tredje ledd videreførte 
skattebetalingsloven § 23 nr. 3 og 4 uten materielle 
endringer. Bestemmelsen regulerer forfall for rest
skatt som oppstår ved avregningen. 

Skattebetalingsloven § 20 nr. 4 om fremskutt 

forfall ved betalingsmislighold ble foreslått videre
ført i høringsutkastet § 5–1 fjerde ledd. 

Forfall av forskuddsskatt for upersonlige skatt
ytere var i høringsutkastet plassert i § 5–2 første 
ledd og videreførte reglene i skattebetalingsloven 
§ 27 nr. 2. 

Høringsutkastet § 5–2 annet ledd om at reste
rende skatt som oppstår ved avregningen forfaller 
til betaling tre uker etter at utlegg av skattelisten er 
kunngjort, videreførte skattebetalingsloven § 27 nr. 
6. 

14.5.3 Høringsinstansenes merknader 

Justisdepartementet uttaler blant annet: 

«Vi vil foreslå at det vurderes å gå bort fra rege
len om at treukersfristen for restskattens forfall 
regnes fra det tidspunkt utlegging av skattelis
ten er kunngjort. Det virker mer hensiktsmes
sig at fristen løper fra det tidspunktet melding 
om ligningen er sendt skatteyteren. Det vil væ
re ved mottak av meldingen om ligningen at 
skattyteren vil bli gjort kjent med hvor stort 
restskattekravet er. De færreste skatteytere vil 
vel selv regne ut sine restskattekrav ved å un
dersøke ligningsopplysningene som blir kunn
gjort i skattelistene. Generelt vil vi reise spørs
mål om det er naturlig å knytte virkninger i for-
hold til den enkelte skattyter til utleggingen av 
skattelistene, eller om man bør benytte anled
ningen til i stedet å knytte virkningene til under
retningen av skattyteren, jf. f.eks. ligningsloven 
§ 9–2 fjerde ledd.» 

Kommunenes Sentralforbund (KS) uttaler blant 
annet: 

«KS har ikke bemerkninger til at minstebeløpet 
for samlet forfall av forskottsskatt i en termin 
justeres. Det erkjennes at denne type bestem
melser knyttet opp til en bestemt kroneverdi på 
et gitt tidspunkt bør justeres med ujevne mel
lomrom. 

KS savner imidlertid en mer prinsipiell til
nærming til grunnlaget for den foreslåtte juste
ring, herunder grunnlaget for gjeldende beløps
grense, nominell endring i pengeverdien og hva 
justert beløp ville ha vært i et slikt perspektiv, 
erfaringer med dagens beløpsgrense mht inn
fordring med mer Det burde også ha vært drøf
tet om denne type bestemmelser (særordninger 
for små beløp) mest hensiktsmessig hører 
hjemme i forskrift.» 

Skattedirektoratet uttaler blant annet: 

«Direktoratet støtter forslaget om å heve belø
pet som utskrives og betales som forskudds



76 Ot.prp. nr. 83	 2004–2005 
Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

skatt på én termin fra kr 1000 til kr 2000. Videre 
støtter vi forslaget om at skatteoppkreverne kan 
fastsette forfallterminene for grensegjengerne.» 

Skattebetalerforeningen uttaler blant annet: 

«[Vi er] av den oppfatning at utkastets § 5–1 har 
fått en uheldig utforming idet bestemmelsen 
knytter begrepet restskatt kun opp mot utskri
ving av forskuddsskatt, i motsetning til hva som 
gjelder etter dagens bestemmelse § 22. I de 
gjeldende bestemmelser, § 22 og § 23, frem
kommer det klart at restskatt er resultatet etter 
at det er tatt hensyn til forskuddstrekk, for
skuddsskatt og eventuelt tilleggsforskudd. Vi 
mener dette må videreføres i ny skatteinnkrev
ningslov. 

Vi ville se det som hensiktsmessig om be
stemmelsen om restskatt i § 5–1 og § 5–50 ble 
samlet, og at det fremkom av overskriften til ka
pittel 5 at kapittelet også gjelder avregning. Vi 
mener derfor at det må foretas en ny gjennom
gang av kapittel 5 for å få samlet bestemmelser 
som naturlig hører sammen. 

Vi støtter forslaget om at beløpsgrenser kan 
fastsettes nærmere i forskrifts form. På denne 
måten kan beløpsgrensene lettere justeres i takt 
med inflasjonen.» 

14.5.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

I departementets forslag er høringsutkastet §§ 5–1 
og 5–2 flyttet til to nye paragrafer med en annen 
inndeling. Lovforslaget § 10–20 har regler om for-
fall for forskuddsskatt, og § 10–21 har regler om 
forfall for restskatt. Hver av paragrafene omhandler 
forfall for både personlige og upersonlige skattyte
re. Dette er etter departementets oppfatning en 
mer logisk inndeling, og det blir enklere å finne 
fram til reglene for restskatt i en egen paragraf. De
partementet antar at denne endringen delvis ivare
tar de merknadene som Skattebetalerforeningen 
hadde til plassering av forfallsbestemmelsen for 
restskatt. 

Justisdepartementet foreslår at treukersfristen 
skal starte fra melding om ligningen er sendt skatt
yter i stedet for fra utlegging av skattelisten er 
kunngjort. Departementet er enig i at det kan være 
mer naturlig å knytte forfallstidspunktet opp mot 
tidspunktet for når melding om ligningen er sendt 
skattyterne. Ved å knytte forfallstidspunktet opp til 
utlegg av skattelistene oppnår man imidlertid at 
skattytere i samme kommune får samme forfall
stidspunkt. Skal fristen ta utgangspunkt i når mel
ding er sendt, vil skattytere i samme kommune 
kunne få ulike betalingsfrister dersom det skjer en 
feil ved utsendelsen. En omlegging slik Justisde

partementet foreslår, vil derfor kreve en gjennom
gang av rutinene for utsending av meldingene. Ved 
en slik gjennomgang vil det også være naturlig å 
vurdere de andre bestemmelsene som også knytter 
fristberegningen opp mot utlegg av skattelistene. 
En slik utredning ligger utenfor det som er naturlig 
i denne sammenhengen, men departementet vil 
ved en fremtidig gjennomgang av disse reglene 
vurdere dette nærmere. 

Forfallsreglene for forskuddsskatt og restskatt i 
lovutkastet er innholdsmessig i samsvar med for
slaget som ble sendt på høring. Departementet vi
ser til utkastet §§ 10–20 og 10–21. 

14.6	 Innenlands merverdiavgift og 
arveavgift 

14.6.1	 Gjeldende rett 

14.6.1.1 Innenlands merverdiavgift 

Etter merverdiavgiftsloven § 29 skal den avgifts
pliktige sende fylkesskattekontoret en oppgave 
som blant annet inneholder en tallmessig oversikt 
over virksomhetens samlede omsetning og uttak 
samt en avregning av utgående og inngående av
gift. Slike oppgaver skal i utgangspunktet gis ter
minvis. Hver termin omfatter to kalendermåneder, 
slik at første termin er januar og februar, annen ter
min mars og april osv., jf. merverdiavgiftsloven § 30 
første punktum. Avgiftsmyndigheten kan gjøre 
unntak fra hovedregelen om tomåneders terminer i 
særlige tilfeller, jf. merverdiavgiftsloven § 30 annet 
og tredje ledd, både ved å fastsette lengre og kor
tere terminer. 

Oppgaven må være kommet fram til avgifts
myndigheten innen en måned og 10 dager etter ut
løpet av hver termin eller fra tidspunktet for virk
somhetens opphør, jf. merverdiavgiftsloven § 33. 
Oppgave som sendes i posten, anses for å være 
kommet fram i rett tid hvis den er poststemplet in
nen utløpet av fristen. 

Næringsdrivende i jordbruk med binæringer, 
skogbruk og fiske skal som hovedregel levere års
oppgave, jf. merverdiavgiftsloven §§ 31 og 40. Års
oppgaven skal sendes avgiftsmyndigheten innen 
tre måneder og 10 dager etter kalenderårets utløp, 
det vil si 10. april. 

Ifølge merverdiavgiftsloven § 34 første ledd for-
faller avgiften til betaling ved utløpet av oppgave
fristen etter §§ 31, 33 og 40. For jordbruks-, skog
bruks- og fiskerinæringen følger dette av § 31 førs
te ledd annet punktum og § 40 første ledd første 
punktum. 
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14.6.1.2 Arveavgift 

Etter arveavgiftsloven § 20 første ledd forfaller ar
veavgift til betaling 12 måneder etter at rådigheten 
over midlene ble ervervet når midlene utlegges ved 
privat skifte av dødsbo. Når midlene skiftes av skif
teretten, forfaller avgiften straks midlene ble erver
vet. I andre tilfeller forfaller avgiften tre måneder 
etter at midlene ble ervervet. 

Når avgiftsplikt for gaver først kan fastslås ved 
giverens død, forfaller avgiften til betaling tre må
neder etter dødsfallet, jf. arveavgiftsloven § 20 an-
net ledd. Tar gavemottakeren også arv etter give
ren, forfaller avgift av slik gave samtidig med avgift 
av arven. 

Hvis en arveavgiftssak ikke er tilstrekkelig opp
lyst til at endelig avgiftsfastsettelse kan foretas in
nen det forfallstidspunktet som følger av loven, kan 
avgiftsmyndigheten enten foreta en foreløpig be
regning eller utsette avgiftsfastsettelsen, jf. arveav
giftsloven § 20 tredje ledd. Avgiftsbeløpet kan, med 
unntak av når midlene skiftes av skifteretten, ikke 
kreves innbetalt tidligere enn en måned etter at fo
reløpig eller endelig avgiftsfastsettelse er meddelt 
den avgiftspliktige. 

Etter arveavgiftsloven § 21 forfaller arveavgift 
av kapitalverdien av en inntektsnytelse i alminnelig
het til betaling etter reglene i § 20 første ledd. Over
stiger avgiftsbeløpet halvparten av det inntektsny
telsen utgjør for ett år, kan den avgiftspliktige kreve 
henstand med det overskytende beløpet, slik at det 
hvert år betales avdrag med halvparten av inntekts
nytelsens årlige beløp inntil avgiften er betalt. Reg
lene i § 20 tredje ledd får tilsvarende anvendelse. 
Misligholdes en termin, kan resten av avgiften kre
ves betalt straks. Mulige uforfalte terminer av avgif
ten bortfaller når inntektsnytelsen opphører. 

14.6.2	 Høringsnotatets forslag 

14.6.2.1 Innenlands merverdiavgift 

Høringsutkastet § 5–11 regulerte forfallstidspunk
tet for merverdiavgift. Tidspunktet var, som etter 
gjeldende rett, foreslått å samsvare med fristene for 
innlevering av oppgaver etter merverdiavgiftsloven. 

14.6.2.2 Arveavgift 

Høringsutkastet § 5–10 om forfallstidspunktet for 
arveavgift hadde som siktemål å videreføre forfalls
reglene i arveavgiftsloven §§ 20 og 21. Det ble ikke 
foreslått noen materielle endringer i reglene, men 
arveavgiftsloven § 21 første punktum ble ikke fore
slått videreført. Departementet viste til at bestem
melsen i praksis anses overflødig, jf. NOU 2000:8 
Arveavgift side 308 annen spalte. 

Bestemmelsen i arveavgiftsloven § 20 tredje 
ledd første punktum ble foreslått tatt inn som ny 
§ 19 B i arveavgiftsloven. Bestemmelsen regulerer 
forhold rundt fastsettelsen, og ikke forfall. Arveav
giftsloven § 20 tredje ledd annet punktum ble fore
slått videreført i høringsutkastet § 5–10 siste ledd. 

14.6.3	 Høringsinstansenes merknader 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) uttaler føl
gende om forslaget til forfallsbestemmelse for in
nenlands merverdiavgift: 

«Vi foreslår at «oppgave over avgiftsplikten» er
stattes med «oppgave over omsetning» siden 
det er terminologien i merverdiavgiftsloven, jf. 
merverdiavgiftsloven kapittel VIII. 

Vi registrerer at § 5–11 ikke har noen hen
visning til merverdiavgiftslovens bestemmelser 
om oppgavefrist. Dette i motsetning til utkastets 
§ 5–4 første ledd som har slik henvisning for de 
skatter og avgifter som er nevnt der.» 

14.6.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Som i forslaget som ble sendt på høring, er forfalls
reglene for merverdiavgift og arveavgift plassert i 
egne bestemmelser, jf. lovutkastet §§ 10–30 og 10– 
31. Bestemmelsene har byttet rekkefølge i forhold
til høringsutkastet og er plassert sammen i et eget 
underkapittel. 

Departementet foreslår ingen materielle endrin-
ger i forhold til høringsutkastet. Departementet er 
imidlertid enig i merknadene fra NHO, og uttryk
ket omsetningsoppgave er derfor benyttet i utkas
tet § 10–30 istedenfor uttrykket oppgave. Det er og
så vist til bestemmelsene i merverdiavgiftsloven 
om oppgavefrister. 

14.7	 Innenlands særavgifter, toll og 
merverdiavgift og særavgifter 
som oppstår ved innførsel 

14.7.1	 Gjeldende rett 

14.7.1.1 Innenlands særavgifter 

Særavgifter med hjemmel i særavgiftsloven 

For særavgifter som reguleres av lov 19. mai 1933 
nr. 11 om særavgifter, forfaller avgiften til betaling 
samtidig med oppgavefristen, jf. § 6–3 første ledd i 
forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgif
ter. 
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Særavgifter med hjemmel i motorkjøretøy- og 
båtavgiftsloven 

Motorvognavgiftene reguleres av lov 19. juni 1959 
nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og 
båter og omfatter følgende avgifter: 
–	 Årsavgiften som forfaller til betaling 15. mars, jf. 

forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for 
motorvogn § 2. Forhåndsbetalt årsavgift skal 
betales før registrering, jf. forskriften § 3. 

–	 Vektårsavgiften som forfaller to ganger årlig. 
Forfallstidspunktet bestemmes av tollregion 
Oslo og Akershus, jf. § 2 i forskrift 29. juni 2000 
nr. 688 om vektårsavgift. 

–	 Engangsavgiften for ikke registrerte virksom
heter som skal betales før registrering finner 
sted, jf. § 1–4 første ledd annet punktum i for
skrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift 
på motorvogner. 

–	 Engangsavgift for registrerte virksomheter som 
for en måned skal betales innen den 18. i påføl
gende måned, jf. § 7–6 i forskrift 19. mars 2001 
nr. 268 om engangsavgift på motorvogner. 

–	 Oppbyggingsavgift som skal betales før motor
vognen tas i bruk, jf. § 6–1 første ledd i forskrift 
19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på mo-
torvogner. 

–	 Omregistreringsavgift som skal betales før kjø
retøyet omregistreres og kjøretillatelse blir gitt, 
jf. § 3 første ledd i forskrift 2. juli 1986 nr 1430 
om omregistreringsavgift. 

Toll samt merverdiavgift og særavgifter som 
oppstår ved innførsel 

Det følger av tolltariffens innledende bestemmelser 
§ 2 nr. 1 at toll i utgangspunktet skal betales ved 
innførsel. Tollekspederingen er basert på selvde
klareringsprinsippet. Dette innebærer at importø
ren skal deklarere de innførte varene overfor toll
og avgiftsetaten ved en edi-overføring til toll- og av
giftsetatens datasystem TVINN, eller ved utfylling 
av et såkalt enhetsdokument. Benyttes enhetsdo
kumentet, blir opplysningene registrert inn i 
TVINN-systemet av etaten. Betaling av toll skal 
skje kontant og før varene blir frigitt her i landet. 
Næringsdrivende kan imidlertid etter søknad inn
rømmes tollkreditt, jf. forskrift 15. desember 1967 
nr. 8962 til tolloven (tollovforskriften) punkt 5.5. 
Det er også etablert en dagsoppgjørsordning for 
speditører som forestår fortolling på vegne av and
re. 

Også merverdiavgift som oppstår ved innførsel, 
jf. merverdiavgiftsloven § 62, skal som hovedregel 
betales før varene frigis. Tollkredittordningen og 

dagsoppgjørsordningen for speditører omfatter og
så innførselsmerverdiavgift. 

Særavgifter som påløper ved innførsel av av
giftspliktige varer, skal betales etter de samme reg
ler som for toll, se for eksempel særavgiftsforskrif
ten § 2–6. Avgiftene skal i utgangspunktet betales 
før varene frigis. Tollkredittordningen og dagsopp
gjørsordningen for speditører omfatter også særav
gifter som oppstår ved innførsel. 

14.7.2 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet foreslo departementet en bestem
melse om forfall for innenlands særavgifter og en 
bestemmelse om forfall for toll samt merverdiavgift 
og særavgifter som oppstår ved innførsel, jf. hø
ringsutkastet §§ 5–12 og 5–13. Bestemmelsene var 
plassert i samme underkapittel som reglene om for-
fall for innenlands merverdiavgift og arveavgift. 

Etter høringsutkastet § 5–13 første ledd forfal
ler innenlands særavgifter til betaling samtidig med 
at avgiftsplikten oppstår. Det var i bokstavene a–c 
gjort unntak for årsavgift, vektårsavgift og engangs
avgift for registrerte virksomheter. Bokstav a fast
satte forfallstidspunktet for årsavgift til 15. mars i 
samsvar med gjeldende rett. 

For vektårsavgiften var det i § 5–13 første ledd 
bokstav b foreslått to faste forfallstidspunkter, hen
holdsvis 20. februar og 20. august. Etter gjeldende 
rett forfaller kravet til betaling to ganger i året «in
nen den frist som bestemmes av tollregionen», jf. § 2 i 
forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgiften. 
Departementet uttalte i høringsnotatet at forfall
stidspunktet bør fremgå av loven. Ved den nærme
re fastsettelsen av dato for forfall la departementet 
vekt på Toll- og avgiftsdirektoratets opplysninger 
om at praktiske forhold rundt beregning og utskri
ving av vektårsavgift gjør at første forfall ikke bør 
være før den 20. februar. Etter innføringen av vekt
årsavgiften har første forfall normalt vært før dette 
tidspunktet. Forfallsfristen for annen termin bør 
være 6 måneder senere, det vil si 20. august. 

14.7.3 Høringsinstansenes merknader 

Toll- og avgiftsdirektoratet uttaler følgende om for
slaget til forfallsbestemmelser: 

«Forfall av toll og avgifter som oppstår ved inn
førselen dekkes av lovutkastets § 5–12. Toll og 
avgifter på varer, som etter tolltariffens innle
dende bestemmelser (tib) § 14 er gitt midlerti
dig tollfritak, forfaller først ved brudd på gjenut
førselsfristen etter tib § 15. Krav på toll og avgif
ter ved brudd på gjenutførselsfristen oppstår så
ledes ikke ved selve innførselen.» 
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14.7.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet har i lovutkastet §§ 10–40 og 10–41 
videreført forslaget i høringsutkastet §§ 5–12 og 5– 
13, men valgt motsatt rekkefølge på paragrafene. 
På bakgrunn av høringsuttalelsen fra Toll- og av
giftsdirektoratet er imidlertid forskriftshjemmelen i 
§ 10–41 tredje ledd foreslått utvidet til å omfatte ad-
gang til å gi nærmere regler om forfall for krav hvor 
det er gitt midlertidig toll- og avgiftsfritak. 

14.8	 Andre krav 

14.8.1	 Utleggstrekk 

14.8.1.1 Påleggstrekk 

Betaling av påleggstrekk nedlagt av skatteoppkre
veren i medhold av skattebetalingsloven følger reg
lene for arbeidsgivers oppgjør for forskuddstrekk, 
jf. skattebetalingsloven § 33 nr. 3. Dette er nærme
re regulert i § 15 i forskrift 22. desember 1998 nr. 
1263 om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør 
for skattetrekk mv. (oppgjørsforskriften). 

Når skattefogdkontoret nedlegger påleggstrekk 
i medhold av skattebetalingsloven, skjer betaling 
etter reglene om utleggstrekk i tvangsfullbyrdel
sesloven. Tvangsfullbyrdelsesloven § 7–21, jf. § 7– 
22, har nærmere regler om gjennomføring av ut
leggstrekk. 

14.8.1.2 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet foreslo departementet at den nye 
skattebetalingsloven, på tilsvarende måte som 
tvangsfullbyrdelsesloven, skal bruke begrepet ut
leggstrekk også for trekk foretatt av skatteoppkre
verne og skattefogdkontorene med hjemmel i skat
tebetalingsloven. Se nærmere om dette i punkt 
18.4.4.2. 

En bestemmelse om utleggstrekk nedlagt av 
skatteoppkreveren var inntatt i høringsutkastet 
§ 5–4, sammen med reglene om forfall for for
skuddstrekk. Bestemmelsen fastslo at utleggstrek
ket forfaller til betaling samtidig med at det skal 
innleveres oppgave over trekket. Reglene om opp
gaveplikt fremgikk av høringsutkastet § 8–4, som 
slo fast at reglene om oppgave over forskuddstrek
ket gjelder tilsvarende for utleggstrekk. 

Forfall for utleggstrekk pålagt av skattefogden 
var regulert i høringsutkastet § 5–20. Den ordnin
gen som gjelder for skatteoppkreveren – at utlegg
strekket følger reglene om forskuddstrekket – ble 
ikke ansett hensiktsmessig for skattefogdkontoret. 

Departementet pekte særlig på at en slik ordning 
vil være upraktisk fordi trekk pålagt av skattefog
den skal avsettes på egen konto (skattetrekkskon
to). Det er mer naturlig at utleggstrekk pålagt av 
skattefogden følger reglene i tvangsfullbyrdelseslo
ven. Departementet la til grunn at det ikke er nød
vendig med en egen regulering i skattebetalingslo
ven for skattefogdkontorene ved siden av reglene i 
tvangsfullbyrdelsesloven. 

14.8.1.3 Høringsinstansenes merknader 

Bedriftsforbundet, Akademikerne, Skattebetalerfore
ningen, Kommunenes Sentralforbund (KS) og Yrke
sorganisasjonenes Sentralforbund (YS) mener alle at 
utkastet til forfallsbestemmelse for utleggstrekk er 
vanskelig tilgjengelig. 

Justisdepartementet viser til uttalelsen i hørings
notatet om at utleggstrekk forfaller til betaling etter 
reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 7–22, og utta
ler: 

«Tvangsfullbyrdelsesloven § 7–22 har ikke bare 
regler om på hvilket tidspunkt den trekkpliktige 
skal utbetale trukket beløp. Dette er regulert i 
§ 7–22 første ledd, mens det i annet og tredje 
ledd er regler om den trekkpliktiges underret
ningsplikt overfor namsmyndigheten og ansvar 
for trukne beløp. Henvisningen bør derfor gjø
res mer presis. Er det meningen at alle reglene i 
§ 7–22 skal gjelde, bør det stå i skatteinnkre
vingsloven § 5–20 at «tvangsfullbyrdelsesloven 
§ 7–22 gjelder tilsvarende».» 

14.8.1.4 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet er enig med de av høringsinstanse
ne som har anført at lovforslaget på dette punktet 
var vanskelig tilgjengelig, særlig fordi reglene for 
skatteoppkreveren og skattefogdkontoret var plas
sert på to ulike steder i loven, henholdsvis i hø
ringsutkastet §§ 5–4 og 5–20. Departementet har 
derfor valgt en annen lovteknisk løsning i forslaget 
som nå legges fram. 

Forfallsreglene for utleggstrekk pålagt av skat
teoppkreveren og skattefogdkontoret følger av ut
kastet § 14–5 annet ledd. Det følger av bestemmel
sen at alle reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 7– 
22 skal gjelde for utleggstrekk pålagt av skattefogd
kontoret. For øvrig er det redegjort for det nærme
re innholdet i § 14–5 annet ledd i punkt 18.4.4.4 og 
merknaden til bestemmelsen. Departementet har 
valgt å innta en bestemmelse i forfallskapitlet som 
viser hvor reglene om forfall for utleggstrekk er 
plassert, jf. lovutkastet § 10–50. Dette er gjort fordi 
forfallskapitlet, etter departementets vurdering, bør 
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inneholde regler om forfall for alle krav som omfat
tes av loven, eventuelt ved en henvisning til hvor 
forfallsreglene er å finne. 

14.8.2	 Andre skatte- og avgiftskrav etter 
ligningsloven 

14.8.2.1 Gjeldende rett 

Krav etter ligningsloven §§ 10–6 til 10–8 

Den som ikke etterkommer plikten til å gi oppgave 
eller opplysning eller adgang til kontrollundersø
kelse mv. etter ligningsloven kapittel 6, kan etter 
ligningsloven § 10–6 ilegges en daglig løpende 
tvangsmulkt. Tvangsmulkten forfaller til betaling 
tre uker etter at krav om betaling er sendt den opp
lysningspliktige, jf. skattebetalingsloven § 28 nr. 2. 

Oppdragsgiver som ikke har oppfylt sin opplys
ningsplikt etter ligningsloven § 6–10 nr. 1 til 3, kan 
pålegges ansvar for forfalt men ikke innbetalt skatt, 
arbeidsgiveravgift eller forskuddstrekk når det må 
antas at den manglende betalingen skyldes at opp
lysningen ikke ble gitt i rett tid, jf. ligningsloven 
§ 10–7. Ansvarsbeløpet forfaller til betaling tre uker 
etter at melding om fastsetting er sendt oppdrags
giveren, jf. skattebetalingsloven § 28 nr. 2. 

Gebyr som ilegges ved for sent eller ikke innle
verte oppgaver etter ligningsloven § 10–8, forfaller 
til betaling tre uker etter at melding om vedtaket er 
sendt den oppgavepliktige, jf. skattebetalingsloven 
§ 28 nr. 2. 

Forhåndsligning 

Det skal foretas forhåndsligning for skattytere som 
skal flytte til utlandet, for bo som sluttes og for sel
skap og andre skattepliktige innretninger som opp
løses, jf. ligningsloven § 4–7 nr. 9 og 10. Forhånd
sligning er nærmere regulert i ligningsloven § 8– 
10. Skatt som fastsettes ved forhåndsligningen for-
faller til betaling tre uker etter at melding om skat-
tens størrelse er sendt den skattepliktige, jf. skatte
betalingsloven § 28 nr. 1. 

Summarisk fellesoppgjør 

Summarisk fellesoppgjør er hjemlet i ligningsloven 
§ 9–5 nr. 8 og i forskrift 20. november 1997 nr. 1181 
om summarisk fellesoppgjør for krav på skatt og ar
beidsgiveravgift til folketrygden. Summarisk felles
oppgjør innebærer at dersom det avdekkes feil ved 
arbeidsgivers oppgjør for forskuddstrekket og ar
beidsgiveravgiften, gjennomføres endringen uten 
at ligningen for den enkelte skattyter endres. Etter 
forskriften § 11 nr. 2 forfaller slike krav til betaling 

3 uker etter at skatteoppkreveren har sendt ar
beidsgiveren betalingsvarsel med angitt forfallsda
to. 

14.8.2.2 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet foreslo departementet en felles be
stemmelse i § 5–5 om forfall for krav etter lignings
loven §§ 10–6 til 10–8, skatt fastsatt ved forhåndslig
ning og krav fastsatt i medhold av ligningsloven 
§ 9–5 nr. 8 (summarisk fellesoppgjør). Etter forsla
get forfaller slike krav til betaling tre uker etter at 
melding om vedtaket er sendt. I høringsutkastet 
var bestemmelsen plassert i underkapitlet som re
gulerte forfall for skatter, trygdeavgift og arbeidsgi
veravgift. 

14.8.2.3 Høringsinstansenes merknader 

Ingen av høringsinstansene har kommet med 
merknader til utformingen av bestemmelsen i hø
ringsutkastet § 5–5. 

14.8.2.4 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet foreslår i lovutkastet § 10–51 bok
stavene a–e regler om forfall for disse kravene til
svarende høringsutkastet § 5–5. Som følge av omre
digeringen av forfallskapitlet er bestemmelsen plas
sert i underkapitlet «Andre krav». Bestemmelsen 
om forfall for tilleggsskatt, tilleggsavgift og tillegg
stoll var i høringsutkastet plassert i ett av de andre 
underkapitlene. Betalingsfristen er imidlertid den 
samme for slike krav, tre uker fra melding om ved
taket er sendt, og departementet foreslår derfor å 
slå sammen de to bestemmelsene i en felles be
stemmelse, jf. også omtalen nedenfor. 

14.8.3	 Tilleggsskatt, tilleggsavgift og 
tilleggstoll 

14.8.3.1 Gjeldende rett 

Reglene om tilleggsskatt, tilleggsavgift og tillegg
stoll følger av henholdsvis ligningsloven kapittel 10, 
merverdiavgiftsloven § 73, arveavgiftsloven § 44, 
særavgiftsloven § 4 første ledd og tolloven § 69. 

Etter merverdiavgiftsloven § 34 annet ledd for-
faller tilleggsavgift til betaling senest den 10. dag et
ter utløpet av den måned da melding om vedtaket 
er postlagt. Det er ikke gitt egne forfallsregler for 
de øvrige kravene, det vil si tilleggsskatt, tilleggsav
gift og tilleggstoll. I praksis fastsettes forfallstids
punktet i vedtaket som fastsetter kravet. 
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14.8.3.2 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet foreslo departementet å regulere 
forfallstidspunktet for tilleggsskatt, tilleggsavgift og 
tilleggstoll i en egen bestemmelse, jf. høringsutkas
tet § 5–21. Forfall for slike krav ble foreslått satt til 
tre uker etter at melding om vedtaket er sendt. 

14.8.3.3 Høringsinstansenes merknader 

Ingen av høringsinstansene har kommet med 
merknader til høringsutkastet § 5–21. 

14.8.3.4 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet foreslår i lovutkastet § 10–51 bok
stav f en regel om forfall for krav på tilleggsskatt, til
leggsavgift og tilleggstoll. Forfallstidspunktet fore
slås, som i høringsnotatet, satt til tre uker etter at 
melding om vedtaket er sendt. Departementet har 
valgt å plassere disse reglene sammen med forfalls
reglene for enkelte andre skatte- og avgiftskrav 
med samme forfallstidspunkt, jf. punkt 14.8.2.4 
ovenfor. 

14.8.4 Ansvarskrav 

14.8.4.1 Gjeldende rett 

Arbeidsgiver er ansvarlig for manglende trekk der
som oppgjør for forskuddstrekk og påleggstrekk 
ikke skjer etter reglene i skattebetalingsloven og 
forskrifter gitt i medhold av denne, jf. skattebeta
lingsloven § 49. Skatteoppkreveren vil treffe beslut
ning om å gjøre ansvarskravet gjeldende når for
skuddstrekk ikke er gjennomført og betalt på riktig 
måte. Det er ikke egne forfallsregler for slike an
svarskrav, som anses forfalt på det tidspunktet for
skuddstrekket og påleggstrekket skulle vært gjen
nomført og betalt etter de ordinære reglene. Ansva
ret gjøres gjeldende ved at skatteoppkreveren sen
der melding om kravet til den ansvarlige. Meldin
gen inneholder som regel også et varsel om at der
som kravet ikke betales innen 14 dager, vil tvangs
innfordring kunne iverksettes. Betalingsfristen 
samsvarer med fristen som følger av tvangsfullbyr
delsesloven § 4–18. 

Ansvar etter de øvrige bestemmelsene i lovut
kastet kapittel 16 følger de samme forfallsreglene 
som forskuddstrekk og påleggstrekk. 

14.8.4.2 Høringsnotatets forslag 

Betalingsfristen for ansvarskrav fulgte av hørings
utkastet § 5–22. Bestemmelsen videreførte skatte
betalingsloven § 49, men slik at det løper en tre 

ukers betalingsfrist. Forslaget innebar en utvidelse 
av dagens ordning der tvangsinnfordring kan iverk
settes etter 14 dager, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 
§ 4–18. Fristen ble foreslått forlenget for å samord
ne betalingsfristen for ansvarskrav med fristen for 
andre krav som fastsettes ved vedtak. 

14.8.4.3 Høringsinstansenes merknader 

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skat
teinnfordring (NKK), Kommunenes Sentralforbund 
(KS) og Skattedirektoratet mener det er uheldig 
dersom betalingsfristen i høringsutkastet § 5–22 
kommer i tillegg til fristen i tvangsfullbyrdelseslo
ven § 4–18. 

Om forholdet til tvangsfullbyrdelseslovens reg
ler om tvangskraft uttaler Skattedirektoratet følgen
de: 

«Samtidig åpner bestemmelsen for ulike svar på 
når kravet er tvangskraftig, jf tvangsfullbyrdel
sesloven § 4–4. Denne bestemmelsen knytter 
tvangskraften til at kravene må være forfalt. For 
ansvarskrav forfaller kravet ved opprinnelig for-
fall og det naturlige ville derfor være at kravet 
var tvangskraftig på dette tidspunkt. Teksten i 
høringsnotatet tyder imidlertid på at departe
mentet mener utløpet av treukersfristen skal 
legges til grunn. Det skapes derfor tvil om hvil
ket tidspunkt som skal legges til grunn for 
tvangsinnfordring, opprinnelig forfall eller utlø
pet av tre ukers fristen. Dersom betalingsfristen 
legges til grunn, vil det normalt ikke kunne hol
des en utleggsforretning før tidligst fem uker et
ter at kravet ble gjort gjeldende. 

Etter dagens regelverk kan utleggsforret
ning holdes samme dag som ansvaret gjøres 
gjeldende dersom det er fare for at utleggsfor
retningen vil bli vanskeliggjort ved å varsle. Et
ter den nye regelen vil det i slike tilfeller ikke 
være mulig å ta utlegg før tre ukers fristen er 
ute.» 

KS uttaler blant annet: 

«I forslag til § 5–22 er det gitt en helt generell 
bestemmelse om betalingsfrist for ansvarsbeløp 
etter kap. 12 (nå sktbtl § 37), som fastsetter for-
fall til 3 uker etter at kravet er gjort gjeldende 
overfor den ansvarlige. KS har ikke merknader 
til departementets forslag når det gjelder forfall 
for de mer subsidiære ansvarskravene i forsla
get til § 12–1- § 12–5. 

Når det gjelder arbeidsgivers/trekkansvarli-
ges ansvar finner imidlertid KS forslag til ny for
fallsbestemmelse i § 5–22 problematisk.» 

Skattedirektoratet uttaler følgende om rekkevid
den av bestemmelsen: 
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«I denne sammenheng vil vi bemerke at solida
ransvarbestemmelsen som i dag står i skattebe
talingsloven § 3 annet ledd er foreslått tatt inn i 
ligningsloven i en ny § 11–1 nr. 2. Vi ser ikke at 
forslaget gir noen særlig regel om forfall for so
lidaransvar etter sistnevnte bestemmelse. Skat
teinnkrevingsloven § 5–22 bør eventuelt gis an
vendelse for solidaransvar etter ligningsloven 
§ 11–1 nr. 2.» 

14.8.4.4 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet foreslår at betalingsfristen for an
svarskrav etter lovutkastet kapittel 16 reguleres i 
lovutkastet § 10–52. På bakgrunn av merknadene i 
høringsrunden foreslår departementet at fristen en
dres fra tre uker etter at melding om kravet er 
sendt til to uker etter at slik melding er sendt. Fris
ten vil da samsvare med fristen i tvangsfullbyrdel
sesloven § 4–18. Betalingsfristen for ansvarskrav 
var ikke ment å komme i tillegg til fristen i tvangs
fullbyrdelsesloven § 4–18 slik mange av høringsin
stansene har lagt til grunn. De kravene som danner 
grunnlaget for ansvarskravene, vil være forfalt etter 
de alminnelige forfallsbestemmelsene. Dette vil og
så gjelde i forhold til den som er ansvarlig etter reg
lene i kapittel 16. I utkastet § 10–52 fremgår dette 
ved en henvisning til varslingsregelen i tvangsfull
byrdelsesloven § 4–18. 

Med disse endringene legger departementet til 
grunn at forslaget i de fleste tilfeller ikke vil inne
bære endring av betalingsfristen for ansvarskrav i 
forhold til gjeldende rett. Departementet mener li
kevel at det i de fleste tilfeller vil være rimelig at an
svarskrav ikke er gjenstand for tvangsfullbyrdelse 
før det er gått to uker fra melding om kravet er 
sendt. Dette innebærer at selv om varsel etter 
tvangsfullbyrdelsesloven § 4–18 kan unnlates etter 
§ 4–18 annet ledd, bør tvangsfullbyrdelse ikke fore
tas før betalingsfristen på to uker er utløpt. Formelt 
vil kravet likevel ha tvangskraft etter tvangsfullbyr
delsesloven § 4–4 fordi kravet vil være forfalt, jf. 
omtalen ovenfor. 

Departementet ser at det kan reises spørsmål 
om hensiktsmessigheten av å regulere betalings
fristen for ansvarskrav særskilt i skattebetalingslo
ven når bestemmelsen ikke innebærer noe annet 
enn det som følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 4– 
18, det vil si at skyldneren skal varsles og gis en 14 
dagers frist for betaling før tvangsinnfordring kan 

iverksettes. Departementet mener imidlertid at det 
vil være klargjørende at kapittel 10 om forfall har 
forfallsregler for alle krav som omfattes av loven. 

Skattedirektoratet uttaler at det bør komme kla
rere fram at forslaget til frist for betaling av an
svarskrav også omfatter tilfeller som regulert i skat
tebetalingsloven § 3 annet ledd (lovutkastet § 4–1 
annet ledd). Departementet er ikke enig i dette. 
Lovutkastets § 4–1 innebærer at både oppdragsgi
ver og oppdragstaker pålegges de pliktene som på
hviler arbeidsgiver i lovens kapittel 4 og 5. Ved 
eventuell manglende oppfyllelse av pliktene fra en 
av dem som er pålagt plikt etter § 4–1 annet ledd, 
kan ansvar gjøres gjeldende direkte etter § 16–20. 
Det er da unødvendig å presisere nærmere i § 10– 
52 at fristen også gjelder i slike tilfeller. 

14.8.5	 Skatte- og avgiftskrav ved vedtak om 
endring 

14.8.5.1 Gjeldende rett 

Når skatte- og avgiftskravet ikke er blitt korrekt 
ved den ordinære fastsettingen, vil skatte- og av
giftsmyndighetene på et senere tidspunkt treffe et 
nytt vedtak hvor korrekt skatte- og avgiftsplikt fast
settes. Slike vedtak har ikke en ensartet benevning, 
men felles for slike vedtak er at det skjer en en
dring av skatte- og avgiftsplikten. Departementet 
har valgt å omtale slike vedtak som endringsved
tak. For egendeklarerte krav kan årsaken være at 
den avgiftspliktige ikke har sendt inn oppgave eller 
at oppgaven er uriktig eller mangelfull. For andre 
krav, for eksempel skattekrav hvor fastsettingen or
dinært skjer ved vedtak av ligningsmyndighetene, 
kan årsaken til det etterfølgende endringsvedtaket 
være at skattyter har gitt uriktige eller mangelfulle 
opplysninger i selvangivelsen. 

Det er ikke gitt egne forfallsregler for krav på 
toll, merverdiavgift og særavgifter som oppstår ved 
inn- og utførsel, og innenlandske særavgifter. Det 
er imidlertid praksis for at det i endringsvedtaket 
som sendes den skatte- eller avgiftspliktige, settes 
en betalingsfrist. Fristen settes ofte til tre uker etter 
at vedtaket er truffet eller melding om vedtaket er 
sendt den skatte- eller avgiftspliktige. Ofte vil ved
takstidspunktet samsvare med tidspunktet for når 
meldingen sendes den skatte- eller avgiftspliktige. 

I tabell 14.1 er det gitt en skjematisk oversikt 
over betalingsfristene for krav som oppstår som føl
ge av endringsvedtak. 



83 2004–2005 Ot.prp. nr. 83 
Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

Tabell 14.1 

Krav Gjeldende forfallsregel 

Merverdiavgift fastsatt med hjemmel i mvl. kap. XIII «10 dager etter utløpet av den måned melding 
og XIV, jf. mvl. § 34 annet ledd. om vedtaket postlegges» 

Restskatt og resterende skatt med hjemmel i sktbtl. «forfaller (...) 3 uker etter at melding er sendt 
§ 25 nr. 1 og sktbtl. § 27 nr. 10. fjerde ledd den skattepliktige» 

Skatt fastsatt med hjemmel i lignl. § 8–10, jf. sktbtl. «forfaller (...) 3 uker etter at krav om betaling 
§ 28 nr. 1. er sendt den skattepliktige» 

Krav etter lignl. §§ 10-6, 10–7 og 10–8, jf. sktbtl. § 28 «forfaller (...) 3 uker etter (...)» melding om 
nr. 2. skattens størrelse er sendt den skattepliktige. 

Økning av petroleumsskatt som følge av 
endringsvedtak, med hjemmel 7 nr. 1 i forskrift 
5.9.1980 om utskriving, betaling og avregning av 
terminskatt m.v. 

«Forhøyelse forfaller 3 uker etter at melding 
om den nye avregning er sendt den 
skattepliktige.» 

Arbeidsgiveravgift fastsatt med hjemmel i ftrl. § 24–4 Kravet forfaller til betaling tre uker etter at 
tredje ledd, jf. ftrl. § 24–4 fjerde ledd melding om fastsetting er sent til 

arbeidsgiveren. 

Artistskatt fastsatt med hjemmel i artistskatteloven § 8 Ingen fast frist. Sentralskattekontoret har 
fjerde ledd, jf. artistskatteloven § 9 tredje ledd. hjemmel til å fastsette forfallstidspunktet. 

Økning av toll og merverdiavgift og særavgifter ved I vedtaket settes en betalingsfrist, i praksis lik 
innførsel og innenlandske særavgifter som følge av klagefristen i forvaltningsloven, dvs. tre uker, 
endringsvedtak e.l. slik at den avgiftspliktige skal ha tid til å betale 

før tvangsinnfordring. 

For egendeklarerte krav varierer det noe hvilke 
begreper som brukes om denne fristen. For enkel
te krav benyttes ikke begrepet forfall, men beta
lingsfrist eller frist for betaling. Skatte- eller avgifts
kravet skulle etter de ordinære reglene vært betalt 
tidligere, og det ordinære forfallstidspunktet har 
betydning for renteberegningen. 

Merverdiavgiftsloven § 34 er et eksempel på at 
begrepet forfall ikke benyttes om denne fristen. Av 
første ledd fremgår det at avgiften forfaller til beta-
ling ved utløpet av oppgavefristen. I annet ledd sies 
det så at avgift fastsatt etter §§ 55 og 56 skal betales 
senest den 10. dag etter utløpet av den måned da 
melding om vedtaket er postlagt. Om bestemmel
sen i annet ledd uttaler Finansdepartementet i 
Ot.prp. nr. 17 (1968–69) side 59: 

«For avgift etter §§ 57 og 58 (lovens §§ 55 og 
56) og ilagt tilleggsavgift har en innskrenket 
seg til i § 36 (lovens § 34) annet ledd å fastslå 
når betaling senest må være skjedd for å unngå 
inndrivelse gjennom utpanting. Bestemmelsen 
må ellers sammenholdes med den særskilte 
rentebestemmelsen i § 39 (lovens § 37), første 
ledd. En har funnet det lite naturlig å bruke or
det «forfall» om avgift som slik fastsettes ved av
giftsmyndighetenes særskilte vedtak. Det er 

imidlertid nødvendig å angi et utgangspunkt for 
beregning av renter i slike tilfeller. Uttrykket 
«skulle vært betalt» i § 39 [lovens § 37] og hen
visningen til § 36 [lovens § 34] i samme forbin
delse angir at utgangspunktet er forfall for den 
termin avgiftsfastsettelsen gjelder.» 

For toll, merverdiavgift og særavgifter ved inn
førsel og innenlandske særavgifter er reglene om 
renter ved forsinket betaling i hovedsak utformet 
slik at forsinkelsesrenter skal beregnes fra forfall til 
betaling skjer. Med forfall menes her det ordinære 
forfallstidspunktet for kravet, og ikke den beta
lingsfristen som settes i endringsvedtaket. Det 
samme gjelder i praksis for ansvarsbeløp etter skat
tebetalingsloven § 49 og artistskatt. 

14.8.5.2 Høringsnotatets forslag 

Departementet foreslo i høringsutkastet § 5–23 en 
generell bestemmelse om betalingsfrist for skatte
og avgiftskrav som oppstår ved vedtak om endring 
mv. Betalingsfristen for slike krav ble som en ho
vedregel foreslått satt til tre uker etter at melding 
om vedtaket er sendt den skatte- og avgiftspliktige. 
For krav som oppstår som følge av et forvaltnings
vedtak, vil endringsvedtak treffes fordi man etter at 
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ordinært vedtak er truffet eller skulle vært truffet, 
finner grunn til å treffe nytt vedtak om skatte- eller 
avgiftsplikten. Eksempler på slike endringsvedtak 
er vedtak etter ligningsloven kapittel 9. Såkalte 
skjønnsvedtak vil ikke nødvendigvis være en
dringsvedtak etter forslaget dersom vedtaket skjer 
til de samme tider mv. som den ordinære fastsettel
sen. 

Høringsutkastet § 5–23 videreførte skattebeta
lingsloven §§ 25 og 27 nr. 10 annet og siste ledd, 
men var tenkt gitt anvendelse for alle skatte- og av
giftskrav. Bestemmelsen var også ment å omfatte 
endringer som medfører at et tidligere utbetalt be
løp skal innkreves, jf. § 1–3 som bestemmer at slike 
krav også skal anses som skatte- og avgiftskrav. 
Høringsutkastet § 5–23 videreførte dermed også 
bestemmelsen om forfall i skattebetalingsloven 
§ 31 nr. 4 siste punktum. Den foreslåtte bestemmel
sen var også ment å erstatte artistskatteloven § 8 
fjerde ledd, som bestemmer at Sentralskattekonto
ret for utenlandssaker fastsetter forfallsfristen. Be
stemmelsen var videre ment å videreføre folke
trygdloven § 24–4 fjerde ledd, som fastsetter en tre 
ukers frist når det treffes endringsvedtak etter 
§ 24–4 tredje ledd, men ville også omfattet de tilfel
ler hvor fastsettelsen skjer i medhold av folketrygd
loven § 24–4 annet ledd. Folketrygdloven § 24–4 
fjerde ledd gjelder i dag ikke for fastsettelse etter 
§ 24–4 annet ledd. Videre var høringsutkastet § 5– 
23 første ledd ment å erstatte merverdiavgiftsloven 
§ 34 annet ledd, som bestemmer at forfall er den ti
ende dag etter utløpet av den måned da melding 
om vedtaket er postlagt. 

For skattekrav som oppstår som følge av en
dring etter reglene i ligningsloven kapittel 9, ble 
fristens utgangspunkt særlig regulert i § 5–23 an-
net ledd og satt til tre uker etter at melding om av
regningen er sendt skattyter. Det er ligningsmyn
dighetene som i slike tilfeller treffer vedtaket om 
endring og varsler skattyter om dette. Melding om 
kravets størrelse sendes først når skatteoppkreve
ren har foretatt ny avregning. Betalingsfristen ble 
derfor knyttet opp mot når melding om ny avreg
ning er sendt skattyter, slik som etter gjeldende 
regler. Dette samsvarer med det som følger av 
skattebetalingsloven §§ 25 nr. 1 og 27 nr. 10 fjerde 
ledd. 

I høringsutkastet § 5–23 første ledd annet punk-
tum var det gjort unntak for de tilfeller endrings
vedtaket treffes så tidlig at det ordinære forfallstids
punktet for kravet ikke er kommet. Bestemmelsen 
er særlig aktuell for restskatt når utlegg skjer i juni 
og forfall ikke er før 15. august. 

I høringsutkastet § 5–23 første ledd tredje punk-
tum var det presisert at fristen løper fra melding om 

rettingen er kommet fram til skatte- og avgiftsmyn
dighetene når den skatte- og avgiftpliktige selv fo
retar retting. Bestemmelsen vil bare være aktuell 
for krav som bygger på egendeklarasjon. 

Høringsutkastet § 5–23 tredje ledd om at øk
ning av restskatt for personlige skattytere ikke skal 
betales før siste termins forfall, videreførte skatte
betalingsloven § 25 nr. 1 tredje punktum. 

14.8.5.3 Høringsinstansenes merknader 

Kommunenes Sentralforbund (KS) uttaler blant an-
net: 

«KS finner at departementets forslag til samord
ning her gir flere spørsmål enn svar. Både krav 
som følge av endringssaker og tilgodebeløp kan 
fremkomme på mange ulike måter, herunder vil 
både grunnlaget, saksbehandlingsreglene og 
praktisk gjennomføring med ny avregning mv. 
kunne variere. Det byr derfor på store utfordrin
ger å gi helt generelle bestemmelser om forfall 
for slike krav og samtidig presist angi anvendel
sesområdet for hovedregel og de unntak som 
man ser at man må ha i tillegg. KS finner at de
partementets gjennomgang av bestemmelsene 
om forfall for krav knyttet til endringssaker og 
tilgodebeløp er lite klargjørende bl.a. mht be
stemmelsenes nærmere anvendelsesområde. 
KS finner det derfor vanskelig på bakgrunn av 
høringsnotatet å se konsekvensene av departe
mentets forslag.» 

Toll- og avgiftsdirektoratet uttaler: 

«Av departementets merknader fremgår det at 
§ 5–23 også skal omfatte de tilfeller der oppga
ve, ved oppgaveplikt, ikke sendes inn. Etter vårt 
syn fordrer et vedtak om endring, etter en nor
mal forståelse av ordlyden, at det faktisk forelig
ger et vedtak å endre. Tilsvarende kan anføres 
til en «økning».» 

14.8.5.4 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet foreslår en generell bestemmelse 
om betalingsfristen for skatte- og avgiftskrav som 
oppstår ved vedtak om endring mv., jf. lovutkastet 
§ 10–53. Fristen foreslås satt til tre uker etter at 
melding om vedtaket er sendt den skatte- eller av
giftspliktige. 

Det er bare KS som har hatt innvendinger mot 
en slik generell bestemmelse. De viser til at slike 
krav kan oppstå på mange ulike måter, noe som 
gjør det vanskelig å forutsi bestemmelsens anven
delsesområde. Til dette vil departementet bemerke 
at skatte- og avgiftskrav i hovedsak oppstår på to 
måter. Enten ved at fastsettingsorganet treffer et 
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vedtak om skatte- eller avgiftspliktens omfang, eller 
ved at den skatte- eller avgiftspliktige selv leverer 
en oppgave over skatte- og avgiftsplikten som så 
legges til grunn. 

Lovutkastet kapittel 10 har regler om når skatte
og avgiftskrav som oppstår ved slike vedtak, eller 
ved egendeklarasjon, forfaller til betaling. Det kan 
av ulike grunner foreligge feil ved den ordinære 
fastsettelsen av kravet. Endringer i omfanget av 
skatte- og avgiftsplikten som er fastsatt ved vedtak 
eller ved den skatte- eller avgiftspliktiges egen de
klarasjon, skjer normalt ved et endringsvedtak. 
Krav som bygger på egendeklarasjon kan også en
dres ved at den skatte- eller avgiftspliktige endrer 
den tidligere innleverte oppgaven som ble lagt til 
grunn ved den ordinære fastsettingen. 

Lovutkastet § 10–53 regulerer forfallstidspunk
tet for skatte- og avgiftskrav som oppstår som følge 
av et slikt nytt vedtak. Eksempler på slike vedtak er 
vedtak etter merverdiavgiftsloven kapittel XIII og 
XIV, vedtak etter ligningsloven kapittel 9 og vedtak 
etter folketrygdloven § 24–4 tredje og fjerde ledd. 
Departementet har i lovteksten valgt å bruke begre
pet endringsvedtak for å beskrive forskjellen mel
lom skatte- og avgiftskrav som oppstår ved slike 
nye vedtak, og de ordinære vedtak hvor forfallstids
punktet følger av de øvrige bestemmelsene i loven. 
Bestemmelsens anvendelsesområde er videre an
gitt ved at det i loven vises til de ordinære forfalls
reglene for de krav som omfattes av bestemmelsen. 

Departementet mener at bestemmelsen slik 
den er utformet i lovutkastet, gir en klar anvisning 
på hvilke krav bestemmelsen gjelder for. En ytterli
gere klargjøring kunne vært gjort ved å henvise til 
de enkelte lovregler som hjemler fastsetting av 
denne type krav. Dette ville imidlertid gjøre lov
teksten lengre og vanskelig tilgjengelig. En vesent
lig merknad til høringsutkastet var at lovteksten in
neholdt for mange henvisninger. Departementet 
har derfor valgt en løsning hvor det ikke henvises 
til de enkelte lovregler som hjemler fastsetting av 
kravene. 

Hovedregelen om betalingsfristens utgangs
punkt og lengde er etter forslaget tre uker etter at 
melding om vedtaket er sendt skyldneren. Dersom 
den skatte- eller avgiftspliktige retter en tidligere le-
vert oppgave, og denne legges direkte til grunn, 
treffes det ikke noe vedtak av fastsettingsorganet. 
Departementet foreslår at utgangspunktet for frist
beregningen i slike tilfeller er når melding om ret
tingen er sendt skatte- og avgiftsmyndighetene. 

Ved endring i ligningen etter ligningsloven ka
pittel 9 skal fristens utgangspunkt regnes fra mel
ding om ny avregning er sendt skyldneren. Slik 
melding sendes av skatteoppkreveren. 

14.9 Tilgodebeløp 

14.9.1 Gjeldende rett 

For krav på tilbakebetaling av skatt eller avgift er 
det gitt egne forfallsbestemmelser på to områder. 
Etter merverdiavgiftsloven § 24 skal merverdiavgift 
tilgode som fremgår av omsetningsoppgaven, tilba
kebetales «innen 3 uker etter at omsetningsoppgaven 
er mottatt». Videre er det for petroleumsskatt i § 7 
nr. 1 siste punktum i forskrift 5. september 1980 nr. 
4 om utskriving, betaling og avregning av termin
skatt m.v. bestemt at tilgodebeløp som oppstår som 
følge av endring i den utlignede skatten «forfaller 3 
uker etter at avregningen er foretatt». 

For andre skatte- og avgiftskrav forutsettes det 
at skatte- og avgiftsmyndighetene utbetaler tilgode
beløpet så raskt som mulig etter at det er slått fast 
at den skatte- eller avgiftspliktige har krav på tilba
kebetaling. I enkelte tilfeller følger dette forutset
ningsvis av at den skatte- eller avgiftspliktige har 
krav på renter dersom tilbakebetalingen tar noe tid. 

14.9.2 Høringsnotatets forslag 

Departementet foreslo i høringsnotatet en generell 
regel om at tilgodebeløp skal betales så snart som 
mulig og senest tre uker etter at vedtaket som med
førte tilbakebetaling, ble truffet. Bestemmelsen lov
festet prinsippet om at tilbakebetaling skal skje 
raskt. Det primære anvendelsesområdet var ment å 
være tilfeller hvor skatte- og avgiftsmyndighetene 
treffer et vedtak, og retten til tilbakebetaling følger 
direkte av vedtaket. Høringsutkastet § 5–30 første 
ledd var utformet i samsvar med dette. 

Bestemmelsen var ikke ment å omfatte tilfeller 
hvor det er behov for en nærmere vurdering av 
skatte- og avgiftsmyndighetene om hvorvidt det fo
religger et krav på tilbakebetaling. Dette gjelder for 
eksempel når et vedtak blir opphevet av domstole
ne, og en nærmere behandling av skatte- og avgifts
myndighetene er nødvendig for å fastsette kravets 
størrelse. Med unntak for tilbakebetaling av mer
verdiavgift, som var regulert særskilt i annet ledd, 
var bestemmelsen heller ikke ment å komme til an
vendelse på tilgodebeløp som fremkommer av en 
oppgave fra den avgiftspliktige selv (egendeklarer
te krav), eller tilgodebeløp som har sitt grunnlag i 
krav om tilbakebetaling fra den skatte- eller avgifts
pliktige. I slike tilfeller vil det normalt være behov 
for en nærmere vurdering av riktigheten av kravet 
før det treffes vedtak om tilbakebetaling. 

For merverdiavgift er det vanlig at inngående 
avgift for enkelte terminer overstiger utgående av
gift slik at det dermed oppstår et krav på tilbakebe
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taling av det overskytende beløpet. Regelen i mer
verdiavgiftsloven § 24 tredje ledd om frist for tilba
kebetaling av overskytende beløp ble foreslått vide
reført i § 5–30 annet ledd. Fristen for tilbakebeta
ling tar utgangspunkt i tidspunktet for innlevering 
av oppgaven fra den avgiftspliktige, og ikke fra et 
vedtakstidspunkt. 

Betalingsfristen for tilgodebeløp av skatt etter 
avregning ble foreslått regulert i høringsutkastet 
§ 5–30 tredje ledd slik at fristens utgangspunkt reg
nes fra utlegg av skattelistene. Forslaget var på det
te punkt i samsvar med det som følger av § 7 første 
ledd i forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskri
ving, betaling og avregning av terminskatt m.v. 

I høringsutkastet § 5–30 fjerde ledd ble det fore
slått en bestemmelse om at tilbakebetaling etter 
reglene i første ledd også skal omfatte forsinkelses
renter som er betalt av tilgodebeløpet. 

14.9.3	 Høringsinstansenes merknader 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) foreslår at 
begrepet oppgaven endres til omsetningsoppga
ven, i tråd med terminologien i merverdiavgiftslo
ven § 24. 

Skattedirektoratet uttaler at bestemmelsen i fjer
de ledd synes å regulere det samme som i § 5–42. 
Direktoratet finner det mest naturlig å videreføre 
§ 5–30, og at § 5–42 tas ut. 

Som det fremgår av sitatet ovenfor i punkt 
14.8.5.3 mener Kommunenes Sentralforbund (KS) 
at departementets forslag til samordning vedrøren
de forfall for krav knyttet til endringssaker og tilgo
debeløp «gir flere spørsmål enn svar». 

14.9.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet foreslår i lovutkastet § 10–60 første 
ledd en generell bestemmelse om fristen for tilba
kebetaling av for mye betalt skatt eller avgift. Myn
dighetene skal betale tilbake tilgodebeløpet så 
snart som mulig og senest tre uker etter at vedtaket 
om tilbakebetaling ble truffet. Bestemmelsen tilsva
rer i det vesentlige høringsutkastet § 5–30 første 
ledd. Departementet foreslår i annet punktum at 
også renter som er betalt av kravet, skal tilbakebe
tales. For tilgodebeløp av skatt følger dette i dag av 
skattebetalingsloven § 31 nr. 3. For de øvrige skat-
te- og avgiftskrav er det ikke gitt tilsvarende regler, 
men i praksis følger det samme av ulovfestet rett. 
Departementet foreslår derfor at bestemmelsen 
skal gjelde for alle skatte- og avgiftskrav som omfat
tes av loven. 

For så vidt gjelder merknaden fra KS, viser de

partementet til omtalen av den tilsvarende merkna
den til lovutkastet § 10–53 ovenfor. Departementet 
har imidlertid vanskelig for å se at lovutkastet § 10– 
60 første ledd reiser de samme problemer som ut
kastet § 10–53. Bestemmelsen kommer til anven
delse når kompetent myndighet har truffet et ved
tak som innebærer at den skatte- eller avgiftsplikti
ge har krav på tilbakebetaling av skatt eller avgift. 
At det må foreligge et vedtak følger av at fristen 
skal regnes fra vedtakstidspunktet. En eventuell 
uklarhet må i tilfelle knytte seg til om vedtaket di
rekte gir krav på tilbakebetaling. Avklaring av dette 
spørsmålet må skje ved en konkret fortolkning av 
det enkelte vedtak. Etter departementets vurdering 
vil dette i praksis sjelden være problematisk. 

Betalingsfristen for tilgodebeløp på skatt etter 
avregningen er regulert i lovutkastet § 10–60 annet 
ledd, og samsvarer i det vesentlige med høringsut
kastet § 5–30 tredje ledd. Fristen skal her regnes 
fra skatteoppgjøret er ferdig eller utlegging av skat
telistene er kunngjort. Uttrykket «skatteoppgjøret er 
ferdig» er nytt i forhold til forslaget som ble sendt 
på høring. Dette har sin bakgrunn i endringer i lig
ningsloven § 8–8 som innebærer at utlegging av 
skattelistene kun skal skje en gang i året mot tidli
gere to ganger i året. For skattytere som får skatte
oppgjøret i juni, vil fristen ikke lenger kunne knytte 
seg opp mot utlegging av skattelistene, men må 
knyttes opp mot kunngjøringen av at skatteoppgjø
ret på sommeren er ferdig. Departementet viser til 
omtalen av lovendringen i kapittel 8 i Ot.prp. nr. 68 
(2003–2004) Om lov om endringar i skatte- og av
giftslovgivinga mv. 

I tilfeller hvor tilgodebeløpet oppstår som følge 
av ny avregning følger det av annet ledd annet 
punktum at fristen skal regnes fra det tidspunktet 
avregningen blir foretatt. Departementet gjør opp
merksom på at det vil gjelde særlige regler når tid
ligere utskrevet forskuddsskatt og terminskatt re
duseres etter at en termin er betalt, men før forfall
stidspunktet for alle terminene har inntruffet. I sli
ke tilfeller oppstår det normalt ikke noe krav på til
bakebetaling. Departementet legger opp til at nær
mere regler om hvordan slike endringer skal gjen
nomføres, skal gis i forskrift med hjemmel i utkas
tet §§ 10–20 femte ledd og 10–22 tredje ledd. 
Tilbakebetaling av slike krav før avregningen har 
funnet sted er bare aktuelt i tilfeller som reguleres i 
§ 5–3 annet ledd om tilbakebetaling av innbetalt for
skuddstrekk og § 6–3 sjette ledd om tilbakebetaling 
av forskuddsskatt. I de sistnevnte tilfellene vil beta
lingsfristen følge av § 10–60 første ledd. 

I lovutkastet § 10–60 tredje ledd foreslår depar
tementet at treukersfristen som følger av første 
ledd, skal regnes fra omsetningsoppgaven er mot
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tatt av avgiftsmyndigheten. Bestemmelsen videre
fører merverdiavgiftsloven § 24 tredje ledd første 
punktum og samsvarer i det vesentlige med hø
ringsutkastet § 5–30 annet ledd. Det er i disse tilfel
lene ikke nødvendig at det foreligger et vedtak om 
tilbakebetaling. Det er tilstrekkelig at den avgifts

pliktige har levert omsetningsoppgaven, og at av
giftsmyndigheten legger denne til grunn. Som føl
ge av merknaden fra NHO er begrepet oppgave 
endret til omsetningsoppgave. Departementet er 
enig i at dette samsvarer bedre med begrepsbru
ken i merverdiavgiftsloven. 
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15 Lovens kapittel 11: Renter 

15.1 Innledning 

Departementet foreslår i dette kapitlet å samle og 
samordne rentereglene for de ulike skatte- og av
giftskravene. 

Departementet foreslår en generell regel om 
renter ved forsinket betaling av skatte- og avgifts
krav. Renter skal som hovedregel beregnes fra for
fallstidspunktene fastsatt i kapittel 10 fram til beta-
ling. 

Videre foreslår departementet at renter av øk
ning av skatte- og avgiftskravet ved vedtak om en
dring mv. skal beregnes på objektivt grunnlag. Det
te innebærer at renter beregnes også i tilfeller hvor 
etterberegningen ikke skyldes den skatte- eller av
giftspliktige selv. 

Departementet foreslår en generell rentesats 
for rente ved forsinket betaling og forsinket tilbake
betaling for alle skatte- og avgiftskrav, tilsvarende 
den til enhver tid gjeldende sats etter forsinkelses
renteloven. 

Rentesatsen ved vedtak om endring foreslås 
satt til den pengepolitiske styringsrenten tillagt ett 
prosentpoeng, både ved vedtak om økning i skatte
og avgiftskravet og ved vedtak om tilbakebetaling 
av for mye betalt skatt eller avgift. 

15.2 Lovstruktur 

15.2.1 Innledning 

Etter gjeldende rett skal det beregnes rente av skat-
te- og avgiftskrav i flere ulike situasjoner. Den gjel
dende skattebetalingsloven har blant annet regler 
om rente ved forsinket betaling og rentegodtgjørel
se ved tilbakebetaling av skatt og avgift. I tillegg 
har ligningsloven § 9–10 regler om rente av skatte
krav som oppstår ved vedtak om endring. For and
re skatte- og avgiftskrav er det gitt tilsvarende reg
ler om renter i regelverket om kravenes grunnlag. 
Reglene om renter av skatte- og avgiftskrav er i dag 
ikke ensartede. Det er forskjeller mellom de ulike 
kravene både når det gjelder i hvilke tilfeller rente 
påløper, hvordan renten skal beregnes og hvilken 
rentesats som skal benyttes. 

Skattebetalingsloven har også regler om rente 

(rentegodtgjørelse og rentetillegg) i tilknytning til 
avregningen av forskudd på skatt i utlignet skatt. 
Denne renten har som formål å kompensere for at 
det på forskuddsstadiet er trukket og innbetalt for 
lite skatt (rentetillegg) eller for mye skatt (rente
godtgjørelse) i forhold til endelig utlignet skatt. 

15.2.2 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet foreslo departementet å samle og 
samordne rentereglene for de ulike skatte- og av
giftskravene. Regler om dette var tatt inn i lovutkas
tet kapittel 6. Med mindre annet var særskilt be
stemt, skulle reglene gjelde for alle skatte- og av
giftskrav som omfattes av loven. Departementet 
vurderte i høringsnotatet om regler om rente av 
skatte- og avgiftskrav som fastsettes ved vedtak om 
endring, systematisk hører hjemme i en ny skatte
betalingslov. Denne typen rente reguleres ikke i 
den gjeldende skattebetalingsloven, men i lignings
loven § 9–10. Dessuten er det ligningsmyndighete
ne (fastsettingsorganet) som treffer vedtak om slik 
rente samtidig med endringsvedtaket. Tilsvarende 
gjelder i hovedsak for de øvrige skatte- og avgifts
krav. Departementet kom til at også reglene om 
denne typen rente bør plasseres i den nye skattebe
talingsloven slik at loven gir en fullstendig oversikt 
over hvilke renteregler som gjelder for skatte- og 
avgiftskrav. Videre antok departementet at det vil 
være enklere å oppnå felles regler også for denne 
typen rente dersom reglene samles i én lov. 

Reglene om renter i tilknytning til avregningen 
av forskudd på skatt i utlignet skatt (rentetillegg og 
rentegodtgjørelse) var i høringsnotatet plassert 
sammen med bestemmelsene om avregning i lovut
kastet kapittel 5. 

15.2.3 Høringsinstansenes merknader 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) uttaler 
blant annet: 

«NHO er generelt positive til at det skjer en har
monisering av rentereglene for de ulike skatte
og avgiftskrav. 

Når det gjelder spørsmålet om hvor rente
bestemmelsene skal plasseres jf høringsnotatet 
kap 8.2.5, fremstår det som hensiktsmessig at 
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alle rentereglene samles på ett sted. Vi har såle
des ingen innvendinger til at også bestemmel
sene om renter av økning av skatte- og avgifts
krav etter endringsvedtak inntas i skatteinnkre
vingsloven, selv om de rent systematisk hører 
hjemme i de respektive materielle skatte- og av
giftslover.» 

Kommunenes Sentralforbund (KS) er kritiske til 
forslaget om å samordne rentereglene, og uttaler 
blant annet: 

«De foreslåtte renteregler er vanskelig tilgjen
gelige. Problemene skyldes – etter KS’ vurde
ring – departementets ønske om å samordne 
mange og til dels svært forskjellige typer skat
ter og offentlige krav. Sluttresultatet er for bru
keren ikke samordning og forenkling, men det 
stikk motsatte.» 

15.2.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet foreslår i hovedsak å videreføre lov
strukturen i høringsforslaget, noe som innebærer 
at rentereglene for de ulike kravstyper samles i den 
nye loven. Det vises i denne forbindelse til de gene
relle hensynene bak forslaget til ny skattebetalings
lov. På bakgrunn av høringsinstansenes merknader 
om henvisningsteknikk generelt og merknader om 
rentekapitlets tilgjengelighet, er det foretatt enkelte 
endringer i forhold til forslaget i høringsnotatet. 

Reglene om renter, som i høringsnotatet var 
inntatt i kapittel 6, er inntatt i lovutkastet kapittel 
11. I tillegg foreslår departementet at reglene om
renter i tilknytning til avregningen av forskudd på 
skatt i utlignet skatt (rentetillegg og rentegodtgjø
relse) også plasseres i dette rentekapitlet, og ikke 
sammen med reglene om skatteavregningen som 
foreslått i høringsnotatet. Departementet viser til 
lovutkastet § 11–5, som gir departementet fullmakt 
til i forskrift å gi nærmere regler om renteberegnin
gen i disse tilfellene. Videre er reglene om rentesat
sens størrelse samlet i én bestemmelse i motset
ning til i høringsnotatet, hvor den enkelte rentebes
temmelsen også hadde regler om rentesats. Det vi
ses til lovutkastet § 11–6. 

I høringsutkastet var det i § 6–6 inntatt en be
stemmelse som ga departementet myndighet til i 
forskrift å fastsette regler til utfylling og gjennom
føring av reglene i rentekapitlet, herunder å gi reg
ler om unntak fra renteplikten. Særlig på skatteom
rådet vil det være nødvendig å gi utfyllende regler i 
forskrift, og departementet har valgt å innta en for
skriftshjemmel for departementet i tilknytning til 
hver enkelt rentetype. 

15.3 Forsinkelsesrenter 

15.3.1	 Generelt 

Generelle regler om renter ved forsinket betaling 
er gitt i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter 
ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrentelo
ven). Etter hovedregelen kan en fordringshaver 
kreve rente hvis kravet ikke innfris ved forfall. Ren
ten løper fra forfallsdag når denne er fastsatt i for
veien, og ellers fra 30 dager etter skriftlig påkrav. 
Størrelsen på forsinkelsesrenten fastsettes av de
partementet hvert halvår til en fast prosent årlig 
rente, som skal svare til den pengepolitiske sty
ringsrenten slik den er fastsatt av Norges Bank per 
1. januar og 1. juli det aktuelle året tillagt minst sju
prosentpoeng. 

Anvendelsesområdet for forsinkelsesrenteloven 
er begrenset til pengekrav på formuerettens områ
de, og kommer dermed ikke direkte til anvendelse 
på offentligrettslige krav. For de fleste skatte- og av
giftskrav henvises det imidlertid i regelverket om 
renter til rentesatsen i forsinkelsesrenteloven, 
eventuelt med et tillegg til denne satsen. Forsinkel
sesrente av skatte- og avgiftskrav beregnes vanlig
vis som etter forsinkelsesrenteloven: fra forfall
stidspunktet til betaling skjer. 

15.3.2	 Gjeldende rett 

15.3.2.1 Formues- og inntektsskatt 

Skattebetalingsloven § 31 nr. 1 gir departementet 
hjemmel til å fastsette nærmere regler om renter 
ved forsinket betaling. Slike regler er gitt i forskrift 
6. mai 1994 nr. 332 om renteberegning ved for sen
innbetaling av skatt og oppgjør for skattetrekk. 

Hovedregelen ved for sen innbetaling av for
skuddsskatt, restskatt, forhåndsskatt, resterende 
skatt og utlignet skatt er at det skal beregnes rente 
tilsvarende den til enhver tid gjeldende rentesats 
fastsatt i forskrift gitt med hjemmel i forsinkelses
renteloven. Rentene beregnes fra forfallsdag og 
inntil betaling skjer, jf. forskriften § 1. Dette gjelder 
også når et tidligere utbetalt skattekrav som nevnt, 
herunder eventuell rentegodtgjørelse, kreves tilba
kebetalt, jf. skattebetalingsloven § 31 nr. 4. For kra
vene forskuddstrekk og påleggstrekk er rentesat
sen tre prosentenheter over den alminnelige forsin
kelsesrentesatsen. Selv om forfallstidspunktet 
fremskyndes for enkelte terminer av forskudds
skatt, forhåndsskatt eller restskatt, påløper rente 
ved forsinket betaling først fra terminens opprinne
lige forfallstidspunkt. Dette fremkom tidligere ved 
en tolkning av skattebetalingsloven § 31 nr. 4 og 
setningen «(R)enter beregnes fra den ordinære for
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fallstid for terminen eller oppgjøret». Denne setnin
gen bortfalt som følge av at ordningen med løpeda
ger ble opphevet, jf. Ot.prp. nr. 11 (1989–90) Skatte
opplegget for 1990 – lovendringer. Praksis med at 
renter ved forsinket betaling i slike tilfeller først 
skal påløpe fra terminens opprinnelige forfallstids
punkt er imidlertid videreført fram til i dag. 

Departementet har i forskriften § 5 gitt Skattedi
rektoratet kompetanse til å gi nærmere bestemmel
ser til utfylling og gjennomføring av forskriften. 
Skattedirektoratet har i forskrift 3. august 1994 nr. 
786 om gjennomføring av forsinkelsesrentebereg
ning gitt nærmere regler om gjennomføring av be
regningen. I § 4 er det gitt nærmere regler om ny 
beregning av renter av forskuddsskatt når deler av 
forskuddsskatten fastholdes ved ligningen mv., og i 
§§ 7 og 8 er det gitt regler om beregning av forsin
kelsesrenten når forfall følger av særlige regler. 

15.3.2.2	 Arbeidsgiveravgift 

Bestemmelsene i skattebetalingsloven gjelder for 
betaling og innkreving av avgifter til folketrygden, 
jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folke
trygdloven) § 24–4 sjette ledd. Forsinkelsesrente 
ved for sen betaling av arbeidsgiveravgift beregnes 
dermed etter samme sats som for skatt. Etter gjel
dende praksis beregnes det rente etter § 1 i for
skrift 6. mai 1994 nr. 332 om renteberegning ved 
for sen innbetaling av skatt og oppgjør for skatte
trekk fra forfall og inntil betaling skjer. 

Kravet på arbeidsgiveravgift vil i hovedsak være 
basert på arbeidsgivers egne oppgaver, og forfall er 
satt til fristen for å levere terminoppgave. Er kravet 
fastsatt i medhold av folketrygdloven § 24–4 tredje 
ledd, er forfall likevel tre uker etter at melding er 
sendt til arbeidsgiveren, jf. fjerde ledd. Forsinkel
sesrente beregnes i disse tilfellene fra forfallstids
punktet. 

15.3.2.3	 Petroleumsskatt, artistskatt og 
svalbardskatt 

Lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av under
sjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleums
skatteloven) § 7 nr. 5 gir departementet hjemmel til 
å fastsette nærmere regler om rente ved forsinket 
betaling av skatt etter petroleumsskatteloven. Slike 
regler er gitt i forskrift 5. september 1980 nr. 4 om 
utskriving, betaling og avregning av terminskatt 
m.v. Det følger av forskriften § 9 at ved for sen be
taling av terminskatt og utlignet skatt etter petrole
umsskatteloven, samt renter og rentetillegg, skal 
det svares forsinkelsesrente etter den sats som er 
fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven. Et

ter forskriftens § 10 skal rente påløpt i et kalender
år tillegges grunnlaget for renteberegningen i det 
etterfølgende året. 

Reglene i skattebetalingsloven gjelder også for 
artistskatt, jf. lov 13. desember 1996 nr. 35 om skatt 
på honorar til utenlandske artister mv. (artistskatte
loven) § 12 annet ledd første punktum. For artist
skatt skal forsinkelsesrente beregnes på samme 
måte som for ansvarsbeløp etter skattebetalingslo
ven § 49. Forskrift til skattebetalingsloven 6. mai 
1994 nr. 332 om renteberegning ved for sen innbe
taling og oppgjør for skattetrekk fastsetter i § 2 ren
tesatsen til tre prosentenheter høyere enn satsen 
fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven. Ren
ten skal etter § 2 siste punktum regnes fra forfalls
dagen og inntil betaling skjer. 

For svalbardskatt fastsatt ved ligning gjelder 
skattebetalingslovens regler om forskudd på skatt 
mv. tilsvarende, jf. svalbardskatteloven § 5–1 første 
ledd. Ved betalingsmislighold påløper forsinkelses
rente etter reglene i skattebetalingsloven, jf. punkt 
1.3.2.1 ovenfor.

Skattebetalingsloven kapittel II om forskudd
strekk gjelder ikke for svalbardskatt fastsatt ved lig
ning, jf. lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til 
Svalbard (svalbardskatteloven) § 5–1 første ledd. 
Dette har sammenheng med lønnstrekkordningen, 
jf. § 5–2, jf. § 3–2. Svalbardskatteloven § 5–2 fjerde 
ledd bestemmer at det ved forsinket betaling pålø
per rente etter en sats som departementet fastset
ter. Det er ikke fastsatt nærmere regler om satsens 
størrelse i medhold av denne bestemmelsen. 

15.3.2.4	 Andre skatte- og avgiftskrav etter 
ligningsloven 

Det følger av skattebetalingsloven § 49 nr. 4, jf. nr. 
3, at det også kan fastsettes regler om renter ved 
forsinket betaling etter § 31 nr. 1 for ansvarskrav et
ter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning 
(ligningsloven) § 10–7 eller tvangsmulkt etter lig
ningsloven § 10–6. Det samme gjelder ved for sen 
betaling av gebyr etter ligningsloven § 10–8. Disse 
kravene er imidlertid ikke særskilt nevnt i forskrift 
6. mai 1994 nr. 332 om renteberegning ved for sen
innbetaling av skatt og oppgjør for skattetrekk. 

Ved forsinket betaling av krav som er fastsatt i 
medhold av ligningsloven § 9–5 nr. 8 (summarisk 
fellesoppgjør), skal det svares rente etter satsen 
fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven, jf. § 11 
nr. 2 i forskrift 20. november 1997 nr. 1181 om sum
marisk fellesoppgjør for krav på skatt og arbeidsgi
veravgift til folketrygden. 
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15.3.2.5	 Arveavgift 

Lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse ga
ver (arveavgiftsloven) § 22 første ledd første punk-
tum fastslår at den avgiftspliktige eller testaments
fullbyrderen skal betale forsinkelsesrente dersom 
han oversitter forfallstiden for arveavgiften. Renten 
beregnes med den til enhver tid gjeldende rente
sats fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven, jf. 
§ 1 i forskrift 4. februar 1994 nr. 108 om renter etter 
lov om avgift på arv og visse gaver. 

I forskrift 18. juni 1997 nr. 608 om delegering av 
myndighet til å treffe avgjørelse om ettergivelse og 
nedsettelse av skatte- og avgiftskrav, forsinkelses
renter og innfordringsutgifter på billighetsgrunn
lag, er det i § 3 annet ledd gitt en egen bestemmel
se om renter når det innvilges betalingsordning, og 
arven/gaven vesentlig omfatter næringsvirksom
het som mottakeren skal drive videre m.m. Satsen 
er en og en halv ganger normalrentesatsen for ri
melige lån i arbeidsforhold. Denne rentesatsen fast
settes av Finansdepartementet inntil seks ganger i 
året. 

15.3.2.6	 Merverdiavgift 

Det følger av lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdi
avgift (merverdiavgiftsloven) § 36 første ledd at det 
skal betales rente av avgiftsbeløp som ikke blir be
talt i rett tid. Dette gjelder for det første når avgiften 
betales etter utløpet av oppgavefristen, som er den 
normale forfallsfristen for merverdiavgift, jf. § 34 
første ledd. Videre gjelder det når fastsatt avgift et
ter §§ 55 og 56, inklusiv renter fastsatt i medhold av 
merverdiavgiftsloven § 37 første ledd, og tilleggsav
gift etter § 73 betales etter forfallsfristen i § 34 an-
net ledd. 

Nærmere regler om renter er gitt i forskrift 23. 
desember 1974 nr. 9 (nr. 65) om betaling av avgift 
og beregning og betaling av renter og rentegodt
gjørelse etter merverdiavgiftsloven. Etter forskrif
ten § 5 er rentesatsen tre prosentenheter over den 
gjeldende rentesats fastsatt i medhold av forsinkel
sesrenteloven. Renten beregnes av skattefogdkon
toret fra forfallstidspunktet fram til betaling skjer. 

For merverdiavgift som påløper ved innførsel, 
vises det til punkt 15.3.2.8 nedenfor. 

15.3.2.7	 Innenlands særavgifter 

Finansdepartementet kan med hjemmel i lov 19. 
mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 5 annet ledd gi 
regler om rente ved for sen betaling. Tilsvarende 
hjemmel finnes i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter 
vedrørende motorkjøretøyer og båter § 5 fjerde 
ledd. 

For særavgifter som omfattes av forskrift om 
særavgifter 11. desember 2001 nr. 1451 skal det et
ter forskriften § 6–4 svares rente ved forsinket be
taling fra forfall fram til betaling skjer. Beregningen 
skal foretas etter en sats som er tre prosentenheter 
over den til enhver tid gjeldende sats fastsatt med 
hjemmel i forsinkelsesrenteloven. 

Det er ikke hjemmel for å pålegge rente ved for 
sen betaling av årsavgift og omregistreringsavgift. 
For årsavgift påløper en tilleggsavgift ved forsinket 
betaling. Tilleggsavgiftens størrelse fastsettes av 
Stortinget i det årlige skatte- og avgiftsvedtaket, jf. 
§ 4 i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for 
motorvogner. For 2005 er tilleggsavgiften 250 kro
ner. 

15.3.2.8	 Toll, merverdiavgift og særavgifter ved 
innførsel 

Kongen kan med hjemmel i lov 10. juni 1966 nr. 5 
om toll (tolloven) § 9 femte ledd gi regler om ren
teplikt ved for sen betaling av toll. Kongens myn
dighet er delegert til Finansdepartementet ved kgl. 
res. av 3. juni 1994 nr. 374. Tolloven § 9 femte ledd 
er imidlertid ikke trådt i kraft. Bestemmelsen trer i 
kraft fra den tid Finansdepartementet bestemmer. 
Tolloven § 9 femte ledd vil når den trer i kraft, også 
gjelde for merverdiavgift ved innførsel, jf. merverdi
avgiftsloven § 65, og for særavgifter som oppstår 
ved innførsel, jf. tolloven § 1 nr. 5. 

Tolloven § 35 tredje punktum bestemmer at det 
skal betales rente av kreditt for toll. Etter fjerde 
punktum kan departementet fastsette nærmere 
regler om beregning og betaling av renter ved for 
sen betaling. Slike regler er gitt i forskrift 18. juni 
1987 nr. 510 om renter ved for sen betaling ved inn
rømmet tollkreditt. Rentesatsen er etter forskriften 
tre prosentenheter over den til enhver tid gjelden
de rentesats fastsatt i forskrift med hjemmel i § 3 
første ledd første punktum i forsinkelsesrentelo
ven. Renten beregnes fra forfallsdag og inntil beta-
ling skjer. 

Med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 62 femte 
ledd og § 66 er det i § 15 i forskrift 12. desember 
1975 nr. 2 (nr. 12) om beregning og oppkreving av 
merverdiavgift ved innførsel av varer, gitt regler om 
renteplikt ved for sen betaling av merverdiavgift 
ved innførsel. Rentesatsen er tre prosentenheter 
over den til enhver tid gjeldende rentesats fastsatt i 
forskrift med hjemmel i § 3 første ledd første punk-
tum i forsinkelsesrenteloven. Renten skal beregnes 
fra forfallsdag og inntil betaling skjer. 



92 Ot.prp. nr. 83	 2004–2005 
Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

15.3.2.9	 Ansvarsbeløp etter skattebetalingsloven 
§ 49  

Ved forsinket betaling av ansvarsbeløp etter skatte
betalingsloven § 49 påløper renter med tre prosen
tenheter høyere enn satsen fastsatt i medhold av 
forsinkelsesrenteloven, jf. § 2 i forskrift 6. mai 1994 
nr. 332 om renteberegning ved for sen innbetaling 
av skatt og oppgjør for skattetrekk. Renten bereg
nes fra forfallsdagen og inntil betaling skjer. 

15.3.3	 Forslaget i høringsnotatet 

I høringsnotatet foreslo departementet i § 6–1 førs
te ledd en generell regel om renter ved forsinket 
betaling av skatte- og avgiftskrav. Etter forslaget 
skal forsinkelsesrenter som hovedregel løpe fra for
fallstidspunktet for skatte- og avgiftskravet. Forfall
stidspunktet fulgte av reglene i høringsutkastet ka
pittel 5. Dette gjaldt også for krav som oppstår som 
følge av vedtak om endring og som forfalt etter hø
ringsutkastet § 5–23. Forslaget videreførte med no-
en unntak gjeldende rett for de fleste skatte- og av
giftskrav. Ved for sen betaling av lønnstrekk etter 
svalbardskatteloven § 5–2 vil renter påløpe etter 
reglene i høringsutkastet § 6–1 første ledd. Dette 
vil være en endring i forhold til gjeldende rett, da 
det i dag ikke er fastsatt regler om renter selv om 
svalbardskatteloven § 5–2 fjerde ledd åpner for at 
departementet i forskrift kan fastsette regler om 
rente ved forsinket betaling. 

Høringsutkastet § 6–1 var ment å erstatte tollo
ven § 9 femte ledd og § 35 tredje og fjerde punk-
tum, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse be
stemmelsene. Tolloven § 9 femte ledd er ikke trådt 
i kraft, og det er dermed ikke fastsatt regler om ren
ter ved forsinket betaling av toll i andre tilfeller enn 
det som følger av reglene gitt med hjemmel i tollo
ven § 35. For petroleumsskatt medførte forslaget at 
ordningen med rentesrenteberegning som fremgår 
av § 10 i forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskri
ving, betaling og avregning av terminskatt m.v. ik
ke videreføres. 

I § 6–1 første ledd annet punktum var det fore
slått en særlig regel for ansvar for manglende for
skuddstrekk. Slike krav anses i utgangspunktet for
falt ved sitt opprinnelige forfallstidspunkt, det vil si 
når kravet skulle vært betalt etter de ordinære reg
ler, selv om det i § 5–22 var satt en frist for betaling 
av slike krav. Unntaket innebar at fristen for beta-
ling i § 5–22 ikke hadde betydning for rentebereg
ningen. 

For årsavgift påløper etter gjeldende regler ikke 
renter ved forsinket betaling. I stedet påløper et ge
byr som i dag utgjør 250 kroner. Gebyret fastsettes 

av Stortinget i det årlige skatte- og avgiftsvedtaket. 
Høringsutkastet inneholdt ikke noe særskilt unn
tak for årsavgift, men departementet forutsatte at 
den gjeldende ordningen med at det ikke skal pålø
pe renter ved forsinket betaling kunne videreføres 
ved at dette ble bestemt i forskrift med hjemmel i 
høringsutkastet § 6–6. 

Dersom en termin av forskuddsskatt, forhånd
sskatt eller restskatt ikke blir betalt innen forfall
stidspunktene, anses gjenstående terminer samti
dig forfalt til betaling, jf. skattebetalingsloven § 20 
nr. 4, § 23 nr. 4 og § 27 nr. 10 tredje ledd. I § 6–1 
tredje ledd var det tatt inn en bestemmelse om at 
det ikke skal påløpe forsinkelsesrenter når forfall
stidspunktet fremskyndes etter disse reglene. For
slaget videreførte gjeldende praksis. 

Skattebetalingsloven § 48 nr. 7 har særlige reg
ler om renter når ny ligning skal foretas etter dom
stolsavgjørelse. Bestemmelsen var foreslått videre
ført i § 6–1 fjerde ledd. 

Høringsutkastet § 6–1 annet ledd inneholdt be
stemmelser om rentesatsens størrelse og § 6–2 en 
særlig regel om rentesats når det er innvilget beta
lingsordning for arveavgift fordi arven eller gaven 
vesentlig omfatter næringsvirksomhet. 

15.3.4	 Høringsinstansenes merknader 

Skattedirektoratet uttaler følgende om hva som inn
går i begrepet skatte- og avgiftskrav: 

«Vi mener det må gå klarere frem at renter etter 
§ 6–3 skal inngå i beregningsgrunnlaget for for
sinkelsesrenteberegningen i § 6–1. Det vises til 
merknadene til § 1–1 hvor vi finner det noe 
uklart om det er ment at renter er et skatte- og 
avgiftkrav eller om reglene for skatte- og av
giftskrav skal gjelde tilsvarende.» 

Kommunenes Sentralforbund (KS) viser til at de
partementet foreslår at skattebetalingsloven § 48 
nr. 7 om renter ved endringssaker i retten plasse
res i rentekapitlet i den nye loven. Denne regelen 
er praktisk viktig i forbindelse med rettssaker, og 
bør etter KS’ oppfatning fortsatt være plassert i til
knytning til reglene om dette, det vil si ikke i rente
kapitlet. 

15.3.5	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Reglene om rente ved forsinket betaling er i lovut
kastet plassert i § 11–1. Hovedregelen følger av 
første ledd første punktum, som bestemmer at det 
skal beregnes renter av skatte- og avgiftskrav som 
ikke blir betalt innen forfallstidspunktene i kapittel 
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10. Forslaget tilsvarer § 6–1 første ledd i høringsut
kastet. I samsvar med Skattedirektoratets merknad 
er det presisert i lovteksten at renter etter §§ 11–2 
og 11–5 skal inngå i grunnlaget for renteberegnin
gen. 

Utgangspunktet for renteberegningen er forfall
stidspunktene som følger av kapittel 10. Renten lø
per fram til betaling skjer. For krav som skal beta-
les innen fristen fastsatt i § 10–52, er det gitt en sær
lig regel om utgangspunktet for renteberegningen. 
For slike krav løper det forsinkelsesrenter fra kra-
vet skulle vært betalt dersom kravet hadde vært 
fastsatt og betalt etter de ordinære reglene. Fristen 
for betaling i § 10–52 har således ikke betydning for 
forsinkelsesrenteberegningen. 

Den særlige bestemmelsen om renter når ny 
ligning skal foretas etter domstolsavgjørelse, som i 
høringsutkastet var plassert sammen med reglene 
om forsinkelsesrente, foreslås ikke tatt inn i loven. 
Departementet vil kunne fastsette nærmere regler 
om renter i disse tilfellene i forskrift. 

I lovutkastet er reglene om rentesats samlet i en 
egen bestemmelse, jf. utkastet § 11–6, og ikke i den 
enkelte rentebestemmelse slik som i høringsutkas
tet. 

15.4	 Renter av økning i skatt og 
avgift som følge av vedtak om 
endring mv. 

15.4.1	 Gjeldende rett 

15.4.1.1 Generelt 

Når det treffes vedtak om endring mv. som innebæ
rer en økning i skatte- eller avgiftsplikten, gjøres 
kravet normalt gjeldende overfor den skatte- eller 
avgiftspliktige på et senere tidspunkt enn om kra-
vet hadde vært fastsatt eller deklarert på ordinær 
måte. For enkelte krav er det i dag egne forfallsfris
ter for den delen av kravet som oppstår på denne 
måten. Renten beregnes i tilfelle særskilt fra tids
punktet kravet normalt skulle vært betalt, fram til 
forfallstidspunktet for det etterberegnede beløpet. 
Oversittes forfallstidspunktet for dette beløpet, be
regnes renten etter reglene om renter ved forsinket 
betaling. Reglene om renter ved forsinket betaling 
er behandlet foran under punkt 15.3. 

For enkelte kravstyper er det i dag ikke egne 
regler om renter ved vedtak om endring, fordi det 
ikke er egne forfallsregler for kravet som oppstår 
etter vedtaket. Tidspunktet for når det treffes ved
tak om endring er uten betydning for rentebereg
ningen. Kravet anses oppstått og forfalt på det tids

punktet det skulle vært betalt etter de ordinære 
reglene. Renten beregnes derfor etter reglene om 
renter ved forsinket betaling fra opprinnelig forfall 
fram til betaling skjer. På enkelte områder bereg
nes det i dag ingen rente i slike tilfeller. 

15.4.1.2 Formues- og inntektsskatt 

Ligningsloven § 9–10 har regler om renter ved ved
tak om endring av ligning. Ilegges skattyter til
leggsskatt av økningen i skatten, skal det beregnes 
rente av økningen med sju prosentpoeng per år. 
Renten beregnes fra utgangen av året etter inn
tektsåret fram til det år vedtaket om forhøyelse tref-
fes. Nærmere regler er gitt i forskrift 15. juli 1994 
nr. 679 om rentesats ved økt skatt eller avgift etter 
vedtak i endringssak. 

15.4.1.3 Arbeidsgiveravgift 

Ved endringsvedtak med hjemmel i folketrygdlo
ven § 24–4 tredje ledd gjelder bestemmelsen i lig
ningsloven § 9–10 tilsvarende for arbeidsgiverav
gift, jf. henvisningen i folketrygdloven § 24–4 tredje 
ledd. 

Ved endringsvedtak med hjemmel i folketrygd
loven § 24–4 annet ledd (terminfastsettelse) gjelder 
ikke forfallsregelen i folketrygdloven § 24–4 fjerde 
ledd. Etter praksis blir endringer i avgiftsbeløpet 
henført til de angjeldende terminer med opprinne
lig forfall for disse. Hjemmelsgrunnlaget for rente
beregningen er det samme som om kravet er ba
sert på en egendeklarert oppgave, det vil si folke
trygdloven § 24–4 sjette ledd, jf. skattebetalingslo
ven § 31 nr. 1. Arbeidsgiveravgiften følger opp
gjørs- og betalingsreglene for arbeidsgivers opp
gjør for forskuddstrekk. Rentesatsen som benyttes 
er imidlertid satsen for forskuddsskatt, restskatt og 
forhåndsskatt, det vil si den til enhver tid gjeldende 
rentesats etter forsinkelsesrenteloven. Renten skal 
beregnes fra ordinært forfall for den enkelte termin 
fram til betaling skjer. I praksis henføres endringer 
i slike tilfeller ofte til 6. termin, og forsinkelsesren
ten beregnes fra ordinært forfall for 6. termin fram 
til betaling skjer. 

15.4.1.4 Øvrige skatter 

I petroleumsskatteloven § 7 nr. 5 er det bestemt at 
ligningsloven § 9–10 ikke skal gjelde ved etterbe
regning eller endring av skatt etter loven. Etter for
skrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, beta-
ling og avregning av terminskatt m.v. § 7 nr. 2 skal 
det beregnes rente av forhøyelsen fra 1. januar året 
etter inntektsåret fram til betaling eller forfall. Ren
tesatsen er for tiden 5,5 prosent pro anno, jf. for
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skriften § 11 nr. 2. Forskriften § 10 bestemmer at 
renter for et kalenderår skal tillegges grunnlaget 
for renteberegningen for de etterfølgende år (ren
tesrente). Det organet som treffer avgjørelse om 
endring, kan også bestemme at renter i enkelte til-
feller ikke skal beregnes, eller at rentebeløpet skal 
settes ned, jf. forskriften § 7 nr. 2 annet ledd. 

Artistskatteloven § 12 annet ledd bestemmer at 
forsømmelse av trekkplikt har samme virkning 
som forsømmelse av trekkplikt etter skattebeta
lingsloven. Etter skattebetalingsloven § 49 nr. 3 
tredje punktum skal renten beregnes som om retti
dig trekk hadde vært foretatt. 

I endringssaker gjelder ligningsloven kapittel 9 
også for skatt og lønnstrekk etter svalbardskattelo
ven. For skatt ved ligning følger dette av svalbard
skatteloven § 4–3 første ledd. For skatt (og trygde
avgift) fastsatt ved lønnstrekk følger dette av sval
bardskatteloven § 4–7 annet ledd. Renter ved en
dring beregnes dermed etter ligningsloven § 9–10. 

15.4.1.5	 Arveavgift 

Etter arveavgiftsloven § 22 første ledd annet punk-
tum skal det svares rente dersom forsinket fastset
telse av kravet medfører at fastsettelsen skjer etter 
ordinær forfallstid. Med ordinær forfallstid siktes 
det til fristene som følger av arveavgiftsloven § 20 
første og annet ledd. Dersom fastsettingen skjer så 
sent at opprinnelig forfallstid ikke kan overholdes, 
skal det enten foretas en foreløpig fastsetting, eller 
det kan bestemmes at fastsettingen skal utsettes. I 
disse tilfellene vil forfallstidspunktet følge av § 20 
tredje ledd. Rente etter § 22 første ledd annet punk-
tum beregnes kun for "den mellomliggende" perio
den, det vil si mellom opprinnelig forfall etter § 20 
første og annet ledd og forfallstidspunktet etter 
§ 20 tredje ledd. 

Renten beregnes også etter denne bestemmel
sen når avgiften fastsettes ved skjønn etter arveav
giftsloven § 30A fordi det ikke er innkommet mel
ding eller meldingen er mangelfull. Det er et vilkår 
for renteberegning etter denne bestemmelsen at 
den avgiftspliktige har forsømt sin opplysningsplikt 
etter arveavgiftsloven kapittel VI, og at dette er år
saken til at forfallet forskyves. 

Renten skal beregnes med den til enhver tid 
gjeldende rentesats fastsatt i medhold av forsinkel
sesrenteloven, jf. § 1 i forskrift 4. februar 1994 nr. 
108 om renter etter lov om avgift på arv og visse ga
ver. 

15.4.1.6	 Merverdiavgift 

Etter merverdiavgiftsloven § 37 første ledd skal et 
vedtak om forhøyelse i medhold av bestemmelsene 

i kapittel XIII og XIV inkludere renter av økningen i 
avgift fra den tid avgiften skulle vært betalt etter de 
ordinære forfallsfrister og fram til 10. dag etter ut
løpet av den måned melding om vedtaket postleg
ges. Har innbetaling skjedd før vedtak er truffet, be
regnes renter fram til 10. dag etter utløpet av innbe
talingsmåneden. Renteberegningen foretas av fyl
kesskattekontoret. Nærmere regler om beregning 
og betaling av renter ved endring av vedtak er gitt i 
forskrift 23. desember 1974 nr. 9 (nr. 65) om beta-
ling av avgift og beregning og betaling av renter og 
rentegodtgjørelse etter merverdiavgiftsloven. 

Rentesatsen er tre prosentpoeng over den gjel
dende rentesats fastsatt i medhold av forsinkelses
renteloven. Rente etter § 37 beregnes per måned el
ler del derav, jf. forskriften § 5. 

15.4.1.7	 Særavgifter 

Det er ikke fastsatt særlige regler om forfall for 
krav på særavgifter som oppstår som følge av en
dringsvedtak. Økningen anses forfalt etter de ordi
nære regler slik at renten beregnes etter reglene 
om renter ved forsinket betaling i forskrift 11. de
sember 2001 nr. 1451 om særavgifter § 6–4. 

15.4.1.8	 Toll og merverdiavgift ved innførsel 

I medhold av tolloven § 9 femte ledd kan det fast
settes regler om renter når toll ikke blir betalt i rett 
tid. Bestemmelsen får også anvendelse for merver
diavgift ved innførsel, jf. merverdiavgiftsloven § 65. 
Bestemmelsen trer imidlertid først i kraft fra den 
tid Finansdepartementet bestemmer, jf. delegasjon 
gitt ved kgl.res. 3. juni 1994 nr. 374. 

15.4.1.9	 Ansvarsbeløp etter skattebetalingsloven 
§ 49  

Renten skal beregnes som om rettidig trekk er fo
retatt, jf. skattebetalingsloven § 49 nr. 3 tredje 
punktum. Renten blir dermed beregnet fra ordi
nært forfall for kravet etter reglene i forskrift 6. mai 
1994 nr. 332 om renteberegning ved for sen innbe
taling av skatt og oppgjør for forskuddstrekk. Dette 
gjelder også når det treffes avgjørelse om å gjøre 
ansvar gjeldende etter skattebetalingsloven § 49 nr. 
2. 

15.4.2 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet foreslo departementet å samordne 
beregningsmåten for renter ved vedtak om endring 
mv. Det organet som treffer vedtak om endring, 
bør fortsatt treffe vedtak om renter av økningen, 
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mens innkrevingsorganet beregner forsinkelses
renter. Dette innebærer at det for krav hvor fastset
telse og innkreving ligger til ulike organer, ikke vil 
være praktisk at renteberegningen skjer etter reg
lene om renter ved forsinket betaling, slik ordnin
gen i dag er for enkelte kravstyper. Departementet 
uttalte i høringsnotatet at det er gode grunner for 
ulike regler om rentesatsens størrelse i de to tilfel
lene. Dette tilsier at renteberegningen i disse tilfel
lene, som en hovedregel, skal foretas på selvsten
dig grunnlag uavhengig av renteberegningen ved 
forsinket betaling. 

Departementet foreslo i høringsnotatet en 
objektiv regel om renter ved vedtak om endring av 
skatte- og avgiftsplikten. Dette i motsetning til rege
len i ligningsloven § 9–10, som bestemmer at det 
kun skal beregnes rente når det fastsettes tilleggs
skatt av økning i skatt og avgift ved vedtak i en
dringssak. I forarbeidene til ligningsloven påpekes 
det at: "(n)år forsinket utligning skyldes et uhell som 
ikke kan bebreides skattyteren, vil han ofte i god tro 
ha brukt sine penger til formål som han ikke ville ha 
finansiert ved lån", jf. Ot.prp. nr. 29 (1978–79) side 
118 annen spalte. Det ble i denne sammenhengen 
vurdert en regel om renteplikt kun når den forsin
kede utligningen skyldes skattyters eget forhold. 
En slik bestemmelse ble imidlertid ikke foreslått 
fordi den ville medføre en selvstendig vurdering 
som kan være vanskelig og dermed administrativt 
besværlig. Departementet uttalte i høringsnotatet 
at det var enig i denne vurderingen, og at dagens 
ordning bør videreføres, eventuelt at renter bør be
regnes i alle tilfeller, uavhengig av om det ilegges 
tilleggsskatt eller ikke. Forslaget om en ubetinget 
renteplikt på skatteområdet er i samsvar med for
slaget fra flertallet i NOU 2003:7 Tilleggsskatt m.m. 

Departementet foreslo videre at renten i ut
gangspunktet bør beregnes fra skatte- eller avgifts
kravet skulle vært betalt etter de ordinære regler. 
Videre bør renten beregnes fram til forfall for skat-
te- eller avgiftskravet, som etter forslaget vil være 
tre uker etter at melding om vedtaket er sendt den 
skatte- eller avgiftspliktige. Er kravet betalt før det
te tidspunktet, bør renteplikten avbrytes ved beta
lingstidspunktet. En annen ordning vil etter depar
tementets vurdering være urimelig. Det ble vist til 
de hensyn som ligger bak den tilsvarende regel i 
merverdiavgiftsloven § 37 første ledd annet punk-
tum, jf. Ot.prp. nr. 15 (1981–82) side 4. At renteplik
ten avbrytes ved betaling, kan medføre at det må fo
retas en omberegning av renten dersom betaling 
skjer i perioden mellom tidspunktet for vedtaket og 
betalingsfristen for økningen. Departementet antok 
at dette ikke vil skape betydelige praktiske proble
mer. 

Når det ikke foretas korrekt beregning av for
skuddstrekk, gjøres arbeidsgiver økonomisk an
svarlig som om riktig trekk var foretatt. Dette an
svaret er spesielt ved at det har form av å være et 
erstatningsansvar. Det samme gjelder i de øvrige 
tilfellene hvor ansvar gjøres gjeldende etter reglene 
i lovutkastet kapittel 16. I disse tilfellene vil det der-
med ikke være aktuelt med renter av den typen 
som omhandles her. Det vil løpe forsinkelsesrente 
av det skatte- eller avgiftskravet som er grunnlag 
for ansvarskravet, og ansvaret vil også omfatte slik 
rente, jf. lovutkastet § 16–1. Denne ordningen ble i 
høringsnotatet foreslått videreført. 

15.4.3 Høringsinstansenes merknader 

Skattebetalerforeningen går sterkt imot at renter i 
endringssakene skal ilegges etter en objektiv regel. 
De slutter seg til synspunkter fra Tilleggsskatteut
valgets mindretall i NOU 2003:7 Tilleggsskatt m.m. 
side 168 som også går sterkt imot en slik endring 
og uttaler: 

«Som mindretallet gir uttrykk for bør spørs
målsstillingen være hvem som bør ha renterisi
koen i endringssaker. Skattebetalerforeningen 
mener at vanlige skattytere vil oppfatte et rente
påslag som en straffereaksjon uavhengig av be
grunnelse.» 

Kommunenes Sentralforbund (KS) uttaler at de
partementets forslag innebærer at en skattyter med 
et «ordinært» rentenivå betaler lavere rente på et 
krav som er etterberegnet fram til vedtak, enn om 
det hadde vært innrapportert på ordinær måte og til 
riktig tid. Etter KS’ vurdering må man unngå at en 
aktør som har misligholdt innrapporteringsplikten, 
kommer bedre ut enn en som har etterlevd den. 

KS uttaler videre: 

«Å benytte tilleggsskatt, som departementet fo
reslår, for å regulere en slik økonomisk fordel 
er etter KS’ vurdering ikke hensiktsmessig, jf. 
at tilleggsskatt i praksis vil være uavhengig av 
misligholdets lengde. Den økonomiske forde
len som en skattyter kan oppnå ved bevisst å ik
ke etterleve rapporteringsplikten, er imidlertid 
tidsavhengig. Jo lenger etter egentlig betalings
frist at vedtak om høyere ligning kommer, jo 
bedre vil skattyteren som har unnlatt å rappor
tere komme ut av det økonomisk.» 

KS viser til at skattytere som anmeldes og straf
fes for skatteunndragelser, ikke vil ilegges tilleggs
skatt. Departementets forslag innebærer derfor at 
de som står for de groveste overtrampene, kommer 
bedre ut av det økonomisk enn de som overholder 
rapporteringsplikten. 
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Etter KS’ oppfatning bør man 

«finne frem til et system som gjør at det løper 
ordinær forsinkelsesrente fra ordinært forfall 
og til betaling skjer. Dette kan enklest gjøres 
ved at fastsettingsmyndigheten bare beregner 
skatter og avgifter, mens innkrevingsmyndig
heten beregner renter som om kravet var res
kontroført med ordinært forfallstidspunkt. Det 
vil være behov for å gjøre unntak fra denne be
stemmelsen i de tilfellene der skattyter ikke er å 
laste for at skatten ble fastsatt feil første gang.» 

KS viser deretter til utkastet § 6–3 første ledd 
tredje punktum som lyder: «Skjer betaling før beta
lingsfristen beregnes renter frem til tidspunktet for be
taling». KS er skeptisk til denne regelen, og uttaler: 

«Denne foreslåtte regel vil by på store praktiske 
problemer, og vil innebære at skatteoppkrever
ne vil måtte foreta tusenvis av unødvendige ut
betalinger av småbeløp. Det er svært mange 
skattytere som betaler et skattekrav straks de 
mottar det, dvs. man velger – til tross for rente
tapet – å ikke vente til forfallsdag.» 

Skattedirektoratet uttaler: 

«For merverdiavgift og terminoppgaver på ar
beidsgiveravgift gir dagens regler de avgifts
pliktige et insitament til å levere riktig oppgave 
innen fristen eller korrigere en uriktig oppgave 
raskest mulig. Dette fordi det beregnes forsin
kelsesrenter tilbake til opprinnelig forfall for 
den økte avgiften. 

Forslaget til ny skatteinnkrevingslov gjør 
det gunstig å levere en for lav oppgave og sene-
re korrigere den eller vente på en fastsettelse. 
Renten den skatte- og avgiftspliktige må betale 
ved å «låne» skattetrekk, merverdiavgift og ar
beidsgiveravgift reduseres fra 15 % (arbeidsgi
veravgift 12 %) til 8 %. 

(...) 
Ulempene som følge av omlegging til nye 

regler synes å skulle oppveies av økt bruk av til
leggsavgift. Dette vil medføre at antall saker 
hvor skattemyndighetene må fatte vedtak vil 
øke betydelig. 

(...) 
Vi ser det ikke som en forenkling eller for

bedring at det innføres et system med to ulike 
rentesatser (§§ 6–1 og 6–3), samtidig med at 
det må fastsettes en tilleggsavgift. Vi mener det 
er bedre å videreføre dagens regler, hvor det 
beregnes forsinkelsesrente for hele perioden.» 

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til at det fremgår 
av lovutkastet at forsinkelsesrenten, etter gjelden
de forsinkelsesrentesats, blir lavere dersom vareei
er har deklarert feil, enn ved ordinær forsinkelse 
hvor vareeier ikke har gjort noen annen feil enn å la 

være å betale. Dette innebærer at de grove tilfelle
ne av manglende betaling får den laveste rentesat
sen. Istedenfor en oppfordring til å deklarere og å 
betale korrekt, blir effekten at den toll- og avgifts
pliktige motiveres til å deklarere mangelfullt, eller 
helt unnlate å deklarere, dersom vedkommende 
har betalingsproblemer. Dette er etter direktora
tets oppfatning uheldig. 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser 
til at høringsnotatet ikke berører rentespørsmålet 
for de situasjoner hvor det verken foreligger av
savnstap for det offentlige eller likviditetsfordel for 
den avgiftspliktige, og uttaler: 

«Det vil være tilfellet hvor endringsvedtaket le-
der til etterberegning av utgående merverdiav
gift som kjøperen ville fradragsført som inngå
ende avgift dersom avgiften hadde vært bereg
net korrekt fra første stund. Det samme gjelder 
hvor endringsvedtaket medfører økt innførsels
merverdiavgift for en registrert næringsdriven
de. Det fremstår som lite rimelig å la rentesat
sen i utkastets § 6–3 tredje ledd gjelde her. Vi 
minner om at det foreligger etablert praksis for 
at renten i slike tilfelle frafalles med 90 prosent 
etter søknad. Vi minner om de vurderinger som 
er gjort i NOU 1991:30 Forbedret merverdiav
giftslov side 190 – 191, og tilrår at det fremmes 
lovforslag om en særskilt lav rentesats for beg-
ge de nevnte tilfelle, alternativt at det utferdiges 
forskrifter om det.» 

15.4.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Hensynet til den skatte- eller avgiftspliktige tilsier 
etter departementets vurdering at renten ikke bør 
inneholde et pønalt element i de tilfeller hvor han 
ikke kan bebreides for den opprinnelige uriktige 
fastsettelsen. Fastsettes rentesatsen til samme nivå 
som satsen for forsinkelsesrenten, vil en subjektiv 
regel fremtvinge seg for å få til en rimelig ordning. 
Administrative hensyn tilsier etter departementets 
vurdering at renteregelen er objektiv slik at renter 
også beregnes når den skatte- eller avgiftspliktige 
ikke kan bebreides. Dette fordi det i mange tilfeller 
vil være en vanskelig vurdering der den uriktige be
regningen skyldes den skatte- eller avgiftspliktiges 
forhold. Departementet mener at Skattebetalerfore
ningen i sin kritikk ikke tar hensyn til at forslaget 
legger til grunn en lav rentesats i disse tilfellene, og 
viser til at ved reglene om rentetillegg ved avreg
ningen har man i dag en objektiv renteregel på 
skatteområdet. 

Skattyter vil i mange tilfeller ikke være å bebrei
de for at forskuddet som er utskrevet ikke er til
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strekkelig til å dekke utlignet skatt. Det faste rente
tillegget på restskatten ilegges uavhengig av sub
jektive forhold, uten at dette i dag blir ansett som 
urimelig. Dette skyldes etter departementets vur
dering at renten kun er ment å kompensere for den 
likviditetsfordel skattyter har hatt ved at det på for
skuddsstadiet er innbetalt for lite skatt til å dekke 
den endelige utlignede skatten. Departementet har 
derfor vanskelig for å se at en objektiv renteregel i 
endringstilfellene vil være urimelig, så lenge rente
satsen i det vesentlige bare skal kompensere den li
kviditetsfordelen skattyter har hatt. 

I høringsnotatet peker departementet på at en 
lavere rentesats for perioden fra opprinnelig forfall 
fram til vedtak om endring, vil innebære at det for 
den som midlertidig er ute av stand til å betale kra-
vet, kan lønne seg at det ikke blir fastsatt korrekt 
skatte- eller avgiftskrav. Blir det foretatt korrekt 
fastsettelse, og kravet ikke betales ved forfall, vil 
den høyere rentesatsen som gjelder ved forsinket 
betaling, komme til anvendelse. Departementet har 
imidlertid ingen grunn til å tro at det vil bli omfat
tende spekulasjoner på dette området. Til det er ri
sikoen for stor. Oppdages slike tilfeller, vil den 
skatte- eller avgiftspliktige kunne bli ilagt tilleggs
skatt, tilleggstoll eller tilleggsavgift. I de mest alvor
lige tilfellene vil vedkommende også risikere straf
fesanksjoner. Riktig og rettidig deklarering fra den 
skatte- eller avgiftspliktiges side bør etter departe
mentets vurdering ivaretas gjennom disse sank
sjonsreglene og ikke gjennom rentereglene. 

KS viser til at tilleggsskattens størrelse i praksis 
vil avhenge av misligholdets lengde, og derfor ikke 
er egnet til å utligne den økonomiske fordelen en
kelte kan oppnå når vedtak om endring kommer et
ter lang tid. Forslaget i høringsnotatet legger opp til 
en løpende rente, og rentebeløpet vil dermed øke 
med tiden. 

KS uttaler at skattytere som anmeldes og straf
fes for skatteunndragelser, ikke lenger ilegges til
leggsskatt. Departementet viser til at eventuelle 
konsekvenser av endringene i tilleggsskatteregi
met som følge av at tilleggsskatt er å anse som 
straff etter EMK artikkel 6, er til vurdering i depar
tementet i forbindelse med oppfølgingen av Til
leggsskatteutvalgets utredning, NOU 2003:7 Til
leggsskatt m.m. 

Etter arveavgiftsloven § 22 tredje ledd skal det 
svares renter for den mellomliggende perioden kun 
når den avgiftspliktige eller testamentsfullbyrderen 
har forsømt sin opplysningsplikt etter arveavgiftslo
ven kapittel VI. Departementet viser til at forslaget 
nå legger opp til en rente med lavere sats som kun 
skal dekke likviditetsfordelen den avgiftspliktige 
har hatt. En objektiv renteregel også i disse tilfelle

ne antas derfor ikke urimelig, og vil gi en admini
strativt enklere regel. Departementet foreslår der-
for at renter i disse tilfellene skal beregnes etter 
samme regler som øvrige skatte- og avgiftskrav. 

Etter departementets forslag i høringsnotatet 
skal renten beregnes fram til forfallsfristen for kra-
vet eller fram til tidspunktet for betaling dersom be
taling skjer før forfallsfristen. Som KS påpeker, vil 
en slik individuell renteberegning med utgangs
punkt i faktisk betaling by på praktiske problemer i 
en del tilfeller. Departementet er imidlertid skep
tisk til en regel om at renter beregnes fram til for-
fall for økningen uavhengig av når kravet betales, 
selv om det i dag er slike ordninger, for eksempel 
på merverdiavgiftsområdet. Den skatte- eller av
giftspliktige bør ikke belastes rente etter at skyldig 
beløp er betalt. Departementet foreslår derfor at 
renten beregnes fram til det treffes vedtak om en
dring. Dette vil i de fleste tilfeller forhindre at det 
påløper rente etter at kravet er oppgjort. Konse
kvensen av regelen er en rentefri periode fra vedtak 
om endring til kravet forfaller til betaling etter lov
utkastet § 10–53. Oversittes forfallstidspunktet, be
regnes rente etter reglene om renter ved forsinket 
betaling. 

Det vises til lovutkastet § 11–2. 

15.5	 Rentegodtgjørelse ved 
tilbakebetaling av for mye 
betalt skatt eller avgift 

15.5.1	 Gjeldende rett 

15.5.1.1 Generelt 

Ved tilbakebetaling av skatt og avgift ytes rente 
som kompensasjon for at den skatte- eller avgifts
pliktige i en periode har betalt for mye skatt eller 
avgift. Rente ved tilbakebetaling ytes også som for
sinkelsesrente dersom fristen for tilbakebetaling av 
skatt eller avgift ikke overholdes av skatte- og av
giftsmyndighetene. Retten til rentegodtgjørelse av 
skatte- og avgiftskrav reguleres i dag i de ulike sær
lovene. Både beregningsmåten og rentesatsen vari
erer mellom de ulike kravstypene. På enkelte om
råder er det i dag ikke gitt regler om rentegodtgjø
relse. 

15.5.1.2 Formues- og inntektsskatt 

Etter skattebetalingsloven § 31 nr. 2 har skatteplik
tige som får tilbakebetalt skatt etter §§ 24 og 25, 
§ 30 nr. 2 eller § 39, jf. § 40, krav på rentegodtgjørel
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se etter nærmere regler fastsatt av departementet. I 
forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjø
relse og rentetillegg av skatt m.v. (renteforskriften) 
er det gitt regler om renter ved tilbakebetaling. 

Når tilbakebetaling oppstår som følge av en
dringsvedtak etter den ordinære avregningen, ytes 
rente etter § 4 i renteforskriften. Renten beregnes 
fra det tidspunktet skatten som skal tilbakebetales, 
ble innbetalt og fram til tilbakebetaling skjer. Ren
tesatsen er 0,3 prosent for hver måned eller del av 
måned. Bestemmelsen forutsetter at det er rest
skatt som tilbakebetales, det vil si at skattyteren 
fikk en restskatt ved den ordinære avregningen 
som er innbetalt, og som nå skal betales tilbake. 
For eksempel vil en skattyter som i februar 2005 får 
tilbakebetalt restskatt som ble innbetalt 20. august 
2004, få godtgjort renter med 0,3 prosent i seks må
neder (august – februar). Dersom skattyteren ikke 
hadde restskatt, er det forskuddsskatt eller for
håndsskatt som skal tilbakebetales. Hjemmelen for 
renter er da forskriften § 2 annet ledd. Satsen er 
den samme, men utgangspunktet for rentebereg
ningen er da kunngjøringen av skattelisten, og ikke 
innbetalingstidspunktet. 

Skattebetalingsloven har ikke egne regler om 
når tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt (for
skudd på skatt eller forhåndsskatt) etter den ordi
nære avregningen, jf. § 24, forfaller til betaling. Til
bakebetales slik skatt senere enn seks uker etter 
kunngjøring av utlegg av skattelistene, skal det 
imidlertid godtgjøres renter med 0,3 prosent for 
hver måned eller del derav som løper fra kunngjø
ringen inntil tilbakebetaling skjer, jf. renteforskrif
ten § 1 bokstav e. Legger man til grunn at tilbake
betalingskravet forfaller seks uker etter utlegg, kan 
denne typen rente likestilles med rente ved forsin
ket betaling. Til forskjell fra en ordinær forsinkel
sesrente skal det godtgjøres rente fra utlegget og 
ikke fra forfallstidspunktet, det vil si seks uker etter 
utlegg, dersom fristen oversittes. 

15.5.1.3	 Oppgjør for forskuddstrekk, påleggstrekk 
og trekkansvar 

Ved tilbakebetaling av forskuddstrekk, pålegg
strekk eller trekkansvar senere enn seks uker etter 
innbetaling, ytes rentegodtgjørelse med 0,4 prosent 
per måned eller del derav fra betaling fram til tilba
kebetaling, jf. § 2 i forskrift 23. desember 1997 nr. 
1434 om rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av 
arbeidsgiveravgift og trekkbeløp (trekkansvar). 

15.5.1.4	 Arbeidsgiveravgift 

Ved tilbakebetaling av arbeidsgiveravgift senere 
enn seks uker etter innbetaling, ytes rentegodtgjø

relse med 0,4 prosent for hver måned eller del av 
måned fra betalingen fram til tilbakebetaling. I § 1 i 
forskrift 23. desember 1997 nr. 1434 om rentegodt
gjørelse ved tilbakebetaling av arbeidsgiveravgift 
og trekkbeløp (trekkansvar) er det gitt regler om 
renter ved tilbakebetaling. 

15.5.1.5	 Petroleumsskatt 

Forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, be
taling og avregning av terminskatt m.v. fastsetter i 
§ 9 at det skal beregnes forsinkelsesrente både der
som skattyter betaler avgiften for sent, og dersom 
tilbakebetaling skjer for sent. Rentesatsen tilsvarer 
satsen fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven. 
Av forskriften § 10 følger det at renter påløpt i et ka
lenderår skal tillegges grunnlaget for rentebereg
ningen de etterfølgende år (rentesrente). 

Ved endringer av tidligere fastsatt avgift skal 
det etter § 7 nr. 2 i forskriften beregnes rente av til
godebeløpet fra 1. januar året etter inntektsåret 
fram til tilbakebetaling. Rentesatsen er 5,5 prosent 
pro anno, jf. forskriften § 11 nr. 2. Også i disse til
fellene skal det beregnes rentesrente etter forskrif
ten § 10. 

15.5.1.6	 Arveavgift 

Arveavgiftsloven § 22 annet ledd bestemmer at den 
avgiftspliktige har krav på rentegodtgjørelse ved til
bakebetaling av for mye innbetalt avgift. Rentesat
sen er 0,5 prosent per måned eller del av måned, jf. 
forskrift 4. februar 1994 nr. 108 om renter etter lov 
om avgift på arv og visse gaver. Rentegodtgjørelse 
etter denne bestemmelsen omfatter dermed både 
renter ved forsinket tilbakebetaling og renter ved 
tilbakebetaling som følge av endring, og ytes uav
hengig av årsaken til tilbakebetalingen. 

15.5.1.7	 Merverdiavgift 

Etter merverdiavgiftsloven § 36 første ledd har av
giftspliktige krav på rentegodtgjørelse når tilbake
betaling av overskytende inngående avgift (tilgode
beløp i henhold til omsetningsoppgaven) skjer et
ter fristen på tre uker i § 24 tredje ledd. Det er et vil
kår for rentegodtgjørelse at overskridelse av fristen 
ikke skyldes forhold som kan legges den nærings
drivende til last, eller som han er nærmest til å bæ
re ansvaret for, jf. § 6 annet ledd i forskrift 23. de
sember 1974 nr. 9 (nr. 65) om betaling av avgift og 
beregning og betaling av renter og rentegodtgjørel
se etter merverdiavgiftsloven. Rentesatsen er 0,5 
prosent per måned eller del derav. 

I merverdiavgiftsloven § 38 første ledd annet 
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punktum er det gitt en bestemmelse om rentegodt
gjørelse når den avgiftspliktige får tilbakebetalt av
gift som følge av et endringsvedtak til hans gunst. 
Det er et vilkår at tilbakebetalingen skjer etter kla
gebehandling, nedsettelse etter § 56 eller avgjørel
se og forlik i rettssak. Nedsettelse etter § 56 kan te
oretisk sett også finne sted etter avgiftsmyndighe
tenes eget tiltak. Rentegodtgjørelse ytes i disse til
fellene uavhengig av årsaken til tilbakebetalingen. 
Rentesatsen er 0,5 prosent per måned eller del der
av, jf. § 6 første ledd i forskriften. 

I merverdiavgiftsloven § 38 annet ledd er det 
bestemt at ved tilbakebetaling i andre tilfeller kan 
departementet yte rentegodtgjørelse når særlige 
forhold foreligger. I praksis ytes rentegodtgjørelse 
kun i tilfeller hvor den avgiftspliktige har hatt et 
rentetap, og dette skyldes forhold som avgiftsmyn
dighetene er nærmest til å bære ansvaret for. 

I NOU 1991:30 (Zimmerutvalget) uttales følgen
de om § 38 annet ledd: 

«Bestemmelsen vil først og fremst bli nyttet ved 
tilbakebetaling av beløp som er innbetalt uten 
særskilt pålegg, men hvor det senere viser seg 
at det ikke skulle vært beregnet avgift. Det vil i 
alminnelighet være en forutsetning at den feil
aktige innbetalingen skyldes forhold som av
giftsmyndighetene er nærmest til å bære ansva
ret for. Som eksempel kan nevnes uriktig utta
lelse fra avgiftsmyndighetenes side, eller at en 
uttalelse er så uklar at det er unnskyldelig at 
den er misforstått av den avgiftspliktige. Rente
godtgjørelse vil derimot ikke bli ytet dersom 
det skyldes den avgiftspliktiges eget forhold at 
det er betalt inn for meget avgift. 

(...) 
Utvalget finner ikke grunn til å foreslå endrin-
ger i bestemmelsene om rentegodtgjørelse et
ter merverdiavgiftsloven. Finansdepartementet 
bør likevel vurdere om ikke fullmaktsbestem
melsene i § 38 annet ledd kan nyttes i flere til-
feller. Når det for eksempel i helt ekstraordinæ
re tilfeller gis ettergivelse eller fritak etter mer
verdiavgiftsloven §§ 69 og 70 som resulterer i 
tilbakebetalinger, er det grunn til å vurdere ren
tegodtgjørelse. En rimelig mulighet til rente
godtgjørelse antas isolert sett egnet til å øke de 
avgiftspliktiges oppfyllelsesvilje.» 

I praksis ytes det også rentegodtgjørelse ved 
forsinket utbetaling av tilgodehavende avgiftsbeløp 
etter denne bestemmelsen. 

15.5.1.8 Toll og merverdiavgift ved innførsel 

Tolloven § 9 femte ledd fastslår at det kan ytes ren
tegodtgjørelse hvis det er betalt for mye toll. Nær
mere regler om størrelsen på rentegodtgjørelsen 

fastsettes av Kongen. Kongens myndighet er dele
gert til Finansdepartementet ved kgl.res. 3. juni 
1994 nr. 374. Tolloven § 9 er imidlertid ikke trådt i 
kraft. Bestemmelsen trer i kraft fra den tid Finans
departementet bestemmer. Tolloven § 9 vil, når den 
trer i kraft, også gjelde for merverdiavgift ved inn
førsel, jf. merverdiavgiftsloven § 65. 

15.5.1.9 Særavgifter 

I medhold av særavgiftsloven § 5 annet ledd kan de
partementet i forskrift gi regler om blant annet ren
tegodtgjørelse ved tilbakebetaling av avgift. Tilsva
rende bestemmelse er gitt i lov 19. juni 1959 nr. 2 
om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter 
§ 5 fjerde ledd. 

Toll- og avgiftsmyndighetene yter ikke rente
godtgjørelse ved tilbakebetaling etter særavgiftslo
ven. Avgiftspliktige er dermed henvist til å kreve er
statning for renteutgifter og rentetap knyttet til til
bakebetaling, på tilsvarende måte som for toll og 
merverdiavgift ved innførsel. 

15.5.2 Høringsnotatets forslag 

15.5.2.1 Renter ved forsinket tilbakebetaling 

Departementet foreslo i høringsnotatet at det skal 
beregnes rentegodtgjørelse etter satsen som gjel
der for forsinkelsesrente, dersom fristen for tilba
kebetaling av skatt eller avgift ikke overholdes av 
innkrevingsmyndighetene. Etter forslaget skal ren
ten beregnes fra forfallstidspunktet fram til betaling 
skjer. 

Departementet viste til at forslaget innebærer 
en del mindre tekniske endringer i måten renten 
beregnes på. For de fleste krav beregnes renten 
per måned eller del av måned. Dette innebærer at 
rente for en måned påløper straks forfallstidspunk
tet er oversittet. Endringen innebærer at renten lø
per pro anno, det vil si at forsinkelsens lengde er 
avgjørende for hvor stort rentebeløp som påløper. I 
praksis medfører endringen at det må beregnes 
rente fram til tidspunktet for når utbetaling forven
tes å skje. Dette stiller noe strengere krav til plan-
legging med hensyn til når utbetaling foretas, fordi 
utbetalingsdagen vil være avgjørende for hvor lang 
periode det skal beregnes renter. På grunn av be
stemmelsens begrensede rekkevidde antok depar
tementet at en slik ordning ikke vil medføre særlige 
praktiske problemer for innkrevingsmyndighetene. 
Er det tvil om når utbetalingen vil skje bør innkre
vingsmyndighetene etter departementets oppfat
ning ha adgang til å legge inn en sikkerhetsmargin 
på en til to dager, for å sikre at det ytes tilstrekkelig 
rente etter bestemmelsen. Dette medfører at ren
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ten beregnes for noen dager ekstra utover det som 
formelt følger av loven. Dette kan særlig være aktu
elt ved mindre beløp, mens det ved større beløp bør 
legges opp til en noe mer restriktiv praksis. Depar
tementet antok at dette kan gjennomføres uten sær
lig hjemmel. 

I § 6 annet ledd i forskrift 23. desember 1974 nr. 
9 (nr. 65) om betaling av avgift og beregning og be
taling av renter og rentegodtgjørelse etter merver
diavgiftsloven begrenses plikten til å yte rentegodt
gjørelse ved tilbakebetaling etter merverdiavgiftslo
ven § 24. Dette gjelder dersom tilbakebetaling etter 
fristen skyldes forhold som kan legges den næ
ringsdrivende til last, eller som han er nærmest til å 
bære ansvaret for. Departementet foreslo at be
stemmelsen videreføres, men at det ikke bør leg
ges noe mer i bestemmelsen enn det som vil følge 
av de alminnelige regler om kreditormora, jf. for
sinkelsesrenteloven § 2 annet ledd. 

Det følger av skatteloven § 5–60 at rente ved til
bakebetaling av skatt ved avregningen ikke skal an
ses som inntekt. Bestemmelsen ble tilføyd ved lov 
20. desember 1991 nr. 82 og gitt virkning fra og
med inntektsåret 1992. Bakgrunnen for regelen 
fremgår i Ot.prp. nr. 3 (1991–92). Av forarbeidene 
fremgår det at departementet i valg av løsninger la 
vekt på administrative hensyn. Når skatten settes 
opp eller ned i en endringssak, fører dette til en
dring i rentetillegget eller rentegodtgjørelsen. Der
som rentegodtgjørelsen skulle vært skattepliktig 
inntekt eller rentetillegget fradragsberettiget, måt
te skattyter gis inntektstillegg eller fradrag ved lig
ningen for det året ny avregning foretas. I de aller 
fleste tilfellene dreier det seg her om meget små 
beløp, samtidig som en gjennomføring av reglene 
krever store ressurser. Videre måtte skattemyndig
hetene pålegges å sende skattyter ligningsoppgave 
hvert år, på samme måte som banker og andre fi
nansinstitusjoner. Dette ville medført kostnader, 
særlig fordi det i praksis gjelder alle skattytere. Det 
er således forenklingshensyn som ligger bak regle
ne i skatteloven § 5–60 og § 6–40 femte ledd bok
stav b. Departementet antok i høringsnotatet at ren
ter etter høringsutkastet § 6–4 også bør omfattes av 
skattefritaket etter de nevnte bestemmelsene i skat
teloven. 

15.5.2.2 Venterente 

Med venterente menes i høringsnotatet den renten 
som skal kompensere for at den skatte- eller av
giftspliktige i en periode har betalt for mye skatt el
ler avgift. Krav på tilbakebetaling kan oppstå fordi 
et vedtak om endring medfører reduksjon av det 
tidligere fastsatte og betalte skatte- eller avgiftskra

vet. Tilbakebetaling kan også skyldes at det ved en 
feil er innbetalt for mye skatt eller avgift, for eksem
pel ved egendeklarering. Videre kan et tilbakebeta
lingskrav oppstå når det treffes vedtak om fritak, et
tergivelse eller nedsettelse etter særlige regler. 
Som hovedregel vil formålet med venterente være å 
dekke likviditetstapet i perioden fra skatte- eller av
giftskravet ble betalt og fram til tilbakebetaling 
skjer. 

Departementet foreslo i høringsnotatet en 
objektiv regel om rentegodtgjørelse ved vedtak om 
endring i den tidligere skatte- eller avgiftsplikten. 
Den gjeldende bestemmelsen i merverdiavgiftslo
ven begrenser renteplikten i noen tilfeller på en 
uheldig måte. Det ble i høringsnotatet vist til NOU 
1991:30 (Zimmerutvalget) hvor bestemmelsen ble 
vurdert. 

Departementets forslag var også begrunnet i et 
ønske om i størst mulig grad å unngå bestemmel
ser som krever særlige vurderinger av enkelttilfel
ler. For krav som bygger på oppgaveplikt fra den 
skatte- eller avgiftspliktige, kan imidlertid hensynet 
til en rask avklaring av skatte- eller avgiftsplikten 
tilsi en avgrensning mot tilfeller der årsaken til feil 
innbetaling kan bebreides den skatte- eller avgifts
pliktige. En svakhet ved en slik regel er etter depar
tementets syn at skyldgraden vil variere, og at det 
ikke alltid vil være like rimelig at renteplikten bort-
faller fullstendig selv om for sen tilbakebetaling 
skyldes forhold hos den skatte- eller avgiftspliktige. 

De ulike årsakene til at det oppstår et krav på til
bakebetaling kan begrunne ulike regler om rente
godtgjørelse ved tilbakebetaling. Dette er tilfelle i 
dag ved at det som hovedregel ikke ytes rente når 
tilbakebetaling av skatte- og avgiftskrav skjer som 
følge av vedtak om fritak, nedsettelse eller ettergi
velse, mens det som hovedregel ytes rentegodtgjø
relse ved endring av skatte- og avgiftsplikten etter 
et endringsvedtak som følge av domstols- eller kla
gebehandling. Når tilbakebetaling skjer etter særli
ge fritaksregler, skjer det ingen korrigering, men 
skatte- og avgiftsplikten blir endret som følge av det 
nye vedtaket. Bakgrunnen for fritaket eller ettergi
velsen kan være forhold som i tid ligger nærmere 
vedtakstidspunktet enn tidspunktet for betaling. 
Kravet på tilbakebetaling skyldes derfor ikke en feil 
ved den opprinnelige fastsettelsen, da denne vil væ
re riktig etter de materielle reglene. Kompensa
sjonshensynet gjør seg derfor ikke like sterkt gjel
dende i slike tilfeller. Etter merverdiavgiftsloven 
§ 38 vil det kun i særlige tilfeller ytes rentegodtgjø
relse. 

Når tilbakebetalingen skyldes et vedtak om fri
tak eller ettergivelse, er departementets vurdering i 
høringsnotatet at hovedregelen bør være at det ik
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ke ytes renter. Dette vil i hovedsak være i samsvar 
med det som gjelder i dag. Som nevnt ovenfor kan 
det være urimelig at det ikke beregnes renter i sli
ke tilfeller. Departementet foreslo derfor at det åp
nes for at det i enkelttilfeller kan ytes renter der
som særlige forhold tilsier det. Dette innebærer en 
regel tilsvarende merverdiavgiftsloven § 38 annet 
ledd, men slik at behovet for bestemmelsen er re
dusert som følge av den utvidede adgangen til å be
regne renter ved tilbakebetaling etter den objektive 
regelen. 

I dag beregnes venterenten i de fleste tilfeller 
per måned eller del av måned. Fordelen med rente
beregning per måned eller del av måned er at en 
mindre forskyvning av tidspunktet for utbetaling 
normalt ikke vil endre beregningen. Ved pro anno 
beregning vil en dag utsettelse med utbetalingen 
innebære at det skal beregnes renter for en dag 
ekstra. Renter av denne art utbetales normalt sam-
men med tilgodebeløpet og må dermed være be
regnet før tilbakebetaling skjer. Utskytes tidspunk
tet for tilbakebetaling i forhold til det tidspunktet 
som er lagt til grunn for renteberegningen, må det 
formelt sett foretas en ny renteberegning og ny ut
betaling. Departementet antok at ulempene ved en 
pro anno renteregel i noen grad kan unngås ved at 
man ved renteberegningen i kompliserte saker leg
ger inn en til to dagers ekstra rente. Selv om det i 
noen tilfeller vil ytes for høy rentegodtgjørelse, vil 
renteberegningen normalt bli lavere enn om rente
beregningen ble foretatt med samme sats per må
ned eller del derav. Departementet antok i hørings
notatet, tilsvarende som for renter ved forsinket til
bakebetaling, at en slik lempelig beregningsmåte 
bør kunne gjennomføres uten uttrykkelig hjemmel. 

15.5.3	 Høringsinstansenes merknader 

Kommunenes Sentralforbund (KS) mener at det i ut
gangspunktet virker rimelig at det ytes forsinkel
sesrente etter vanlig sats når tilbakebetaling av 
skatter og avgifter ikke skjer ved forfall. Etter KS’ 
oppfatning vil imidlertid den praktiske gjennomfø
ringen av departementets forslag være problema
tisk, spesielt overgangen til pro anno-rente. KS ut-
taler i denne sammenhengen: 

«Problemet består i at det behandles så mange 
tusen tilbakebetalinger, f.eks. i forbindelse med 
skatteoppgjørene, og behandlingen skjer i så 
mange ledd og involverer så mange aktører 
(skatteoppkrever, skattedirektorat, sentralskat
tebank, posten) at det ikke er praktisk mulig på 
forhånd å vite nøyaktig når tilbakebetalingen vil 
skje. Skattytere og næringsdrivende vil ikke av
finne seg med at rentene blir beregnet «sånn 

omtrent», og det er ikke tilfredsstillende å iverk
sette et regelverk med uavklarte spørsmål og 
«omtrentlige» løsninger.» 

Disse problemene vil oppstå både ved rentebe
regning ved forsinket tilbakebetaling og ved bereg
ning av venterente. KS mener at man bør beholde 
dagens renteregime, med beregning av renter per 
påbegynte måned. 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) uttaler 
at det er positivt at det foreslås en objektiv regel om 
rentegodtgjørelse når det skjer en endring i den tid
ligere skatte- og avgiftsplikten, uavhengig av hvor
dan endringen gjennomføres. NHO uttaler videre: 

«I utkastets § 6–5 fjerde ledd er inntatt bestem
melse om at «Renter etter første ledd påløper ik
ke dersom forsinkelsen er fremkalt ved forhold 
som kan legges den skatte- eller avgiftspliktige 
til last eller som han er nærmest til å bære an
svaret for.» I departementets merknader på side 
165 heter det at «Fjerde ledd innskrenker retten 
til å få rentegodtgjørelse i tilfeller hvor det fore-
ligger kreditormora.» Vi stiller oss spørrende til 
bruken av terminologien «forsinkelsen» og 
«kreditormora» hvor det er snakk om rente
godtgjørelse som følge av endringsvedtak. (...) 
NHO (...) tilrår at bestemmelsen utgår.» 

Toll- og avgiftsdirektoratet er av den oppfatning 
at departementet burde nevnt eksplisitt hvilke sær
lige forhold det siktes til i lovutkastet § 6–5. Dette 
av hensyn til den rettskildemessige verdi lovens 
forarbeider vil ha ved en senere lovtolkning. 

15.5.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

15.5.4.1	 Rentegodtgjørelse ved forsinket 
tilbakebetaling 

En egen bestemmelse om forfall for krav på tilbake
betaling av skatt og avgift, som forutsatt i lovutkas
tet § 10–60, gjør det mulig å yte rentegodtgjørelse 
etter reglene om forsinket betaling når skatte- og 
avgiftsmyndighetene ikke overholder betalingsfris
ten. Dette vil på flere områder innebære en utvidel
se av retten til å kreve renter ved tilbakebetaling i 
forhold til dagens regler, jf. redegjørelsen for gjel
dende rett ovenfor. Ved en slik regel vil loven, sam-
men med forslaget om renter ved tilbakebetaling 
som følge av endringsvedtak, uttømmende regule
re skatte- og avgiftskreditorenes renteplikt ved til
bakebetaling av skatte- og avgiftskrav. Departe
mentet antar at det ikke vil være behov for å utfylle 
reglene om renter i en ny skattebetalingslov med 
regelen i forsinkelsesrenteloven. 

Departementet foreslo i høringsnotatet en over
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gang fra renteberegning per måned eller del av må
ned til pro anno renteberegning. Dette fordi den 
sistnevnte beregningsmåten vil gi en riktigere ren
teberegning i forhold til den tid det skal ytes rente
kompensasjon for. Pro anno renteberegning vil i 
praksis innebære at det skal beregnes rente fram til 
tidspunktet tilbakebetalingen faktisk skjer. Skal til
bakebetaling av renter skje samtidig med tilbake
betaling av tilgodebeløpet, må man ved en regel 
som bygger på pro anno beregning, ta stilling til 
når tilbakebetaling vil skje. Dette kan i noen tilfeller 
være usikkert ved tidspunktet for renteberegnin
gen, eller utbetalingen kan bli forsinket i forhold til 
det som er lagt til grunn ved renteberegningen. I 
slike tilfeller kan det bli nødvendig med en korrige
ring av renteberegningen. En regel som bygger på 
renteberegning per måned eller del derav vil være 
mer robust overfor slike forhold. 

Tilbakebetaling av for mye betalt skatt eller av
gift skal, som et utgangspunkt, alltid finne sted in
nen forfallsfristen. Departementet antar derfor at 
det bare i et fåtall saker hvert år vil være aktuelt 
med rentegodtgjørelse etter denne bestemmelsen. 
Departementet legger også til grunn at renten vil 
beregnes manuelt i slike tilfeller. Det skulle da ikke 
by på særlige administrative problemer å håndtere 
en regel som bygger på pro anno beregning. De
partementet fastholder derfor forslaget i høringsno
tatet som bygger på en regel om at rentegodtgjørel
sen skal beregnes pro anno. Det vises til lovutkas
tet § 11–3. 

15.5.4.2	 Rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling 
etter vedtak om endring mv. (venterente) 

Når den skatte- eller avgiftspliktige har betalt for 
mye skatt eller avgift etter de materielle reglene, 
bør det utbetales en rentegodtgjørelse som kom
pensasjon for at det offentlige i en periode har dis
ponert den skatte- eller avgiftspliktiges kapital. Et
ter departementets oppfatning må det skilles mel
lom tilbakebetaling som skyldes at det etter de ma
terielle reglene for fastsetting av skatt eller avgift er 
innbetalt for mye skatt eller avgift, og tilbakebeta
ling på annet grunnlag (refusjon/fritak/nedsettel-
se/lempning). I de sistnevnte tilfellene er det ikke 
betalt for mye skatt eller avgift etter de ordinære 
reglene, men myndighetene har på bakgrunn av et
terfølgende omstendigheter eller etter en skjønns
messig vurdering avgjort at tilbakebetaling skal fin-
ne sted. 

Etter lovutkastet § 11–4 første ledd skal det ytes 
rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling «som følge av 
vedtak om endring mv.» til den skatte- eller avgifts

pliktiges gunst. Det er nærmere redegjort for hva 
som ligger i begrepet vedtak om endring mv. i 
punkt 14.8.5.1. 

Det kan være flere årsaker til at den skatte- eller 
avgiftspliktige har innbetalt for mye skatt eller av
gift. Myndighetene kan for eksempel ha anvendt 
regelverket uriktig, eller den avgiftspliktige kan ha 
gjort feil ved rapporteringen. Den skatte- eller av
giftspliktige vil uansett lide rentetap inntil tilbake
betaling skjer, mens det offentlige normalt vil ha en 
rentefordel i samme periode. Administrative hen
syn tilsier at det ikke innføres unntak fra plikten til 
å yte rentegodtgjørelse avhengig av hva som er år
saken til at det ved en feil er betalt for mye skatt el
ler avgift. Særlig gjelder det unntak som beror på 
skjønnsmessige vurderinger. Departementet fore
slår derfor at regelen utformes slik at rentegodtgjø
relse skal ytes etter endringsvedtak mv., uavhengig 
av årsaken til at det er innbetalt for mye skatt eller 
avgift. 

Ved tilbakebetaling av skatt eller avgift «i andre 
tilfeller», kan rentegodtgjørelse ytes når særlige for-
hold foreligger, jf. utkast til tredje ledd. Det må an
tas at det også ved tilbakebetaling etter refusjon, fri
tak, nedsettelse eller lempning vil kunne være ri
melig å yte rentegodtgjørelse etter en konkret vur
dering. Departementet foreslår derfor en hjemmel 
for å yte rentegodtgjørelse når særlige forhold fore-
ligger. Vurderingstemaet vil være om tilbakebeta
lingen skyldes forhold som det offentlige er nær
mest til å bære ansvaret for. Videre vil det være 
spørsmål om det foreligger slike ekstraordinære 
forhold at det er grunn til å betale tilbake innbetalt 
beløp med tillegg av rentegodtgjørelse. Etter de 
gjeldende reglene ytes det rentegodtgjørelse i en
kelte situasjoner som faller utenfor tilfellene i første 
ledd. Dette gjelder blant annet enkelte tilfeller av 
refusjon av særavgifter. I lovforslaget § 11–4 tredje 
ledd annet punktum er det inntatt en forskrifts
hjemmel som gir departementet mulighet til å vide
reføre gjeldende rett på dette området. En nærme
re forskriftsregulering vil også kunne være aktuelt 
dersom man ved praktiseringen av bestemmelsen i 
tredje ledd første punktum finner at det også i and
re tilfeller av mer generell art bør ytes rentegodt
gjørelse. 

I høringsutkastet var det inntatt en bestemmel
se om at «(r)enter etter første ledd påløper ikke der
som forsinkelsen er fremkalt ved forhold som kan leg
ges den skatte- eller avgiftspliktige til last eller som 
han er nærmest til å bære ansvaret for». NHO påpe
ker i sin høringsuttalelse at denne bestemmelsen 
er egnet til å forvirre og ikke passer inn sammen 
med en objektiv bestemmelse om rett til rentegodt
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gjørelse. Departementet er enig i dette, og bestem
melsen er derfor ikke medtatt i lovutkastet som nå 
legges frem. 

Som for renteberegning ved forsinket tilbakebe
taling foreslår departementet at venterenten bereg
nes pro anno. Renten skal med dette beregnes fra 
betaling fant sted fram til forfall etter § 10–60. Etter 
denne bestemmelsen skal tilgodebeløp tilbakebeta
les snarest mulig, men senest tre uker etter at ved
tak om tilbakebetaling er truffet. I høringsnotatet 
foreslo departementet også en regel om at renten 
kun skal beregnes fram til den faktiske tilbakebeta
lingen dersom denne finner sted før forfallsfristen. 
Departementet ser at denne bestemmelsen kan 
medføre praktiske problemer for skatte- og avgifts
myndighetene, og foreslår derfor at renten bereg
nes fram til forfall etter § 10–60 uavhengig av tids
punktet for tilbakebetaling. Oversittes fristen for til
bakebetaling, beregnes rente etter reglene om ren
ter ved forsinket tilbakebetaling, jf. lovutkastet 
§ 11–3. 

15.6 Rentesatser 

15.6.1 Gjeldende rett 

Det er redegjort for de ulike rentesatsene som i dag 
benyttes på skatte- og avgiftsområdet, i beskrivel
sen av gjeldende rett ovenfor. 

15.6.2 Høringsnotatets forslag 

15.6.2.1	 Rentesats ved forsinket betaling 

Departementet foreslo i høringsnotatet å innføre en 
generell rentesats for alle skatte- og avgiftskrav ved 
forsinket betaling, tilsvarende den til enhver tid 
gjeldende rentesats etter forsinkelsesrenteloven. 
Departementet foreslo videre at dette reguleres i lo
ven ved en henvisning til forsinkelsesrentesatsen. 
Rentesatsen ved forsinket betaling av skatte- og av
giftskrav vil da endres i takt med endringer i den 
generelle satsen i forsinkelsesrenteloven. 

15.6.2.2	 Rentesats ved vedtak om endring mv. 

Departementet foreslo i høringsnotatet at rentesat
sens størrelse fastsettes slik at den i det vesentlige 
kompenserer for den kreditt skattyter har hatt, hvil
ket korresponderer med det likviditetstapet staten 
har hatt. Når rentesatsen i det vesentlige har dette 
formålet, vil den i praksis bli langt lavere enn den 
gjeldende forsinkelsesrentesatsen, som også inne
holder et pønalt element for å fremtvinge betaling. 
En slik lav sats gjør det som nevnt mulig, uten ve
sentlige negative konsekvenser, å beregne renter 

også i tilfeller der den skatte- eller avgiftspliktige er 
uten skyld i den forsinkede fastsettelsen og betalin
gen. 

Departementet viste til at rentesatsen for perio
den før betalingsfristen for krav som oppstår ved 
endringsvedtak, i dag er ulik for de ulike skatte- og 
avgiftskrav. Etter de da gjeldende regler varierte 
renten fra 5,5 prosent pro anno til 15 prosent pro 
anno. 

Dersom renten kun skal dekke avsavnstapet, 
bør rentesatsen tilnærmes den alminnelige penge
markedsrenten. Departementet foreslo etter en 
samlet vurdering at rentesatsen for skatte- og av
giftskrav som fastsettes ved vedtak om endring, 
settes til seks prosent. På tidspunktet for utsendel
se av høringsnotatet var Norges Banks foliorente 
(styringsrenten) fire prosent. Lovteknisk ble det fo
reslått at satsen skal fremgå av loven ved en kob-
ling til den alminnelige forsinkelsesrentesatsen. 
Satsen vil da justeres automatisk ved endring av 
denne satsen. 

15.6.2.3	 Rentesats ved forsinket tilbakebetaling 

Departementet foreslo at rentesatsen ved forsinket 
tilbakebetaling av for mye skatt eller avgift skal til
svare den alminnelige forsinkelsesrentesatsen. De
partementet viste til at for petroleumsskatt vil dette 
være en videreføring av gjeldende rett. For enkelte 
krav vil renteberegning etter en slik regel tre i ste
det for den såkalte venterenten. Denne renten er la
vere fordi den kun er ment å kompensere for det li
kviditetstapet som har oppstått ved at tilbakebeta
ling skjer senere enn det som normalt skulle vært 
tilfelle. For disse kravene vil en rente tilsvarende 
den alminnelige forsinkelsesrentesatsen medføre 
en betydelig økning av rentesatsen. Dette gjelder 
blant annet for tilgodebeløp på skatt, hvor det i dag 
ytes renter etter en sats på 0,3 prosent per måned 
eller del derav. Den tilsvarende satsen for tilbake
betaling av arbeidsgiveravgift og ansvarsbeløp etter 
skattebetalingsloven § 49 er 0,4 prosent per måned 
eller del derav, mens den for arveavgift er 0,5 pro-
sent per måned eller del derav. 

15.6.2.4	 Rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling 
etter vedtak om endring mv. 

Departementet viste i høringsnotatet til at det i ut
gangspunktet er avsavnstapet som skal kompense
res når det beregnes rente ved tilbakebetaling av 
skatt eller avgift etter vedtak om endring (venteren
ter). Utgangspunktet for rentesatsen er dermed det 
samme som satsen for rente som den skatte- eller 
avgiftspliktige skal betale når et endringsvedtak 
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medfører en økning av skatte- eller avgiftskravet. 
Det ble uttalt at satsen ikke bør være så høy at inn
betaling til skatte- og avgiftskreditorene blir ansett 
som et økonomisk gunstig alternativ til kortsiktige 
pengeplasseringer. Før tilbakebetaling kan skje, er 
det ofte nødvendig med skattyters medvirkning til å 
dokumentere forhold av betydning for fastsettelsen 
av størrelsen på tilbakebetalingskravet. Er rente
kompensasjonen fordelaktig, vil det gi den skatte
eller avgiftspliktige mindre oppfordring til å frem
legge tilstrekkelig dokumentasjon m.m. til at skat-
te- og avgiftsmyndighetene kan fastsette størrelsen 
på tilbakebetalingskravet. 

Departementet uttalte i høringsnotatet at vente
renten som ytes etter skattebetalingslovens regler, 
er noe lav i forhold til det alminnelige rentenivået 
slik det var per 1. juli 2003. Rente ved tilbakebeta
ling av skatt etter avregningen er imidlertid ikke 
skattepliktig ved ligningen, jf. skatteloven § 5–60. 
På merverdiavgiftsområdet er satsen mer tilpasset 
det alminnelige rentenivået. Departementet foreslo 
at rentesatsen settes til fem prosent pro anno, og at 
satsen fremgår av loven ved en kobling til den al
minnelige forsinkelsesrentesatsen. Endringer i 
denne vil da få konsekvenser for venterenten. 

15.6.3 Høringsinstansenes merknader 

15.6.3.1 Rentesats ved forsinket betaling 

Barne- og familiedepartementet uttaler at det er posi
tivt at reglene om rente ved mislighold av skatte- og 
avgiftskrav bringes mer i overensstemmelse med 
reglene som gjelder for privatrettslige krav. I lys av 
den senere tids utvikling på rentemarkedet vil det 
for eksempel kunne fremstå som urimelig at rente
nivået ved mislighold av krav på merverdiavgift 
skal være så høyt som 15 prosent per 7. juli 2003. 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er po
sitiv til at den rentesatsen som fastsettes med hjem
mel i forsinkelsesrenteloven, skal gjelde generelt 
ved forsinket betaling av skatte- og avgiftskrav. 
NHO uttaler i sitt høringssvar at det fremstår som 
lite rimelig at de skatte- og avgiftspliktige ved for
sinket betaling av merverdiavgift, forskuddstrekk 
og innenlandske særavgifter må betale en forsin
kelsesrente som er tre prosentpoeng over satsen 
etter forsinkelsesrenteloven. 

Toll- og avgiftsdirektoratet uttaler: 

«Det foreslås i § 6–1 at forsinkelsesrenten for 
skatte- og avgiftskrav skal være lik den alminne
lige forsinkelsesrenten. Vi kan ikke se at depar
tementet i sine kommentarer har redegjort for 
bakgrunnen for denne reduksjonen i forsinkel
sesrentesatsen. Den generelle oppfatning har 
vært at gode grunner taler for at mislighold av 

skatte- og avgiftskrav skal medføre en høyere 
rentebelastning enn tilfellet vil være for «andre 
krav».» 

15.6.3.2 Rentesats ved vedtak om endring mv. 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) uttaler: 

«Departementet viser til at det ikke er urimelig 
at det betales en rente som dekker det avsavn
stap det offentlige har lidt, og som korresponde
rer med den likviditetsfordel den skatte-/av-
giftspliktige har hatt. Når det gjelder nivået på 
rentesatsen uttaler departementet at «Faren for 
at personer med betalingsproblemer skal bli 
fristet til å unnlate å levere oppgaver eller gi ga
le opplysinger tilsier at rentesatsen ikke settes 
for lavt». Vi påpeker at det forhold at det er til
leggsskatte- og tilleggsavgiftsinstituttet som er 
virkemidlene for å forhindre slik adferd, tilsier 
at det ikke legges inn pønale elementer også i 
renten, men at den tilnærmes den alminnelige 
pengemarkedsrenten.» 

NHO uttaler videre: 

«For at regelverket skal fremstå som balansert, 
mener vi at den renten den skatte- eller avgifts
pliktige skal betale når endringsvedtak har ført 
til økt skatt/avgift, ikke settes høyere enn den 
renten det offentlige betaler når endringsvedta
ket medfører at for mye innbetalt skatt/avgift 
tilbakebetales. Vi viser til utkastets § 6–5 tredje 
ledd hvoretter departementet foreslår at det of
fentlige skal gi en rentegodtgjørelse lik halvpar
ten av rentesatsen etter morarenteloven redu
sert med ett prosentpoeng; det vil si fem pro-
sent. 

Tatt i betraktning det høye skattenivået på 
sokkelen med korresponderende høy tilleggs
skatt ved endringsvedtak, fraråder vi at rente
satsen på petroleumsskatteområdet øker i for-
hold til dagens sats på 5,5 prosent.» 

Skattebetalerforeningen uttaler: 

«I forslagets § 6–3 og § 6–5 legges det opp til ett 
avvik i rentesatsen når det er det offentlige som 
skal ha penger inn ved endring, og der skattyter 
har penger til gode. Når staten skal ha tilbake 
penger skal kravet renteberegnes med 6 pro-
sent, jf. vår kommentar nedenfor. Skal skattyter 
ha penger tilbake fra det offentlige skal satsen 
være 5 prosent. Slike tilfeller bør etter vår opp
fatning ha lik rentesats. Et avvik her vil også 
den store mengden brukere, skattyterne, ha 
vanskelig å forstå begrunnelsen og logikken 
bak. Ikke minst vil dette være tilfeller for ekte
feller der den ene blir skyldig skatt og den and
re får et tilsvarende tilgodebeløp, samlet sett 
skylder de ingenting, men får likevel en netto 
rentebelastning.» 
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Skattedirektoratet uttaler: 

«Etter direktoratets syn reduserer departemen
tets forslag isolert sett de næringsdrivendes in
sitament til å levere oppgaver eller å korrigere 
en uriktig oppgave raskest mulig. Dette fordi 
rentesatsene reduseres. Dette øker også faren 
for at skatte- og avgiftssystemet blir benyttet 
som en mulighet for å skaffe seg kreditt. (...) Di
rektoratet foreslår at hovedstrukturen i dagens 
regler videreføres med noen tilpasninger.» 

15.6.3.3	 Rentesats ved forsinket tilbakebetaling 
og ved tilbakebetaling etter vedtak om 
endring mv. 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er po
sitiv til departementets forslag om at rentesatsen et
ter forsinkelsesrenteloven skal gjelde i de tilfellene 
skatte- og avgiftsmyndighetene er forsinket med 
sin tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt og av
gift. NHO uttaler videre: 

«Det er også positivt at det foreslås en objektiv 
regel om rentegodtgjørelse når det skjer en en
dring i den tidligere skatte- og avgiftsplikten, 
uavhengig av hvordan endringen gjennomføres. 
Vi er enig i at det er avsavnstapet som skal kom
penseres ved venterenten. Vi er derimot ikke 
enig i at den settes lavere enn den rente skatt-
yterne/avgiftspliktige må betale når det offentli
ges avsavnstap skal kompenseres (...).» 

Kommunenes Sentralforbund (KS) uttaler: 

«Rentesatsen i § 6–5 er satt med tanke på å 
kompensere for det rentetapet skattyteren eller 
den avgiftspliktige har hatt. Den er derfor satt 
til en prosent under halvparten av satsen i § 6–1 
andre ledd (det antas at departementet har ment 
et prosent poeng under halvparten). Problemet 
med knyttingen til forsinkelsesrenteloven i det
te tilfellet, er at rentene i det alminnelige penge
markedet svinger langt mer og hyppigere enn 
den forsinkelsesrenten departementet fastset
ter. I dagens pengemarked (pr oktober 2003) 
ville en rente på 1 prosentpoeng lavere enn 
halvparten av forsinkelsesrenten – altså 5 pro-
sent – gi skattyteren en altfor høy rentegodtgjø
relse. For et år siden ville den vært altfor lav. In
tensjonen med bestemmelsen – å erstatte det 
rentetapet skattyteren har hatt – vil derfor bare 
slå til når pengemarkedsrenten tilfeldigvis er et 
prosentpoeng lavere enn halvparten av forsin
kelsesrenten. Etter KS vurdering vil det derfor 
være bedre å knytte renten til Norges Banks 
pengemarkedsrente ved utbetalingstidspunk
tet.» 

15.6.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

15.6.4.1	 Plassering av reglene om rentesats 

I forslaget som ble sendt på høring, inneholdt hver 
enkelt paragraf i rentekapitlet bestemmelser om 
rentens størrelse. I forslaget som nå legges fram, 
har departementet valgt å samle reglene om rente
satsenes størrelse for de ulike rentetypene i en fel
les bestemmelse, jf. lovutkastet § 11–6. Departe
mentet antar at dette vil lette tilgjengeligheten og gi 
en mer oversiktlig og brukervennlig lovtekst. 

15.6.4.2	 Rentesats ved forsinket betaling og 
forsinket tilbakebetaling 

Enkelte høringsinstanser har innvendinger mot de
partementets forslag om å fjerne påslaget på den al
minnelige forsinkelsesrentesatsen med tre prosent
poeng for enkelte skatte- og avgiftskrav. Andre hø
ringsinstanser støtter forslaget. Departementet me
ner at den høyere satsen for enkelte skatte- og av
giftskrav kan ha gode grunner for seg. Blant annet 
ble den høyere satsen for merverdiavgift innført 
samtidig med at brudd på betalingsplikten ble av
kriminalisert. En høy rentesats vil derfor kunne gi 
den skatte- eller avgiftspliktige et særlig insitament 
til å betale de aktuelle skatte- og avgiftskrav i tide. 
Departementet ser det likevel ikke som naturlig at 
forsinkelsesrentesatsen på hele skatte- og avgifts
området settes høyere enn den ordinære forsinkel
sesrentesatsen. Skal gjeldende rett videreføres, må 
det gis avvikende regler om en høyere sats for de 
kravene dette i dag gjelder for, eventuelt etter en 
nærmere vurdering av hvilke krav det bør gjøres 
unntak for. 

Departementet har etter en helhetsvurdering 
kommet til at rentesatsen bør være den samme på 
hele skatte- og avgiftsområdet. En slik løsning inne
bærer en forenkling av regelverket. I samsvar med 
forslaget som ble sendt på høring, foreslår departe
mentet derfor en generell rentesats for rente ved 
forsinket betaling og forsinket tilbakebetaling for 
alle skatte- og avgiftskrav, tilsvarende den til en
hver tid gjeldende sats etter forsinkelsesrentelo
ven. Den særlige ordningen med høyere sats ved 
forsinket betaling av enkelte skatte- og avgiftskrav 
bortfaller dermed. Det vises til lovutkastet § 11–6 
første ledd. 

15.6.4.3	 Rentesats ved vedtak om endring mv. og 
ved tilbakebetaling etter vedtak om 
endring mv. 

Departementet foreslår i samsvar med forslaget i 
høringsnotatet at rentesatsen for økningen i skatte
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og avgiftsforpliktelsen som følge av vedtak om en
dring mv. bør fastsettes slik at den i det vesentlige 
gir en kompensasjon for den likviditetsfordelen den 
forsinkede fastsettelsen og betalingen har medført. 
Renten bør derfor tilsvare renten i pengemarkedet. 
I høringsforslaget er dette gjort ved å fastsette ren
tens størrelse til to prosentpoeng over halvparten 
av den alminnelige forsinkelsesrentesatsen. Per 1. 
januar 2005 tilsvarte dette en rente på 6,37 prosent. 

Styringsrenten i Norge er renten på bankenes 
innskudd i Norges Bank (foliorenten). Hovedstyret 
i Norges Bank fastsetter styringsrenten normalt 
hver sjette uke. Den pengepolitiske styringsrenten 
gir uttrykk for renten i pengemarkedet. Selv om og
så forsinkelsesrentesatsen i dag fastsettes med ut
gangspunkt i foliorenten, mener departementet at 
rentesatsen bør knyttes direkte til foliorenten, og 
ikke indirekte via forsinkelsesrentesatsen slik som 
i forslaget som ble sendt på høring. Rentesatsen 
bør ligge noe over foliorenten og foreslås derfor i 
loven satt slik at den tilsvarer styringsrenten tillagt 
ett prosentpoeng. Av systemtekniske og bereg
ningstekniske årsaker bør ikke denne rentesatsen 
endres for hyppig. Endring av rentesatsen i takt 
med den løpende endring av foliorenten er således 
ikke hensiktsmessig. Renten foreslås derfor satt lik 
styringsrenten per 1. januar det aktuelle året. 

I høringsnotatet var det lagt opp til at den ren
ten som skatte- eller avgiftspliktige skal betale når 
et endringsvedtak mv. har ført til økt skatt eller av
gift, skal ligge ett prosentpoeng høyere enn den 
renten som skatte- og avgiftspliktige får godtgjort 
når endringsvedtaket medfører tilbakebetaling av 
for mye innbetalt skatt eller avgift. Departementet 
viser til at størrelsen på renten i pengemarkedet 
fastsettes blant annet på bakgrunn av kredittrisiko. 
Staten som debitor oppnår generelt gunstigere ren
tevilkår på lån enn de fleste private, fordi risikoen 
for tap ved utlån til staten er lav. De samme hensyn 
kan også tilsi at staten bør ha en høyere rentegodt
gjørelse ved for lite betalt skatt eller avgift enn den 
rentegodtgjørelsen staten yter ved for mye innbe
talt skatt eller avgift. Departementet har registrert 
at enkelte høringsinstanser er kritiske til denne for
skjellen i sats, men fastholder forslaget i høringsno
tatet og foreslår derfor å sette rentesatsen av øk
ning etter vedtak om endring mv. ett prosentpoeng 
høyere enn i tilbakebetalingstilfellene. Det vil si at 
satsen når et endringsvedtak mv. har ført til økt 
skatt eller avgift, settes til den politiske styringsren
ten tillagt ett prosentpoeng. Satsen i tilfeller der 
den skatte- og avgiftspliktige får godtgjort renter, 
skal derimot tilsvare den pengepolitiske styrings
renten. Det vises til lovutkastet § 11–6 annet ledd. 
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16 Lovens kapittel 12: Foreldelse 

16.1 Innledning 

I dette kapitlet foreslår departementet bestemmel
ser om forholdet til foreldelsesloven og foreldelses
fristens utgangspunkt samt særlige bestemmelser 
om foreldelsesfristens lengde for arveavgift og fo
reldelse av forsinkelsesrenter. Bestemmelsene vi
derefører i store trekk gjeldende rett. 

Departementet foreslo i høringsnotatet en egen 
bestemmelse om at proklama som utstedes i døds
bo etter skifteloven kapittel 12, er uten innflytelse 
på skatte- og avgiftskrav. Denne bestemmelsen er 
flyttet til lovutkastet kapittel 10 om forfall, jf. lovut
kastet § 10–3. Se nærmere om dette foran i punkt 
14.3. 

16.2 Gjeldende rett 

16.2.1 Forholdet til foreldelsesloven 

Lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer 
(foreldelsesloven) kommer til anvendelse på alle ty
per pengekrav, også skatte- og avgiftskrav, jf. forel
delsesloven § 1 nr. 1. Etter foreldelsesloven § 30 
står foreldelsesloven likevel tilbake for andre lovers 
bestemmelser om særlige foreldelsesfrister og and
re særlige bestemmelser om foreldelse av visse for
dringer. Det er flere slike særlige bestemmelser i 
skatte- og avgiftslovgivningen. 

16.2.2 Foreldelsesfristens utgangspunkt 

Hovedregelen etter foreldelsesloven § 3 nr. 1 er at 
foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordrings
haveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse. 
For skatt og renter av skatt er det gitt en særlig be
stemmelse om foreldelsesfristens utgangspunkt i 
skattebetalingsloven § 48a første ledd. Etter be
stemmelsens første ledd første punktum regnes fo
reldelsesfristen fra utgangen av det kalenderåret da 
skatten, eller i tilfelle siste termin av skatten, forfal
ler til betaling. Bestemmelsen omfatter blant annet 
restskatt og skatt betalt av etterskuddspliktige. Be
stemmelsen er også gitt anvendelse der det oppstår 
et tilgodebeløp eller et restkrav som følge av endret 
ligning. For forskuddsskatt følger det av skattebe
talingsloven § 48a første ledd annet punktum at fris
ten skal regnes fra «utgangen av det kalenderår da 

likningen blir foretatt». Regelen er begrunnet i prak
tiske hensyn, jf. Ot.prp. nr. 38 (1977–78) Om lov om 
forelding av fordringer side 42 til 44. 

Bestemmelsene i skattebetalingsloven gjelder 
tilsvarende for trygdeavgift, arbeidsgiveravgift, pe
troleumsskatt, artistskatt og skatt til Svalbard fast
satt ved ligning, jf. henvisninger til skattebetalings
loven i folketrygdloven § 24–4 sjette ledd, petrole
umsskatteloven § 7 nr. 7, artistskatteloven § 12 an-
net ledd og svalbardskatteloven § 5–1 første ledd. 

For arveavgift er det gitt en særlig bestemmelse 
om foreldelsesfristens utgangspunkt i arveavgifts
loven § 33a første ledd annet punktum. Etter denne 
bestemmelsen regnes foreldelsesfristens utgangs
punkt fra det tidspunkt avgiften forfaller til betaling 
etter arveavgiftsloven § 20 første eller annet ledd el
ler § 21. 

16.2.3 Foreldelsesfristens lengde 

Den alminnelige foreldelsesfristen for skatte- og av
giftskrav er tre år, jf. foreldelsesloven § 2. Arveav
gift foreldes likevel først etter ti år, jf. arveavgiftslo
ven § 33a første ledd første punktum. Noe av bak
grunnen for denne bestemmelsen var at gaver, arv 
og forskudd på arv ofte ikke ble meldt til skatte
fogdkontorene. Det var derfor behov for en lang fo
reldelsesfrist for å unngå at avgiftskravene var fo
reldet når forholdet senere kom for dagen. Etter en 
lovendring i 1932 er hensynet til staten ivaretatt for 
krav på avgift av gaver og utdelinger fra uskiftebo i 
form av en særlig forfallsregel, jf. arveavgiftsloven 
§ 33a annet ledd. Det følger av denne bestemmel
sen at foreldelsesfristen for slike krav ikke i noe til
felle begynner å løpe før det beviselig er gitt mel
ding til avgiftsmyndigheten om gaven eller utdelin
gen i samsvar med lovens § 25 annet ledd. Bestem
melsen gjelder imidlertid ikke ved arvefall. 

16.2.4 Foreldelse av forsinkelsesrenter 

Etter foreldelsesloven kan rentekrav foreldes på to 
måter, aksessorisk eller selvstendig. Ved aksesso
risk foreldelse foreldes rentekravet samtidig med 
hovedkravet, jf. foreldelsesloven § 24. Rentekravet 
kan også foreldes på selvstendig grunnlag, blant 
annet etter foreldelsesloven §§ 2 og 3, selv om ho
vedkravet ikke er foreldet. På skatte- og avgiftsom
rådet er det i flere tilfeller gjort unntak fra foreldel



108 Ot.prp. nr. 83 2004–2005 
Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

seslovens bestemmelser om selvstendig foreldelse 
av rentekrav. 

Særlige bestemmelser om foreldelse av rente
krav knyttet til skatte- og avgiftskrav finnes i arve
avgiftsloven § 33a tredje ledd, merverdiavgiftsloven 
§ 59a og skattebetalingsloven § 48a annet ledd. Be
stemmelsen om foreldelse i skattebetalingsloven 
§ 48a annet ledd gjelder direkte kun renter av skat
tekrav etter skattebetalingsloven, men får tilsvaren
de anvendelse for renter av trygdeavgift, arbeidsgi
veravgift, petroleumsskatt, artistskatt og skatt til 
Svalbard fastsatt ved ligning, jf. folketrygdloven 
§ 24–4 sjette ledd, petroleumsskatteloven § 7 nr. 7, 
artistskatteloven § 12 annet ledd og svalbardskatte
loven § 5–1 første ledd. 

Bestemmelsene innebærer at rentene foreldes 
først sammen med skatte- og avgiftskravet ti år et
ter at tvangsforretningen er avsluttet. Formålet 
med særreglene er å unngå at innkrevingsmyndig
hetene må holde utleggsforretninger som bare har 
til hensikt å avbryte foreldelse av renter. Tidligere 
medførte slike utleggsforretninger et betydelig 
merarbeid for skatteoppkreverne og skattefogd
kontorene, i tillegg til å påføre skyldneren ekstra 
kostnader. 

16.3 Høringsnotatets forslag 

I høringsutkastet § 10–2 foreslo departementet av 
informasjonshensyn å ta inn en bestemmelse om at 
foreldelsesloven gjelder med de særlige bestem
melser gitt i høringsutkastet §§ 10–3 til 10–6. 

I utkastet § 10–3 første ledd første punktum ble 
det foreslått å videreføre bestemmelsen om at forel
delsesfristens utgangspunkt for formues- og inn
tektsskatt, svalbardskatt, petroleumsskatt, artist
skatt og trygdeavgift, løper fra utgangen av det ka
lenderår da kravene, eller i tilfelle siste termin av 
kravene, forfaller til betaling. Departementet vur
derte om bestemmelsen burde gjelde alle skatte- og 
avgiftskrav som omfattes av skattebetalingsloven, 
men foreslo ingen generell regel om dette. 

I høringsutkastet § 10–3 første ledd annet punk-
tum og annet ledd foreslo departementet å videre
føre de særlige bestemmelsene om foreldelsesfris
tens utgangspunkt i skattebetalingsloven § 48a 
første ledd annet punktum og arveavgiftsloven 
§ 33a første ledd annet punktum. 

Arbeidsgiverens ansvar for unnlatt forskudds
trekk og utleggstrekk er ikke et krav på skatt, men 
et økonomisk ansvar. Foreldelsesfristens utgangs
punkt for disse kravene ble derfor foreslått regulert 
i kapitlet om ansvarsregler, jf. høringsutkastet 
§ 12–6 tredje ledd. 

I utkastet § 10–4 ble foreldelsesfristens lengde 
for arveavgift satt til ti år. Forslaget viderefører gjel
dende rett etter arveavgiftsloven § 33a første ledd 
første punktum. 

I høringsutkastet § 10–5 foreslo departementet 
en særlig bestemmelse om foreldelse av renter. Be
stemmelsen skal etter forslaget gjelde alle skatte
og avgiftskrav som omfattes av den nye skattebeta
lingsloven. Begrunnelsen for forslaget var dels at 
en slik regel vil gi et enklere og mer oversiktlig re
gelverk, og dels at den vil føre til likebehandling av 
skatte- og avgiftskrav på tvers av etatsgrensene. Vi
dere vil de samme hensyn som har begrunnet de 
spesielle foreldelsesreglene i skattebetalingsloven, 
arveavgiftsloven og merverdiavgiftsloven, gjelde 
for toll og særavgifter. I dag må tollregionene be
gjære utleggsforretning innen tre år for å forhindre 
foreldelse av forsinkelsesrenter på disse kravene. 
Dette krever relativt store ressurser og har ofte li
ten betydning for innfordringen. En samordning av 
regelverket ble også ansett som hensiktsmessig 
fordi tollregionenes krav mot en skyldner ofte vil 
bestå av både merverdiavgift påløpt ved innførsel, 
særavgifter og toll. En ulik behandling av rentene 
på disse kravene medfører et unødvendig merar
beid for toll- og avgiftsetaten. 

Departementet foreslo i høringsutkastet § 10–6 
en særlig bestemmelse om tilleggsfrist overfor 
skyldnere i utlandet. 

16.4 Høringsinstansenes merknader 

Skattedirektoratet og Kommunenes Sentralforbund 
(KS) har enkelte forslag til redaksjonelle endrin-
ger, og også forslag om utvidet anvendelsesområde 
for høringsutkastet §§ 10–2 og 10–3. 

Til utkastet § 10–2 uttaler KS at «(m)ed tanke på 
evt fremtidige endringer bør det henvises til bestem
melser gitt i «loven her», og ikke til de enkelte spesial
bestemmelsene.» 

Skattedirektoratet uttaler at «(b)estemmelsen gir 
inntrykk av at forholdet til foreldelsesloven er uttøm
mende regulert i §§ 10–2 – 10–6. Ansvarskrav etter 
§ 12–6 har imidlertid en regulering av forholdet til 
foreldelsesloven i tredje ledd.» Skattedirektoratet me
ner formålet om et oversiktlig regelverk tilsier at 
§ 12–6 tredje ledd bør stå sammen med reglene om 
foreldelse. 

Skattedirektoratet gir også uttrykk for at den fo
reslåtte bestemmelsen i § 10–3 bør gjelde alle skat-
te- og avgiftskrav omfattet av ny skattebetalingslov. 
Direktoratet mener at praktiske hensyn samt hen
synet til et enkelt og oversiktlig regelverk tilsier en 
slik løsning. 
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KS uttaler til utkastet § 10–3 at 

«(s)lik bestemmelsen om foreldelsesfristens ut
gangspunkt for renter nå er plassert, kan det se 
ut til at foreldelsesfristen for renter i alle tilfeller 
skal beregnes fra utgangen av det kalenderår da 
likningen ble foretatt. Det ser ikke ut til at en 
slik realitetsendring er tilsiktet. Det bør derfor 
gå klarere frem at foreldelsesfristens utgangs
punkt for renter er den samme som for hoved
kravet.» 

16.5	 Departementets vurderinger og 
forslag 

16.5.1	 Forholdet til foreldelsesloven 

Departementet foreslår at det i skattebetalingslo
ven inntas en bestemmelse om at foreldelsesloven 
gjelder med de særlige unntak som er gitt i § 12–1 
annet til femte ledd, se lovutkastet § 12–1 første 
ledd. Bestemmelsen viderefører i hovedsak depar
tementets forslag i høringsutkastet § 10–2. 

KS mener at det bør henvises til bestemmelser 
gitt i «loven her», og ikke til de enkelte spesialbe
stemmelsene. Dette med tanke på eventuelle frem
tidige lovendringer. Slik departementet ser det, vil 
det ikke medføre noe vesentlig merarbeid å endre 
§ 12–1 hvis dette blir nødvendig fordi andre be
stemmelser i loven endres. 

I høringsutkastet § 10–2 var det henvist til 
§ 10–6 om tilleggsfrist ved opphold i utlandet. En 
tilsvarende henvisning er ikke tatt inn i lovutkastet 
§ 12–1. Bakgrunnen for dette er at bestemmelsen 
om tilleggsfrist ved opphold i utlandet ikke foreslås 
videreført, jf. nærmere nedenfor i punkt 16.5.5. 

16.5.2	 Foreldelsesfristens utgangspunkt 

Departementet foreslår at det i lovutkastet § 12–1 
annet og tredje ledd inntas særlige bestemmelser 
om foreldelsesfristens utgangspunkt. 

Hovedregelen etter § 12–1 annet ledd er at fo
reldelsesfristen for skatte- og avgiftskrav starter å 
løpe fra utgangen av det kalenderår da kravene, el
ler i tilfelle siste termin av kravene, forfaller til be
taling. I tråd med Skattedirektoratets høringsutta
lelse foreslår departementet at bestemmelsen skal 
gjelde for alle skatte- og avgiftskrav som er omfattet 
av den nye skattebetalingsloven. 

Departementet foreslår likevel avvikende regler 
om foreldelsesfristens utgangspunkt for forskudds
skatt og arveavgift i § 12–1 tredje ledd. Disse sær
reglene er en videreføring av gjeldende rett. For 
forskuddsskatt foreslår departementet at foreldel
sesfristen, som i dag, skal løpe fra utgangen av det 
kalenderår da ligningen ble foretatt, jf. tredje ledd 

første punktum. Videre foreslår departementet at 
foreldelsesfristen for arveavgift regnes fra det tids
punktet kravet forfaller til betaling, likevel slik at 
fristen for avgift av gaver og utdelinger fra uskifte
bo uansett ikke starter å løpe før avgiftsmyndighe
ten har mottatt melding i samsvar med arveavgifts
loven § 25 annet ledd, jf. utkastet § 12–1 tredje ledd 
annet og tredje punktum. 

Skatte- og avgiftskrav omfatter også renter av 
slike krav, jf. lovutkastet § 1–1 tredje ledd bokstav 
a. En særlig regel om at utgangspunktet for bereg-
ning av foreldelsesfristen for renter skal være den 
samme som for hovedkravet er overflødig. Departe
mentet foreslår derfor ikke noen bestemmelse om 
dette i utkastet § 12–1. 

16.5.3	 Foreldelsesfristens lengde for 
arveavgift 

Departementet foreslår i lovutkastet § 12–1 fjerde 
ledd at foreldelsesfristen for arveavgift settes til ti 
år. Forslaget viderefører gjeldende rett. Ingen hø
ringsinstanser har hatt merknader til dette forsla
get. 

16.5.4	 Foreldelse av forsinkelsesrenter 

I utkastet § 12–1 femte ledd foreslås en særbestem
melse om foreldelse av renter. Er foreldelsen av
brutt etter foreldelsesloven § 17, medfører bestem
melsen at senere forfalte renter av skatte- og av
giftskravet ikke foreldes før kravet selv foreldes. 
Bestemmelsen samsvarer med departementets for-
slag i høringsnotatet. Ingen av høringsinstansene 
har hatt merknader til forslaget. 

16.5.5	 Foreldelse overfor skyldnere i 
utlandet 

I høringsutkastet § 10–6 foreslo departementet en 
bestemmelse om tilleggsfrist ved opphold i utlan
det. Forslaget foreslås ikke videreført. Bakgrunnen 
for dette er at det i foreldelsesloven § 10 er kommet 
inn en bestemmelse som gjør en særskilt bestem
melse om dette i skattebetalingsloven overflødig, jf. 
foreldelsesloven § 10 ny nr. 3. Det følger av denne 
bestemmelsen at dersom skyldneren har forlatt lan
det etter at fordringen oppsto, og fordringshaveren 
bare kan avbryte foreldelse ved skritt etter § 23, 
inntrer foreldelse tidligst ett år etter den dag da for
dringshaveren fikk eller burde ha skaffet seg kunn
skap om at skyldneren igjen har hjemting her i ri
ket, eller om at foreldelsen kan avbrytes ved andre 
skritt enn etter § 23. Endringen trådte i kraft 1. juli 
2004 og er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 38 (2003– 
2004). 
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17 Lovens kapittel 13: Motregning 

17.1 Innledning 

Motregning er en oppgjørs- og dekningsmåte av 
stor praktisk betydning. Motregning kan skje frivil
lig eller gjennomføres uten motpartens samtykke 
(tvungen motregning). 

Hjemmelen for å motregne er sedvanerett, og 
motregningsretten reguleres i utgangspunktet av 
ulovfestede regler. Motregningsretten kan inn
skrenkes, presiseres eller utvides ved avtale. Det er 
også gitt særregler om motregning i lovgivningen. 
Etter de ulovfestede reglene må tre vilkår være 
oppfylt på det tidspunktet motregningserklæringen 
fremsettes. For det første må hovedkravet (krav 
som skal benyttes til dekning) og motkravet (krav 
som skal dekkes ved motregning) gå ut på det sam-
me. I praksis innebærer dette at begge kravene må 
gå ut på betaling av penger. For det andre må ho
vedkravet og motkravet i utgangspunktet bestå 
mellom de samme parter (gjensidighetsvilkåret). 
Det tredje vilkåret er at frigjøringstiden for hoved
kravet må være kommet, og at motkravet må være 
forfalt. Dersom staten eksempelvis ønsker å mot
regne et refusjonskrav skyldneren har på merverdi
avgift (hovedkravet) mot et utestående krav staten 
har på særavgift (motkravet), må frigjøringstiden 
for refusjonsbeløpet være kommet, og kravet på 
særavgift være forfalt. De alminnelige vilkårene for 
motregning gjelder også for skatte- og avgiftskrav, 
hvis ikke annet er fastsatt i eller med hjemmel i lov. 

Departementet foreslår at skatte- og avgiftskrav 
etter loven skal kunne motregnes i ethvert annet 
skatte- og avgiftskrav. Forslaget innebærer en utvi
det motregningsrett for krav på toll og særavgifter 
samt merverdiavgift som oppstår ved innførsel. For 
formues- og inntektsskatt og trygdeavgift viderefø
res de gjeldende regler om motregning i andre 
krav enn skatt og avgift konkursskyldneren har på 
staten, kommunen og fylkeskommunen. I tillegg fo
reslår departementet, med enkelte unntak, å vide
reføre gjeldende rett vedrørende skyldnerens mot
regningsadgang og gjennomføring av motregnin
gen. Klageretten foreslås utvidet til også å omfatte 
de krav som motregnes etter de lovfestede motreg
ningsreglene. 

17.2 Utvidet motregningsadgang for 
innkrevingsmyndighetene 

17.2.1 Gjeldende rett 

Skattebetalingsloven § 32 nr. 2 første punktum fast
slår at skyldig skatt kan motregnes i tilgode skatt. 
Etter sin ordlyd medfører ikke denne bestemmel
sen noen utvidet motregningsrett. Både motkrav 
og hovedkrav er krav på skatt og vil som hovedre
gel bestå mellom de samme parter, det vil si staten, 
kommunene og/eller fylkeskommunene på den 
ene siden og skattyteren på den andre siden. 

Skattekreditorene staten, kommunene og fyl
keskommunene anses som ulike parter (rettssub
jekter) ved motregning, mens det er tvil om skat
tekreditoren folketrygden er å anse som et eget 
rettssubjekt eller skal regnes som staten i motreg
ningssammenheng. Forvaltningspraksis legger til 
grunn at krav på arbeidsgiveravgift er å anse som et 
statlig krav når det gjelder motregningsreglene i 
skattebetalingsloven § 32. Spørsmålet anses imid
lertid som rettslig uavklart og er brakt inn for dom
stolene. 

Skattebetalingsloven § 32 nr. 2 annet punktum 
utvider motregningsadgangen ved at det gjøres 
unntak fra hovedregelen om at hovedkrav og mot
krav må bestå mellom de samme parter. I medhold 
av bestemmelsen kan skattekrav motregnes i andre 
krav enn skatt som skattyteren har mot staten ale-
ne, fylkeskommunen alene, kommunen alene eller 
folketrygden. Dette gjelder selv om den skyldige 
skatten (motkravet) er et krav fra skattekreditore
ne (stat, kommune, fylkeskommune og folketryg
den) i fellesskap. Det er imidlertid en forutsetning 
at skattyterens krav (hovedkravet) er av en slik art 
at det er adgang til å ta utlegg i det. 

Bestemmelsen innebærer eksempelvis at en 
skatteoppkrever kan motregne et krav på restskatt i 
sin helhet mot et refusjonskrav skyldneren har på 
merverdiavgift. Dette gjelder selv om kreditor for 
restskatten både er stat, kommune, fylkeskommu
ne og folketrygden, mens debitor for refusjonskra
vet på merverdiavgift bare er staten. 

Det er gitt utvidet motregningsrett for en rekke 
statlige og kommunale krav etter skattebetalingslo
vens regler, herunder for: 
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–	 trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, jf. lov 28. fe
bruar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdlo
ven) § 24–4 sjette ledd 

–	 merverdiavgift og arveavgift, jf. lov 21. juli 1894 
nr. 5 om delvis Omordning af det civile Em
bedsværk § 5 tredje ledd første punktum 

–	 artistskatt, jf. lov 13. desember 1996 nr. 87 om 
skatt på honorar til utenlandske artister mv. (ar
tistskatteloven) § 12 annet ledd 

–	 terminskatt og resterende skatt, jf. lov 13. juni 
1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske pe
troleumsforekomster (petroleumsskatteloven) 
§ 7 nr. 7 

–	 skatt til Svalbard, jf. lov 29. november 1996 nr. 
68 om skatt til Svalbard (svalbardskatteloven) 
§ 5–1 

–	 eiendomsskatt, jf. lov 6. juni 1975 nr. 29 om ei
gedomsskatt til kommunane (eigedomsskatte
lova) § 27 

–	 feieavgift, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot 
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og 
om brannvesenets redningsoppgaver (brann
og eksplosjonsvernloven) § 28, jf. forskrift 26. 
juni 2002 nr. 847 § 7–5 

–	 avfallsgebyr, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern 
mot forurensninger og om avfall (forurens
ningsloven) § 34 femte ledd annet punktum 

–	 vann- og kloakkavgift, jf. lov 31. mai 1974 nr. 17 
om kommunale vass- og kloakkavgifter (vass
og kloakkavgiftslova) § 4 

–	 parkeringsgebyr og tilleggsavgift, jf. lov 18. juni 
1965 nr. 4 (vegtrafikkloven) § 38 

–	 feilutbetalt stønad etter sysselsettingsloven, jf. 
lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak for å fremme sys
selsetting (sysselsettingsloven) § 35 første ledd 

–	 årsavgift for motorvogn, jf. lov 19. juni 1959 nr. 2 
om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og bå
ter § 5a annet ledd 

I tillegg følger det av lov 9. desember 1955 nr. 5 om 
innkreving av underholdsbidrag m.v. (bidragsinn
krevingsloven) § 8 fjerde ledd at forfalt bidrag kan 
motregnes i «overskytende skatteforskuddsbeløp etter 
skatteavregningen og i krav på tilbakebetaling av for 
meget innbetalt merverdiavgift eller andre statlige av
gifter.» 

Når andre krav kan motregnes med henvisning 
til skattebetalingslovens regler, skal dette forstås 
slik at det aktuelle kravet (motkravet) også kan 
motregnes i kravet på tilgode skatt (hovedkravet), 
det vil si etter § 32 nr. 2 første punktum. Det gjøres 
derved et unntak fra gjensidighetsvilkåret ved at 
krav fra staten eller kommunen kan motregnes i til
gode skatt som er et krav mot skattekreditorene i 
fellesskap. Etter gjeldende rett gir derfor også § 32 

nr. 2 første punktum uttrykk for en utvidet motreg
ningsadgang. 

Henvisningen til skattebetalingslovens regler 
innebærer også at et skattefogdkontor kan motreg
ne et utestående krav på merverdiavgift (motkra
vet) mot et krav skyldneren har mot en kommune 
(hovedkravet), for eksempel krav på betaling for 
vareleveranser, krav på ekspropriasjonsgodtgjørel
se og lignende. 

Den utvidede motregningsretten etter skattebe
talingslovens regler gjelder tilsvarende i konkurs, 
jf. skattebetalingsloven § 32 nr. 3 første punktum. 
Det betyr at dersom hovedkravet er et krav på utbe
taling av skatt, vil motregningsadgangen være den 
samme i som utenfor konkurs. Dette er også slått 
fast i rettspraksis, jf. Høyesteretts kjennelse gjen
gitt i Rt. 2004 side 523. 

Er derimot hovedkravet i konkurs en fordring 
på staten alene, fylkeskommunen alene eller kom
munen alene, kan skatteoppkreveren kun kreve 
motregning for en så stor del av skattekravet som 
etter fordelingsreglene i skattebetalingsloven kapit
tel VIII vil falle på den enkelte kreditor, jf. skattebe
talingsloven § 32 nr. 3 annet punktum. Eksempelvis 
kan det kun motregnes med statens andel av rest
skatten dersom hovedkravet er tilbakebetaling av 
merverdiavgift eller et annet rent statlig krav. Til
svarende kan det kun motregnes med kommunens 
andel av restskatten dersom hovedkravet er en ren 
kommunal utbetaling. 

17.2.2 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet foreslo departementet å videreføre 
motregningsreglene utenfor konkurs i skattebeta
lingsloven § 32 nr. 2, og gi disse reglene anvendel
se på alle kravene etter den nye loven. Forslaget 
var en direkte videreføring av gjeldende rett for alle 
krav med unntak av krav på toll, de fleste særavgif
ter og merverdiavgift som oppstår ved innførsel. 
For disse kravene medførte forslaget en utvidelse 
av motregningsadgangen. 

Ved motregning i konkurs foreslo departemen
tet at lovbestemmelsen skal gjøre et generelt unn
tak fra gjensidighetsvilkåret for konkursskyldners 
tilgodebeløp på skatt og avgift. Forslaget vil medfø
re en utvidet motregningsrett i konkurs for felles
kravet på skatt fra både stat, fylkeskommune, kom
mune og folketrygden. De øvrige kravene i den nye 
loven er rent statlige krav, og forslaget vil derfor ik
ke medføre noen utvidelse for disse. For øvrig ble 
reglene i skattebetalingsloven § 32 nr. 3 foreslått vi
dereført. 

Departementet foreslo i tillegg å fjerne den 
usikkerheten som knytter seg til spørsmålet om 
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krav på folketrygden er å anse som et statlig krav i 
forhold til motregningsreglene i skattebetalingslo
ven. Lovutkastet fastslo derfor at arbeidsgiveravgift 
skal være å anse som statlig krav ved anvendelsen 
av motregningsbestemmelsen i konkurs. 

17.2.3	 Høringsinstansenes merknader 

Justisdepartementet støtter ikke forslaget om å la 
reglene om utvidet motregningsadgang også om
fatte arveavgift, særavgifter og toll og bemerker: 

«I forhold til disse kravene gjør ikke hensynet 
til fellesinnkrevingen seg gjeldende. Det er da 
etter vårt syn uheldig at avgiftskreditorene gis 
et dekningsprivilegium gjennom utvidet mot
regningsadgang som andre fordringshavere 
ikke har. Vi mener at hensynet til forenkling og 
generalisering av regelverket ikke kan begrun
ne en slik utvidelse av motregningsadgangen.» 

Skattedirektoratet mener at forslaget til bestem
melse om at arbeidsgiveravgift, ved konkurs, skal 
anses som et statlig krav er overflødig. 

Sosialdepartementet har ingen innvendinger til 
forslaget om visse utvidelser i motregningsadgan
gen, men nevner at det i Sosialdepartementets hø
ringsnotat til ny bidragsinnkrevingslov også er fo
reslått utvidet motregningsadgang for Trygdeeta
tens innkrevingssentral (TI). Forslaget innebærer 
at TI i bidragssaker skal kunne motregne i andre 
fordringer på det offentlige enn skatt. 

17.2.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Justisdepartementet anfører at hensynene til felles
innkrevingen ikke gjør seg gjeldende for krav på 
toll og særavgifter. Departementet er enig i dette, 
men mener at flere forhold likevel taler for en mo
tregningsadgang. 

Krav på toll og særavgifter er statlige krav, og 
departementet ser ingen grunn til å behandle disse 
på annen måte enn for eksempel krav på merverdi
avgift og årsavgift for motorvogn. Det anses som li
te ønskelig at staten foretar en utbetaling samtidig 
som mottakeren har ubetalte krav som er delvis 
statlige. Skatt fra upersonlige skattytere (etter
skuddsskatt) er for eksempel i de fleste tilfeller i 
det vesentlige et statlig krav, selv om slike krav og
så omfatter skatt til det kommunale skatteforde
lingsfondet og naturressursskatt, og gjør at de må 
anses som felleskrav mellom staten, fylkeskommu
nen og kommunen. Videre er adgangen til å gjøre 
opp det offentliges fordringer gjennom motregning 
en effektiv måte å få inn utestående krav på. Alter

nativet til en utvidet motregningsadgang er ofte 
mer tids- og kostnadskrevende tvangsfullbyrdelses
tiltak. Det er eksempelvis adgang til å ta utlegg i 
krav på tilgode skatt ved skatteavregningen. Der
som det tas utlegg, vil skyldner bli påført gebyr ved 
begjæring, utlegg og dekning, p.t. til sammen 3 802 
kroner. Motregning påfører skyldneren ingen kost
nader. Den utvidede motregningsretten må også 
sees i sammenheng med den utvidede klageadgan
gen som følger av utkastet § 13–5. Ved utvidet mot
regningsrett for krav på toll og særavgifter vil 
skyldner ha samme klageadgang ved motregning 
som ved tvangsinnfordring. Departementet fasthol
der derfor forslaget om at skatte- og avgiftskrav et
ter loven skal kunne motregnes i tilgodebeløp på 
skatt og avgift. Departementet foreslår at dette skal 
gjelde både utenfor og i konkurs. Til gjengjeld fore
slår departementet at loven, med unntak for krav 
under fellesinnkrevingen, ikke skal regulere mot
regningsadgangen for skatte- og avgiftskrav i andre 
tilgodebeløp enn skatt og avgift som skyldneren 
har. Slik motregning må i tilfelle følge de ulovfeste
de regler om motregning. Dette innebærer for ek
sempel at krav på merverdiavgift, arveavgift og en
kelte særavgifter ikke lenger kan motregnes i and
re tilgodebeløp enn skatt og avgift som skyldneren 
har mot kommunen eller fylkeskommunen. 

At motregning mellom skatte- og avgiftskrav og 
skyldnerens krav på tilgode skatt eller avgift også 
kan skje i konkurs er, for en del skatte- og avgifts
krav i samsvar med gjeldende rett. Utestående krav 
på merverdiavgift kan i dag også i konkurs motreg
nes i sin helhet mot et tilgodebeløp konkursskyld
neren har på skatt (som kan være et felleskrav, det 
vil si at både staten, herunder folketrygden, kom
munen og fylkeskommunen er debitor). Dette føl
ger av embetsverksloven § 5 tredje ledd første 
punktum, jf. skattebetalingsloven § 32 nr. 3 første 
punktum, jf. nr. 2 første punktum. Det er bare for 
skattekravene begrensningen i skattebetalingslo
ven § 32 nr. 3 annet punktum får betydning. Er kon
kursskyldneren skyldig restskatt, kan skatteopp
kreverne bare motregne statens andel av restskat
ten mot et refusjonskrav på merverdiavgift som 
skyldneren har på staten, jf. § 32 nr. 3 annet punk-
tum. Etter departementets oppfatning foreligger 
det ingen faglige grunner for denne forskjellsbe
handlingen. Den foreslås derfor som nevnt fjernet 
ved at alle skatte- og avgiftskrav etter den nye skat
tebetalingsloven kan motregnes overfor hverandre, 
både utenfor og i konkurs. 

For krav som hører under fellesinnkrevingen 
foreslås det imidlertid at motregningsadgangen 
som følger av skattebetalingsloven § 32 nr. 2 annet 
punktum videreføres. Å ikke videreføre motreg
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ningsadgangen for skattekravene som hører under 
fellesinnkrevingen i andre krav enn skatt og avgift 
som skyldneren har på staten, kommunen og fyl
keskommunen, vil innebære en vesentlig svekkelse 
av innkrevingsmuligheten for skattekravene. De
partementet finner det imidlertid rimelig at også 
begrensningen i motregningsadgangen i konkurs, 
som følger av skattebetalingsloven § 32 nr. 3 annet 
punktum, videreføres når motregning skjer i andre 
krav enn til gode skatt eller avgift. 

Departementet foreslår å ikke videreføre be
stemmelsen i høringsutkastet om at arbeidsgiver
avgift ved konkurs skal anses som et statlig krav. 
Departementet er enig med Skattedirektoratet i at 
bestemmelsen ikke har selvstendig betydning. Det 
fremgår av lovutkastet § 1–1 at arbeidsgiveravgift 
er et skatte- og avgiftskrav. Det er derfor ikke tvil
somt at arbeidsgiveravgift etter forslaget kan mot
regnes med et hvert annet skatte- og avgiftskrav et
ter loven. 

Departementet viser til forslaget om regulering 
av motregningsadgangen i og utenfor konkurs i 
lovutkastet § 13–1. 

17.3	 Skyldnerens 
motregningsadgang 

17.3.1	 Gjeldende rett 

For skattekrav fastslår skattebetalingsloven § 32 nr. 
5 at skattyteren kan kreve at skatteoppkreveren 
gjennomfører motregning dersom betingelsene i 
§ 32 nr. 2 og 3 foreligger. En viktig begrensning føl
ger av lov 25. september 1992 nr. 107 om kommu
ner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 53 som 
bestemmer at den som skylder skatt eller avgift til 
en kommune eller fylkeskommune, ikke kan gjøre 
opp dette ved motregning. Dette innebærer at det 
bare er når skyldneren er skyldig et skatte- eller av
giftskrav til staten at han kan kreve at innkrevings
myndighetene gjennomfører motregning. Skatte
oppkreverne vil imidlertid i praksis sjelden nekte å 
motregne i tilfeller hvor skyldneren er skyldig et 
skatte- eller avgiftskrav til kommunen eller fylkes
kommunen. Motregning er en effektiv oppgjørs
form, og vil derfor i de fleste tilfeller også være øns
kelig fra det offentliges side. 

17.3.2	 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet foreslo departementet å videreføre 
skattebetalingsloven § 32 nr. 5, men slik at bestem

melsen får anvendelse for alle kravene som kan 
motregnes etter den nye loven. Forslaget utvider 
skyldnerens rett til å kreve at innkrevingsmyndig
hetene motregner når vilkårene er oppfylt. Har 
skyldneren eksempelvis et forfalt krav på merverdi
avgift og så får et tilgodebeløp ved skatteavregnin
gen, kan skyldneren kreve at skattefogdkontoret 
motregner kravet på merverdiavgift i tilgodebelø
pet. 

17.3.3	 Høringsinstansenes merknader 

Skattedirektoratet viser til at det ofte er flere mot
krav skyldneren ønsker å motregne i ett og samme 
hovedkrav. Med enkelte unntak avgjøres rekkeføl
gen i dag av tidsprioriteten for mottagelse av på
legg om motregning. Direktoratet antar at en skyld
ner heller ikke i henhold til forslaget i høringsnota
tet skal kunne bestemme hvilke motkrav som skal 
dekkes opp ved motregning. Det anbefales at det 
klart fremgår av proposisjonen hva som er ment. 

17.3.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementets forslag om regulering av skyldne
rens motregningsadgang er i samsvar med hø
ringsnotatets forslag. For krav etter skattebeta
lingsloven viderefører lovforslaget gjeldende rett 
og er ikke ment å medføre noen endringer. For 
merverdiavgift, arveavgift, toll og særavgifter med
fører lovforslaget en lovfestet adgang for skyldne
ren til å kreve motregning dersom vilkårene for øv
rig er oppfylt. Lovforslaget gir imidlertid ikke 
skyldneren noen valgmulighet med hensyn til hvil
ke motkrav som skal dekkes ved motregningen, 
dersom flere motkrav søkes dekket i samme ho
vedkrav. 

Merverdiavgiftsloven § 24 annet ledd fastslår at 
et ikke utbetalt restitusjonskrav på merverdiavgift 
ikke kan benyttes som fradragspost i en senere om
setningsoppgave. Lovforslaget medfører ingen end-
ringer i dette. Manglende utbetaling av restitu
sjonskrav vil regelmessig ha sin bakgrunn i at mer
verdiavgiftsoppgaver er gjenstand for kontroll og 
undersøkelser hos fylkesskattekontoret. Vilkårene 
for motregning vil følgelig ikke være tilstede. 

Departementet viser til forslag til regulering av 
skyldnerens motregningsadgang i lovutkastet 
§ 13–2. 
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17.4 Beslagsfrihet 

17.4.1 Gjeldende rett 

Det er antatt at reglene om beslagsfrihet i lov 8. juni 
1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett 
(dekningsloven) skal anvendes analogisk ved mot
regning etter alminnelige ulovfestede motregnings
regler. I hovedsak vil det være dekningsloven § 2–5 
som begrenser adgangen til å motregne, ettersom 
bestemmelsen fastslår at det skal tas hensyn til om 
hovedkravet er nødvendig til underhold av skyldne
ren og husstanden. Det er videre antatt at dek
ningslovens begrensninger ikke gjelder ved mot
regning mellom konnekse krav. 

Det er ikke rettslig avklart om merverdiavgift 
for ulike terminer er å anse som konnekse krav el
ler ikke. Høyesteretts kjæremålsutvalg har i en 
kjennelse, gjengitt i Rt. 2000 side 2117, uttalt at 
merverdiavgiftskrav ikke er konnekse, men uten at 
spørsmålet var prosedert av noen av partene. 

Krav på merverdiavgift oppstår dersom det er 
en differanse mellom utgående og inngående avgift 
i samme termin. Dersom utgående avgift overstiger 
inngående avgift, skal den avgiftspliktige innbetale 
differansen, mens avgiftsmyndighetene skal utbeta
le differansen dersom inngående avgift overstiger 
utgående avgift. Ofte vil inn- og utgående avgift for 
henholdsvis anskaffelse og salg av en og samme va-
re komme på ulike terminer, kanskje også ulike år. 
Samme rettsforhold kan derfor inngå i grunnlaget 
for inngående avgift i en termin og utgående avgift i 
en annen termin. I praksis anser derfor avgiftsmyn
dighetene motkrav og hovedkrav på merverdiavgift 
for å være konnekse, med den følge at dekningslo
vens begrensninger ikke kommer til anvendelse. 

Det følger av skattebetalingsloven § 32 nr. 4, jf. 
nr. 2 at begrensningen i dekningsloven § 2–5 bare 
kommer til anvendelse i de tilfeller hvor skyldig 
skatt motregnes i en hovedfordring på annet enn 
skatt (fordring på staten alene, fylkeskommunen 
alene, kommunen alene eller folketrygden). For 
det store antall motregninger som foretas i forbin
delse med skatteoppgjørene hvor både motkrav og 
hovedkrav er skatt, kommer begrensningen i dek
ningsloven § 2–5 ikke til anvendelse. 

I de tilfeller hvor merverdiavgift og kommunale 
krav motregnes i tilgode skatt, jf. ovenfor under 
punkt 17.2.1, er motregningen hjemlet i skattebeta
lingsloven § 32 nr. 2 første punktum. Dette er slått 
fast i en kjennelse av Høyesteretts kjæremålsut
valg, gjengitt i Rt. 2004 side 523. I praksis er det like 
fullt lagt til grunn at dekningsloven kapittel 2 kom-
mer til anvendelse i slike tilfeller. 

Det fremgår av forarbeidene til skattebetalings
loven § 32 nr. 2, Ot.prp. nr. 32 (1960–61) side 21, at 
kravene til undersøkelse av hvorvidt skyldneren 
har tilstrekkelig til livsopphold, er lempeligere ved 
motregning enn ved trekk i lønn etter skattebeta
lingsloven § 33. Det er i forarbeidene ikke gitt an
visninger på hvilke undersøkelser som kreves for å 
tilfredsstille lovens krav. Skattedirektoratet har gitt 
anvisninger på at motregning som hovedregel ikke 
skal foretas dersom skyldneren har fått redusert 
skatten på grunn av lav skatteevne etter skatteloven 
§ 17–4, jf. § 17–1. I disse tilfellene legges det til 
grunn at skyldneren vanligvis vil trenge midlene til 
underhold. 

17.4.2 Høringsnotatets forslag 

Departementet foreslo at reglene om beslagsfrihet i 
dekningsloven ikke skal gjelde når innkrevings
myndighetene motregner i tilgodebeløp på skatt og 
avgift som skyldneren har på staten, kommunene, 
fylkeskommunene eller folketrygden. Bakgrunnen 
for dette unntaket er at innkrevingsmyndighetene 
rutinemessig motregner i en mengde krav ved 
blant annet avregningen for skatt og utbetaling av 
overskytende merverdiavgift etter merverdiavgifts
loven § 24. Dersom skatteoppkreverne og skatte
fogdkontorene i hvert enkelt tilfelle skal kontrolle
re om tilgodebeløpet er nødvendig til underhold av 
skyldneren og hans husstand, vil dette forsinke 
oppgjørene og innebære et betydelig merarbeid. 
Ressursbruken vil i liten grad komme skyldnerne 
til gode siden slike beløp, som den store hovedre
gel, ikke vil være beslagsfrie. Departementet viste i 
denne forbindelsen til at reglene om beslagsfrihet 
kan fravikes for skatte- og avgiftskrav etter dek
ningsloven § 2–6. 

Når innkrevingsmyndighetene motregner i and
re krav enn tilgodebeløp på skatt og avgift, eksem
pelvis skyldnerens krav på landbrukstilskudd eller 
på en kjøpesum, vil reglene om beslagsfrihet gjelde 
på vanlig måte. 

17.4.3 Høringsinstansenes merknader 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Næ
ringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har begge 
innsigelser til forslaget og mener at det fremstår 
som lite rimelig at bestemmelsene om beslagsfri
het i dekningsloven kapittel 2 ikke skal gjelde når 
innkrevingsmyndighetene vil motregne i skyldne
rens tilgodebeløp på skatt og avgift. Disse instanse
ne mener at hensynet til at skyldneren må ha mid
ler til å leve av bør veie tyngre enn hensynet til en 
mest mulig effektiv skatteinnkreving. 
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FNH anfører videre: 

«Samlet sett synes lovforslaget § 7–3 å innebæ
re en ikke ubetydelig utvidelse av motregnings
adgangen. Den foreslåtte utvidelse vil, stikk i 
strid med hensynene bak dekningsloven kap. 2, 
kunne ramme skyldneren og hans husstand uri
melig hardt. Forslaget vil også medføre at skat-
te- og avgiftskrav gis bedre dekning enn andre 
usikrede krav. Da verken forslagets konsekven
ser for skyldneren eller andre kreditorer er 
nærmere utredet, ber FNH om at lovforslaget 
§ 7–3 trekkes tilbake. I stedet bør det vurderes 
å videreføre skattebetalingsloven § 32 nr. 2 and
re punktum og nr. 4 tredje punktum.» 

17.4.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet har valgt å foreslå en regel som i 
hovedsak viderefører gjeldende rett, og som avvi
ker noe fra forslaget i høringsnotatet. Det er der-
med tatt hensyn til enkelte av de synspunktene 
som fremkom i høringsrunden. 

I de tilfeller hvor både motkrav og hovedkrav er 
krav på merverdiavgift, er det i forvaltningspraksis 
lagt til grunn at kravene er konnekse slik at be
grensningen i dekningsloven § 2–5 ikke kommer til 
anvendelse, jf. punkt 17.4.1. Motregning foretas her 
mer eller mindre automatisk i merverdiavgiftssys
temet, hvor det foretas et stort antall motregninger. 
Merverdiavgift er knyttet til næringsdrift, og det 
må derfor kunne legges til grunn at utbetalt mer
verdiavgift som hovedregel inngår i næringsdriften 
og ikke benyttes til underhold av skyldneren. 

Videre følger det av skattebetalingsloven § 32 
nr. 4 tredje punktum at begrensningen i deknings
loven § 2–5 ikke kommer til anvendelse dersom det 
motregnes med hjemmel i skattebetalingsloven 
§ 32 nr. 2 første punktum. Motregning når både ho
vedkrav og motkrav er skatt, kan følgelig foretas 
uavhengig av begrensningen i dekningsloven 
§ 2–5. Departementet foreslår at dette videreføres, 
men begrenset slik at unntaket kun kommer til an
vendelse i tilfeller hvor både motkrav og hovedkrav 
er av samme kravstype, jf. lovutkastet § 1–1. Tryg
deavgift behandles som en del av skatten med hen
syn til betaling og innkreving. Trygdeavgift og skatt 
på formue og inntekt skal derfor anses som samme 
kravstype i denne sammenhengen selv om de er 
behandlet under ulike bokstaver i lovutkastet § 1–1. 

Departementet foreslår i lovutkastet § 13–3 et 
unntak fra regelen om beslagsfrihet, begrenset til 
motregning mellom samme type krav. 

17.5 Gjennomføring av 
motregningen 

17.5.1	 Gjeldende rett 

I medhold av skattebetalingsloven § 24 første ledd 
tredje punktum kan skatt tilgode ved skatteavreg
ningen nyttes til å dekke skatt for tidligere år, for
skuddsskatt for det aktuelle året samt annen skatt 
som den skattepliktige er ansvarlig for. Ordningen 
bærer preg av å være en ren regnskapsmessig opp
dekning, men er rettslig sett å anse som en motreg
ning. Motregningen skjer maskinelt og formløst, 
og skattyter mottar ingen melding om motregnin
gen før i avregningsoppgjøret. Det kreves følgelig 
ingen motregningserklæring for at motregningen 
skal gjennomføres. Skattytere som mottar for
håndsutfylt selvangivelse, blir likevel informert om 
muligheten for at motregning kan bli gjennomført. 

Skattebetalingsloven § 32 nr. 2 første punktum 
har tilsynelatende samme innhold som skattebeta
lingsloven § 24, men går noe lenger i den forstand 
at også skattekrav som ikke relaterer seg til en av
regning, kan være gjenstand for motregning. Det 
fremgår av forarbeidene at § 32 nr. 2 første punk-
tum er tatt med av systemmessige grunner. Videre 
er kravene til fremgangsmåte og form i § 32 nr. 4 
uttrykkelig kun gitt anvendelse for § 32 nr. 2 og 3 
begges siste punktum. Motregning med hjemmel i 
§ 32 nr. 2 første punktum kan derfor foretas form
løst på samme måte som etter skattebetalingsloven 
§ 24. I praksis sendes det likevel ofte kopi av pålegg 
om motregning til skyldneren i disse tilfellene. 

Skattebetalingsloven § 32 nr. 4 har regler om 
fremgangsmåten ved motregning etter § 32 nr. 2 
annet punktum. Skatteoppkreveren skal gi pålegg 
til den som skal foreta utbetaling av hovedkravet på 
vegne av staten, fylkeskommunen eller kommu
nen. Samtidig skal skyldneren underrettes om mot
regningen i rekommandert brev eller på annen et
terviselig måte. Videre er det et vilkår at motreg
ning ikke må gjennomføres i slik utstrekning at den 
skattepliktiges inntekt blir utilstrekkelig til livsopp
hold for ham og hans familie. 

17.5.2	 Høringsnotatets forslag 

Departementet anser det som lite sannsynlig at et 
offentlig organ ikke vil overføre beløpet til innkre
vingsmyndighetene etter å ha mottatt pålegg om 
motregning, jf. skattebetalingsloven § 32 nr. 4, men 
foreslo i høringsnotatet likevel å videreføre denne 
delen av bestemmelsen. Den delen av skattebeta
lingsloven § 32 nr. 4 som fastslår at innkrevings
myndighetene samtidig med pålegget skal under
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rette skyldneren, eventuelt konkursboet, om mot
regningen i rekommandert brev eller på annen et
terviselig måte, ble ikke foreslått videreført. Be
stemmelsen anses å være en ren ordensbestem
melse. Den kan dessuten være misvisende etter
som en motregning forutsetter en motregningser
klæring, og motregningen ikke er gjennomført før 
erklæringen er kommet fram til skyldneren. Det 
kan oppfattes som om motregningserklæringen er 
det pålegget som innkrevingsmyndighetene sender 
det offentlige organet (utbetaleren). 

17.5.3	 Høringsinstansenes merknader 

Skattedirektoratet har kun enkelte bemerkninger til 
den redaksjonelle utformingen av bestemmelsen. 

17.5.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

I høringsnotatet var bestemmelsen som viderefører 
skattebetalingsloven § 24 første ledd tredje punk-
tum plassert i kapitlet om avregning, jf. høringsut
kastet § 5–51. Det var ikke uttalt noe om hvordan 
motregning etter denne bestemmelsen skulle for
holde seg til lovutkastet § 7–4, men forslaget var fra 
departementets side ment å videreføre gjeldende 
rett. 

Det fremgår i punkt 17.5.1 at motregning ved 
skatteavregningen skjer maskinelt og formløst, og 
at skattyter ikke mottar melding om motregningen 
før i avregningsoppgjøret. Departementet foreslår å 
videreføre denne ordningen, samtidig som det i 
andre tilfeller skal sendes motregningserklæring til 
skyldneren, i tillegg til pålegg om motregning til ut
betaleren. Dette fremkommer ved at krav om mot
regningserklæring knyttes til de tilfeller hvor det 
sendes pålegg om motregning. 

Begrunnelsen for å stille krav om utsendelse av 
motregningserklæring er at skyldneren skal bli ori
entert om motregningen og kunne komme med 
innsigelser. Klagefristen etter utkastet § 13–5 løper 
fra mottagelsen av motregningserklæringen. De 
fleste skattyterne (alle med forhåndsutfylt selvangi
velse) blir varslet om muligheten for at et eventuelt 
tilgodebeløp ved skatteavregningen kan bli benyt
tet til motregning. Blir motregning gjennomført, vil 
informasjon om dette fremgå på skatteoppgjøret 
som sendes ut rett etter at motregningen er gjen
nomført. Dersom det skal sendes motregningser
klæring i disse tilfellene, vil skyldneren motta mot
regningserklæringen først og skatteoppgjøret med 
informasjon om gjennomført motregning den påføl
gende dagen, eller en av de nærmeste dagene. De
partementet anser dette lite hensiktsmessig. 

Departementet foreslår å gjøre det klarere i lov
teksten at det er hovedkravet, og ikke motkravet, 
som kommer til utbetaling. For øvrig foreslås en
kelte språklige endringer i forhold til gjeldende lov
tekst, se utkastet § 13–4. 

17.6	 Klageadgangen 

17.6.1	 Gjeldende rett 

Det er først og fremst den parten som blir utsatt for 
en tvungen motregning, som av forskjellige årsaker 
vil kunne ha innvendinger mot gjennomføringen av 
denne. Innsigelsene kan eksempelvis gjelde mot
kravets eksistens, størrelse, forfallstidspunkt og 
motregningens omfang. Når det gjelder motreg
ning i forbindelse med skatte- og avgiftskrav, vil 
denne som oftest være gjennomført når innsigelse
ne fra motparten kommer. Med klagerett tenker 
man derfor i disse tilfellene først og fremst på den 
adgangen skyldneren har til å få prøvet motregnin
gens gyldighet, ved at oppkreveren formelt plikter 
å behandle klagen i henhold til klagereglene i lov 
26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og mid-
lertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven). Oppkre
veren skal selv omgjøre en gjennomført motreg
ning dersom dokumenterte opplysninger viser at 
motregningen bygger på feil rettslig eller faktisk 
grunnlag. Finner ikke oppkreveren grunnlag for 
omgjøring, skal klagen videresendes tingretten for 
behandling, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 5–16. 

Når motregningen skjer etter de ulovfestede 
regler, foreligger ingen formell klagerett. Vil inne
haveren av hovedfordringen angripe en ulovfestet 
motregning, må han prøve sin sak ved de ordinære 
domstolene gjennom et sivilt søksmål. Dette er si
tuasjonen hvor for eksempel et utestående krav på 
særavgift motregnes i et tilgodebeløp på merverdi
avgift, eller hvor både motkrav og hovedkrav er 
merverdiavgift. 

Skjer motregningen med hjemmel i skattebeta
lingsloven § 32 nr. 2 til 5, er skyldneren i skattebe
talingsloven § 40a gitt klageadgang etter reglene i 
tvangsfullbyrdelsesloven. Bestemmelsen er nød
vendig ettersom klagerett etter tvangsfullbyrdel
sesloven normalt er utelukket etter at fullbyrdelsen 
er avsluttet. Ved motregning anses fullbyrdelsen 
avsluttet (gjennomført) ved at motregning er er
klært. 

For motregning hjemlet i skattebetalingsloven 
§ 24 og § 32 nr. 2 første punktum, var det tidligere 
ikke ansett å foreligge klageadgang. I en kjennelse 
av Høyesteretts kjæremålsutvalg, Rt. 2001 side 
1103, er det imidlertid slått fast at også motregning 
etter disse bestemmelsene kan påklages etter skat
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tebetalingsloven § 40a. Under slik klagebehandling 
skal også selve ligningsavgjørelsen kunne prøves 
for tingretten i samsvar med skattebetalingsloven 
§ 48 nr. 5. 

Det fremgår ovenfor i punkt 17.4.1 at begrens
ningen i dekningsloven § 2–5 ikke kommer til an
vendelse hvor både motkrav og hovedkrav er skatt. 
I slike tilfeller vil derfor en klage måtte rette seg 
mot andre forhold. 

Det er i forvaltningspraksis lagt til grunn at en 
motregning kan påklages inntil én måned etter at 
skyldneren ble underrettet om motregningen. 

17.6.2	 Høringsnotatets forslag 

Departementet foreslo i høringsnotatet at all mot
regning utover motregning som er hjemlet i ulov
festet grunnlag, skal kunne påklages. Dette vil 
medføre en videreføring av gjeldende rett, med 
unntak for motregning av skatt mot skatt ved skat
teavregningen. For tilfeller hvor både motkrav og 
hovedkrav er skatt, ville rettstilstanden før Høyes
teretts kjennelse i 2001, jf. ovenfor, bli gjeninnført. 
Videre foreslo departementet å lovfeste den klage
fristen som er lagt til grunn i forvaltningspraksis. 

17.6.3	 Høringsinstansenes merknader 

Akademikerne, Kommunenes Sentralforbund (KS), 
Skattedirektoratet og Statens innkrevingssentral (SI) 
har alle innvendinger til utformingen av bestem
melsen. Det kreves kjennskap til reglene om mo
tregning på ulovfestet grunnlag for å avgjøre om 
det foreligger klagerett eller ikke. Disse anfører at 
dette gjør klagereglene vanskelig tilgjengelige. 

Skattebetalerforeningen viser til at det foreligger 
klageadgang på motregning etter gjeldende rett, og 
at dette bør videreføres i den nye loven. Videre an
fører foreningen at 

«Motregning er blant annet en type forføyning 
som kan bringes inn for namsretten i medhold 
av dagens bestemmelse i § 48 nr. 5 tredje set
ning. Denne ordning må etter vår oppfatning vi
dereføres. Det finnes ingen god begrunnelse 
for å behandle motregning forskjellig fra annen 
type forføyning». 

SI anfører at de vurderer en lovfestet klagead
gang for motregning som meget positivt. Videre ut-
taler SI: 

«Særlig sett fra skyldnerens ståsted, hvor det i 
praksis går ut på ett hvorvidt innkrevingsmyn
digheten anvender motregning eller ordinær 
tvangsfullbyrdelse. Slik sett kan en rettslig kla
gemulighet virke som en betryggende rettssik
kerhetsgaranti.» 

17.6.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet ser i utgangspunktet ingen grunn 
til å behandle motregning foretatt av det offentlige 
på en annen måte enn motregning for øvrig. I den 
grad det ikke foreligger klageadgang når andre 
motregner, burde det derfor heller ikke være kla
geadgang når det offentlige motregner (på ulovfes
tet grunnlag). For motregning hvor både motkrav 
og hovedkrav er skatt, er det like fullt klageadgang 
etter gjeldende rett, jf. ovenfor i punkt 17.6.1. De
partementet er ikke kjent med at denne klagead
gangen har medført problemer for forvaltningen i 
form av mange ubegrunnede klager. Det antas at 
antallet klager er relativt lavt. 

På bakgrunn av tilbakemeldingene fra hørings
instansene har departementet endret standpunkt. 
Departementet foreslår derfor at all motregning 
som foretas med hjemmel i lovutkastet § 13–1, kan 
påklages etter tvangsfullbyrdelsesloven § 5–16. I 
tråd med forslaget i høringsnotatet kan en motreg
ning ikke påklages senere enn én måned etter at 
motregningserklæringen ble mottatt. 

Klageadgangen må sees i sammenheng med ut
kastet § 13–3. I de tilfeller hvor det er gjort unntak 
fra dekningslovens regler om beslagsfrihet, vil en 
klagerett i hovedsak være knyttet opp mot forhold 
som motkravets eksistens, størrelse og forfallstids
punkt. Motregningens omfang vil ikke være tema i 
disse motregningstilfeller, ettersom dekningsloven 
§ 2–5 ikke kommer til anvendelse. 

Motregning vil etter forslaget være en type for
føyning som gir adgang til å prøve ligningsavgjørel
sen selv om seksmånedersfristen er utløpt, jf. for-
slag til endret § 11–1 i ligningsloven og lovutkastet 
§ 17–1 femte ledd. 

Departementet viser til lovutkastet § 13–5 om 
klageadgang. 

17.7	 Dekningsrekkefølge 

17.7.1	 Gjeldende rett 

Ofte er det flere motkrav som ønskes motregnet i 
ett og samme hovedkrav. Med enkelte unntak av
gjøres rekkefølgen i dag av tidsprioriteten for mot
tagelse av pålegg om motregning etter prinsippet 
«best i tid, best i rett». 

Skattedirektoratet har i forbindelse med hørin
gen bedt departementet vurdere å innføre en priori
tert dekningsrekkefølge ved motregning. Det er 
blant annet vist til det uheldige i at krav sikret med 
legalpant, kan gis dekning før usikrede krav. 
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17.7.2	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet ser at dagens ordning har enkelte 
uheldige virkninger, særlig ved motregning i tilgo
de skatt ved skatteavregningen. Den som har et 
motkrav, ønsker å sende sitt pålegg om motregning 
så tidlig som mulig. Dette medfører at motkrav kan 
mottas mange uker før det er aktuelt med utbeta
ling. Motkravene kan derfor være innfridd eller re
dusert på tidspunktet for utbetaling. Dette har ført 
til ordninger med oppdatering av motkrav kort tid 
før utbetaling/avregning. Oppdateringsordningene 
kompliserer de maskinelle kjøringene i forbindelse 

med motregning og øker driftsutgiftene. Samtidig 
øker faren for feil i motregningene. 

Det foreslås at departementet i forskrift skal 
kunne gi nærmere regler om dekningsrekkefølgen 
når flere krav motregnes med krav etter skattebeta
lingsloven. Forskriftsfullmakten omfatter regler om 
rekkefølgen både i tilfeller hvor skatte- og avgifts
krav er motkrav og hovedkrav. Også regler om rek
kefølgen i de tilfeller skatte- og avgiftskrav motreg
nes i andre hovedkrav, for eksempel ved motreg
ning i landbrukstilskudd, skal omfattes av fullmak
ten. 

Departementet viser til forslag til forskriftsfull
makt i lovutkastet § 13–6. 
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18 Lovens kapittel 14: Tvangsfullbyrdelse og 
sikkerhetsstillelse 

18.1 Innledning 

Skatte- og avgiftskrav kan i likhet med alminnelige 
sivilrettslige pengekrav tvangsinnfordres via de al
minnelige namsmyndighetene. Skatteoppkreverne 
og skattefogdkontorene har imidlertid særnams
kompetanse. Dette innebærer blant annet at de har 
adgang til selv å tvangsinnfordre skatte- og avgifts
krav ved utleggstrekk. De kan også være gitt myn
dighet til å holde forretninger for utleggspant. For 
skatteoppkreverne følger særnamsmyndigheten av 
skattebetalingsloven §§ 33 til 36 og for skattefogd
kontorene av lov 21. juli 1894 nr. 5 om delvis Om
ordning af det civile Embedsverk (embetsverkslo
ven) § 5 tredje ledd. I høringsnotatet foreslo depar
tementet å samle reglene om skatteoppkrevernes 
og skattefogdkontorenes særnamskompetanse i 
den nye skattebetalingsloven. 

Skatteoppkrevernes og skattefogdkontorenes 
særnamskompetanse er et effektivt virkemiddel for 
å få inn utestående krav. Skatte- og avgiftskravene 
skal blant annet sikre offentlige inntekter og vel
ferdsgoder. På grunn av sin store samfunnsmessi
ge betydning står derfor disse kravene i en særstil
ling sammenlignet med de fleste andre typer pen
gekrav. I motsetning til de fleste andre kreditorer 
kan innkrevingsmyndighetene, som hovedregel, ik
ke på forhånd sikre sine krav ved pant, stansing av 
leveranser e.l. 

Særnamsmyndigheten blir brukt aktivt under 
innkrevingen. Med dagens organisering og kapasi
tet i det alminnelige namsmannsapparatet ville be
lastningen på det alminnelige namsmannsapparatet 
blitt for stor dersom tvangsinnfordring av skatte- og 
avgiftskrav ikke hadde skjedd ved bruk av sær
namsmyndigheten. I tillegg medfører særnams
myndigheten en raskere iverksettelse av innfor
dringen, noe som øker sannsynligheten for positive 
resultater. 

Toll- og avgiftsetaten er ikke gitt særnamskom
petanse for sine krav. I et bredere innfordringsper
spektiv er det, etter departementets oppfatning, 
uheldig å spre namskompetansen på mange ulike 
organer. En ytterligere spredning kan føre til mind-
re oversikt og svekke debitors rettssikkerhet. An
tallet krav som tvangsinnfordres på toll- og avgifts
etatens område, er også vesentlig mindre enn antal

let krav som tvangsinnfordres av skattefogden og 
skatteoppkreverne. Behovet for selv å ha særnams
kompetanse er derfor mindre for toll- og avgiftseta
ten. 

Departementets forslag er i det vesentlige en vi
dereføring av gjeldende rett. Det foreslås imidlertid 
enkelte endringer og presiseringer sammenlignet 
med dagens regler. Til de bestemmelsene som de
partementet ikke har mottatt vesentlige merknader 
til fra høringsinstansene, knyttes det kun noen kor
te kommentarer i avsnittet nedenfor. Det vises for 
øvrig til særmerknadene til hver enkelt bestemmel
se. Reglene om tvangsfullbyrdelse var i høringsno
tatet plassert i kapittel 8. I lovutkastet er reglene 
plassert i kapittel 14. 

Alle skatte- og avgiftskrav er i dag tvangsgrunn
lag for utlegg. Dette innebærer at innkrevingsmyn
dighetene ikke behøver å få dom e.l. for kravet før 
de kan tvangsfullbyrde. Departementet foreslår å 
videreføre dette i lovutkastet § 14–1. I § 14–6 er det 
foreslått å videreføre regelen i skattebetalingsloven 
§ 39 om tvangsinnfordring ved utskriving og utlig
ning av skatt av samme formue og inntekt i flere 
kommuner. Bestemmelsen er gitt en noe annen re
digering enn tidligere, og ordlyden er oppdatert 
uten at det er ment å innbære realitetsendringer i 
forhold til gjeldende rett. I utkastet § 14–10 er det 
inntatt regler om tvangssalg av varer mv. etter tollo
ven. I § 14–11 er det inntatt regler om stansing av 
motorkjøretøy. Forslaget innebærer at lov 19. juni 
1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer 
og båter § 5 om tollregionenes rett til å stanse og 
avskilte kjøretøy tas inn i skattebetalingsloven. Be
stemmelsene er i stor utstrekning en videreføring 
og presisering av gjeldende rett. 

18.2	 Forholdet til 
tvangsfullbyrdelsesloven 

18.2.1	 Gjeldende rett 

Det fremgår av skattebetalingsloven § 40 a at regle
ne om gjennomføring av utleggsforretning i lov 26. 
juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlerti
dig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) gjelder for 
skatteoppkrevernes tvangsfullbyrdelse etter skatte
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betalingsloven kapittel VI, med mindre noe annet 
følger av loven selv. Også reglene i tvangsfullbyr
delsesloven om klage, bortfall og opphevelse av ut
legg kommer til anvendelse. Tilsvarende gjelder 
også for skattefogdkontorene, jf. embetsverksloven 
§ 5 tredje ledd første punktum som gir skattebeta
lingsloven anvendelse. Ifølge forarbeidene til 
tvangsfullbyrdelsesloven innebærer dette at blant 
annet tvangsfullbyrdelsesloven §§ 5–6 til 5–19 og 
§§ 7–9 til 7–28 får anvendelse når skatteoppkrever
ne og skattefogdene benytter sin særnamskompe
tanse. 

18.2.2	 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet la departementet til grunn at både 
skatteoppkreverne og skattefogdkontorene bør føl
ge reglene i tvangsfullbyrdelsesloven når de holder 
forretninger for utleggspant og pålegger utleggs
trekk. Det ble imidlertid foreslått en ytterligere 
klargjøring av hvilke bestemmelser i tvangsfullbyr
delsesloven som kommer til anvendelse. Departe
mentet pekte på at en henvisning til de konkrete 
bestemmelsene som skal gjelde tilsvarende, vil væ
re mer opplysende og lettere å praktisere enn den 
generelle henvisningen som følger av skattebeta
lingsloven § 40 a. Departementet foreslo derfor at 
det uttrykkelig skal fremgå av en ny lovbestemmel
se at tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 3, kapittel 4, 
§§ 5–6 til 5–19 og kapittel 7 gjelder tilsvarende. 

18.2.3	 Høringsinstansenes merknader 

Kommunenes Sentralforbund (KS) bifaller departe
mentets forsøk på å klargjøre hvilke bestemmelser 
i tvangsfullbyrdelsesloven som skal gjelde, men er 
uenig i måten dette gjøres på. KS peker blant annet 
på at tvangsfullbyrdelsesloven §§ 7–3 til 7–9 ikke 
gjelder etter gjeldende lovgivning, og at disse be
stemmelsene heller ikke bør gjelde etter ny skatte
betalingslov da de ikke passer. Etter KS oppfatning 
har ikke departementet påvist noe særskilt behov 
for at hele tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 3 skal 
gjelde, og har heller ikke vurdert konsekvensene 
av forslaget. Flere av bestemmelsene vil harmone
re dårlig med skatteoppkrevernes funksjon som 
særnamsmenn. KS viser videre til at de fleste av 
reglene i kapittel 4 ikke er praktiske for skatteopp
krevernes arbeid. Det vises også til at forslaget om 
utvidelse og presisering av hvilke regler som kom-
mer til anvendelse, vil medføre redusert rettssik
kerhet for skyldnerne. 

Skattedirektoratet mener det må klargjøres yt
terligere hvilke bestemmelser i tvangsfullbyrdel
sesloven som kommer til anvendelse for innkrever
ne etter en ny skattebetalingslov. Skattedirektora

tet viser til at bestemmelsen lar tvangsfullbyrdel
sesloven kapittel 3 komme direkte til anvendelse. 
Direktoratet uttaler om dette: 

«Dette innebærer at oppkreverne f.eks. kan få 
dekket sine sakskostnader etter § 3–1, jf for
skrift av 4. desember 1992 nr 898. Dette er en 
betydelig endring for skatteoppkreverne og 
skattefogdene. For eksempel kan ikke disse 
oppkreverne i dag belaste skyldner et gebyr på 
740 kroner for skriving av utleggsforretningen. 
Dette er et gebyr som kan dekkes i hht § 3–1 og 
forskriften § 2 nr 2. Etter vårt syn gir kapittel 3 
oppkreverne anledning til å få dekket omkost
ninger som man ved innkreving av skatt og av
gift hittil ikke har tatt seg betalt for. Dette har 
sammenheng med at oppkrever for slike krav 
opptrer som både kreditor og innkrever. En
dringen som foreslås burde etter vårt syn vært 
drøftet i høringsnotatet. Dersom departementet 
er av den oppfatning at skatteoppkreverne og 
skattefogdene heller ikke i fremtiden skal be
regne seg slike gebyrer, er lovhenvisningen 
misvisende og forvirrende.» 

Videre viser direktoratet til at forslaget innebæ
rer at tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 kommer 
til anvendelse. Direktoratet peker på at §§ 7–1 til 
7–8 ikke gjelder i dag, og at lovutkastet dermed vi
ser til bestemmelser som etter sitt innhold ikke gir 
mening for særnamsmennene. 

Skattedirektoratet skriver nærmere om dette: 

«Paragraf 7–3 sier bl a at utleggstrekk bare kan 
fastsettes av namsmannen i det distrikt hvor 
skyldneren har hjemting. Dette skal i følge hø
ringsnotatet ikke gjelde for skatteoppkrever og 
skattefogd som kan fastsette trekk i hele landet. 
Dette er det vanskelig å lese ut av bestemmelse
ne, jf kommentarene til § 8–2. Uansett medfører 
dette at henvisningen til § 7–3 er misvisende.» 

Direktoratet uttaler videre: 

«Etter vårt syn kompliserer henvisningen til 
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 3 og 7 regel
verket ved at det henvises til bestemmelser som 
likevel ikke skal komme til anvendelse. Vi me
ner at det eventuelt kan henvises til bestemmel
sene som etter ot.prp. nr 65 (1990–91) kommer 
til anvendelse. For kapittel 7 er dette §§ 7–9 til 
og med 7–28, jf proposisjonen side 317. Vi er ik
ke kjent med at dagens situasjon har skapt noen 
problemer.» 

18.2.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet opprettholder forslaget om en nær
mere angivelse i loven av hvilke bestemmelser i 
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tvangsfullbyrdelsesloven som kommer til anvendel
se, og hvilke som ikke skal gjelde for skatteoppkre
vernes og skattefogdkontorenes tvangsinnfordring. 
Departementet ser imidlertid at det kan være en 
fordel å presisere dette ytterligere i forhold til for
slaget i høringsnotatet. Departementet har derfor 
kommet til at det heller bør angis hvilke bestem
melser i tvangsfullbyrdelsesloven som ikke gjelder 
for skatte- og avgiftsinnkreverne. 

Utgangspunktet er at tvangsfullbyrdelsesloven 
gjelder så langt den passer. Dette bør fremgå klart 
av loven. Departementet slutter seg til at kapittel 3 
ikke er av betydning for særnamsmyndighetenes 
gjennomføring av utleggsforretninger, og at kapit
let derfor ikke gis anvendelse. Bestemmelsene i 
dette kapitlet får likevel betydning når det gjelder 
kreditors rett til å få dekket sakskostnader. De aller 
fleste bestemmelsene i kapittel 4 gjelder imidlertid 
for skatteoppkreverne og skattefogdene, og depar
tementet mener derfor at kapittel 4 ikke bør unntas. 
For så vidt gjelder kapittel 7, foreslår departemen
tet at §§ 7–1 til 7–8 unntas. Dette er i samsvar med 
synspunktene fra KS og Skattedirektoratet. Depar
tementet ser at det, særlig i forhold til § 7–3, kan 
virke misvisende å gi kapittel 7 anvendelse i sin hel-
het. 

Departementet foreslår videre at bestemmelsen 
om forholdet til tvangsfullbyrdelsesloven (§ 8–5 i 
høringsnotatet) flyttes frem i kapittelet. Etter de
partementets syn er det en fordel om forholdet til 
tvangsfullbyrdelsesloven klargjøres innledningsvis 
i kapittelet og plasseres før bestemmelsene om 
kompetanse til å holde utleggspant og til å beslutte 
utleggstrekk. Det vises til lovutkastet § 14–2 om 
forholdet til tvangsfullbyrdelsesloven. 

18.3 Utleggspant 

18.3.1 Gjeldende rett 

Skatte- og avgiftskrav kan sikres ved en utleggsfor
retning der panteretten stiftes. Utleggsforretningen 
kan enten holdes av den ordinære namsmannen el
ler av en av særnamsmennene som har slik kompe
tanse. 

Skatteoppkreverne 

Etter skattebetalingsloven § 36 første ledd kan Fi
nansdepartementet gi skatteoppkreverne kompe
tanse til å holde forretning for utleggspant for krav 
som omfattes av skattebetalingsloven. Kompetan
sen er delegert til Skattedirektoratet. En skatteopp

krever må fremsette skriftlig søknad om bemyndi
gelse. Før bemyndigelse gis, skal det innhentes ut
talelse fra vedkommende kommunestyre. 

Kompetansen til å holde utleggsforretning om-
fatter alle de tiltak som en namsmann, med hjem
mel i tvangsfullbyrdelsesloven, kan foreta i tilknyt
ning til en utleggsforretning for å stifte og sikre 
rettsvern for pantet. Den videre dekningsforfølg
ningen, for eksempel realisasjon av pantet, omfat
tes derimot ikke av kompetansen. 

Mens den alminnelige namsmyndighetens 
kompetanse er knyttet til geografiske distrikter (jf. 
tvangsfullbyrdelsesloven § 7–3), er særnamskom
petansen knyttet til ansvaret for innkrevingen av 
kravet. For skatteoppkreverne følger dette av skat
tebetalingsloven § 48 nr. 1. Den enkelte skatteopp
krever er kompetent til å avholde forretning for ut
leggspant for skatte- og avgiftskrav som han har 
innkrevingsansvaret for. Denne kompetansen på
virkes ikke av at skyldneren flytter. Rent praktisk 
vil imidlertid skyldnerens bosted ha betydning, 
men da i forhold til hvor utleggsforretningen kan 
holdes, se nedenfor om stedet for utleggsforretnin
gen. 

Skatteoppkrevernes kompetanse til å holde for
retning for utleggspant er begrenset til oppkreve
rens eget distrikt. Dette innebærer at skatteoppkre
veren bare kan holde forretning for utleggspant i 
sin egen kommune. Vil skatteoppkreveren holde 
utleggsforretning utenfor egen kommune, må han 
benytte en annen skatteoppkrever eller den almin
nelige namsmannen. Det er etablert en bistands
ordning mellom skatteoppkreverne, slik at den 
kommunen som har innkrevingsansvaret for kra-
vet, kan be skatteoppkreveren i den kommunen der 
skyldneren har formuesgoder, om å avholde ut
leggsforretningen. 

Reglene om stedet for utleggsforretning i 
tvangsfullbyrdelsesloven § 7–9 gjelder også for ut
leggsforretninger avholdt av skatteoppkreverne, jf. 
skattebetalingsloven § 40 a. Bestemmelsen regule
rer hvor en allerede kompetent namsmann skal el
ler kan avholde utleggsforretning. Dette vil avhen
ge av hvilke formuesobjekter det skal tas utlegg i. 
Utgangspunktet er at utleggsforretningen skal hol
des på skyldnerens bopel eller forretnings- eller 
driftssted. Tas det utlegg i løsøre som ikke er real
registrert, eller i verdipapirer, skal forretningen li
kevel holdes der formuesgodet befinner seg. I and
re formuesgoder, i praksis fast eiendom og enkle 
pengekrav som for eksempel bankinnskudd, kan 
utleggsforretningen avholdes som kontorforret
ning, jf. § 7–9 første ledd tredje punktum. Skatte
oppkreveren i oppkreverkommunen kan derfor ta 
utlegg i slike formuesgoder uavhengig av om 
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skyldneren har flyttet eller har formuesgoder i 
kommunen. Kan utleggsforretningen ikke holdes 
som kontorforretning, er skatteoppkreveren hen
vist til å benytte den omtalte bistandsordningen. 

Skattebetalingsloven inneholder ingen nærme
re regulering av hvordan en forretning for utleggs
pant skal gjennomføres. Tvangsfullbyrdelseslovens 
bestemmelser om dette kommer derfor til anven
delse i sin helhet, jf. skattebetalingsloven § 40 a. 

Skattefogdkontorene 

Skattefogdkontorenes særnamsmyndighet følger 
av embetsverkloven § 5 tredje ledd. Ved innfor
dring av krav som det foreligger tvangsgrunnlag 
for, kan skattefogden beslutte tvangsfullbyrdelse 
etter reglene i skattebetalingsloven. Også for skat
tefogden er kompetansen knyttet til de krav skatte
fogdkontoret har innkrevingsansvaret for. Dette er 
et unntak fra tvangsfullbyrdelsesloven § 7–3 hvor 
kompetansen er knyttet til geografiske distrikter. 
Etter embetsverksloven § 5 tredje ledd annet punk-
tum kan skattefogdkontorene holde forretning for 
utleggspant innenfor sitt embetsdistrikt for krav 
mot skyldnere bosatt i distriktet. Dette innebærer 
at skattefogdene, i motsetning til skatteoppkrever
ne, ikke kan avholde kontorforretning etter tvangs
fullbyrdelsesloven § 7–9 når skyldneren er bosatt 
utenfor embetsdistriktet. Skattefogdene kan heller 
ikke ta utleggspant i formuesgoder som befinner 
seg i deres distrikt, når skyldneren ikke er bosatt 
der. 

Det er ikke etablert noen bistandsordning mel
lom skattefogdkontorene slik som mellom skatte
oppkreverne. Når det enkelte skattefogdkontor ik
ke selv kan holde forretning, er de derfor henvist til 
å benytte den alminnelige namsmannen. 

Det følger av skattebetalingsloven § 36 annet 
ledd at for krav fastsatt ved sentral ligning etter lig
ningsloven § 2–4 nr. 1 bokstav a, og som innkreves 
av Rogaland skattefutkontor, gjelder kompetansen 
til å avholde utleggsforretning for hele riket. Be
stemmelsen innebærer at skattefogdkontoret i Ro
galand, for slike krav, kan avholde forretning for ut
leggspant også utenfor sitt distrikt. 

18.3.2 Høringsnotatets forslag 

Departementets forslag i høringsnotatet var i det 
vesentlige en videreføring av gjeldende rett. Det 
ble imidlertid foreslått enkelte endringer og presi
seringer i forhold til dagens regelverk. 

Departementet foreslo å videreføre skatteopp
krevernes og skattefogdkontorenes kompetanse til 

å holde forretning for utleggspant. Det ble foreslått 
at kompetansen til å holde utleggsforretninger, på 
samme måte som i dag, skal gjelde for de kravene 
den enkelte skatteoppkrever eller det enkelte skat
tefogdkontor har innkrevingsansvaret for. 

Etter departementets syn er det ønskelig at 
skatteoppkreverne har kompetanse til å holde ut
leggsforretninger for de skatte- og avgiftskravene 
de innkrever. Departementet foreslo derfor at kom
petansen til å holde utleggsforretninger skal gjelde 
for alle skatteoppkreverne og skattefogdkontorene. 
Departementet foreslo dermed å oppheve ordnin
gen med særskilt bemyndigelse, da slike søknader 
i dag er en ren formalitet. I de tilfellene der søkna
der om bemyndigelse er avslått, har begrunnelsen 
vært saksbehandlingsfeil, for eksempel at kommu
nestyret ikke har avgitt uttalelse. 

Departementet la til grunn at skatteoppkrever
ne og skattefogdkontorene, på samme måte som i 
dag, ikke skal holde utleggsforretninger utenfor 
sitt distrikt (kommune/fylke). Forslaget innebærer 
imidlertid en utvidelse av skattefogdkontorenes 
kompetanse. I dag er kompetansen begrenset til 
krav mot skyldnere bosatt i distriktet. Forslaget 
innbærer at også skattefogdene skal kunne holde 
kontorforretninger – om vilkårene for dette er til 
stede – selv om skyldneren er bosatt utenfor di
striktet. Skattefogdene vil også kunne ta utlegg i 
formuesgoder som befinner seg i distriktet, selv 
om skyldneren ikke er bosatt der. 

I forslaget ble det presisert at for krav fastsatt 
ved sentral ligning etter ligningsloven § 2–4 nr. 1 
bokstav a, gjelder kompetansen til å holde utleggs
forretninger for hele riket. Bestemmelsen er en vi
dereføring av skattebetalingsloven § 36 annet ledd, 
og innebærer at innkrevingsmyndigheten for slike 
krav, Rogaland skattefutkontor, kan holde utleggs
forretninger i hele landet. 

Departementet foreslo videre å lovfeste den 
etablerte bistandsordningen mellom skatteoppkre
verne, og i tillegg å utvide ordningen slik at også 
skattefogdkontorene kan holde utleggsforretninger 
for hverandre. I dag er skattefogdkontorene hen
vist til å benytte de ordinære namsmenn når det en
kelte skattefogdkontor ikke selv kan holde forret
ningen. 

I høringsnotatet vurderte departementet om 
skattefogdkontorene og skatteoppkreverne bør 
kunne avholde utleggsforretninger for hverandre. 
Lovutkastet ble utformet med den forutsetning at 
en slik ordning ikke innføres. Departementet ba 
imidlertid om høringsinstansenes synspunkter på 
en slik ordning. 
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18.3.3 Høringsinstansenes merknader 

Skattedirektoratet uttaler: 

«Bestemmelsen er ment å videreføre gjeldende 
rett. Etter dagens rettstilstand kommer ikke 
tvangsfullbyrdelsesloven § 7–3 til anvendelse. 
Ettersom departementet nå lar denne bestem
melsen komme til anvendelse, bør det etter vårt 
syn komme klarere frem at § 8–2 gjør unntak 
fra tvangsfullbyrdelsesloven § 7–3.» 

Skattedirektoratet er positiv til departementets 
tanker om å la skattefogdene og skatteoppkreverne 
holde utleggsforretninger for hverandre, og uttaler 
om dette: 

«Direktoratet mener at en slik mulighet vil med
føre at utlegg kan tas raskere enn i dag. Det er 
store variasjoner mellom de ulike distriktene 
mht saksbehandlingstid hos ordinær nams
mann, mulighet for å benytte annen særnams
mann (de kontorene som ikke har særnams
kompetanse i dag besitter vel heller ikke kunn
skaper om å utføre oppgaven), reiseavstand 
med mer. Vi er gjort kjent med at enkelte nams
menn (lensmenn) har gitt skatte- og avgifts
myndighetene beskjed om at saksbehandlings
tiden for utleggsforretninger er ca 12 måneder. 
Dette medfører en uholdbar situasjon i forhold 
til innkrevingen av skatte- og avgiftsrestansene. 
Alternativet i dag er å selv reise og holde ut
leggsforretningen. I enkelte distrikter er imid
lertid reiseavstanden så stor at dette knapt lar 
seg gjøre. Vi ser det følgelig som en fordel om 
loven åpner for å benytte en annen særnams
mann i enkelte tilfeller.» 

Kommunenes Sentralforbund (KS) uttaler: 

«I § 8–2 videreføres skatteoppkrevernes kompe
tanse til å avholde utleggsforretninger for sine 
krav. Bestemmelsen er som før et unntak fra 
tvangsfullbyrdelsesloven § 7–3 om stedlig kom
petanse. KS ser det som positivt at dette er 
klargjort i forslaget til ny lov. 

KS er enig med departementet i at kompe
tansen til å holde utleggsforretning skal omfatte 
alle skatteoppkrevere. Ordningen med bemyn
digelse fra departementet etter uttalelse fra ved
kommende kommunestyre er moden for opp
hevelse. 

KS har ingen innsigelser mot at eksisteren
de bistandsordning mellom skatteoppkreverne 
lovfestes. Det fremgår at departementet foreslår 
å legge til rette for en utvidelse av bistandsord
ningen, slik at skattefogdkontorene kan holde 
utleggsforretning for hverandre. KS har ikke 
bemerkninger til dette. 

Departementet har bedt om høringsinstan
senes syn på om det kunne være ønskelig med 
en bistandsordning der skattefogdene og skat

teoppkreverne gis kompetanse til å avholde ut
leggsforretninger for hverandre. KS antar at 
skattefogdene vil kunne ha behov for å få bi-
stand fra skatteoppkreverne til å avholde ut
leggsforretninger som ikke kan avholdes på 
skattefogdens kontor. Dette gjelder særlig i fyl
ker med store avstander, der en slik ordning vil 
kunne redusere ressursbruk ved at en unngår 
lange reiser. Siden det finnes skatteoppkrevere 
i hver kommune, vil skatteoppkreverne ikke ha 
behov for bistand av skattefogdene, jf. også at 
Stortinget ved behandlingen av St.prp. nr. 41 
(1995–96) sa nei til å overføre «tyngre saker» 
fra skatteoppkreverkontorene til skattefogdkon
torene. KS har ikke kommentarer til at skatte
oppkreverne gis kompetanse til å avholde ut
leggsforretning for skattefogdene.» 

Statens innkrevingssentral (SI) uttaler følgende 
til forslaget om å oppheve ordningen med særskilt 
bemyndigelse og å utvide bistandsordningen: 

«Sett i sammenheng synes denne ordningen å 
være upraktisk og lite effektiv. Tankegangen sy
nes å være at lokal tilhørighet og lokalkunnskap 
gir en innkrevingsmessig gevinst. SI vil hevde 
at dette ikke nødvendigvis er tilfelle. Dette gjel
der særlig for mindre kommuner, hvor det er 
personlige forhold mellom personalet på skatte
oppkreverkontoret og skyldnerne.» 

Videre uttaler SI: 

«De geografiske grenser vil med dagens ordlyd 
dessuten begrense en eventuell sentralisering 
av skatteinnkrevingen, eksempelvis kommune
samarbeid, unntatt ved rene kommunesam
menslåinger. 

Videre ser vi visse faresignaler ved en slik 
«tvungen» særnamskompetanse for ethvert 
skatteoppkreverkontor. De skatteoppkrever
kontor som i dag ikke er bemyndiget – formo
dentlig de minste kontorene – får nå en lovfes
tet formell kompetanse, samt en lovfestet bi
standsplikt overfor andre skatteoppkrevere. 
Dette kan være uheldig i forhold til den praktis
ke og juridiske kompetanse hos dem som skal 
utføre oppgavene, og følgelig uheldig for publi
kum som kan bli skadelidende på grunn av 
unødvendige eller ikke korrekte utleggsforret
ninger.» 

I forhold til egen innkrevingskompetanse utta
ler SI: 

«I tilfelle SI skulle få innkrevingsansvaret for 
skatte- og avgiftskrav etter § 2–5, må utleggs
kompetansen gjelde uten hinder av kommune
grenser eller skattefogddistrikter. § 8–2 står 
dessuten i direkte motstrid til § 2–5, hvor en 
henviser til kapitlene 7 til 9. Slik bestemmelsen 
nå fremstår, vil SI utelukkende kunne operere 
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innenfor Rana kommune eller Nordland fylke. 
Dette gir liten mening. SI vil derfor foreslå at 
bestemmelsens første ledd gis et tilegg om at 
når SI innkrever skatte- eller avgiftskrav etter 
§§ 1–1 til 1–3 eller etter § 2–5, skal innkrevings
distriktet for SI være hele landet.» 

18.3.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementets forslag er i stor grad i samsvar 
med forslaget i høringsnotatet. Det foreslås imid
lertid enkelte presiseringer i forhold til dette. 

Ordningen med særskilt bemyndigelse for skat
teoppkreverne foreslås opphevet. Kompetansen til 
å holde utleggsforretninger vil således gjelde for al-
le skatteoppkrevere og skattefogdkontorer. De fles
te høringsinstansene stiller seg positive til dette. 
Slike søknader er i dag bare en ren formalitet, og 
departementet er ikke enig i at en opphevelse vil ha 
uheldige virkninger. Departementet kan i kraft av 
sin instruksjonsmyndighet, i særlige tilfeller der 
det viser seg at skatteoppkreveren ikke har nød
vendig kompetanse, bestemme at vedkommende 
ikke skal kunne avholde forretning for utleggspant. 

Enkelte høringsinstanser har påpekt at det bør 
komme klarere frem at høringsutkastet § 8–2 (lov
utkastet § 14–3) innebærer et unntak fra tvangsfull
byrdelseslovens § 7–3 om stedlig kompetanse. Som 
det fremgår i punkt 18.2.4 foreslår departementet, i 
motsetning til i høringsnotatet, at det uttrykkelig 
fremgår av loven hvilke bestemmelser i tvangsfull
byrdelsesloven som ikke skal gjelde. Det vil da 
fremgå klart at tvangsfullbyrdelsesloven § 7–3 ikke 
skal gjelde for skatteoppkreverne og skattefogd
kontorene. Etter departementets syn vil dette, sett i 
sammenheng med ordlyden i utkastet § 14–3, gi en 
klar angivelse av den stedlige kompetansen. 

I dag er skattefogdkontorenes kompetanse et
ter embetsverksloven begrenset til krav mot skyld
nere bosatt i distriktet. Som foreslått i høringsnota
tet ønsker ikke departementet å videreføre denne 
begrensningen. Etter departementets oppfatning er 
det ingen grunn til å gjøre forskjell på skatteoppkre
verne og skattefogdkontorene på dette punkt. Så 
vidt departementet kan se er det heller ikke i forar
beidene gitt noen begrunnelse for bestemmelsens 
utforming da embetsverksloven ble endret i forbin
delse med ny tvangsfullbyrdelseslov. Etter departe
mentets oppfatning vil det derimot være praktisk å 
kunne holde utleggsforretning for krav mot skyld
nere bosatt utenfor distriktet. Tvangsfullbyrdelses
loven § 7–9 vil etter forslaget gjelde både for skatte
oppkreverne og skattefogdkontorene. Dette medfø
rer at også skattefogdene, når vilkårene er til stede, 

kan avholde kontorforretninger eller ta utleggspant 
i formuesgoder som befinner seg i distriktet, selv 
om skyldneren er bosatt utenfor distriktet. 

Departementet foreslår at det fremgår av loven 
at skatteoppkreverne og skattefogdkontorene bare 
kan holde utleggsforretninger i sitt distrikt, jf. ut
kastet § 14–3. Sett i sammenheng med bestemmel
sen i tvangsfullbyrdelsesloven § 7–9 om stedet for 
utleggsforretning, medfører dette at det må anmo
des om bistand i samsvar med den ovennevnte bi
standsordning dersom skyldneren har flyttet til et 
annet distrikt og ikke har formuesgoder i oppkreve
rens distrikt, og utleggsforretning heller ikke kan 
holdes som kontorforretning. Eventuelt kan begjæ
ring om utlegg fremsettes for den alminnelige 
namsmann. Departementet vil bemerke at Statens 
innkrevingssentrals kompetanse ikke vil være be
grenset til Rana kommune eller Nordland fylke. 
Innkrevingssentralen kan heller ikke avholde ut
leggsforretninger i andre kommuner/distrikter, 
men kan avholde kontorforretninger uavhengig av 
hvor i landet skyldneren er bosatt eller hvor eventu
elle formuesgoder befinner seg, så fremt vilkårene 
for dette er oppfylt. En bestemmelse om dette er 
inntatt i lovutkastet § 2–7. 

Departementet foreslår også å videreføre rege
len om at innkrevingsdistriktet for Rogaland skatte
futkontor omfatter hele landet når skattefogdkonto
ret innkrever krav etter sentral ligning. 

De fleste høringsinstansene er positive til å lov
feste den etablerte bistandsordningen mellom skat
teoppkreverne og å utvide denne til også å gjelde 
bistand mellom skattefogdkontorene. Departemen
tets forslag på dette punktet er i samsvar med hø
ringsnotatet. Etter departementets oppfatning vil 
en utvidelse av bistandsordningen bidra til en mer 
effektiv innkreving og til samordning av tvangsinn
fordringen av skatte- og avgiftskrav på tvers av em
betsdistriktene. En slik samordning av innkrevin
gen vil også kunne oppleves som ryddig for skyld
neren. 

I høringsnotatet ba departementet om hørings
instansenes syn på hvorvidt skattefogdene og skat
teoppkreverne bør kunne avholde utleggsforretnin
ger for hverandre. Skattedirektoratet er positiv til 
dette, mens KS mener at det ikke er behov for en 
slik ordning. Departementet antar at det i visse si
tuasjoner kan være hensiktsmessig å se de ulike 
skatte- og avgiftskravene under ett, uavhengig av 
hvem som er innkrevingsmyndighet. I slike situa
sjoner vil det kunne være ønskelig for skattefogd
kontoret å bistås av eller samarbeide med skatte
oppkreveren fremfor den ordinære namsmannen. 
Departementet legger til grunn at det vil være tilfel
ler hvor en slik mulighet kan være praktisk, og fo
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reslår på denne bakgrunn å lovfeste en ordning 
hvoretter skattefogdkontorene og skatteoppkrever
ne kan holde utleggsforretninger for hverandre, jf. 
utkastet § 14–3 annet ledd. Etter departementets 
syn kan en slik ordning bidra til en ytterligere sam
ordning av innfordringen av skatte- og avgiftskrav. 
Blant annet vil innkrevingsmyndighetene kunne ta 
utlegg for flere krav samtidig. 

Det vises til lovutkastet § 14–3 om forretning for 
utleggspant. 

18.4 Utleggstrekk 

18.4.1 Gjeldende rett 

Etter gjeldende rett kan både skatteoppkreverne og 
skattefogdkontorene, i tillegg til de alminnelige 
namsmenn, beslutte utleggstrekk i lønn m.m. Ut
leggstrekk innebærer at arbeidsgiveren pålegges å 
foreta trekk i skyldnerens lønn eller andre løpende 
utbetalinger. Utleggstrekk foretatt med hjemmel i 
skattebetalingsloven kalles i dag påleggstrekk. 

18.4.1.1 Myndighet til å beslutte utleggstrekk 

Skatteoppkreverne 

Skattebetalingsloven § 33 nr. 1 gir skatteoppkrever
ne en alminnelig adgang til å inndrive forskudds
skatt, restskatt og annen utlignet skatt som ikke 
blir betalt i rett tid, herunder renter og kostnader, 
ved påleggstrekk i lønn og andre ytelser etter regle
ne i dekningsloven § 2–7. Oppregningen i dek
ningsloven § 2–7 er avgjørende for hvilke typer 
ytelser det kan besluttes påleggstrekk i, og hvor 
langt det er adgang til å gripe inn i skyldnerens 
økonomi. 

I henhold til skattebetalingsloven § 33 nr. 4 kan 
det gis pålegg om trekk også der lønnstakeren selv 
innkrever lønnen. Videre følger det av forskrift 3. 
desember 2002 nr. 1352 om påleggstrekk (påleggs
trekkforskriften) § 3 nr. 2 at det kan pålegges trekk 
i godtgjørelse for arbeid eller oppdrag utført som 
ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Etter for
skriften § 5 nr. 2 kan slikt trekk ikke overstige 20 
prosent av godtgjørelsen uten at skyldneren sam
tykker til dette. 

Skatteoppkrevernes myndighet til å gjennomfø
re påleggstrekk gjelder for skattekrav som tilkom
mer den kommunen den enkelte skatteoppkrever 
har innkrevingsansvaret for. Myndigheten er ikke 
avgrenset til skyldnere bosatt i den aktuelle kom
munen, men gjelder for hele landet uavhengig av 
hvor skyldneren har sin bopel eller sitt arbeidssted, 

og uavhengig av hvor den som skal gjennomføre 
trekket, er lokalisert. Denne ordningen avviker fra 
reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 7–3 om stedlig 
kompetanse. Det er i praksis lagt til grunn at skatte
oppkreverne kan nedlegge påleggstrekk så lenge 
den trekkpliktige befinner seg i Norge, uavhengig 
av hvor skyldneren oppholder seg eller er bosatt. 
Dette vil eksempelvis ha betydning i forhold til pen
sjonister som befinner seg i utlandet og som mottar 
ytelser fra folketrygden. 

Særlige regler om utleggstrekk ved fiske- og 
fangstvirksomhet er gitt i skattebetalingsloven § 33 
nr. 1 annet punktum. 

Skattefogdkontorene 

Bestemmelsen i embetsverksloven § 5 tredje ledd 
første punktum om at skattefogdkontorene kan be
slutte tvangsfullbyrdelse etter reglene i skattebeta
lingsloven, innebærer en adgang til å beslutte på
leggstrekk etter skattebetalingsloven § 33. Bestem
melsen kom inn i forbindelse med den nye tvangs
fullbyrdelsesloven og innebar en utvidelse av skat
tefogdkontorenes innfordringsmuligheter. I mot
setning til for utleggspant, hvor det fremgår av em
betsverksloven at dette bare kan skje innenfor em
betsdistriktet for krav mot personer bosatt i 
distriktet, har skattefogdkontorene kompetanse til 
å nedlegge påleggstrekk også overfor personer bo
satt utenfor sitt distrikt. 

18.4.1.2 Avtale om påleggstrekk 

Skattepliktige som regelmessig mottar oppgjør for 
solgte varer eller for varer som er levert til omset
ning eller foredling fra et lag eller ervervsdrivende, 
kan slutte avtale med skatteoppkreveren om at det 
skal foretas trekk i oppgjørene til dekning av hans 
egen skatt og skatt han er ansvarlig for, jf. skattebe
talingsloven § 34 nr. 1 første punktum. Det kan ik
ke opprettes avtaletrekk ved salg til forbruker. 
Overfor skattepliktige som regelmessig mottar 
oppgjør for utførelse av transport eller andre tjenes
ter, kan det også gjennomføres avtalt påleggstrekk, 
jf. § 34 nr. 2. Den som utbetaler oppgjørene, plikter 
etter pålegg fra skatteoppkreveren å foreta trekk i 
samsvar med avtalen. Avtalen mellom skyldneren 
og skatteoppkreveren medfører med andre ord lov
festede plikter for tredjemann. Den som utbetaler 
oppgjørene må også holde påleggstrekket på egen 
konto og føre regnskap. 

18.4.1.3 Gjennomføring av utleggstrekk 

Nærmere regler om skatteoppkrevernes gjennom
føring av påleggstrekk er gitt i skattebetalingsloven 
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§ 33 nr. 2 til 4. Utfyllende bestemmelser er gitt i på
leggstrekkforskriften. Disse reglene gjelder også 
for påleggstrekk besluttet av skattefogdkontorene, 
jf. embetsverksloven § 5 tredje ledd første punk-
tum. Det er imidlertid ikke alle bestemmelsene i 
skattebetalingsloven og påleggstrekkforskriften 
som passer når skattefogdkontorene beslutter på
leggstrekk. Der skattebetalingsloven eller påleggs
trekkforskriften ikke har særskilte regler for skat
tefogdkontorene, kommer tvangsfullbyrdelseslo
ven §§ 7–21 til 7–24 til anvendelse, jf. skattebeta
lingsloven § 40 a. 

Påleggstrekk iverksettes «ved at det i rekom
mandert brev eller på annen beviselig måte gis ar
beidsgiveren eller den som foretar utbetalingen på 
vegne av arbeidsgiver, pålegg om å holde trekkbeløpet 
tilbake», jf. skattebetalingsloven § 33 nr. 2. Bestem
melsen suppleres av regler i påleggstrekkforskrif
ten om fastsetting av trekkets størrelse, i hvilken 
periode trekket skal gjennomføres og om underret
ning til den trekkpliktige om plikten til å foreta 
trekk. 

Er det gitt pålegg om trekk, gjelder pålegget til 
arbeidsgiver også for trygdekontoret når dette ut
betaler sykepenger etter folketrygdloven, jf. skatte
betalingsloven § 33 nr. 2 annet punktum. Tilsvaren
de gjelder når trygdekontoret utbetaler dagpenger 
ved arbeidsledighet. Bestemmelsen medfører at på
leggstrekket kan fortsette uavbrutt når trygdekon
toret overtar utbetalingen under sykdom og ar
beidsledighet. 

Etter skattebetalingsloven § 33 nr. 3 plikter ar
beidsgiver – når pålegg om trekk er gitt – å trekke 
beløpet og sende dette til vedkommende skatteopp
krever. Det følger videre av bestemmelsen at ar
beidsgiver skal følge reglene for forskuddstrekk i 
skattebetalingsloven § 11 fjerde ledd om skatte
trekkskonto og i § 12 om oppgave og betaling. 

18.4.2 Høringsnotatets forslag 

18.4.2.1 Myndighet til å beslutte utleggstrekk 

Departementet foreslo i høringsnotatet å videreføre 
skatteoppkrevernes og skattefogdkontorenes myn
dighet til å pålegge trekk i lønn m.m. Myndigheten 
til å pålegge trekk skal følge innkrevingsansvaret. 
Dette gjelder uavhengig av hvor skyldneren er bo
satt. Forslaget innebærer et unntak fra tvangsfull
byrdelsesloven § 7–3 annet ledd annet punktum om 
at utleggstrekk bare kan besluttes av namsmannen 
i det distriktet der saksøkte har hjemting. 

Departementet foreslo videre at den nye skatte
betalingsloven, på tilsvarende måte som tvangsfull
byrdelsesloven, skal bruke begrepet utleggstrekk. I 

dag kalles trekk pålagt av skatteoppkreverne og 
skattefogdkontorene med hjemmel i skattebeta
lingsloven gjerne for påleggstrekk. Dette begrepet 
fremgår ikke uttrykkelig av skattebetalingsloven, 
som benytter uttrykk som «trekkpålegg», «pålegg 
om skattetrekk», «pålegg om trekk» o.l. Begrepet 
påleggstrekk benyttes derimot i forskrift 3. desem
ber 2002 nr. 1352 om påleggstrekk (påleggstrekk
forskriften). I høringsnotatet uttalte departementet 
at hensynet til samordning av og konsekvens i lov
språket taler for at man benytter samme betegnelse 
på samme disposisjon. 

Departementet foreslo videre at skattebeta
lingsloven § 33 nr. 4 om lønnstakers plikt til å inn
betale trukket beløp til arbeidsgiver når han selv 
innkrever lønnen, videreføres. I tillegg foreslo de
partementet å videreføre påleggstrekkforskriften 
§ 3 nr. 2 og § 5 nr. 2 om trekk i godtgjørelse for ar
beid eller oppdrag utført som ledd i selvstendig næ
ringsvirksomhet. Departementet ga imidlertid ut
trykk for at reglene bør fremgå av loven, og ikke 
bare av forskrifter. Det ble også foreslått at bestem
melsen skulle vise til livsoppholdssatsene som føl
ger av dekningsloven § 2–7. 

I høringsnotatet foreslo departementet også å 
forenkle regelverket på enkelte punkter. Av hensyn 
til et ensartet regelverk ble skattebetalingsloven 
§ 33 nr. 1 annet punktum om utleggstrekk ved fis
ke- og fangstvirksomhet ikke foreslått videreført. 
For de aktive deltakerne i fiske- og fangstvirksom
heten vil godtgjørelsen (lotten) dels være vederlag 
for leie av redskapspart og dels vederlag for arbeid. 
Skatteoppkreverne og skattefogdkontorene kan ta 
utleggstrekk i inntil 20 prosent av denne godtgjø
relsen. Det de passive deltakerne mottar vil i sin 
helhet være vederlag for leie av fartøy- og redskaps
parter, slik at skatteoppkreverne og skattefogdkon
torene kan ta utleggspant i hele vederlaget. Depar
tementet mente derfor at det, ut fra et dekningsper
spektiv, ikke er behov for denne særregelen. 

Departementet foreslo dessuten å ikke viderefø
re skattebetalingsloven § 34 om avtalt utleggstrekk. 
Overfor skyldnere som regelmessig mottar oppgjør 
for utførelse av transport eller andre tjenester der 
oppgjøret også inneholder en lønnsdel, overlapper 
bestemmelsene om alminnelig og avtalt utleggs
trekk hverandre. Disse tilfellene omfattes både av 
skattebetalingsloven § 33 nr. 1 tredje punktum, jf. 
påleggstrekkforskriften § 3 nr. 2, og skattebeta
lingsloven § 34 nr. 2. Skatteoppkreverne og skatte
fogdkontorene kan derfor både ta utleggstrekk ved 
en ensidig beslutning og etter avtale med skyldne
ren. Departementet mente at et slikt tosporet sy
stem verken er nødvendig eller hensiktsmessig. 
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18.4.2.2 Gjennomføring av utleggstrekk 

Departementet foreslo i høringsnotatet at en rekke 
av særreglene for påleggstrekk (nå utleggstrekk) 
ikke videreføres i den nye loven. Etter departemen
tets syn bør skatteoppkrevernes og skattefogdkon
torenes gjennomføring av utleggstrekk i større ut
strekning enn i dag følge reglene i tvangsfullbyrdel
sesloven. Det ble i denne sammenheng vist til at 
ved utleggstrekk besluttet av Statens innkrevings
sentral gjelder bestemmelsene i tvangsfullbyrdel
sesloven om gjennomføringen av utleggsforretnin
gen i utgangspunktet i sin helhet, jf. straffeprosess
loven § 456 tredje ledd. Det ble også pekt på at ikke 
alle bestemmelsene i skattebetalingsloven og på
leggstrekkforskriften passer når skattefogdkonto
rene beslutter utleggstrekk, jf. nedenfor. 

I høringsnotatet ble skattebetalingsloven § 33 
nr. 2 første punktum om underretning om utleggs
trekk ikke foreslått videreført. Departementet uttal
te at skatteoppkreverne og skattefogdkontorene i 
stedet bør følge tvangsfullbyrdelsesloven som i 
§ 7–21 annet ledd første punktum bestemmer at 
namsmannen skal underrette den trekkpliktige om 
plikten til å foreta trekk. 

Videre vurderte departementet om skattebeta
lingsloven § 33 nr. 2 annet punktum, om at pålegg 
om trekk også gjelder overfor det organet som ut
betaler dagpenger under arbeidsledighet eller sy
kepenger, bør videreføres eller ikke. Departemen
tet kom etter en helhetsvurdering til at skatteopp
kreverne og skattefogdkontorene bør følge reglene 
i tvangsfullbyrdelsesloven i sin helhet. Regelen i 
skattebetalingsloven § 33 nr. 2 annet punktum ble 
derfor ikke foreslått videreført. 

Heller ikke skattebetalingsloven § 33 nr. 5 førs
te punktum ble foreslått videreført. Bestemmelsen 
fastslår at påleggstrekk skal foretas ved siden av 
mulig forskuddstrekk. Hensikten med formulerin
gen er å gjøre det klart at forskuddstrekket ikke re
guleres av bestemmelsen. Det samme følger imid
lertid av dekningsloven § 2–7, som bestemmer at 
trekk i lønn skal foretas «etter fradrag av forskudds
trekk». Departementet anså derfor bestemmelsen 
som overflødig. 

Videre foreslo departementet å ikke videreføre 
skattebetalingsloven § 33 nr. 5 annet punktum. Det 
følger av bestemmelsen at dersom det er tatt ut
leggstrekk for flere krav hos samme skyldner, har 
kravene prioritet etter reglene i dekningsloven 
§ 2–8. Også denne bestemmelsen ble ansett over
flødig. 

Departementet foreslo, i forhold til skatteopp
kreverne, å videreføre regelen i skattebetalingslo
ven § 33 nr. 3 annet punktum som innebærer at ut
leggstrekket skal settes på skattetrekkontoen sam-

men med forskuddstrekket og følge de reglene 
som gjelder for innrapportering og betaling av det
te. 

Henvisningen i skattebetalingsloven § 33 nr. 3 
annet punktum til § 11 nr. 4 og § 12 blir i praksis ik
ke brukt på utleggstrekk besluttet av skattefogd
kontorene. Departementet foreslo derfor at ut
leggstrekk besluttet av skattefogdkontorene i sin 
helhet bør følge reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. 

Departementet foreslo også å lovfeste en regel 
om at utleggstrekk besluttet av skattefogdkontore
ne, ikke går inn i den trekkpliktiges konkursbo, og 
heller ikke er gjenstand for utlegg eller andre 
tvangsforføyninger fra enkeltforfølgende fordrings
haveres side. Tilsvarende gjelder for utleggstrekk 
for bidragskrav, jf. lov 9. desember 1955 nr. 5 om 
innkreving av underholdsbidrag m.v. (bidragsinn
krevingsloven) § 8 annet ledd. 

18.4.3 Høringsinstansenes merknader 

18.4.3.1 Begrepet påleggstrekk 

Justisdepartementet slutter seg til forslaget om å en
dre terminologien fra påleggstrekk til utleggstrekk. 
Akademikerne mener derimot at en slik endring vil 
være kompliserende for bedriftene/arbeidsgiver-
ne. 

Kommunenes Sentralforbund (KS) er også imot 
den foreslåtte endringen og uttaler: 

«Lovforslaget legger opp til å skifte ut begrepet 
påleggstrekk med utleggstrekk uten at det på 
dette punktet er tilsiktet noen realitetsendring. 
Departementet påberoper at hensynet til sam
ordning og konsekvens i lovspråket taler for at 
lovgivningen bruker samme betegnelse på sam-
me disposisjon. 

Etter KS’ vurdering dreier dette seg ikke om 
«samme disposisjon». Påleggstrekk er innarbei
det som begrep både hos skatteoppkrever, ar
beidsgiver og skyldner. Skattebetalingslovens 
nye kommentarutgave bruker i sin innholdsfor
tegnelse «Trekk etter pålegg». Dette er hele po
enget: Påleggstrekket er kommet i stand som et 
administrativt pålegg fra skatteoppkrever/skat-
tefogd om å trekke i skyldnerens lønn med di
rekte hjemmel i skattebetalingsloven, der kredi
tor selv gir pålegg til de trekkpliktige. Utleggs
trekk er derimot en form for utleggsforretning 
foretatt i løpende ytelser av den ordinære nams
mannen etter begjæring fra kreditor. Beslut
ning om utleggstrekk føres i namsboken, jf tvfbl 
§ 7–21 første ledd tredje punktum. Det er ikke 
en slik ordning for påleggstrekk, jf skbtl § 33 nr 
2 og påleggstrekkforskriften § 6. 

Ved å fortsette å bruke betegnelsen påleggs
trekk, vil man fortsatt kunne skille mellom de 
administrative trekk og de som er nedlagt av 
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den ordinære namsmannen ved utleggsforret
ning og som betegnes utleggstrekk og er ut
øvelse av namsmyndighet. Nettopp for konse
kvens i lovspråket, bør således to forskjellige 
former for lønnstrekk fortsatt ha forskjellige be
tegnelse. Dersom det i en eventuell ny innkre
vingslov skal videreføres en utleggstrekkfor
skrift, slik det er foreslått i § 8–4, 3. ledd, vil den-
ne neppe omfatte den ordinære namsmannens 
utleggstrekk. For å unngå misforståelse om 
hvilke utleggstrekk en slik forskrift skulle om
fatte, vil det være enklere å beholde betegnel
sen «påleggstrekk» og «forskrift om påleggs
trekk.» 

Det er også et poeng som departementet sy
nes å ha oversett, at trekkgrunnlaget for på
leggstrekk og utleggstrekk ikke er det samme. 
Se dekningsloven § 2–7 og påleggstrekkfor
skriften § 9, som viser til forskrift 14.9.56 nr 
9866 for anvisning av trekkgrunnlaget. Å fjerne 
begrepet påleggstrekk vi altså medføre endrin-
ger i rettstilstanden som verken er tilsiktede el
ler vurdert som hensiktsmessige.» 

18.4.3.2	 Avtalt trekk 

Kommunenes Sentralforbund (KS) går imot forsla
get om at avtalt påleggstrekk etter skattebetalings
loven § 34 utgår. I følge KS er dette en praktisk og 
hensiktsmessig ordning som bør gjøres generell. 
Et avtalt trekk vil være mer skånsomt for skyldne
ren enn et påleggstrekk. Belastningen på arbeidsgi
veren vil også være mindre ved et avtalt trekk. Der
som avtalt trekk ikke videreføres som en generell 
ordning, bør det, etter KS oppfatning, være adgang 
til å kunne avtale høyere trekk en 20 prosent (som 
kan pålegges etter lovforslaget). En slik avtale kan 
inngås uten nærmere lovhjemmel, men en lovbe
stemmelse kan være hensiktsmessig. Betalingsav
taler som lett brytes av debitor, er ikke like betryg
gende som avtalt påleggstrekk som må sies opp 
med 14 dagers varsel, jf. påleggstrekkforskriften 
§ 7 nr. 4. 

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og 
skatteinnfordring (NKK) mener at muligheten til 
avtalt påleggstrekk ikke bør utgå. De nevner at 
denne muligheten er mye brukt i forbindelse med 
betalingsavtaler, og at det i mange tilfeller er vans
kelig å etablere annen type frivillig sikkerhet. 

De øvrige høringsinstansene har ikke hatt mot
forestillinger til forslaget om å oppheve ordningen 
med avtalt påleggstrekk. Justisdepartementet uttaler 
at de slutter seg til forslaget om at utleggspant skal 
være eneste fullbyrdelsesmåte i forhold til salgsve
derlag, og er enig i den begrunnelsen som er gitt 
for dette i høringsnotatet. 

18.4.3.3	 Trekk ved utbetaling av dagpenger og 
sykepenger 

Kommunenes Sentralforbund (KS) uttaler: 

«I lovforslaget er det foreslått at bestemmelsen i 
sktbl § 33 nr 2 andre punktum om at et pålegg 
om trekk også skal gjelde overfor det organ 
som utbetaler dagpenger under arbeidsledighet 
etter folketrygdloven kapittel 4 eller sykepen
ger etter folketrygdloven kapittel 8, ikke skal vi
dereføres i ny innkrevingslov. Dette kan KS ik
ke være enig i. Dersom det ligger trekk på vent, 
er nåværende regel klar ved at nedlagt trekk 
hos arbeidsgiver beholder trekket om det går 
over til trygdekontoret. Det kan også være res
sursbesparende i stedet for at to innkrevere ar
beider samtidig.» 

18.4.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

18.4.4.1	 Myndighet til å beslutte utleggstrekk 

I samsvar med forslaget i høringsnotatet foreslår 
departementet å videreføre skatteoppkrevernes og 
skattefogdkontorenes myndighet til å beslutte 
trekk i lønn mv., jf. utkastet § 14–4. På samme måte 
som etter gjeldende rett skal myndigheten til å ned-
legge trekk følge innkrevingsansvaret. Dette gjel
der uavhengig av hvor skyldneren er bosatt. Etter 
departementets syn bør det komme klart frem av 
loven at myndigheten til å beslutte utleggstrekk 
gjelder uavhengig av skyldnerens bosted og uav
hengig av hvor den trekkpliktige er lokalisert. De
partementet foreslår derfor at det i § 14–4 første 
ledd fremgår uttrykkelig at skatteoppkreverne og 
skattefogdkontorene kan nedlegge utleggstrekk i 
hele landet. 

Videre foreslår departementet at bestemmelsen 
i skattebetalingsloven § 33 nr. 4 om lønnstakers 
plikt til å innbetale trukket beløp til arbeidsgiver 
når han selv innkrever lønnen, videreføres, jf. 
§ 14–4 annet ledd bokstav a. I tillegg foreslår depar
tementet at bestemmelsene i påleggstrekkforskrif
ten § 3 nr. 2 og § 5 nr. 2 trekk i godtgjørelse for ar
beid eller oppdrag utført som ledd i selvstendig næ
ringsvirksomhet, videreføres i loven, jf. § 14–4 an-
net ledd bokstav b. 

KS påpeker at enkelte av bestemmelsene i på
leggstrekkforskriften ikke er foreslått videreført i 
lovutkastet. Det er tatt inn en forskriftshjemmel i 
§ 14–4 tredje ledd som gir departementet hjemmel 
til å fastsette nærmere regler om beregning av 
trekkgrunnlaget. Departementet vil vurdere hvilke 
bestemmelser i påleggstrekkforskriften som bør vi
dereføres, i forbindelse med arbeidet med den nye 
forskriften. 
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Departementet vil for øvrig peke på at den nye 
skattebetalingsloven også gjelder for betaling og 
innkreving av renter og omkostninger, jf. lovutkas
tet § 1–1 tredje ledd bokstav a. Det kan altså påleg
ges utleggstrekk også for slike krav. Departemen
tet kan derfor ikke se at det er behov for å presisere 
dette i kapitlet om tvangsfullbyrdelse slik KS fore
slår. 

18.4.4.2 Begrepet påleggstrekk 

Departementet opprettholder forslaget i høringsno
tatet om å endre terminologien fra påleggstrekk til 
utleggstrekk. Selv om påleggstrekk er et godt inn
arbeidet begrep, mener departementet at hensynet 
til samordning av og konsekvens i lovspråket veier 
tyngre. Etter departementets oppfatning bør man i 
lovverket benytte samme betegnelse på samme dis
posisjon. En ny lov bør bidra til det som, etter de
partementets mening, er en klargjøring. 

Som påpekt av KS er det enkelte forskjeller mel
lom utleggstrekk og påleggstrekk. Blant annet er 
trekkgrunnlaget for utleggstrekk etter tvangsfull
byrdelsesloven og for påleggstrekk etter skattebe
talingsloven noe forskjellig. Også når det gjelder 
adgangen til trekk overfor selvstendig næringsdri
vende er det forskjell mellom utleggstrekk og på
leggstrekk. Realiteten er likevel den samme. Det 
etableres et tvangsmessig trekk i en løpende ytelse, 
og den trekkpliktige kan holdes økonomisk ansvar
lig dersom trekket ikke betales. Etter departemen
tets syn er det ingenting i veien for å benytte sam-
me betegnelse selv om ikke alle regler samsvarer. 
Departementet peker på at også Justisdepartemen
tet, som har det overordnede ansvaret for tvangs
fullbyrdelsesloven, stiller seg positiv til en endring i 
terminologien. 

18.4.4.3 Avtalt trekk 

Etter departementets syn har ordningen med avtalt 
utleggstrekk etter skattebetalingsloven § 34 enkel
te prinsipielt betenkelige sider. Realiteten er at inn
krevingsmyndighetene og skyldneren avtaler at et 
krav skal nedbetales ved trekk i et vederlag skyld
neren får fra en tredjemann. Denne avtalen medfø
rer at den trekkpliktige blir økonomisk ansvarlig 
for at trekket gjennomføres, jf. lovforslaget § 16–20. 
Den frivillige avtalen innebærer dermed at tredje
mann pålegges plikter. Departementet foreslo i hø
ringsnotatet å ikke videreføre skattebetalingsloven 
§ 34 om avtalt utleggstrekk. 

Overfor skyldnere som regelmessig mottar opp
gjør for utførelse av transport eller andre tjenester 
der oppgjøret også inneholder en lønnsdel, overlap-

per bestemmelsene om alminnelig og avtalt ut
leggstrekk hverandre. Disse tilfellene omfattes bå
de av skattebetalingsloven § 33 nr. 1 tredje punk-
tum, jf. påleggstrekkforskriften § 3 nr. 2, og skatte
betalingsloven § 34 nr. 2. Skatteoppkreverne og 
skattefogdkontorene kan derfor både ta utlegg
strekk ved en ensidig beslutning og etter avtale 
med skyldneren. Etter departementets oppfatning 
er et slikt tosporet system verken nødvendig eller 
hensiktsmessig. 

Det er i dag ikke adgang til å beslutte utleggs
trekk etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven, jf. 
dekningsloven § 2–7, i oppgjør for varer eller i opp
gjør for utførelse av transport eller andre tjenester 
der oppgjøret ikke inneholder en lønnsdel. I slike 
tilfeller kan skatteoppkreverne og skattefogdkonto
rene imidlertid ta utleggstrekk etter avtale etter 
skattebetalingsloven § 34 eller utleggspant etter 
§ 36. Tvangsfullbyrdelsesloven og dekningsloven 
bygger på en forutsetning om at utleggspant og ut
leggstrekk ikke skal være alternative innfordrings
muligheter. Det kan derfor ikke tas utleggspant i 
de ytelsene det kan tas utleggstrekk i og motsatt. 
Departementet mener at en ny skattebetalingslov 
ikke bør etablere et annet system. I salgsvederlag 
o.l. bør innkrevingsmyndighetene derfor ta ut-
leggspant i hele vederlaget/oppgjøret. 

En innvending mot å oppheve ordningen med 
avtalt utleggstrekk er at utleggspant, i motsetning 
til utleggstrekk, må etableres i hvert enkelt veder
lag. Ved utleggspant kan imidlertid hele vederlaget 
gå til dekning av skatte- og avgiftskravet. Ved avtalt 
utleggstrekk vil normalt bare en mindre del av ve
derlaget gå til dekning av kravet. Utleggspant kan 
derfor være et vel så effektivt virkemiddel. 

Avtaler om utleggstrekk i salgsvederlag kan og
så skape problemer i forhold til factoringavtaler. 
Det følger av panteloven § 4–10 første ledd første 
punktum at «(e)n næringsdrivende kan slutte avtale 
om avhendelse, avhendelse i sikringsøyemed eller 
pantsettelse av de enkle pengekrav på vederlag for va
rer eller tjenester som han har eller får i sin virksom
het eller i en særlig del av denne». Factoringavtalen 
får rettsvern ved tinglysing i Løsøreregisteret, jf. 
§ 4–10 annet ledd første punktum. Det er klart at 
innkrevingsmyndighetene ikke kan avtale et ut
leggstrekk dersom skyldneren allerede har inngått 
en factoringavtale som har rettsvern. Det oppstår 
imidlertid et rettsvernsspørsmål dersom det er av
talt et utleggstrekk, og skyldneren deretter i strid 
med forutsetningene for avtalen inngår en facto
ringavtale som tinglyses. 

Etter departementets oppfatning er det ikke be-
hov for en ordning med avtalt utleggstrekk ved si-
den av utleggspant, alminnelig utleggstrekk og ad
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gangen til å inngå betalingsavtaler mellom innkre
vingsmyndighetene og skyldneren av hensyn til 
innfordringen, jf. lovutkastet § 15–2. Departemen
tet opprettholder derfor forslaget om å oppheve 
ordningen med avtalt utleggstrekk. 

18.4.4.4 Gjennomføring av utleggstrekk 

Skatteoppkrevernes og skattefogdkontorenes gjen
nomføring av utleggstrekk er regulert både i 
tvangsfullbyrdelsesloven, skattebetalingsloven § 11 
nr. 4, § 12 og § 33 og i forskrifter til skattebetalings
loven. Det kan derfor være vanskelig å skaffe seg 
oversikt over regelverket. I høringsnotatet foreslo 
departementet at flere av særreglene for påleggs
trekk ikke videreføres i den nye loven. Etter depar
tementets oppfatning bør de trekkpliktige ha fær
rest mulig særregler å forholde seg til, slik at de en-
kelt kan orientere seg om hvilke plikter de har. De
partementet opprettholder derfor forslaget i hø
ringsnotatet. Dette innebærer blant annet at be
stemmelsen i skattebetalingsloven § 33 nr. 2 første 
punktum om underretning om utleggstrekk i re
kommandert brev eller på annen beviselig måte ik
ke videreføres. I stedet kommer tvangsfullbyrdel
sesloven § 7–21 annet ledd første punktum til an
vendelse. Rekommandert brev brukes i praksis 
sjelden i dag. Etter departementets syn bør en ny 
lov i størst mulig grad være teknologinøytral, og ik
ke nevne særskilt på hvilken måte underretning 
skal skje. 

I høringsnotatet foreslo departementet at be
stemmelsen i skattebetalingsloven § 33 nr. 2 annet 
punktum ikke videreføres. Bestemmelsen slår fast 
at «(t)rekkpålegget også gjelder for det organ som ut
betaler dagpenger under arbeidsløshet etter folketrygd
loven kapittel 4 og sykepenger etter folketrygdloven ka
pittel 8.» 

Til sammenligning bestemmer tvangsfullbyr
delsesloven § 7–23 annet ledd at «(d)ersom saksøkte 
skifter arbeidsgiver, kan namsmannen etter begjæ
ring fra saksøkeren pålegge den nye arbeidsgiveren 
trekkplikt for resten av trekkperioden. Er den nye 
lønnen vesentlig forskjellig fra den tidligere, skal 
namsmannen vurdere om trekket bør reguleres. Førs
te og annet punktum gjelder tilsvarende for andre 
ytelser som nevnt i dekningsloven § 2–7.» Denne ad
gangen til å overføre et trekk gjelder også dersom 
skyldneren eksempelvis går over fra å være i inn
tektsgivende arbeid til å motta alderstrygd, jf. 
Ot.prp. nr. 65 (1990–91) Om lov om tvangsfullbyr
ding og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelseslo
ven) side 157. 

Forskjellen mellom de to bestemmelsene er at 
utleggstrekk etter førstnevnte bestemmelse auto

matisk går over fra den trekkpliktige til det organet 
som utbetaler sykepenger og dagpenger. Ved ordi
nære utleggstrekk må saksøkeren fremsette en be
gjæring om trekkplikt overfor namsmannen, som 
imidlertid ikke trenger å ta begjæringen til følge. 

Departementet foreslår, på bakgrunn av hø
ringsinstansenes merknader, å likevel videreføre 
den ordningen som er hjemlet i skattebetalingslo
ven § 33 nr. 2 annet punktum. Pålegg om trekk skal 
derfor også gjelde overfor det organet som utbeta
ler dagpenger under arbeidsledighet eller sykepen
ger, jf. lovutkastet § 14–5 første ledd. Departemen
tet ser at denne ordningen er enklere å administre
re for skatteoppkreverne og skattefogdkontorene. 
Ordningen er dessuten godt innarbeidet og synes, 
etter de opplysninger departementet har mottatt, å 
fungere bra. 

I samsvar med høringsnotatet foreslår departe
mentet at bestemmelsen i skattebetalingsloven § 33 
nr. 3 annet punktum om at trekkpliktig skal følge 
reglene som gjelder for oppgjør av forskuddstrekk, 
videreføres i den nye loven. Dette er en praktisk 
ordning for både skatteoppkreverne og arbeidsgi
veren. Arbeidsgiverne godtgjøres rentefordelen i 
den tiden trekket står på skattetrekkontoen. Det 
trukne beløpet skal sendes til den skatteoppkreve
ren som har pålagt trekket. Dette gjelder selv om 
kreditoren for forskuddstrekket er skatteoppkrever 
for en annen kommune. En slik situasjon kan opp
stå dersom skyldneren flytter. 

Til sammenligning følger det av tvangsfullbyr
delsesloven § 7–22 første ledd at trukket beløp skal 
utbetales til saksøkeren når ikke annet er fastsatt. 
Forfaller ytelsene oftere enn en gang i måneden, 
kan trukne beløp utbetales månedsvis dersom ikke 
namsmannen har bestemt at de skal utbetales 
straks. Det vanlige er at utbetalingen til saksøkeren 
skjer en gang hver måned. 

Ordningen med avsetning av trekkbeløpet på 
skattetrekkskonto er bare aktuell overfor arbeidsgi
vere som foretar forskuddstrekk på vegne av en 
skatteoppkrever og dermed har en skattetrekks
konto. Dersom skatteoppkreverne beslutter ut
leggstrekk i godtgjørelse for arbeid eller oppdrag i 
selvstendig næringsvirksomhet, vil oppdragsgive
ren ikke alltid ha skattetrekkskonto. Utleggstrek
ket skal da følge reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. 
Departementet foreslår at dette presiseres i § 14–5 
annet ledd. 

I høringsnotatet foreslo departementet en regel 
om at utleggstrekk besluttet av skattefogdkontore
ne ikke går inn i den trekkpliktiges konkursbo, og 
heller ikke er gjenstand for utlegg eller andre for
føyninger fra enkelte fordringshaveres side. 

Bestemmelsen om at de trukne beløpene ikke 
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går inn i trekkpliktiges konkursbo, er også aktuell 
ved utleggstrekk pålagt av skatteoppkreverne. Det
te gjelder der trekk tas i godtgjørelse for arbeid el
ler oppdrag overfor den selvstendig næringsdriven
de, og den trekkpliktige ikke har skattetrekkskon
to. Departementet har derfor i lovutkastet § 14–5 
tredje ledd tatt inn at regelen også skal gjelde for 
utleggstrekk besluttet av skatteoppkreverne. 

I tråd med forslaget i høringsnotatet foreslår de
partementet å ikke videreføre bestemmelsene i 
skattebetalingsloven § 33 nr. 5, da disse anses over
flødige. 

18.5	 Kreditt og sikkerhetsstillelse 

18.5.1	 Sikkerhetsstillelse ved opphold i 
utlandet 

Etter skattebetalingsloven § 38 plikter en skatte
pliktig som akter å ta opphold i utlandet og bli der i 
minst 6 måneder, før avreise å betale eller stille sik
kerhet for alle skattebeløp som han er eller vil bli 
ilignet for den tid han har oppholdt seg i riket. Til
svarende gjelder for alle avgiftsbeløp som en av
giftspliktig er eller vil bli ansvarlig for overfor sta
ten, jf. lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 
(merverdiavgiftsloven) § 60. Bestemmelsene er 
ment å gi innkrevingsmyndighetene sikkerhet for 
skatte- og avgiftskravene der en eventuell senere 
innfordring blir vanskeliggjort på grunn av skyldne
rens utenlandsopphold. 

I høringsnotatet foreslo departementet å videre
føre bestemmelsene i ny skattebetalingslov, men 
ba samtidig om høringsinstansenes syn på behovet 
for videreføring. Ingen av høringsinstansene har ut
talt seg om dette. 

Etter det departementet kjenner til blir bestem
melsene ikke brukt i praksis. Departementet fore
slår derfor at bestemmelsene i skattebetalingsloven 
§ 38 og merverdiavgiftsloven § 60 ikke videreføres. 
Dette innebærer at skatte- og avgiftskravene må 
sikres gjennom de alminnelige regler om arrest i 
tvangsfullbyrdelsesloven, dersom det foreligger be
grunnet frykt for at skyldneren skal bosette seg i ut
landet og derved unndra seg skatte- eller avgifts
plikten. 

18.5.2	 Tollkreditt og dagsoppgjørs
ordningen samt sikkerhetsstillelse for 
engangsavgift på motorvogn og 
særavgiftene for øvrig 

18.5.2.1 Gjeldende rett og høringsnotatets forslag 

Tollkredittordningen er hjemlet i tolloven § 35, 
mens dagsoppgjørsordningen følger av forvalt

ningspraksis. Ordningene er unntak fra utgangs
punktet om at toll, særavgifter og merverdiavgift 
som oppstår ved innførsel, skal betales kontant før 
varene frigis. 

Tollkredittordningen innebærer at den tollplik
tige slipper å betale toll for hvert enkelt vareparti på 
deklarasjonstidspunktet. Det som krediteres den 
enkelte tollkredittkonto i løpet av en kalendermå
ned, skal betales innen den 18. i neste kalendermå
ned. Før kreditt eventuelt innvilges, gjennomføres 
en kredittvurdering av søkeren. Ordningen inne
bærer en forenkling av prosedyrene ved innførsel 
av varer til Norge, og medfører en stor kredittfordel 
for kundene. 

Dagsoppgjørsordningen innebærer at en spedi
tør etter søknad til toll- og avgiftsetaten, kan gis til
latelse til å foreta samlet oppgjør for de deklarasjo
ner han har foretatt i løpet av en dag, innen en gitt 
frist påfølgende dag. Også i disse tilfellene foretas 
det en kredittvurdering av søkeren. Toll- og avgifts
etaten kan i tillegg kreve sikkerhetsstillelse. 

I høringsnotatet foreslo departementet å lovfes
te begge ordningene, og at hjemlene for ordninge
ne inntas i den nye skattebetalingsloven. Forslaget 
var ikke ment å innebære realitetsendringer i for-
hold til gjeldende rett. Det ble videre foreslått å en
dre tolloven § 35 slik at den gir hjemmel til å gi nær
mere regler om prosedyrer i forbindelse med inn
vilgelse av tollkreditt eller dagsoppgjør. 

I høringsnotatet ble det også foreslått å videre
føre bestemmelsen i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 
om engangsavgift på motorvogn § 7–8 om sikker
hetsstillelse. Bestemmelsen skal sikre at staten får 
dekket sine avgiftskrav. Det ble vist til at departe
mentet anser det som naturlig at denne bestemmel
sen står i skattebetalingsloven og ses i sammen
heng med de øvrige innkrevingsreglene. Dette gjel
der selv om sikkerheten stilles før kravet på en
gangsavgiften er forfalt. Bestemmelsen var i sin 
helhet en videreføring av forskriften § 7–8. 

Også bestemmelsen i forskrift 11. desember 
2001 nr. 1451 om særavgifter § 6–7 ble foreslått tatt 
inn i en ny skattebetalingslov. Bestemmelsen gir 
tollregionene hjemmel til å kreve sikkerhet for de 
særavgifter som er omfattet av særavgiftsloven, 
spritloven og tilvirkningsloven. For å gjøre regel
verket enklere tilgjengelig ble det foreslått å utvide 
bestemmelsen slik at den også omfatter særavgifte
ne omfattet av motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, 
det vil si omregistreringsavgift, årsavgift og opp
byggingsavgift. 
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18.5.2.2 Høringsinstansenes merknader 

Toll- og avgiftsdirektoratet uttaler: 

«Utformingen av bestemmelsene om sikker
hetsstillelse i §§ 8–22 til 8–24 er etter vårt syn li
te harmonisert med hensyn til form og vekt. 
Tollkredittinstituttet, som er vår viktigste og 
mest benyttede kredittordning, er plassert etter 
de øvrige og mindre anvendte former for sik
kerhetsstillelse. 

(...) 
Videre er bestemmelsen om tollkreditt 

svært knapt utformet sett i lys av de øvrige 
svært detaljerte sikkerhetsbestemmelsene. Vi 
er fortsatt av den oppfatning at det er ønskelig 
med en reduksjon av § 8–22 og § 8–23 slik at be
stemmelsene harmonerer bedre med detaljnivå
et i § 8–24. 

§ 8–22 andre og tredje ledd annet og tredje 
punktum bør etter vår mening reguleres i for
skrift og ikke lov. Dersom utkastets detaljnivå i 
§ 8–22 likevel ønskes opprettholdt, savner be
stemmelsen angivelse av at manglende sikker
hetsstillelse er grunnlag for tilbakekall av retten 
til å være registrert virksomhet.» 

Direktoratet uttaler videre: 

«Gebyret (godtgjørelse til statskassen) som er 
foreslått beholdt i tollovens § 35, bør etter vår 
oppfatning hjemles i skatteinnkrevingsloven 
§ 8–24 da dette er en kostnad som relaterer seg 
til bruken av tollkreditten. 

Forslagets § 8–24 åpner for at direktoratet i 
forskrift kan fastsette vilkår for å samtykke til 
kreditt, og om tilbaketrekking eller stansing av 
kreditt. Sett i sammenheng med forslaget til 
ordlyd i tollovens § 35 hvor departementet gis 
mulighet til å fastsette nærmere regler om pro
sedyrer mv. ved bruk av tollkreditt og dagsopp
gjørsordningen for speditører, jf. skatteinnkre
vingsloven § 8–24 fremstår delegasjonsbestem

melsen som uklar på dette området. Det bør gå 
klart frem av bestemmelsene hvilken kompe
tanse som legges til det enkelte forvaltningsni
vå, og særlig om bestemmelsene er ment å gi 
forskjellig kompetanse. En henvisning mellom 
disse gjør, dersom dette er meningen, kun at 
det skapes usikkerhet rundt delegasjonens rek
kevidde.» 

18.5.3	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementets forslag er i stor grad i samsvar 
med forslaget i høringsnotatet. Departementet slut
ter seg likevel til Toll- og avgiftsdirektoratets merk
nader når det gjelder forholdet mellom de ulike be
stemmelsene om tollkreditt og sikkerhetsstillelse. 
Departementet foreslår derfor at bestemmelsen om 
tollkreditt og dagsoppgjørsordningen plasseres for-
an bestemmelsene om sikkerhetsstillelse for sær
avgiftene, samtidig som deler av bestemmelsene 
om sikkerhetsstillelse for engangsavgift og særav
gifter gis i forskrift. Departementet foreslår videre 
en bestemmelse om at tollregionene kan stille vil
kår om sikkerhet enten før kreditt innvilges eller på 
et senere tidspunkt. I tillegg foreslår departementet 
at plikten til å betale gebyr for bruk av tollkreditt 
inntas i loven. 

For å unngå misforståelser om hvilken myndig
het som ligger til det enkelte forvaltningsnivå, fore
slår departementet at forskriftskompetansen, for så 
vidt gjelder vilkår for å samtykke til kreditt, opphør 
av kreditt og vilkår for sikkerhetsstillelse legges til 
departementet. 

Det vises til lovutkastet § 14–20 om tollkreditt 
og dagsoppgjørsordningen og § 14–21 om sikker
hetsstillelse for særavgiftene. 
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19 Lovens kapittel 15: Betalingsutsettelse og 
betalingsnedsettelse – lempning 

19.1 Innledning 

Skatte- og avgiftskrav skal som den klare hovedre
gel betales, enten det skjer frivillig eller gjennom 
tvangsinnfordring. Innkrevingsmyndighetene kan 
likevel i visse tilfeller gi utsettelse med betalingen 
av kravet, og/eller sette ned et krav helt eller del-
vis. Begrepet lempning brukes som en fellesbeteg
nelse for slike ordninger. 

Lempning kan skje av rimelighetshensyn (tidlige
re kalt billighetshensyn) eller av innfordringshen
syn. Hensynene bak de to lempningsordningene er 
grunnleggende forskjellige. Vilkårene er derfor uli
ke. 

Departementet foreslår at skatteutvalgene av
vikles, og at myndigheten til å treffe avgjørelse om 
rimelighetslempning av hensyn til skyldneren leg
ges til innkrevingsmyndighetene. Myndigheten til 
å treffe avgjørelse om rimelighetslempning begrun
net i forhold ved fastsettelsen av kravet, foreslås 
lagt til fastsettingsmyndighetene. Innkrevingsmyn
dighetenes adgang til å lempe skatte- og avgifts
krav av innfordringshensyn forslås videreført. 

19.2 Lempning av rimelighetshensyn 

19.2.1 Gjeldende rett 

Lempning av rimelighetshensyn kan for det første 
innrømmes på grunn av skyldnerens situasjon. Dette 
kan være aktuelt i tilfeller hvor dødsfall, særlig al
vorlig eller langvarig sykdom, varig invaliditet eller 
andre forhold knyttet til skyldneren selv, skyldne
rens familiemedlemmer eller andre nærstående 
personer medfører at muligheten for å betjene skat-
te- og/eller avgiftsgjelden vanskeliggjøres eller 
bortfaller. 

Lempning av rimelighetshensyn kan også be
grunnes i forhold ved fastsettelsen av kravet. Dette er 
særlig aktuelt i tilfeller hvor regelverket på skatte
og avgiftsområdet gir utilsiktede virkninger overfor 
skyldneren. Det må sondres mellom forhold knyt
tet til fastsettelsen av kravet og forhold knyttet til 
skyldnerens situasjon, men av og til vil en søknad 
om lempning være begrunnet i begge typer for-

hold. I enkelte tilfeller vil det da være kombinasjo
nen av slike forhold som begrunner lempning. 

Bestemmelser som åpner for lempning av rime
lighetshensyn er ment å fungere som sikkerhets
ventiler for tilfeller hvor det vil fremstå som særde
les urimelig å opprettholde et krav. Praksis på om
rådet er derfor streng. Når Stortinget har fastsatt 
en skatte- eller avgiftplikt, er utgangspunktet at det 
aktuelle kravet skal betales. En liberal lempnings
praksis vil svekke betalingsmoralen, og kan gi uhel
dige signaler til skyldnere som – til tross for en 
vanskelig økonomisk situasjon – oppfyller sine for
pliktelser. At private kreditorer gis fordeler på be
kostning av det offentlige må også unngås. 

I 1999 fikk nærmere 80 prosent av de som søkte 
om lempning av rimelighetshensyn avslag. 

Det er flere ulike hjemler for slik lempning i 
gjeldende regelverk. En kort gjennomgang av disse 
gis nedenfor i punkt 19.2.1.1 til 19.2.1.10. 

19.2.1.1 Formues- og inntektsskatt 

Det følger av skattebetalingsloven § 41 nr. 1 at for
mues- og inntektsskatt helt eller delvis kan settes 
ned «(n)år noen i medhold av ligningslovens § 9–12 
har rådd til at skatten blir nedsatt eller ettergitt og 
når det ellers på grunn av dødsfall, særlig alvorlig 
eller langvarig sykdom, varig invaliditet eller andre 
årsaker virker særlig ubillig eller uforholdsmessig 
trykkende å fastholde hele skatten». Bestemmelsen 
brukes både til å lempe på grunn av forhold ved 
fastsettelsen av kravet og forhold knyttet til skyld
neres situasjon. Ordet «kan» angir at avgjørelsen er 
skjønnsmessig og skal treffes etter en helhetsvur
dering. Skattekravet skal ikke lempes dersom dette 
kan være egnet til å svekke den allmenne betalings
viljen. Selv om skyldneren er i en slik situasjon som 
beskrevet i § 41, kan det være forhold som gjør at 
lempningsadgangen ikke bør benyttes. Nærmere 
retningslinjer for når lempning kan skje er fastsatt 
av Skattedirektoratet. 

Avgjørelse om lempning av skattekrav treffes i 
utgangspunktet av formannskapet etter innstilling 
fra et utvalg på minst tre medlemmer som velges av 
kommunestyret eller formannskapet, jf. skattebeta
lingsloven § 42 nr. 1 første punktum. Utvalget om-
tales gjerne som skatteutvalget. Formannskapet kan 
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overlate sin myndighet til skatteutvalget i saker 
som gjelder beløp på inntil 50 000 kroner, jf. § 42 
nr. 1 tredje punktum. Departementet kan samtykke 
i at hele formannskapets kompetanse delegeres til 
skatteutvalget, jf. § 42 nr. 1 fjerde punktum. For
mannskapet eller skatteutvalget treffer sin avgjørel
se på bakgrunn av en skriftlig innstilling fra skatte
oppkreveren og/eller ligningskontoret. Etter § 42 
nr. 1 femte punktum skal avgjørelse i saker om et
tergivelse av skatt på over 200 000 kroner eller ned
settelse med mer enn dette beløpet, treffes av 
Finansdepartementet etter forslag fra skatteutval
get. Departementets myndighet etter bestemmel
sen er delegert til Skattedirektoratet og delvis vide-
re til skattefogdkontorene og skatteoppkreverne. 

19.2.1.2 Artistskatt 

Lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar 
til utenlandske artister mv. (artistskatteloven) § 12 
annet ledd henviser til skattebetalingsloven. Regle
ne i skattebetalingsloven §§ 41 og 42 gjelder derfor 
i utgangspunktet tilsvarende. Artistskatten er imid
lertid en statlig skatt, og departementet har med 
hjemmel i skattebetalingsloven § 42 nr. 5 lagt avgjø
relsesmyndigheten til Skattedirektoratet. 

19.2.1.3 Petroleumsskatt 

Lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av under
sjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleums
skatteloven) § 7 nr. 7 henviser til skattebetalingslo
vens regler om betaling og innkreving av skatt, her-
under §§ 41 og 42. Finansdepartementet anses som 
kompetent myndighet til å lempe petroleumsskatt. 
Det er imidlertid i praksis svært sjelden aktuelt å 
lempe av rimelighet på dette området. 

19.2.1.4 Svalbardskatt 

Det følger av lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt 
til Svalbard (svalbardskatteloven) § 5–4 første ledd 
at «[d]epartementet kan nedsette eller ettergi skatt i 
samsvar med skattebetalingsloven § 41.» Kompetan
sen er delegert til Skattedirektoratet, som igjen del-
vis har videredelegert den til skattefogdkontoret i 
Troms. Retningslinjene for lempning av formues
og inntektsskatt gjelder tilsvarende så langt de pas
ser. 

19.2.1.5 Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 

Det følger av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folke
trygd (folketrygdloven) § 24–4 sjette ledd at skatte
betalingslovens regler om betaling og innkreving 

også skal gjelde for arbeidsgiveravgift og medlems
avgift til folketrygden så fremt ikke noe annet er be
stemt. Dette omfatter også reglene om skattelemp
ning i skattebetalingsloven §§ 41 og 42. 

Nærmere retningslinjer for lempning er fastsatt 
av Skattedirektoratet. Trygdeavgiften følger de ret
ningslinjene som gjelder for formues- og inntekts
skatt i sin helhet. For arbeidsgiveravgiften er ret
ningslinjene noe mer restriktive. 

19.2.1.6 Arveavgift 

Etter lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og vis-
se gaver (arveavgiftsloven) § 46 annet ledd første 
punktum kan Finansdepartementet overfor en eller 
flere av dem som er ansvarlige for avgiften, nedset
te eller frafalle kravet på arveavgift eller gi hen-
stand med betalingen når det vil virke urimelig 
eller uforholdsmessig trykkende om kravet på retti
dig betaling av avgiften opprettholdes fullt ut. 

Alternativet «uforholdsmessig trykkende» vil 
være aktuelt der sykdom, invaliditet eller lignende 
forhold påvirker skyldnerens betalingsevne, det vil 
si lempning av hensyn til skyldneren. Arveavgiftslo
ven § 46 blir imidlertid også brukt til å lempe på 
grunn av forhold ved fastsettelsen av kravet. Et ek
sempel på dette er når foreldre, som ledd i et gene
rasjonsskifte, gir bort en bolig eller en næringseien
dom til ett av sine barn, som senere dør med forel
drene som eneste arvinger. I slike tilfeller er det 
praksis for at avgiften for de eiendelene som opp
rinnelig ble overført som gave, frafalles når eiende
lene går tilbake til foreldrene innen rimelig tid etter 
gaveoverføringen. 

Etter arveavgiftsloven § 46 annet ledd kan det i 
stedet for nedsettelse gis utsettelse med betalin
gen. I slike tilfeller kan renter og sikkerhet kreves i 
den utstrekning det finnes rimelig, jf. § 46 annet 
ledd annet punktum. 

Departementets kompetanse er delegert til 
Skattedirektoratet og delvis videredelegert til skat
tefogdkontorene. 

19.2.1.7 Merverdiavgift 

Etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 
(merverdiavgiftsloven) § 69 kan Finansdeparte
mentet sette ned eller ettergi avgift når det på 
grunn av dødsfall, særlig alvorlig eller langvarig 
sykdom, varig invaliditet eller andre årsaker virker 
særlig ubillig eller uforholdsmessig tyngende å 
fastholde hele avgiften. Det samme gjelder renter 
og tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven. 

Bestemmelsen skal fungere som en sikkerhets
ventil der en allerede fastsatt avgift gir klart urime
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lige utslag for skyldneren. Merverdiavgiftsloven 
§ 69 blir særlig benyttet i situasjoner hvor lempning 
begrunnes i forhold ved fastsettelsen av kravet. Be
stemmelsen blir praktisert restriktivt. 

Merverdiavgiftsloven § 69 skal ikke benyttes til 
å reparere uriktige vedtak eller i tilfeller der lovens 
system har gitt urimelige utslag. I det sistnevnte til
fellet er det merverdiavgiftsloven § 70 om fritak fra 
avgiftsplikt som eventuelt kommer til anvendelse. 

Kompetansen til å lempe innenlands merverdi
avgift etter § 69 er i sin helhet delegert til Skattedi
rektoratet. Skattedirektoratet har delvis videredele
gert sin kompetanse til fylkesskattekontorene. Inn
krevingsmyndighetene, i dette tilfellet skattefogd
kontorene, er ikke gitt kompetanse til å lempe av ri
melighet etter § 69. Avgjørelse om lempning treffes 
av fastsettingsmyndighetene. 

Finansdepartementet har gitt nærmere ret
ningslinjer for Skattedirektoratets og fylkesskatte
kontorenes kompetanse etter § 69. Dersom skyld
neren faktisk har oppkrevd merverdiavgiften, er 
den klare hovedregelen at ettergivelse ikke skjer. 
Kompetansen til å lempe merverdiavgift som pålø
per ved innførsel er ikke videredelegert fra departe
mentet. 

19.2.1.8 Særavgifter 

I de fleste av Stortingets årlige særavgiftsvedtak er 
det tatt inn en bestemmelse om at Finansdeparte
mentet kan gi fritak for eller nedsette avgiftene 
«når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som 
ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble fattet og når 
avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet 
virkning». For engangsavgiften på motorvogner 
gjelder fullmakten også når avgiften «får en klart 
urimelig virkning». Etter lov 19. mai 1933 nr. 11 om 
særavgifter (særavgiftsloven) § 4 første ledd tredje 
punktum kan Finansdepartementet også frafalle el
ler sette ned ilagt avgift for urettmessig bruk av 
merket olje dersom det foreligger særlige omsten
digheter. 

Dispensasjonsbestemmelsene gir bare adgang 
til lempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen 
av kravet. Finansdepartementets myndighet etter 
ovennevnte bestemmelser ble delegert til Toll- og 
avgiftsdirektoratet i brev av 17. juni 1999, og videre
delegert fra direktoratet til tolldistriktssjefene med 
virkning fra 1. januar 2000. Det er således fastset
tingsmyndighetene som avgjør søknader om lemp
ning på dette grunnlaget. Utgangspunktet, både et
ter ordlyden, forarbeidene og fast og langvarig for
valtningspraksis, er at det ikke kan lempes av hen
syn til skyldnerens situasjon. Det er heller ingen 
annen hjemmel i særavgiftslovgivningen for å lem
pe av slike hensyn. 

19.2.1.9 Toll 

Etter tolltariffens innledende bestemmelser § 12 
første ledd første punktum kan Kongen samtykke i 
fritak for eller nedsettelse av krav på toll dersom 
det foreligger særlige grunner. Ved forskrift 16. de
sember 1966 nr. 1 er Kongens myndighet delegert 
til Finansdepartementet. Departementet har i brev 
av 17. juni 1999 delegert sin myndighet til Toll- og 
avgiftsdirektoratet som igjen har videredelegert 
myndigheten til tolldistriktssjefene. Tolldistrikts
sjefen (fastsettingsmyndigheten) avgjør søknader 
om lempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen 
av kravet. Tolltariffens innledende bestemmelser 
§ 12 første ledd første punktum forstås på tilsvaren
de måte som dispensasjonsbestemmelsene for sær
avgifter, det vil si at det ikke er adgang til å lempe 
på grunn av skyldnerens situasjon. 

19.2.1.10	 Krav med nær tilknytning til skatte- og 
avgiftskravene 

Med hjemmel i skattebetalingsloven § 56 nr. 1 har 
Finansdepartementet i forskrift 18. juni 1997 nr. 608 
gitt Skattedirektoratet myndighet til å sette ned el
ler ettergi beløp som skyldneren er ansvarlig for et
ter skattebetalingsloven § 49, når det på grunn av 
spesielle omstendigheter vil virke urimelig å fast
holde kravet. Et eksempel på dette er arbeidsgivers 
ansvar for skatt som skulle vært trukket av arbeids
takers lønn. Skattedirektoratet har delvis viderede
legert sin myndighet til skattefogdkontorene. Skat
tedirektoratet har også fastsatt retningslinjer for 
slik lempning. På tilsvarende måte som for arbeids
giveravgift, er praksis svært restriktiv. 

Det foreligger i dag ingen hjemmel for å lempe 
tvangsmulkt etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om lig
ningsforvaltning (ligningsloven) § 10–6, ansvarsbe
løp etter ligningsloven § 10–7 eller gebyr etter lig
ningsloven § 10–8. 

19.2.2 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet foreslo departementet å videreføre 
adgangen til å lempe av rimelighet begrunnet i for-
hold ved fastsettelsen av kravet. Avgjørelsesmyn
digheten i disse sakene ble foreslått flyttet til fast
settingsmyndighetene. Lempningshjemlene ble fo
reslått plassert sammen med reglene om hvordan 
det enkelte krav skal beregnes. 

Videre foreslo departementet å erstatte skatte
betalingslovens regler om nedsettelse og ettergi
velse av skattekrav av rimelighetshensyn med en 
adgang for innkrevingsmyndighetene til å gi beta
lingsutsettelse. For å unngå at gjelden øker mens en 
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slik betalingsordningen løper, foreslo departemen
tet at innkrevingsmyndighetene også skal kunne 
innvilge rentefritak. Denne innskrenkningen i reg
lene om rimelighetslempning av hensyn til skyldne
res situasjon ble i høringsnotatet begrunnet med at 
de aller fleste slike tilfeller vil omfattes av andre 
ordninger, blant annet av lov 17. juli 1992 nr. 99 om 
frivillig og tvungen gjeldsordning for privatperso
ner (gjeldsordningsloven). Arveavgiftsloven § 46 
annet ledd og merverdiavgiftsloven § 69 ble også 
foreslått endret i samsvar med dette. 

Som en konsekvens av ovennevnte forslag, fore
slo departementet å avskaffe ordningen med at det 
kommunale skatteutvalget og formannskapet be-
handler saker om rimelighetslempning av skatt. 

19.2.3	 Rimelighetslempning begrunnet i 
forhold ved fastsettelsen av kravet 

19.2.3.1 Høringsinstansenes merknader 

Ingen av høringsinstansene har innvendinger til 
forslaget om å videreføre bestemmelsen om rime
lighetslempning begrunnet i forhold ved fastsettel
sen av kravet. Flere av høringsinstansene er imid
lertid negative til forslaget om å flytte avgjørelses
myndigheten til fastsettingsmyndighetene. Kom
munenes Sentralforbund (KS) mener at enkelte 
vanskeligstilte skattytere ikke vil bli tilfredsstillen
de ivaretatt når grunnlaget for lempning spres 
rundt i regelverket. Også Skattebetalerforeningen 
mener at det kan være uheldig å splitte opp bestem
melsene om lempning av rimelighet. Skattebetaler
foreningen uttaler i denne sammenheng: 

«Det har etter de eksisterende regler vært an
ledning til å vurdere de forskjellige bestemmel
sene om lempning og betalingsutsettelse under 
ett. Dette har medført at skattytere som ikke fyl
te kravene til lempning etter kun én av bestem
melsene, likevel kunne oppnå lempning etter en 
helhetsvurdering. Et typisk tilfelle, vil være eld-
re personer med lav inntekt og sykdom, som i 
anledning utfylling av selvangivelsen har fått 
feil informasjon fra ligningskontoret. 

I forhold til en slik helhetsvurdering, ser 
Skattebetalerforeningen det som en ulempe at 
reglene om lempning som følge av lovens util
siktede virkninger, nå foreslås flyttet til lig
ningsloven. Ettersom det er forutsatt at eksiste
rende lempningsregler i all hovedsak skal vide
reføres, er det derfor ønskelig at det presiseres 
at en slik helhetsvurdering fortsatt kan foretas. 
Uten en slik presisering vil de nye reglene lett 
kunne medføre en innstramning som ikke sy
nes å ha vært tilsiktet.» 

Skattebetalerforeningen er positiv til at lig
ningskontoret bør være rette vedtaksmyndighet i 

saker hvor det i Skattedirektoratets melding nr. 12 
for 2002 punkt 3.2.2 er anbefalt lempning, men ut-
taler at 

«(f)or saker som ikke er spesielt nevnt, kan lig
ningskontoret være forberedende organ, men 
endelig vedtaksmyndighet bør tillegges et sen
tralt skatteutvalg.» 

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 
(NARF) og Handels- og Servicenæringens Hovedor
ganisasjon (HSH) er skeptisk til departementets 
rolle som følge av flyttingen av avgjørelsesmyndig
heten i disse sakene. 

19.2.3.2 Departementets vurderinger og forslag 

Lempning av rimelighetshensyn begrunnet i for-
hold ved fastsettelsen av kravet kan være aktuelt i 
tilfeller hvor regelverket på skatte- og avgiftsområ
det gir utilsiktede virkninger overfor skyldneren. 
Verken gjeldsordningsloven eller andre ordninger 
er innrettet på å rette opp utilsiktede virkninger av 
regelverket. Skal skyldneren fritas for kravet, er det 
derfor nødvendig med en særskilt hjemmel for det
te. 

Det kan anføres at utilsiktede virkninger av re
gelverket bør rettes opp ved lov- eller forskriftsen
dringer, og ikke ved mer «ad hoc»-pregede løsnin
ger overfor enkeltskyldnere. Departementet slutter 
seg langt på vei til et slikt syn. I enkelte tilfeller er 
det likevel ønskelig å komme frem til fleksible løs
ninger overfor den konkrete skyldner, uten å måtte 
gå veien om tidkrevende lov- eller forskriftsendrin
ger. Departementet er derfor av den oppfatning at 
adgangen til å lempe av rimelighetshensyn begrun
net i forhold ved fastsettelsen av kravet bør videre
føres. 

Etter departementets syn må regler om slik ri
melighetslempning systematisk sett karakteriseres 
som fastsettingsregler. Hjemlene for slik lempning 
bør derfor plasseres sammen med reglene om 
hvordan det enkelte kravet skal beregnes. Det er 
dessuten fastsettingsmyndighetene som har de 
beste faglige forutsetninger for å ta stilling til om 
regelverket har fått utilsiktede virkninger i det en
kelte tilfellet. 

Skattebetalerforeningen gir uttrykk for at opp
splittingen av bestemmelsen om lempning av rime
lighetshensyn i to bestemmelser, medfører at man 
mister dagens mulighet til å foreta en helhetsvurde
ring hvor både hensyn til skyldnerens situasjon og 
hensyn knyttet til fastsettelsen av kravet tillegges 
vekt. Foreningen fremholder at forslaget derfor vil 
kunne innebære en utilsiktet innstramming av re
gelverket. Som et typisk eksempel nevnes eldre 
personer med lav inntekt og sykdom, som i sam
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menheng med utfylling av selvangivelsen har fått 
uriktig informasjon fra ligningskontoret. 

Departementet vil påpeke at vilkårene for lemp
ning av hensyn til skyldneren og lempning begrun
net i forhold ved fastsettelsen av kravet i utgangs
punktet er forskjellige. Ved vurderingen av lemp
ning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet 
er det avgjørende om regelverket har fått en utilsik
tet virkning i det enkelte tilfelle. Rimelighetsvurde
ringen er i disse tilfellene direkte knyttet opp mot 
de utilsiktede virkningene av regelverket og ikke til 
forhold ved skyldneres situasjon, som for eksempel 
langvarig eller alvorlig sykdom. Departementet me
ner at dette, sammen med de faglige og kompetan
semessige hensynene, tilsier at avgjørelseskompe
tansen legges til henholdsvis fastsettingsmyndig
hetene og innkrevingsmyndighetene. Dette vil et
ter departementets syn bidra til at de som søker om 
lempning av rimelighetshensyn får en mest mulig 
riktig behandling. 

Departementet foreslår etter dette at reglene 
om lempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen 
av kravet plasseres sammen med fastsettingsregle
ne, og at myndigheten til å lempe legges til fastset
tingsmyndighetene. Det vises til forslag til endrin-
ger i folketrygdloven § 24–4 sjette ledd, ligningslo
ven § 9–12, arveavgiftsloven § 46 annet ledd og 
merverdiavgiftsloven § 69. 

Hjemlene for lempning av toll og særavgifter åp
ner kun for lempning av rimelighetshensyn når det
te kan begrunnes i forhold ved fastsettelsen av kra-
vet. Bestemmelsene er plassert sammen med regle
ne om hvordan kravene skal beregnes, og avgjørel
se om dette treffes av fastsettingsmyndigheten. Det 
foreslås ingen endringer i disse bestemmelsene. 

19.2.4	 Rimelighetslempning av hensyn til 
skyldneren 

19.2.4.1 Høringsinstansenes merknader 

Verken Justisdepartementet, Norges Autoriserte 
Regnskapsføreres Forening (NARF), Handels- og Ser
vicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Kommu
nenes Sentralforbund (KS), Skattebetalerforeningen 
eller Skattedirektoratet støtter forslaget om å be
grense adgangen til å lempe av hensyn til skyldne
rens situasjon. Disse instansene mener at det vil fo
rekomme tilfeller som omfattes av dagens lemp
ningsregel, men som vil falle utenfor gjeldsord
ningsloven og den foreslåtte ordningen med rente-
fri betalingsutsettelse. 

Skattedirektoratet uttaler at det 

«finner det uryddig og lite naturlig at slike tilfel
ler skal behandles etter reglene om lemping på 

innfordringsgrunnlag. Tilsvarende for tilfellene 
hvor det foreligger lav gjeld til kun skatte- og av
giftsmyndighetene, jf. høringsnotatet side 76. Vi 
mener at slike saker best løses ved at § 9–1 gir 
adgang til også å ettergi krav.» 

NARF mener forslaget i høringsnotatet særlig 
vil ramme næringsdrivende som har gjeld knyttet 
til egen næringsvirksomhet, og uttaler at det ikke 
er 

«heldig at man innskrenker mulighetene for å 
unngå utenrettslige gjeldsordninger. Dette kan 
gjøre det mer krevende å gå gjennom nødvendi
ge prosesser, noe som formodentlig oppleves 
som spesielt vanskelig for denne gruppen skatt
ytere. I tillegg kan endringer som foreslått med
føre at prosessen tar lengre tid.» 

HSH deler NARFs innvendinger. 
Skattebetalerforeningen mener at ordningen 

med rimelighetslempning bør beholdes av hensyn 
til personer med varig nedsatt betalingsevne som 
ikke har noe å tilby kreditor. Fra høringsuttalelsen 
siteres: 

«Både i forhold til gjeldsordningsloven, og i for-
hold til den foreslåtte Sil § 9–2, er det et vilkår at 
skyldner kan betale deler av kravet. Personer 
som har varig nedsatt betalingsevne, men som 
ikke kan tilby tilstrekkelig betaling til å omfat
tes av nevnte ordninger, bør kunne innrømmes 
lempning av kravet hvis det foreligger billig
hetsgrunner.» 

Til forslaget om endring av merverdiavgiftslo
ven § 69 uttaler Skattebetalerforeningen at den me
ner at dagens praksis for å innvilge ettergivelses
søknader er i strid med ordlyden, og at en streng 
praksis ikke kan begrunne en ytterligere innskjer
ping. Fra høringsuttalelsen siteres: 

«Vi mener det er svært betenkelig at nærings
drivende som har innberettet avgiften på oppga
ver ikke skal ha muligheten for ettergivelse på 
billighetsgrunnlag. Videre er dette en forskjells
behandling av de næringsdrivende som oppfyl
ler sin opplysningsplikt, i forhold til de som ikke 
oppfyller sin plikt. Det er verdt å huske at avgift 
som er fastsatt skjønnsmessig ikke innebærer 
at den avgiftspliktige ikke har oppkrevd avgift, 
men det betyr at han ikke har levert oppgave el
ler levert uriktig oppgave, slik at fylkesskatte
kontoret har fastsatt avgiften ved skjønn.» 

KS uttaler at gjeldsordningsinstituttet og den 
ordningen som departementet foreslår å fjerne, ik
ke henvender seg til samme brukergruppe. For
bundet mener at personlige forhold hos skattyter 
kan føre til at betaling av utlignet skatt vil gi sterkt 
urimelige utslag. Etter deres oppfatning fremstår 
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det både som «urimelig og unødvendig å trekke den 
aktuelle gruppe skattytere inn i en obligatorisk 5-års 
gjeldsordningsperiode, når problemet kan løses ved et 
beskjedent engangstiltak etter dagens lovgivning.» KS 
uttaler videre at 

«(s)ett i forhold til gjeldsordningsperiodens 
normale lengde (5år) og tidkrevende oppføl
ging for skatteoppkrever i egenskap av kredi
tor, er en gjeldsordning et adskillig mer admini
strativt krevende system enn lemping på billig
het.» 

Videre uttaler forbundet at en betalingsutsettel
ses- og rentefritaksordning er 

«mer administrativt tunghåndterlig enn en bil
lighetsordning. Skatteoppkrever må i slike si
tuasjoner likevel foreta en billighetsvurdering 
etter samme prinsipper som gjøres etter nåvæ
rende regelverk. En betalingsutsettelse vil dess
uten bety ekstra oppfølgingsarbeid for skatte
oppkrever samt ny billighetsvurdering ved evt. 
forlengelse av betalingsutsettelsen.» 

19.2.4.2 Departementets vurderinger og forslag 

Det stilles i dag strenge vilkår for rimelighetslemp
ning av skatte- og avgiftskrav. Om lag 80 prosent av 
alle søknader om lempning av rimelighetshensyn 
ender med avslag. Departementet kan ikke se at 
det er grunn til å myke opp denne praksisen. Lemp
ning av skatte- og avgiftskrav bør derfor fortsatt 
skje unntaksvis. 

Det foreligger ikke sikre tall for hvor stor andel 
av innvilgede lempningssøknader som er begrun
net i forhold hos skyldneren. Departementet finner 
imidlertid grunn til å anta at antallet saker hvor 
lempning er innvilget av hensyn til skyldnerens si
tuasjon, utgjør godt under 20 prosent av det totale 
antallet innvilgede søknader. Det antas at en del av 
disse sakene kunne løses tilfredsstillende ved en 
betalingsutsettelse, eventuelt i kombinasjon med 
rentefritak så lenge betalingsutsettelsen varer. 

Skatte- og avgiftskrav falt tidligere utenfor 
gjeldsordningsloven dersom de utgjorde mer enn 
60 prosent av skyldnerens totale gjeld. Bakgrunnen 
for dette var at det var lite ønskelig med to parallel-
le ordninger. Etter endring i gjeldsordningsloven 1. 
juli 2003 omfattes nå skatte- og avgiftskrav fullt ut 
av loven, forutsatt at vilkårene for gjeldsordning for 
øvrig er oppfylt. Departementet legger til grunn at 
et stort antall skatte- og avgiftssaker nå vil kunne 
finne sin løsning etter reglene i gjeldsordningslo
ven. 

Gjeldsordningslovens anvendelsesområde vil i 
stor grad overlappe det området som i dag dekkes 

av reglene om rimelighetslempning i skattebeta
lingsloven mv. Det vil likevel være et mindre antall 
saker som verken fanges opp av gjeldsordningslo
ven eller av de foreslåtte reglene om lempning be
grunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet, jf. 
punkt 19.2.3. Departementet forslo derfor i hørings
notatet at departementet i forskrift skulle kunne 
fastsette bestemmelser om at lempning av innfor
dringshensyn kan skje i særlige tilfeller, selv om 
grunnvilkåret om at nedsettelsen eller utsettelsen 
må gi bedre dekning enn fortsatt innfordring, ikke 
er oppfylt. 

Departementet har etter en ny vurdering, blant 
annet på bakgrunn av høringsinstansenes innven
dinger og synspunkter, kommet til at dagens mulig
het for rimelighetslempning av skatte- og avgifts
krav av hensyn til skyldneres situasjon, bør videre
føres. Etter forslaget kan det gis utsettelse med be
talingen dersom noen på grunn av dødsfall, særlig 
alvorlig sykdom eller lignende årsaker er midlerti
dig ute av stand til å innfri sine skatte- og avgiftsfor
pliktelser, og det vil være uforholdsmessig tyngen
de å fortsette innkrevingen. Er betalingsevnen va-
rig svekket kan skatte- og avgiftskravet settes ned 
eller frafalles i sin helhet. Departementet viser til 
lovutkastet § 15–1. 

19.2.5 Skatteutvalgsordningen 

19.2.5.1 Høringsinstansenes merknader 

Kommunenes Sentralforbund (KS), Norges Autori
serte Regnskapsføreres Forening (NARF), Handels
og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og 
Skattebetalerforeningen er negative til forslaget om 
å fjerne dagens skatteutvalgsordning. Fra Skattebe
talerforeningens høringsuttalelse siteres: 

«Dagens Skatteutvalgordning fungerer etter vår 
oppfatning dårlig, men dagens ordning anses li
kevel som et bedre alternativ enn å fjerne Skat
teutvalget og la Skatteoppkreveren ta alle avgjø
relsene. Skattebetalerforeningen ønsker fortsatt 
en ordning der det hensyntas godt gammeldags 
bondevett, slik tanken er med Skatteutvalgene. 
Det bør beholdes folkevalgt innsyn og innflytel
se i skattebetalingen.» 

KS uttaler at 

«(s)katteutvalgene fyller en viktig funksjon i 
skattebetalingssystemet. Dette er en velprøvd 
og veletablert ordning som er nedfelt i våre de
mokratiske styringsprinsipper, og som sikrer at 
et politisk organ har innflytelse og innsyn i for
valtningens arbeidsområder og som bidrar til at 
skattyterne får tillit til at vedtakene er fattet på 
et rettferdig grunnlag. KS vil sterkt advare mot 
den foreslåtte løsning, som vil eliminere den fol
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kevalgte dimensjon i skattebetalingssystemet i 
Norge.» 

Til argumentet om fare for forskjellsbehandling 
ved dagens ordning uttaler forbundet at «innstillen
de organ skal følge de gitte retningslinjer som angir 
vurderingskriterier ift. sktbtl. § 41» og at «(r)etnings-
linjene er ens for alle kommuner.» 

19.2.5.2 Departementets vurderinger og forslag 

Behandlingen av søknader om ettergivelse og ned
settelse av skatt av rimelighetshensyn etter skatte
betalingsloven §§ 41 og 42, er i dag en omstendelig 
prosess. Saken forberedes først av skatteoppkreve
ren. Deretter forelegges den eventuelt ligningskon
toret, før den oversendes formannskapet eller skat
teutvalget. Avgjørelsesmyndigheten i disse sakene 
er normalt delegert til skatteutvalget. Skatteutval
get treffer avgjørelse i saker der det søkes om etter
givelse av skatt på inntil 200 000 kroner. I andre til-
feller avgir skatteutvalget en innstilling i saken før 
den oversendes skattefogden eller eventuelt Skatte
direktoratet for avgjørelse. 

Selv om saken bare skal behandles av skatteut
valget, tar behandlingen av slike saker urimelig 
lang tid i enkelte kommuner. I mindre kommuner 
er det så få saker til behandling at skatteutvalget 
kun avholder møter en til to ganger i året. I 1999 
hadde for eksempel 11 av kommunene i Hordaland 
ingen slike saker til behandling. Søker skyldneren 
om ettergivelse av et større beløp slik at saken må 
avgjøres av skattefogdkontoret eller Skattedirekto
ratet, innebærer den lave møtefrekvensen en util
fredsstillende saksbehandling sett fra søkerens si
de. Ofte gjelder dette personer som er i en svært 
vanskelig livssituasjon, og ventetiden kan oppleves 
som en belastning selv om sannsynligheten for et 
positivt utfall statistisk sett er relativt liten. 

Stadig flere saker som i dag behandles og avgjø
res av skattutvalgene, vil i fremtiden behandles et
ter gjeldsordningslovens regler. Det må derfor på
regnes en sterk nedgang i antallet saker om lemp
ning av rimelighetshensyn. Tall fra Skattdirektora
tet viser at antallet slike saker som behandles av 
skattefogdkontorene, allerede er halvert etter at de 
nye reglene om behandling av skatte- og avgifts
krav etter gjeldsordningsloven trådte i kraft 1. juli 
2003. Samtidig er det en kraftig økning i antallet 
skattesaker som behandles etter gjeldsordningslo
ven. Også departementets forslag om å legge avgjø
relsesmyndigheten til fastsettingsmyndighetene 
når lempning skjer på grunn av forhold knyttet til 
fastsettelsen av kravet, vil medføre en reduksjon i 
antallet saker for skatteutvalgene. 

Nedgangen i antallet saker vil medføre at små 
og mellomstore kommuner får enda færre saker til 
behandling. Dette kan igjen føre til ytterligere for
sinkelse i saksbehandlingen og et snevrere erfa
ringsgrunnlag for skatteutvalgene. Sistnevnte for-
hold vil også medføre økt fare for forskjellsbehand
ling av skattytere. 

En begrunnelse for å opprettholde skatteut
valgsordningen har vært at skatteutvalgene skal 
sikre politisk innflytelse og innsyn i og kontroll 
med forvaltningens arbeidsområder. Ordningen 
med at formannskapet kan sette ned eller ettergi 
skatt går helt tilbake til lov 22. juni 1863 om utlig
ning av byskatt og fattigskatt. Ordningen ble vide
reført i skattebetalingsloven §§ 41 og 42. Argumen
tet om at skatteutvalgene sikrer politisk innflytelse i 
forvaltningens arbeidsområder har i dag svært be
grenset tyngde. Dette skyldes dels at formannska
pets myndighet i bevilgningsspørsmål er redusert 
ved ny kommunelov i 1992. Dessuten sørger inn
tektsutjevningssystemet i stor utstrekning for at 
kommunene løpende får kompensert reduksjon i 
skatteinntektene. Avgjørende er likevel at den en
kelte kommunes økonomiske situasjon ikke er et 
relevant hensyn ved vurderingen av søknader om 
ettergivelse eller nedsettelse av skattekrav. 

Samfunnsutviklingen har ført til at det er tvil
somt om det fremdeles er behov for tilsyn og kon
troll av lempningsordningen gjennom skatteutval
gene. I dagens ligningsforvaltning er de folkevalgte 
ligningsnemndene en sentral del av den demokra
tiske kontrollen. Dagens ettergivelsesregelverk gir 
ikke spillerom for «politiske» løsninger dersom et 
skattekrav er korrekt fastsatt. Det skal da utøves et 
ordinært forvaltningsskjønn etter gjeldende ret
ningslinjer. 

Skatteoppkrevernes oppgaveutførelse er gjen
stand for en omfattende forvaltningskontroll gjen
nom linjekontroll fra skattefogdene, Skattedirekto
ratet og Finansdepartementet. At det bør være poli
tisk tilsyn og kontroll med forvaltningens håndte
ring gjelder likevel på skattebetalingsområdet som 
på andre forvaltningsområder. Ordningen med 
lempning av rimelighetshensyn skiller seg imidler
tid ikke ut på en slik måte at det nødvendiggjør mer 
omfattende politisk tilsyn og kontroll enn på andre 
viktige områder av betydning for liv, helse og øko
nomi. Departementet legger til grunn at det gjen
nom tilsyn fra Riksrevisjonen og gjennom Sivilom
budsmannsordningen vil føres en uhildet kontroll 
med forvaltningens oppgaveløsning på skattebeta
lingsområdet, som på andre områder. 

Departementet vil også peke på at en politisk 
forankret ordning for lempning av skatt, ved siden 
av den domstolsbaserte løsningen etter gjeldsord



140 Ot.prp. nr. 83	 2004–2005 
Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

ningslovens system, vil fremstå som unødig tung
vint og lite hensiktsmessig. Dette særlig fordi lemp
ning av rimelighet, i likhet med lempning etter 
gjeldsordningsloven, skal vurderes på grunnlag av 
rettslige regler og prinsipper, herunder likhetsprin
sippet. Det er etter departementets syn viktig at 
skattyterne behandles likt uavhengig av bosted. At 
avgjørelsesmyndigheten ligger til et kommunalt or
gan som skatteutvalget, skaper ikke de beste forut
setninger for likhet i forvaltningen. Det er derfor 
departementets oppfatning at likhetshensyn og 
rettssikkerhetshensyn vil ivaretas bedre ved å leg
ge avgjørelsesmyndigheten i saker som faller uten
for gjeldsordningsloven, til de alminnelige forvalt
ningsorganene. Disse behandler allerede i dag søk
nader om ettergivelse av skatt over 200 000 kroner. 
Hensynene til likhet og rettssikkerhet vil ved en 
slik forvaltningsordning også ivaretas bedre enn i 
dag, ved forslaget om klageadgang over vedtak 
som innkrevingsmyndighetene treffer i første in
stans, se kapittel 3. 

Løsningen med at innkrevingsmyndighetene 
behandler slike saker vil bidra til en mer helhetlig 
behandling av lempningssaker (både av innfor
dringshensyn og rimelighetshensyn), færre instan
ser for skattyter å forholde seg til samtidig som løs
ningen vil legge til rette for rask og kompetent be-
handling av sakene. 

Departementet viser også til at de øvrige nordis
ke landene ikke har ordninger tilsvarende den nor
ske skatteutvalgsordningen. 

Departementet foreslår etter dette at avgjørel
ser som nevnt i lovutkastet § 15–1 første ledd tref-
fes av innkrevingsmyndighetene etter nærmere be
stemmelser fastsatt av Skattedirektoratet og Toll
og avgiftsdirektoratet, jf. utkastet § 15–1 annet 
ledd. Som en konsekvens av dette foreslår departe
mentet at ordningen med at formannskapet/skatte-
utvalget behandler saker om rimelighetslempning, 
avvikles. 

19.3	 Lempning av 
innfordringshensyn 

19.3.1	 Gjeldende rett 

Det foreligger lang praksis for at innkrevningsmyn
dighetene har adgang til å lempe skatte- og avgifts
krav av innfordringshensyn, selv om dette ikke er 
kommet eksplisitt til uttrykk i regelverket. Ordnin
gen bygger på en forutsetning om at staten – i lik
het med andre kreditorer – må kunne lempe et krav 
dersom det medfører bedrede dekningsutsikter. 

Vilkårene for å lempe av innfordringshensyn 

følger av retningslinjer gitt av Skattedirektoratet og 
Toll- og avgiftsdirektoratet. 

Det er en grunnleggende forutsetning for lemp
ning at skyldneren har kommet med et betalingstil
bud. I tillegg må følgende fire vilkår være oppfylt: 
–	 tilbudet må gi bedre dekning enn fortsatt inn

fordring 
–	 tilbudet må være det beste skyldneren kan 

fremsette 
–	 tilbudet må gi tilstrekkelig dekningsgrad 
–	 en aksept av tilbudet må ikke svekke den all

menne betalingsviljen 

Om skyldnerens tilbud skal aksepteres, beror på en 
helhetsvurdering hvor hensynet til det offentliges 
kreditorinteresser er det sentrale. Selv om tilbudet 
isolert sett vil medføre bedrede dekningsutsikter, 
kan det være forhold som tilsier at lempning likevel 
ikke bør skje. Et moment ved denne vurderingen 
vil blant annet være om skyldneren har oppfylt sine 
forpliktelser etter lovgivningen for øvrig. Lempning 
er ingen rettighet for skyldneren. 

19.3.2	 Høringsnotatets forslag 

Departementet ga i høringsnotatet uttrykk for at 
det er et klart behov for at innkrevingsmyndighete
ne også i fremtiden bør ha adgang til å lempe skat-
te- og avgiftskrav dersom det offentliges kreditorin
teresser taler for det. I likhet med private kredito
rer bør det offentlige ha mulighet til å innrette seg 
slik at dekningsutsiktene bedres. Departementet 
foreslo derfor å videreføre ordningen med lemp
ning av innfordringshensyn. 

For å skape klarhet gikk departementet inn for 
å lovfeste hjemmelen for lempning av innfordrings
messige hensyn, og å fastsette vilkårene for slik 
lempning i loven. Departementet uttalte i den for
bindelse at en slik lovfesting vil gi skyldnerne bed-
re kunnskap om adgangen til å søke om lempning 
og vil legge til rette for en mer ensartet behandling 
hos innkrevingsmyndighetene. 

Det ble vist til at det grunnleggende vilkåret for 
lempning av innfordringshensyn er at lempningen 
må antas å gi bedre dekning enn fremtidig innfor
dring. I noen tilfeller, særlig for mindre krav, ga de
partementet uttrykk for at det av prosessøkonomis
ke årsaker kan være hensiktsmessig å gjøre unntak 
fra dette vilkåret. Departementet foreslo at det i for
skrift til loven ble fastsatt nærmere retningslinjer 
for i hvilke tilfeller dette kan være aktuelt. 

19.3.3	 Høringsinstansenes merknader 

Kommunenes Sentralforbund (KS) er enig i at ord
ningen med lempning av innfordringshensyn vide
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reføres, men ikke at hjemmelen og vilkårene for 
slik lempning skal lovfestes. Fra forbundets hø
ringsuttalelse siteres: 

«Lemping er kun aktuelt når alle andre mulig
heter for innfordring er forsøkt, og skal kun inn
vilges når dette er den løsningen som gir best 
dekning til skattekreditor. Grensene for når vil
kårene er oppfylt er derfor dels skjønnsmessig 
og varierer fra sak til sak. En lovfesting av insti
tuttet vil over tid uunngåelig gi inntrykk av at 
lemping er en rettighet for skyldneren. Man vil 
med lovfesting oppleve mange unødvendige 
klager på avgjørelsene, og at saker om hva vil
kårene innebærer vil måtte prøves av domstole
ne; sannsynligvis med «gitt» utfall, men med 
stort og unødvendig ressursforbruk. 

KS finner heller ikke grunnlag for å si seg 
enig med departementet i at en lovfesting som 
sådan, eller selve lovforslaget, vil innebære stør
re klarhet og legge til rette for mer ensartet be-
handling av sakene hos innkrevingsmyndighe
tene. Ordningen med lemping på innfordrings
messig grunnlag er godt etablert i dag og det er 
ingen uklarheter knyttet til eksistensen av ord
ningen.» 

Når det gjelder vilkårene for lempning uttaler 
KS: 

«En lovfesting av vilkårene for lemping vil inne
bære at ev. endringer i vilkårene vil måtte følge 
en mer omstendelig fremgangsmåte enn om 
ordningen var mer administrativt forankret. Sett 
i lys av dette savner man en mer prinsipiell drøf
telse av vilkårene i høringsnotatet. Dette også 
særlig på bakgrunn av at gjeldende vilkår om til
strekkelig dekningsgrad ikke er tatt inn i lov
teksten. Etter gjeldende ordning er det fire al
minnelige vilkår som må være oppfylt for at 
lemping skal aksepteres, jf. SKD-melding 13/02 
av 28.05.02 pkt. 3. Tre av vilkårene er inkludert i 
departementets forslag til lovtekst, men ikke vil
kåret om tilstrekkelig dekningsgrad. Erfarings
vis blir lempingssøknader ofte avslått på bak
grunn av at dekningsgraden anses for lav. KS 
mener derfor at det er uheldig at departementet 
ikke omtaler denne endringen nærmere i hø
ringsutkastet.» 

Til høringsnotatets forslag om at innkrevings
myndighetene skal kunne sette ytterligere vilkår 
for lempning enn de som fremgår av loven, uttaler 
KS videre: 

«Ordlyden i bestemmelsen er svært generell og 
i merknadene til bestemmelsen gis det ingen 
veiledning mht praktiseringen av denne. Det sy
nes overlatt til den enkelte innkrevingsmyndig
het å fylle bestemmelsen med innhold gjennom 
praktisering av bestemmelsen. KS mener dette 

vil kunne innebære uklarhet og usikkerhet bå
de for den enkelte skattyter og de ulike innkrev
ningsmyndighetene. Videre vil praktisering av 
bestemmelsen kunne gi variasjoner i om til
leggsvilkår blir gitt og hvilke disse vil være, og 
dette vil trolig virke mot departementets uttalte 
formål om mer ensartet behandling av sakene 
hos innkrevingsmyndighetene.» 

Skattebetalerforeningen gir uttrykk for at for
eningen er skeptisk til at innkrevingsmyndighetene 
skal ha en generell adgang til å innskrenke lemp
ningsmulighetene, og uttaler at 

«(v)i er redde for at dette vil medføre ulik be-
handling, da forskriftsteksten mer eller mindre 
åpner for at det enkelte skatteoppkreverkontor 
kan stille så strenge krav de bare vil. Vi ser også 
faren for at denne bestemmelsen vil bidra til å 
gjøre det enda vanskeligere å få gjennomslag 
for lempning enn det er i dag.» 

19.3.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

19.3.4.1	 Lovfesting av hjemmelen og 
grunnvilkårene for lempning av 
innfordringshensyn 

Departementet kan ikke se at innkrevingsmyndig
hetenes konkrete skjønnsutøvelse vil endre karak
ter hvis grunnvilkårene for lempning lovfestes. Den 
primære forskjellen ved slik lovfesting vil være at 
vilkårene for lempning synliggjøres for omverden. 
Departementet antar at en slik synliggjøring vil 
kunne medføre færre søknader som på grunn av 
sitt innhold alltid vil måtte avslås, for eksempel søk
nader om lempning uten tilbud om delbetaling av 
kravet. 

Videre legger departementet til grunn at grunn
vilkårene for lempning av innfordringshensyn bør 
ligge fast, og at hyppige endringer på dette området 
bør unngås. Et relativt statisk regelverk vil sikre 
bedre forutberegnelighet for brukerne. 

KS reiser spørsmål om hvorfor gjeldende 
grunnvilkår om tilstrekkelig dekningsgrad ikke er 
tatt inn i departementets forslag til lovtekst. Depar
tementet har ved utformingen av bestemmelsen 
lagt til grunn at kravet om tilstrekkelig deknings
grad delvis fremgår av de øvrige grunnvilkårene for 
lempning, blant annet at det må fremsettes et tilbud 
om betaling, og at dette tilbudet må være det beste 
tilbudet skyldneren kan tilby. Etter departementets 
syn bør detaljerte retningslinjer for hvor høy dek
ningsgrad som kreves, ved behov inntas i utfyllen
de retningslinjer. 

Departementet foreslår etter dette at ordningen 
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med lempning av innfordringshensyn videreføres, 
og at hjemmelen og grunnvilkårene for slik lemp
ning tas inn i loven, jf. utkastet § 15–2 første ledd. 

19.3.4.2	 Hjemmel til å fastsette ytterligere vilkår 

I tillegg til grunnvilkårene som nevnt over, foreslår 
departementet at det skal kunne settes ytterlige vil
kår for lempning av innfordringshensyn. Søknader 
om lempning vil ofte ha svært ulik karakter, og be
hovet for tilleggsvilkår vil kunne variere fra sak til 
sak. En adgang til å fastsette tilleggsvilkår vil legge 
til rette for mer konkrete vurderinger i den enkelte 
sak. For å unngå at tilleggsvilkårene fjerner seg fra 
kjerneområdet for lempningsbestemmelsen, bør 
disse ha en nær sammenheng med grunnvilkårene. 

Departementet legger til grunn at en slik ord
ning vil bidra til en bedre løsning for det offentlige 
som kreditor, samtidig som hensynet til den skatte-
og/eller avgiftspliktige ivaretas. Det vises til utkas
tet § 15–2 annet ledd. 

19.3.4.3	 Kompetanse 

Departementet foreslår at myndigheten til å lempe 
av innfordringshensyn og til å sette tileggsvilkår for 

slik lempning, legges til innkrevingsmyndighetene 
etter nærmere bestemmelser av Skattedirektoratet 
og Toll- og avgiftsdirektoratet. Dette åpner for at di
rektoratene kan begrense innkrevingsmyndighete
nes kompetanse, avhengig av kravets art og størrel
se. Det vises til utkastet § 15–2 tredje ledd. 

19.3.4.4	 Unntak fra grunnvilkårene for lempning 
av innfordringshensyn 

I høringsutkastet foreslo departementet at det i for
skrift skal kunne gjøres unntak fra vilkåret om at 
betalingsnedsettelse eller -utsettelse må gi bedre 
dekning enn fortsatt innfordring. Bakgrunnen for 
dette var departementets forslag om at adgangen til 
å lempe av rimelighet av hensyn til skyldneren 
skulle begrenses til det å gi betalingsutsettelse. Da 
departementet foreslår å videreføre adgangen til å 
ettergi og nedsette skatte- og avgiftskrav av hensyn 
til skyldneren, jf. utkastet § 15–1, bortfaller dette 
forslaget. 
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20 Lovens kapittel 16: Ansvar 

20.1 Innledning 

Hovedregelen er at det bare er den skattepliktige 
selv som er ansvarlig for betalingen av skatter og 
avgifter. I en del tilfeller finnes det imidlertid regler 
som statuerer betalingsansvar også for andre. 

I dette kapitlet foreslår departementet å plasse
re regler om ansvar for betaling av skatte- og av
giftskrav for andre enn de som etter de materielle 
skatte- og avgiftsreglene er subjekt for kravet. Av
grensningen bygger på et skille mellom hvem som 
er skatte- eller avgiftssubjektet og hvem som er an
svarlig for skatte- eller avgiftskravet dersom det ik
ke blir betalt. Fastsettingsmyndighetene vil fastset
te et skatte- eller avgiftskrav overfor den som etter 
de materielle reglene er skatte- eller avgiftspliktig, 
og innkrevingsmyndighetene vil først rette kravet 
mot denne. Dersom vedkommende ikke kan eller 
vil betale, vil innkrevingsmyndighetene rette kravet 
mot eventuelle subsidiært ansvarlige. 

20.2	 Lovstruktur 

20.2.1	 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet uttalte departementet at prinsipielt 
sett bør utkastet til en ny skattebetalingslov bygge 
på et prinsipp om at reglene om skatte- og avgifts
subjektene følger av de materielle reglene om 
grunnlaget for kravet, mens reglene om ansvar for 
andre enn skatte- og avgiftssubjektene følger av 
den nye skattebetalingsloven. Innkrevingsmyndig
hetene vil da kunne forholde seg bare til skattebeta
lingsloven. I regelverket skilles det imidlertid ikke 
alltid klart mellom skatte- og avgiftssubjektene og 
eventuelle subsidiært ansvarlige. Det kan derfor 
være vanskelig å ta inn alle bestemmelser om de 
subsidiært ansvarlige i en ny lov. Departementet la 
i høringsnotatet til grunn at enkelte bestemmelser 
har så nær sammenheng med reglene om fastset
ting av kravet, at det ikke er hensiktsmessig å skille 
ansvarsreglene fra de materielle reglene om grunn
laget for kravet. 

De ulike regler om ansvar for skatte- og avgifts
krav er knyttet til særlige situasjoner for den enkel
te kravstype. Det er derfor bare i begrenset grad 

aktuelt med generelle og felles regler for de ulike 
typer krav. Departementet mener likevel at samlin
gen av de ulike reglene i et kapittel i en ny skattebe
talingslov vil gi god oversikt over reglene på områ
det. Lovforslaget som ble sendt på høring, inne
holdt i kapittel 12 syv bestemmelser som pålegger 
tredjemenn ansvar for betaling dersom et skatte- og 
avgiftskrav ikke blir betalt ved forfall. Disse be
stemmelsene omfattet de gjeldende reglene om an
svar i skattebetalingsloven § 37, om ansvar for for
skuddstrekk og utleggstrekk i skattebetalingsloven 
§ 49 og om ansvar for arveavgift etter arveavgiftslo
ven § 32. Reglene ble foreslått videreført uten mate
rielle endringer. 

20.2.2	 Høringsinstansenes merknader 

Toll- og avgiftsdirektoratet uttaler i sine merknader 
til høringsnotatet: 

«Kapittelet gir bestemmelser om ansvar for kra
vene i særskilte tilfeller. I forhold til det som er 
sagt tidligere, bør dette gjennomføres konse
kvent ved at også de generelle ansvarsreglene 
fremkommer her. For regelverket knyttet til toll 
og særavgifter vil dette fremdeles fremgå av 
fastsettelsesregelverket. Vi foreslår derfor at 
også disse reglene fremkommer i dette kapit
tel.» 

20.2.3	 Departementets vurderinger og 
forslag 

I forslaget som nå legges frem, er reglene om an
svar samlet i kapittel 16. I tillegg til de reglene som 
ble forelått i høringsutkastet, foreslår departemen
tet en innledende bestemmelse som fastslår hoved
prinsippet om at ansvaret etter reglene i kapittel 16 
kommer til anvendelse når skatte- og avgiftskrav ik
ke er betalt av den skatte- eller avgiftspliktige ved 
forfall. Departementet mener at det er pedagogiske 
fordeler ved at dette fremgår av loven. I denne be
stemmelsen har departementet også tatt inn enkel
te generelle regler om ansvaret. 

Departementet foreslår på bakgrunn av hø
ringsuttalelsen fra Toll- og avgiftsdirektoratet å ut-
vide ansvarskapitlet med enkelte ansvarsregler for 
avgiftsområdet. Dette gjelder for det første det an
svaret bruker av motorkjøretøy har for avgift ved 
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urettmessig bruk av merket olje, jf. lov 19. mai 1933 
nr. 11 om særavgifter § 4 annet ledd og forskrift 11. 
desember 2001 nr. 1451 § 6–9 første ledd. Departe
mentet viser til forslaget § 16–41. Ansvaret for regi
strert eier, som også er regulert i særavgiftsloven 
§ 4 annet ledd, foreslås tatt inn i særavgiftsloven § 4 
første ledd, slik at annet ledd kan oppheves. Etter 
forslaget er det registrert eier av motorkjøretøyet 
som anses som avgiftssubjekt, mens bruker blir an
svarlig etter bestemmelsen i lovutkastet § 16–41. 

Også ansvarsbestemmelsen ved mottak av av
giftsfri elektrisk kraft, mineralolje og smøreolje i 
forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter 
§ 6–9 annet ledd forslås tatt inn i kapitlet om an
svarsregler i ny skattebetalingslov. Departementet 
viser til lovutkastet § 16–42 og merknadene til be
stemmelsen. 

Videre foreslår departementet at erververs an
svar for avgift etter § 6 annet ledd i lov 19. juni 1959 
nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og 
båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven) plasseres 
i den nye skattebetalingsloven. Departementet vi
ser til utkastet § 16–42 og merknadene til denne be
stemmelsen. 

I tillegg foreslår departementet at bestemmel
sen i merverdiavgiftsloven § 61a om at departemen
tet i forskrift kan bestemme at merverdiavgiftskrav 
mot utenlandske næringsdrivende som ikke er re
gistrert ved representant skal kunne innkreves hos 
den som har mottatt varen eller tjenesten, flyttes fra 
merverdiavgiftsloven til ny skattebetalingslov, jf. ut
kastet § 16–30. 

De øvrige bestemmelsene i det forslaget som 
nå legges frem, er i samsvar med forslaget i hø
ringsnotatet. Dette omfatter fem bestemmelser om 
ansvar for formues- og inntektsskatt (§§ 16–10 – 
16–14), en bestemmelse om arbeidsgivers ansvar 
for forskuddstrekk (§16–20) og en bestemmelse 
om ansvar for arveavgift (§ 16–31). Lovutkastet 
§ 16–20 er nærmere omtalt nedenfor. For øvrig vi
ses det til lovutkastet og merknadene til de enkelte 
bestemmelsene. 

20.3 Ektefellers solidaransvar 

20.3.1 Gjeldende rett 

Når formues- og inntektsskatt er ilignet begge ekte
fellene i medhold av skatteloven § 2–10 eller § 2–12 
bokstav a, kan skatteoppkreverne ta utleggspant 
for skatten både i gjenstander som er i felleseie og i 
ektefellenes mulige særeiemidler, jf. skattebeta
lingsloven § 37 nr. 1 første punktum. Skatten kan 
også innfordres ved motregning etter § 32 eller ut

leggstrekk etter § 33 hos hver av ektefellene, jf. 
§ 37 nr. 1 annet punktum. Bestemmelsene tar sikte 
på de tilfeller der ektefellene etter felles ligning og 
avregning har fått en felles restskatt. I realiteten in
nebærer dette at ektefellene anses for å være soli
darisk ansvarlig for skatten, ved at skatteoppkre
verne kan tvangsinnfordre den hos begge ektefelle
ne. Paragraf 37 nr. 1 første punktum viser også til 
skatteloven § 2–11 fjerde ledd og § 2–14 tredje ledd 
bokstav a. Disse bestemmelsene ble imidlertid opp
hevet ved endringer i skatteloven ved lov 25. juni 
2004 nr. 42 uten at tilsvarende endringer ble fore
tatt i skattebetalingsloven. 

Bestemmelsen gjelder likevel ikke når skatten 
er fordelt forholdsmessig mellom ektefellene etter 
skatteloven § 2–13, jf. skattebetalingsloven § 37 nr. 
1 tredje punktum. Når skatten fordeles, får ektefel
lene hver sin avregning og hvert sitt avregnings
oppgjør. Hver av ektefellene blir da ansvarlig for sin 
egen skatt. 

Før ligningen kan det også tas utleggspant og 
utleggstrekk hos begge ektefellene for utskrevet 
forskuddsskatt som gjelder begge ektefellenes for
mue eller inntekt, med mindre skatten er fordelt 
med en forholdsmessig del på hver av ektefellene, 
jf. skattebetalingsloven § 37 nr. 1 fjerde punktum. 
Bestemmelsen tar sikte på sikring eller tvangsinn
fordring på forskuddsstadiet av utskrevet for
skuddsskatt som er forfalt, men ikke betalt. 

20.3.2 Høringsnotatets forslag 

Departementet foreslo i høringsnotatet at skattebe
talingsloven § 37 nr. 1 om ektefellenes solidaran
svar for formues- og inntektsskatt ikke videreføres i 
en ny lov. 

Departementet uttalte i høringsnotatet at soli
daransvaret for ektefeller i skattebetalingsloven 
§ 37 nr. 1 gir skatteoppkreverne en ekstra sikker
het for krav på formues- og inntektsskatt, men at 
bestemmelsen har enkelte prinsipielt betenkelige 
sider. Hovedregelen etter norsk rett er at man bare 
kan disponere rettslig over egne eiendeler, og man 
kan heller ikke stifte forpliktelser for en annen uten 
særskilt hjemmel. Dette gjelder også mellom ekte
feller, jf. ekteskapsloven § 40. Noe annet ville med
ført at en indirekte kunne forplikte ektefellen ved å 
påta seg gjeldsansvar, men la være å betale, med 
den mulighet at det ble tatt utlegg i ektefellens ei
endeler i stedet. 

I tilknytning til vedtakelsen av tvangsfullbyrdel
sesloven av 1992 ble det vurdert om det bør være 
adgang til å ta utleggspant i ektefellers felles eien
deler, jf. Ot.prp. nr. 65 (1990–91) Om lov om 
tvangsfullbyrding og midlertidig sikring (tvangs
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fullbyrdelsesloven) side 22 til 24. Det som kan tilsi 
at hovedregelen blir fraveket overfor ektefeller og 
andre nærstående slik at fordringshaveren får en vi
dere beslagsrett enn skyldnerens egen disposi
sjonsrett, er at ektefeller og andre nærstående ofte 
utgjør en forbruksenhet. Partene har ofte felles 
økonomi, og det er derfor ikke naturlig å trekke et 
skarpt skille mellom dem, økonomisk sett. I en del 
tilfeller kan det være mer naturlig at det kan tas ut
legg i en ektefelles eller samboers eiendeler, enn at 
fordringshaveren skal lide tap. 

En slik adgang reiser imidlertid vanskelige av
grensningsspørsmål, særlig overfor samboere. De 
gjenstander som det kan være aktuelt å ta utlegg i, 
vil i praksis ofte være felles hjem og innbo, og det 
er lite ønskelig å utvide beslagsretten på dette om
rådet. Det må etter Justisdepartementets oppfat
ning også være opp til fordringshaverne å vurdere 
hvor kredittverdig skyldneren er. Justisdeparte
mentet foreslo derfor å videreføre hovedregelen 
også for ektefeller. 

Skatte- og avgiftsmyndighetene står ikke fritt til 
å velge sine skyldnere, og har som den store ho
vedregel heller ikke noen mulighet til å kreve sik
kerhet ved gjeldsstiftelsen på tilsvarende måte som 
private fordringshavere. De øvrige hensyn som ta
ler mot en regel om adgang til å ta utleggspant i ek
tefellers felles eiendeler, gjelder imidlertid også for 
skattegjeld. I tillegg kan ektefellene i stor utstrek
ning kreve særskilt ligning etter skatteloven § 2–11 
eller at skatten fordeles etter § 2–13, slik at det ikke 
oppstår mulighet for innkreving hos ektefellen. I 
mange tilfeller skal også særskilt ligning skje selv 
om ingen av ektefellene begjærer det. Etter depar
tementets vurdering fremstår det som urimelig at 
de som av uvitenhet eller andre grunner ikke kre
ver særskilt ligning eller fordeling av skatten, skal 
få et utvidet ansvar for ektefellens skatt. 

Også Høyesterett har, i en dom inntatt i Rt. 1991 
side 1403, gått langt i å kritisere ektefellenes solida
ransvar, og peker på at «forholdet mellom § 37 og 
den alminnelige regel i ektefelleloven § 30 ikke synes 
å ha vært vurdert av lovgiveren på generelt grunn
lag». På bakgrunn av denne uttalelsen har skatte
oppkreverne unnlatt å bruke bestemmelsen. I NOU 
1987:30 Innstilling om ny ekteskapslov II side 103 
uttaler også utvalget at § 37 nr. 1 er så lite i overens
stemmelse med grunnleggende familierettslige 
prinsipper, at det vil anbefale endringer i skattebe
talingsloven på dette punktet. 

20.3.3	 Høringsinstansenes merknader 

Barne- og familiedepartementet og Skattebetalerfore
ningen støtter forslaget om å oppheve reglene om 

ektefellers solidaransvar for skatt. Det samme gjør 
Justisdepartementet som også slutter seg til begrun
nelsen som er gitt i høringsnotatet. 

Skattedirektoratet støtter også forslaget om å 
oppheve bestemmelsen i skattebetalingsloven § 37 
nr. 1 og uttaler blant annet: 

«I etterkant av Høyesteretts avgjørelse i Rt. 
1991 side 1403, har bestemmelsen vært mer el
ler mindre «sovende» og vi anser det som prin
sipielt riktig at bestemmelsen ikke viderefø
res.» 

Forbundet for kommunal økonomiforvaltning og 
skatteinnfordring (NKK) mener at høringsnotatet 
mangler en «vurdering av behovet for gjennomskjæ
ringsregel ifm. reglene om solidaransvar mellom ekte
feller.» 

Kommunenes Sentralforbund (KS) er generelt 
enig i at en lovtekst skal bringes i harmoni med 
gjeldende rett. Forbundet uttaler imidlertid: 

«Når det gjelder realitetene bør departementet 
etter KS» vurdering vurdere å innføre en gjen
nomskjæringsregel i forhold til illojal skattetil
passing. Det er vel kjent at illojale skattytere 
proforma overfører sine eiendeler til ektefellen 
for at ikke kreditorene (herunder skattemyn
dighetene) skal få dekket sine krav. Ofte er det 
rimelig klart at det er vedkommende skattyter 
selv som er den reelle eier av verdiene. KS vil i 
den forbindelse peke på at andre nordiske lands 
innkrevingsmyndigheter (Sverige) rår over 
bedre virkemidler enn i Norge mht å «skjære 
gjennom» proforma overføring av eiendeler.» 

20.3.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Alle høringsinstansene som har hatt merknader, 
støtter forslaget i høringsnotatet om å ikke videre
føre reglene om ektefellers solidaransvar i skatte
betalingsloven § 37 nr. 1. NKK og KS tar imidlertid 
opp de vanskelighetene som proformaoverføringer 
av formuesgoder mellom ektefellene skaper for 
tvangsinnfordningen. 

Etter gjeldende rett vil slike illojale disposisjo
ner kunne omstøtes ved konkurs etter reglene i 
dekningsloven kapittel 5, men proformadisposisjo
nen kan også ses bort ifra i forbindelse med enkelt
forfølgning. Er debitor reell eier kan utlegg tas i for
muesgjenstanden, selv om tredjemann står som for
mell eier. Tvangsfullbyrdelsesloven § 7–13 har 
dessuten regler om at utlegg kan tas i ideell andel 
av felles bolig som ektefellene har ervervet under 
samlivet, selv om bare den ene står som formell ei-
er. En eventuell utvidelse eller lovfesting av adgan
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gen til gjennomskjæring slik de to høringsinstanse
ne ønsker vurdert, må etter departementets me
ning skje som ledd i en gjennomgang av reglene i 
tvangsfullbyrdelsesloven og/eller konkursloven. 
Departementet ser det som lite aktuelt med en sær
skilt regulering for skatte- og avgiftskrav, og har 
derfor ikke foretatt en nærmere vurdering av forsla
get i denne sammenheng. 

Departementet foreslår, i samsvar med forsla
get i høringsnotatet, å ikke videreføre bestemmel
sen i skattebetalingsloven § 37 nr. 1. 

20.4	 Arvingers og gavemottakeres 
ansvar for skatt 

20.4.1	 Gjeldende rett 

Skattebetalingsloven § 37 nr. 10 første og annet 
punktum har bestemmelser om selvskiftende arvin
gers ansvar for formues- og inntektsskatt som er 
ilignet etter dødstidspunktet. 

Uavhengig av om et dødsbo skiftes privat eller 
offentlig, er utgangspunktet at avdødes kreditorer 
har den samme rettsstillingen som tidligere. Dette 
gjelder også skatte- og avgiftskreditorene. Det er et 
vilkår for privat skifte at minst en av loddeierne 
overtar ansvaret for de forpliktelsene som påhvilte 
avdøde, jf. skifteloven § 78 første ledd første punk-
tum. Påtar flere loddeiere seg et slikt ansvar, hefter 
de fullt og solidarisk overfor kreditorene, jf. annet 
punktum. Disse bestemmelsene gjelder for alle ty
per gjeld, også skatte- og avgiftsgjeld, og gjeldso
vertakelsen får virkning selv om avdødes gjeld vi
ser seg å være større enn arvingen hadde regnet 
med. Det samme følger i dag av skattebetalingslo
ven § 37 nr. 10 første punktum, som sier at selvskif
tende arvinger er solidarisk ansvarlig for å betale 
skatten. Ansvaret er imidlertid begrenset til det den 
enkelte har mottatt i arv, jf. § 37 nr. 10 annet punk-
tum. Sistnevnte bestemmelse må ses i sammen
heng med regelen om at proklama som utstedes i 
dødsbo, ikke har virkning overfor skatte- og avgifts
krav, jf. lovutkastet til § 10–3. 

Det har vært noe uklart hvor langt arvingenes 
ansvar etter skattebetalingsloven § 37 nr. 10 rek
ker. Usikkerheten går på om bestemmelsen gjelder 
all avdødes skattegjeld eller bare skatt som ble ilig
net avdøde etter dødsfallet. Dette får betydning på 
grunn av ansvarsbegrensningen i annet punktum. 
Det er imidlertid bare skatt som blir ilignet etter 
dødsfallet, det er vanskelig for arvingene å kjenne 

omfanget av på tidspunktet for ansvarsovertakelsen 
for avdødes gjeld. Arvingene kan med letthet få 
kjennskap til skyldig skatt for øvrig ved henvendel
se til skatteoppkreveren. Slike krav bør derfor følge 
de alminnelige regler for arvingers ansvar for avdø
des gjeld. Bestemmelsen må etter departementets 
syn ses på som en ansvarsbegrensning, og be
grensningen kan bare gjelde formues- og inntekts
skatt som er ilignet etter dødstidspunktet. 

Etter skattebetalingsloven § 37 nr. 10 tredje 
punktum er heller ikke gjenlevende ektefelle i 
uskiftet bo ansvarlig for skatt som ble ilignet avdø
de etter dødsfallet, ut over verdien av avdødes an-
del i boet. 

20.4.2	 Høringsnotatets forslag 

I høringsforslaget ble skattebetalingsloven § 37 nr. 
10 foreslått videreført og tatt inn i kapittel 16 om an
svarsregler. Det ble foreslått enkelte presiseringer 
for at det reelle innholdet i bestemmelsen skal 
komme klarere frem. Det ble foreslått at det frem
går utrykkelig at bestemmelsen i realiteten er en 
ansvarsbegrensning, og at begrensningen bare 
gjelder formues- og inntektsskatt som er ilignet et
ter dødstidspunktet. 

20.4.3	 Høringsinstansenes merknader 

Skattedirektoratet viser til at det i lovforslaget er 
fjernet tekst som viser at det foreligger et solidarisk 
ansvar mellom arvingene. Det må i denne forbin
delse skilles mellom hva et solidaransvar innebæ
rer og omfanget av ansvaret. Man kan kun kreve et 
beløp tilsvarende det en arving har mottatt, men 
det kan likevel være nødvendig å presisere at arvin
gene er solidarisk ansvarlige. Det bør vurderes om 
det av informasjonshensyn bør presiseres i lovteks
ten at ansvaret er solidarisk. 

20.4.4	 Departementets vurdering og forslag 

Departementet er enig med Skattedirektoratet i at 
det bør fremgå klarere at arvingene er solidarisk 
ansvarlige. Departementet foreslår at dette gjøres 
ved at ordet ansvar i høringsutkastet § 12–5 første 
punktum (lovutkastet § 16–14 første punktum) en
dres til solidaransvar. 

For øvrig foreslår departementet at skattebeta
lingsloven § 37 nr. 10 videreføres. Departementet 
viser til utkastet § 16–14 og merknadene til bestem
melsen. 
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20.5 Ansvar for forskuddstrekk og 
utleggstrekk 

20.5.1	 Gjeldende rett 

Arbeidsgiver plikter å gjennomføre forskuddstrekk 
og utleggstrekk, og betale beløpene til innkrevings
myndighetene. Dette fremgår i dag av skattebeta
lingsloven § 49. 

Bestemmelsen innebærer at skatteoppkreverne 
og skattefogdkontorene kan rette et økonomisk 
krav mot arbeidsgiver dersom denne ikke foretar 
forskuddstrekk og utleggstrekk eller unnlater å be-
tale inn de trukne midlene. Unnlatelse av å foreta 
trekk, medfører likevel ikke ansvar dersom den 
trekkansvarlige kan godtgjøre at det manglende 
trekket ikke skyldes forsømmelighet eller mangel 
på tilbørlig aktsomhet, jf. § 49 nr. 1 annet punktum. 

Skattebetalingsloven § 49 nr. 1 annet ledd på
legger også selskaper mv. som har trekkplikt etter 
skattebetalingsloven § 5A, ansvar for at forskudds
trekk blir foretatt og oppgjør gitt i samsvar med lo
vens bestemmelser. 

For utleggstrekk pålagt av de ordinære nams
menn følger det samme av tvangsfullbyrdelseslo
ven § 7–22 tredje ledd. Har den trekkpliktige truk
ket beløpet men ikke betalt det, er det økonomiske 
ansvaret objektivt. 

Når arbeidsgiver har betalt på grunnlag av et 
ansvar etter skattebetalingsloven § 49 nr. 1 første 
ledd, har vedkommende rett til å kreve pengene til-
bake (søke regress) hos skyldneren. Dette gjelder 
likevel ikke dersom arbeidsgiver har unnlatt å gjen
nomføre pliktig trekk, men har gitt skyldneren kvit
tering eller lignende for beløpet, og skyldneren har 
vært i god tro. Arbeidsgiveren må innfordre et 
eventuelt regresskrav som et alminnelig penge
krav. 

Regelen i skattebetalingsloven § 49 nr. 2 første 
og annet punktum innebærer at skattemyndighete
ne kan rette et ansvarskrav mot arbeidsgivere som 
ikke registrerer arbeidstakeren i Arbeidstakerre
gisteret, jf. folketrygdloven kapittel 25. Ved fastset
tingen av ansvarets størrelse skal det legges til 
grunn at trekk vil bli satt i verk 14 dager etter tje
nesteforholdets begynnelse med 10 prosent av 
trekkgrunnlaget, jf. tredje punktum. Hensikten 
med en fast sats er både beregningstekniske hen
syn, og å utelukke tvist mellom arbeidsgiver og inn
krevingsmyndigheten om ansvarsbeløpets størrel
se. Av skattebetalingsloven § 49 nr. 2 tredje punk-
tum framgår det at departementet skal bestemme 
hvilken normalsats som skal legges til grunn for be
regningen. Denne satsen er satt til 10 prosent. 

Skattebetalingsloven § 49 nr. 3 femte punktum 
bestemmer at foreldelsesloven §§ 9 og 11 skal gjel
de tilsvarende for ansvarskravet. Dette innebærer 
at ansvarskravet i utgangspunktet foreldes tre år et
ter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet 
seg kunnskap om ansvaret og den ansvarlige, jf. fo
reldelsesloven § 9 første ledd. Selv om krav på an
svarsbeløpet er foreldet etter foreldelsesloven § 9, 
kan krav på erstatning settes fram under straffesak 
der skyldneren blir funnet skyldig i det forhold som 
medfører ansvaret, jf. foreldelsesloven § 11. Etter 
straffeloven § 67 kan imidlertid det straffbare for
holdet i seg selv være foreldet. 

20.5.2	 Forslaget i høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsnotatet å videreføre 
bestemmelsen i skattebetalingsloven § 49 i kapittel 
12 i den nye loven, med enkelte redaksjonelle end-
ringer. Regelen i skattebetalingsloven § 49 nr. 2 
tredje punktum (høringsutkastet § 12–6 annet ledd 
siste punktum) om at departementet skal bestem
me hvilken normalsats som skal legges til grunn 
ved beregning av trekk, ble foreslått endret slik at 
den gjeldende satsen på 10 prosent fremgår av lo
ven. 

20.5.3	 Høringsinstansenes merknader 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) foreslår at 
første og annet punktum bytter plass, da omfanget 
av forskuddstrekk er vesentlig større enn omfanget 
av utleggstrekk. 

20.5.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet foreslår å videreføre skattebeta
lingsloven § 49 i lovutkastet § 16–20. Departemen
tet er enig med NHO i at reglene om forskudds
trekk, som er den praktisk viktigste delen av be
stemmelsen, bør komme først. I lovutkastet 
§ 16–20 første ledd har derfor første og annet punk-
tum byttet plass. Tilsvarende endring er gjort i ut
kastet § 16–20 annet ledd. 

I forhold til forslaget i høringsnotatet (§ 12–6) 
er det gjort redaksjonelle endringer i bestemmel
sen som følge av at reglene om forskudd på skatt 
skal videreføres i den nye skattebetalingsloven. I 
høringsnotatet var reglene om forskudd på skatt fo
reslått plassert i ligningsloven, som nytt kapittel 11. 



148 Ot.prp. nr. 83 2004–2005 
Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

21 Lovens kapittel 17: Rettergang 

21.1 Innledning 

Departementet foreslår i dette kapitlet enkelte end-
ringer i reglene om utøvelse av statens partsstilling 
i skatte- og avgiftssaker. Blant annet foreslås at reg
lene om rettslig prøving av ligningsavgjørelser, 
som etter gjeldende rett hovedsakelig reguleres i 
skattebetalingsloven § 48, tas inn i ligningsloven 
§ 11–1. Videre foreslås en opprydding ved at skatte
fogdkontorenes og tollregionenes utøvelse av sta
tens partsstilling, som i dag i stor grad reguleres 
ved fullmakter, lovfestes. Det foreslås også enkelte 
andre presiseringer som vil bidra til klarhet om 
hvilken myndighet som utøver statens partsstilling 
ved rettslig prøving av skatte- og avgiftskrav. 

21.2 Gjeldende rett 

21.2.1 Innledning 

Rettslig prøving av offentlige krav kan i hovedsak 
skje ved sak om kravets grunnlag og ved sak om 
innfordring. Utgangspunktet er at de alminnelige 
reglene i tvistemålsloven gjelder for rettslig prø
ving av avgjørelser om fastsetting og innfordring av 
skatte- og avgiftskrav. Uten særregulering er det 
dermed statsråden (departementet) som utøver 
partsstillingen i saker om statlige krav. 

21.2.2 Skattesaker 

Det følger av ligningsloven § 11–1 at rettslig prø
ving av ligningsavgjørelse, etter krav fra skattyter, 
skal skje etter reglene i skattebetalingsloven § 48. 
Etter skattebetalingsloven § 48 nr. 3 første punk-
tum skal søksmål om krav etter skattebetalingslo
ven rettes mot staten som saksøkt. Dette gjelder 
uavhengig av om søksmålet gjelder stats-, fylkes- el
ler kommuneskatt. Staten innehar partsstillingen 
på vegne av alle skattekreditorene. Etter skattebe
talingsloven § 48 nr. 3 tredje punktum skal statens 
partsstilling i slike saker normalt utøves av fylkes
skattekontoret i det distriktet hvor den angrepne 
ligningsavgjørelsen er truffet i første instans. 

I Oslo utøves partsstillingen av Oslo liknings
kontor. I saker som hører under ett av de tre sen

tralskattekontorene (Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker, Sentralskattekontoret for storbe
drifter og Oljeskattekontoret) utøves statens parts-
stilling av vedkommende sentralskattekontor. 

I saker om tvangsfullbyrdelse, midlertidig sik
ring, konkursbegjæring mv. i forbindelse med inn-
driving og sikring av krav etter skattebetalingslo
ven, skal staten være saksøker, jf. skattebetalings
loven § 48 nr. 2 første punktum. Partsstillingen ut
øves av skatteoppkreveren, jf. § 48 nr. 2 annet punk-
tum. 

Ved overføring av tvist til søksmåls former etter 
tvangsfullbyrdelsesloven, med avgjørelse av grunn
laget for skattekravet etter tvangsfullbyrdelseslo
ven § 6–6 tredje ledd, gjelder reglene om utøvelse 
av partsstillingen i skattebetalingsloven § 48 nr. 3 
tilsvarende, jf. § 48 nr. 2 tredje punktum. 

Det følger av § 48 nr. 5 at søksmål til prøving av 
en ligningsavgjørelse som utgangspunkt må reises 
innen seks måneder fra skatteoppgjøret ble kunn
gjort, utlegging av skattelisten eller melding om 
vedtak i endringssak ble sendt til skattyteren. Etter 
utløpet av fristen kan ligningsavgjørelsen heller ik
ke bringes inn til prøving ved tingretten i sak om 
tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring. Slik 
prøving skal likevel alltid kunne kreves inntil tre 
måneder etter den forføyning som det klages over. 
Det kan gis oppreisning mot fristoversittelse, jf. 
skattebetalingsloven § 48 nr. 5 som viser til dom
stolsloven §§ 153 og 154. 

Etter skattebetalingsloven § 48 nr. 4 første 
punktum er endelig rettsavgjørelse og forlik bin
dende for alle skattekreditorer. Finansdepartemen
tet kan gi instruks om utøvelsen av statens partsstil
ling, overta utøvelsen eller overføre den til annen 
skattemyndighet, jf. § 48 nr. 4 annet punktum. 

21.2.3 Trygdeavgift og arbeidsgiveravgift 

Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folke
trygdloven) § 24–4 sjette ledd bestemmer at skatte
betalingslovens regler skal gjelde for betaling og 
innkreving av avgifter til folketrygden såfremt ikke 
noe annet er bestemt. Dette må også gjelde proses
sordningen i innfordringssakene. Bestemmelsene i 
skattebetalingsloven § 48 gjelder derfor tilsvarende 
både for folketrygdavgift og arbeidsgiveravgift. 
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21.2.4	 Artistskatt, svalbardskatt og 
petroleumsskatt 

Skattebetalingsloven og ligningsloven kommer i ut
gangspunktet til anvendelse på artistskatt, jf. lov 13. 
desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til uten
landske artister m.v. (artistskatteloven) § 12. Skat
tefuten i Stavanger utøver partsstillingen i kreditor
sakene etter § 48 nr. 2, jf. artistskatteloven § 9 førs
te ledd og forskrift 17. desember 1997 nr. 1400 til 
utfylling og gjennomføring av reglene i lov om skatt 
på honorarer til utenlandske artister m.m. § 4–2. I 
søksmål for de ordinære domstolene om grunnla
get for kravet utøves statens partsstilling av Sentral
skattekontoret for utenlandssaker. 

Lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Sval
bard (svalbardskatteloven) § 5–4 annet ledd gir 
skattebetalingsloven § 48 anvendelse for skatt til 
Svalbard. Staten vil inneha partsstillingen. Troms 
skattefogdkontor utøver statens partsstilling etter 
skattebetalingsloven § 48 nr. 2, jf. svalbardskattelo
ven § 5–1 annet ledd annet punktum, mens lig
ningskontoret på Svalbard vil utøve partsstillingen 
etter skattebetalingsloven § 48 nr. 3. For saker om 
skatt fastsatt ved ligning må også bestemmelsene i 
skattebetalingsloven § 48 som gjelder for lignings
avgjørelser komme til anvendelse, mens dette vil 
være mer tvilsomt for saker om lønnstrekk. 

Det følger av lov 13. juni 1975 nr. 35 om skatt
legging av undersjøiske petroleumsforekomster 
(petroleumsskatteloven) § 7 nr. 7 og § 8 at skatte
betalingsloven og den øvrige skattelovgivning også 
kommer til anvendelse på petroleumsskatt. I petro
leumsskatteloven § 6 nr. 3 er det likevel gitt enkelte 
særlige regler om søksmål mv. Dette gjelder imid
lertid for saker om kravets grunnlag. For innfor
dringssakene må skattebetalingsloven § 48 nr. 2 
gjelde tilsvarende. Oslo og Akershus skattefogd
kontor innkrever petroleumsskatt, jf. forskrift 5. 
september 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og av
regning m.v. § 8, og utøver partsstillingen i slike sa
ker. 

21.2.5	 Merverdiavgift 

Det er ingen særlig regulering av hvem som inne
har partsstillingen i saker om merverdiavgift. Etter 
hovedregelen vil dermed staten være part i saker 
om grunnlaget for kravet og Finansdepartementet 
utøver partsstillingen. På bakgrunn av delegasjon i 
hver enkelt sak utøves imidlertid partsstillingen i 
praksis i de fleste sakene av Skattedirektoratet eller 
fylkesskattekontorene. 

Det er lang praksis for at skattefogdkontorene 
utøver statens partsstilling i tvangsfullbyrdelsessa

ker og foretar prosesshandlinger på statens vegne. 
Hensynet til skyldneren taler for en slik løsning. 

Etter lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhand
ling og konkurs (konkursloven) er det fordringsha
vere som kan ha partsstilling, både når det gjelder 
rollen som konkursrekvirent etter konkursloven 
§ 60 og rollen som interessegruppe etter samme 
lov § 83. Samtlige skattefogdkontorer er gitt gene
rell fullmakt til å fremsette konkursbegjæringer for 
merverdiavgiftskrav. 

21.2.6	 Arveavgift 

Det er ikke gitt regler om hvem som skal utøve 
partsstillingen i søksmål om arveavgift. Dette inne
bærer at det er hovedregelen om at staten ved Fi
nansdepartementet utøver partsstillingen, som gjel
der. I innfordringssakene må løsningen bli den 
samme som for merverdiavgift, se ovenfor. 

21.2.7	 Toll, merverdiavgift ved innførsel og 
særavgifter 

Det er heller ingen særregulering for toll, merver
diavgift ved innførsel eller særavgifter. Søksmål i 
slike saker må derfor rettes mot staten ved Finans
departementet. 

I innfordringssakene kommer tollregionene i 
hovedsak i samme stilling som skattefogdkontore
ne. De kan dermed utøve statens partsstilling i sa
ker for namsmyndighetene og fremsette konkurs
begjæringer overfor skifteretten. 

21.2.8	 Ansvarsbeløp etter 
skattebetalingsloven § 49 m.m. 

Skattebetalingsloven § 48 regulerer også partsstil
lingen for ansvarsbeløp etter § 49. Slike krav må an
ses som «krav etter denne lov», jf. skattebetalings
loven § 48 nr. 2 og nr. 3. Bestemmelsene regulerer 
partsstillingen både for påleggstrekk og arbeidsgi
vers ansvar for forskuddstrekk. I innfordringssake
ne er det derfor skatteoppkreveren som utøver 
partsstillingen på vegne av staten, jf. skattebeta
lingsloven § 48 nr. 2. 

21.2.9	 Krav etter ligningsloven §§ 10–6 til 
10–8 

Skattebetalingsloven § 48 regulerer også partsstil
lingen for ansvarsbeløp etter ligningsloven §§ 10–6 
til 10–8. Bestemmelsene gjelder tvangsmulkt, opp
dragsgivers ansvar for oppdragstakers skatt, ar
beidsgiveravgift og forskuddstrekk, samt gebyr 
ved for sent eller ikke innleverte oppgaver. Krave
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ne er regulert i skattebetalingsloven § 28 nr. 2, slik 
at de i forhold til § 48 må anses som "krav etter den-
ne lov". I innfordringssakene er det dermed skatte
oppkreveren som utøver statens partsstilling, jf. 
skattebetalingsloven § 48 nr. 2. 

Likeledes må søksmål om kravets grunnlag for 
de ordinære domstoler følge bestemmelsen i skat
tebetalingsloven § 48 nr. 3 flg. Trolig kan slike ved
tak ikke anses som ligningsavgjørelser, slik at skat
tebetalingsloven § 48 nr. 5 til nr. 7 ikke vil gjelde for 
slike saker. 

21.2.10 Høringsnotatets forslag 

Da den nye loven skal være en generell lov om be
taling av ulike skatte- og avgiftskrav ble det i hø
ringsnotatet lagt til grunn at bestemmelsene i skat
tebetalingsloven som regulerer søksmål om riktig
heten av ligningsavgjørelser, flyttes over til lig
ningsloven nytt kapittel 12. Det ble pekt på at dette 
også får konsekvenser for en del andre krav som 
via henvisning gir skattebetalingsloven § 48 tilsva
rende anvendelse. 

Manglende lovfesting av skattefogdkontorenes 
og tollregionenes partsrepresentasjon i innfor
dringssakene har i enkelte tilfeller medført at dom
stolene har reist spørsmål om innkrevingsmyndig
hetenes kompetanse. I høringsnotatet la departe
mentet til grunn at en klarere lovregulering vil kun-
ne øke oversikten for de som ønsker å reise sak. 
Det ble derfor foreslått å lovfeste gjeldende praksis 
om at innkrevingsmyndigheten for kravet utøver 
partsstillingen i kreditorsakene, slik dette er regu
lert for skatteoppkreveren i skattebetalingsloven 
§ 48 nr. 2 første og annet punktum. 

Videre ble det foreslått at særregelen i skattebe
talingsloven § 48 nr. 2 tredje punktum for saker 
som blir overført til søksmåls former blir videreført, 
og i samsvar med gjeldende praksis blir gjort gene
rell, slik at den gjelder tilsvarende for alle skatte- og 
avgiftskrav. 

Det ble også foreslått enkelte andre mindre 
endringer. 

21.3	 Høringsinstansenes merknader 

Justisdepartementet, Skattebetalerforeningen og 
Skattedirektoratet har enkelte merknader av mer 
teknisk karakter, og på bakgrunn av dette forslag 
til presiseringer og endring av lovteksten. Ingen av 
høringsinstansene har innvendinger mot de løsnin
ger som er valgt i høringsnotatet. 

21.4 Departementets vurderinger og 
forslag 

21.4.1	 Forholdet mellom 
skattebetalingsloven og ligningsloven 

Viktige bestemmelser om fremgangsmåten ved 
rettslig prøving av ligningsavgjørelser etter krav fra 
skattyteren er ved en henvisning i ligningsloven 
§ 11–1 i hovedsak tatt inn i skattebetalingsloven 
§ 48. Bestemmelser om rettslig prøving av lignings
avgjørelser etter krav fra det offentlige er tatt inn i 
ligningsloven § 11–2. 

Da den nye skattebetalingsloven skal være en 
generell lov om betaling av ulike skatte- og avgifts
krav foreslår departementet at bestemmelsene i 
skattebetalingsloven som regulerer søksmål om 
riktigheten av ligningsavgjørelser, flyttes over til 
ligningsloven. Dette vil omfatte skattebetalingslo
ven § 48 nr. 3 til nr. 6 første og siste punktum. Det 
foreslås ingen endringer med hensyn til hvem som 
skal utøve partsstillingen. Departementet viser til 
forslag til § 11–1 i ligningsloven. Krav som nevnt i 
ligningsloven §§ 10–6 til 10–8 er i utkastet til lig
ningsloven § 11–1 nevnt særskilt slik at det ikke 
skal være tvil om at bestemmelsen gjelder for slike 
krav. Det samme gjelder for avgjørelser som nevnt 
i ligningsloven § 8–6 nr. 5. 

Flyttingen får konsekvenser også for en del 
andre krav som via henvisning, gir skattebetalings
loven § 48 tilsvarende anvendelse. Dette gjelder 
svalbardskatteloven § 5–4 annet ledd og folketrygd
loven § 24–4 sjette ledd. Departementet viser til ut
kast til endring av disse bestemmelsene nedenfor i 
kapittel 26. 

21.4.2	 Partsrepresentasjon i 
innfordringssakene 

Manglende lovfesting av skattefogdkontorenes og 
distriktstollstedenes utøvelse av statens partsstil
ling i innfordringssakene, har i enkelte tilfeller 
medført at domstolene har reist spørsmål om inn
krevingsmyndighetenes kompetanse. Etter depar
tementets oppfatning kan dette unngås ved en kla
rere lovregulering på dette området. Departemen
tet foreslår derfor å lovfeste at innkrevingsmyndig
heten for kravet utøver partsstillingen i innfor
dringssakene slik som dette er regulert for skatte
oppkreveren i skattebetalingsloven § 48 nr. 2 første 
og annet punktum. Etter departementets oppfat
ning vil dette være i samsvar med dagens praksis 
på området. Det vises til utkastet § 17–1. 

Departementet legger til grunn at det ikke er 
behov for å regulere nærmere hvor søksmål skal 
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reises. Det vises til uttalelsen i Ot.prp. nr. 17 (1993– 
94) om endringer i skattelovgivningen og merverdi
avgiftsloven side 9, hvor det uttales følgende: 

«Domstolsvalget i innfordringssaker følger av 
lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og 
midlertidig sikring, som trådte i kraft 1. januar 
1993. Særskilt regulering av dette i skattebeta
lingsloven anses dermed ikke påkrevet.» 

Skattebetalingsloven § 48 nr. 2 tredje punktum 
om overføring av tvist til søksmåls former etter 
tvangsfullbyrdelsesloven, foreslås også videreført 
og gjort generell slik at den gjelder tilsvarende for 
alle skatte- og avgiftskrav. Det kan i praksis ikke 
henvises presist til hvilke regler som skal gjelde 
ved overføring av saker til søksmåls former, slik det 
i dag er gjort for skattesakene. Departementet fore
slår at det for skattekravene vises til utkast til en
dring av ligningsloven § 11–1. For de øvrige skatte
og avgiftskrav vises det til at reglene om utøvelse 
av partsstillingen i saker om kravets grunnlag gjel
der tilsvarende. Dette innebærer at det er den myn
digheten som har fastsatt kravet, som vil utøve 
partsstillingen. Bestemmelser om dette er inntatt i 
utkast til ligningsloven § 11–1 annet ledd. 

Det følger av skattebetalingsloven § 48 nr. 1 an-
net og tredje punktum at departementet kan gi in
struks om utøvelsen av partsstillingen, og at depar
tementet kan overta utøvelsen eller overføre den til 
annen myndighet. Departementet foreslår at denne 
bestemmelsen gjøres generell. Den vil da gjelde for 
alle skatte- og avgiftskrav som omfattes av den nye 
skattebetalingsloven, jf. utkastet § 17–1 tredje ledd. 

Også skattebetalingsloven § 48 nr. 6 annet 
punktum om fastsettelse av nytt skattebeløp etter 
rettslig prøving, bør gjøres generell slik at den gjel
der for alle skatte- og avgiftskrav. Det vises til for
slaget § 17–1 fjerde ledd. Skattebetalingsloven § 48 
nr. 7 om renter av skatt som pliktes betalt etter ny 
ligning, foreslås også videreført i forslaget § 11–7 
første ledd. 

Skattebetalingsloven § 48 nr. 8 om fordeling av 
utgifter mellom skattekreditorene ved rettslig prø
ving av saker, foreslås videreført i lovutkastet kapit
tel 8 om fordeling av skatt mellom skattekreditore
ne, jf. omtalen av dette ovenfor i kapittel 12. 

21.4.3	 Partsstillingen i saker hvor kravets 
grunnlag er hjemlet i 
skattebetalingsloven 

Innkrevingsmyndighetene treffer avgjørelser 
medhold av loven som vil kunne prøves ved ordi
nært søksmål. Uten særreguleringene, vil de almin
nelige reglene om partsstilling mv. komme til an
vendelse. Det vil si at søksmål skal rettes mot sta
ten, og at partsstillingen utøves av Finansdeparte
mentet. Dette vil for de fleste krav være i samsvar 
med det som er gjeldende praksis, med unntak for 
de krav som etter gjeldende rett reguleres av skat
tebetalingsloven § 48. 

Slike avgjørelser vil for eksempel gjelde spørs
mål om riktigheten av renteberegning. 

Departementet antar at antall saker av denne ty
pen er begrenset, noe som taler for at man bør føl
ge de alminnelige regler. På den andre siden er det 
lite hensiktsmessig at partsstillingen utøves av Fi
nansdepartementet. Departementet foreslår derfor 
at dette reguleres særskilt, slik at partsstillingen 
skal utøves av innkrevingsmyndigheten. Det vises 
til utkastet § 17–2. 

Departementet mener det er hensiktsmessig å 
gjøre unntak for avgjørelser om renter i medhold av 
ny skattebetalingslov § 11–2, særlig av hensyn til 
de krav hvor innkrevingsmyndigheten og fastsettel
sesmyndigheten ligger til to ulike organer. Slike 
renter vil normalt fastsettes i forbindelse med, og 
av det organ, som treffer endringsvedtaket. Det er 
hensiktsmessig at partsstillingen i slike tilfeller ut
øves av det organet som har truffet vedtaket om be
regning av renter. Dette foreslås løst ved et unntak 
fra hovedregelen i utkastet § 17–2 annet ledd. 

i 
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22 Lovens kapittel 18: Straff 

22.1 Innledning 

I dette kapitlet foreslår departementet regler om 
straff ved overtredelse av opplysningsplikten etter 
loven, og ved manglende gjennomføring av for
skuddstrekk. Bestemmelsene er i det vesentlige en 
videreføring av gjeldende bestemmelser i skattebe
talingsloven §§ 50 til 55. Enkelte av bestemmelsene 
i forslaget vil imidlertid også komme til anvendelse 
for andre skatte- og avgiftskrav som omfattes av 
den nye loven. Enkelte bestemmelser i skattebeta
lingsloven foreslås ikke videreført. 

22.2	 Gjeldende rett 

22.2.1	 Brudd på opplysningsplikten – 
skattebetalingsloven § 50 

Etter skattebetalingsloven § 50 nr. 1 er det straff
bart å unnlate å gi opplysninger som skal gis til lig
ningsmyndighetene eller innkrevingsmyndighete
ne. Slike opplysninger skal den oppgavepliktige 
dels gi uoppfordret, dels gi etter krav fra myndighe
tene. Bestemmelsen rammer både det å ikke gi 
opplysninger og det å gi uriktige eller ufullstendige 
opplysninger. 

Straffansvar etter § 50 nr. 1 bokstav a gjelder ba
re dersom brudd på opplysningsplikten har hatt 
som formål å hindre at det blir foretatt forskudd
strekk eller å oppnå at forskuddsskatt blir skrevet 
ut med uriktig beløp. Etter § 50 nr. 1 bokstav b gjel
der straffansvaret dersom innkrevingen av skatt 
mv. blir hindret eller vesentlig vanskeliggjort. Lo
vens formulering «søker å bevirke» innebærer at 
virkningen under bokstavene a og b ikke behøver å 
inntre for at det skal foreligge en fullbyrdet overtre
delse av bestemmelsen. Det er tilstrekkelig at lov
overtrederen har forsøkt å oppnå virkningene gjen
nom mangelfulle eller uriktige opplysninger. 

Bestemmelsen omfatter brudd på opplysnings
plikten både overfor innkrevingsmyndighetene og 
ligningsmyndighetene. I forhold til ligningsmyn
dighetene er skattebetalingslovens bestemmelser 
begrenset til opplysninger som er nødvendig for å 
skrive ut riktig forskudd på skatt, for å endre for
skuddet samt å innkreve skatt. Utskriving av for

skudd på skatt skjer i det vesentlige på bakgrunn av 
opplysninger ligningsmyndighetene har fra tidlige
re inntektsår. Når ligningsmyndighetene endrer ut
skrevet forskuddsskatt eller skattekort, legges 
imidlertid skattyters opplysninger til grunn. Skatt
yters opplysningsplikt i tilknytning til ligningen om
fattes ikke av bestemmelsene i skattebetalingslo
ven, men av straffebestemmelsene i ligningsloven 
kapittel 12. 

Etter sin ordlyd omfatter bestemmelsen også 
brudd på opplysningsplikt etter andre lover, der
som gjerningsmannen har søkt å oppnå at det ikke 
blir foretatt forskuddstrekk eller andre resultater 
som nevnt i § 50 nr. 1 bokstav a og b. 

Overtredelser av skattebetalingsloven § 50 
straffes med bøter. I gjentagelsestilfeller kan over
tredelsen også bli straffet med fengsel, i inntil seks 
måneder. 

I utgangspunktet er skyldkravet forsett med 
hensyn til skadefølgen, men etter § 50 nr. 2 kan og
så grov uaktsomhet straffes. I sistnevnte tilfelle kan 
overtredelsen bare straffes med bøter. 

22.2.2	 Unnlatelse av å gjennomføre 
forskuddstrekk og påleggstrekk – 
skattebetalingsloven § 51 

Etter skattebetalingsloven § 51 er det straffbart å ik
ke foreta og beregne forskuddstrekk etter reglene i 
skattebetalingsloven kapittel II. Forskuddstrekk 
gjennomføres ved at arbeidsgiver beregner trek
kets størrelse og deretter holder det tilbake. Belø
pet som er tilbakeholdt, skal settes inn på en sær
skilt skattetrekkskonto, jf. skattebetalingsloven 
§ 11 nr. 4. Ved pengemangel, der arbeidsgiveren 
bare har midler tilsvarende en nettoutbetaling (et
ter trekk) til den ansatte, omfatter straffansvaret 
det forholdsmessige trekk som skulle ha vært gjen
nomført i denne utbetalingen. 

Det er arbeidsgiveren som er pliktig til å foreta 
trekk, jf. skattebetalingsloven § 4. Hvem som skal 
anses som arbeidsgiver, følger av skattebetalingslo
ven § 3 første ledd bokstav b, jf. annet ledd. Også 
unnlatelse av å gjennomføre påleggstrekk etter 
skattebetalingsloven §§ 33 og 34 omfattes av straf
febestemmelsen i skattebetalingsloven § 51. Det 
samme gjelder unnlatelse av å foreta trekk av kil
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deskatt i aksjeutbytte som utbetales til utenlandske 
aksjonærer, jf. skattebetalingsloven § 5A. 

Rettspraksis har fastslått at skattebetalingslo
ven § 51 rammer både unnlatelse av å foreta trekk 
og unnlatelse av å separere skattetrekksmidlene 
(på egen skattetrekkskonto eller ved bankgaranti), 
jf. Rt. 1989 side 1304 og Rt. 1994 side 1051. Bestem
melsen rammer imidlertid ikke unnlatt beregning 
og trekk, og unnlatt separering, hvis de beløp som 
er eller skulle vært trukket, likevel blir innbetalt i 
rett tid, jf. § 51 nr. 3. 

Skyldkravet etter § 51 nr. 1 første ledd er forsett 
eller grov uaktsomhet. Også medvirkning er straff
bart, jf. § 51 nr. 1 annet ledd. 

Overtredelse av bestemmelsen kan straffes 
med bøter eller fengsel inntil seks måneder, jf. § 51 
nr. 1 første ledd. Ved gjentagelse av forsettlige 
handlinger utvides strafferammen til fengsel inntil 
ett år, jf. nr. 2. 

Straffelovens regler om underslag (§§ 255 og 
256) kan komme til anvendelse i de tilfeller der ar
beidsgiver har gjennomført skattetrekk ved lønn
sutbetalingen, men benyttet de trukne midlene på 
annen måte enn til å betale trekket. Dette påvirkes 
ikke av ny skattebetalingslov. 

22.2.3	 Andre overtredelser – 
skattebetalingsloven § 52 

Skattebetalingsloven § 52 er en generell bestem
melse som retter seg mot andre overtredelser av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av skattebeta
lingsloven enn de som er nevnt i §§ 50 og 51. Etter 
ordlyden i § 52 rammes også betalingsmislighold 
av egen skatteforpliktelse. Det er imidlertid almin
nelig antatt at bestemmelsen ikke får anvendelse på 
slike rene betalingsmislighold. Dette begrenser vir
keområdet for bestemmelsen betydelig, og gjør ut
formingen av den lite tilfredsstillende. 

22.2.4	 Forseelse og foreldelse – 
skattebetalingsloven § 53 

Etter skattebetalingsloven § 53 nr. 1 er alle overtre
delser av skattebetalingsloven forseelser. Dette in
nebærer blant annet at forsøk ikke er straffbart (jf. 
straffeloven § 49), og at påtalespørsmålet kan avgjø
res av politiet (jf. straffeprosessloven § 67). Uten 
denne bestemmelsen ville overtredelser med straf
feramme over tre måneder blitt regnet som forbry
telser, jf. straffeloven § 2 første ledd. 

Etter § 53 er den korteste foreldelsesfristen tre 
år. Dette er ett år lengre enn den fristen som ellers 
ville fulgt av straffeloven § 67. 

22.2.5	 Bøter tilfaller kommunekassen – 
skattebetalingsloven § 54 

Skattebetalingsloven § 54 bestemmer at bøter skal 
tilfalle kommunekassen. Normalordningen etter 
straffeloven § 34 er at bøter tilfaller staten. 

22.2.6	 Taushetsplikt ved anmeldelser – 
skattebetalingsloven § 55 

Skattebetalingsloven § 55 gir ligningsmyndighete
ne og skatteinnkrevingsmyndighetene adgang til å 
meddele taushetsbelagte opplysninger til påtale
myndigheten ved anmeldelse av straffbare forhold. 
Ligningsmyndighetene har i tillegg en tilsvarende 
adgang etter ligningsloven § 3–13 nr. 2 bokstav f. 
Tolloven har en tilsvarende bestemmelse i § 8 nr. 2 
bokstav f. Alle disse bestemmelsene har sin paral
lell i forvaltningsloven § 13b nr. 6, som fastslår at 
taushetsplikt etter loven ikke er til hinder for at et 
forvaltningsorgan anmelder eller gir opplysninger 
til påtalemyndigheten, når forfølgning av lovbrud
det har naturlig sammenheng med forvaltningsor
ganets oppgaver. 

22.2.7	 Unnlatt innbetaling av særavgifter – 
særavgiftsloven § 2 annet ledd 

Særavgiftsloven § 2 annet ledd rammer «[d]en som 
i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vin
ning unnlater å betale særavgift som er iberegnet i op
pebåret vederlag». Slike handlinger straffes som for 
underslag, jf. straffeloven §§ 255 og 256, jf. § 263. 
Straffen er bøter eller fengsel inntil tre år. For grov 
betalingsunnlatelse er strafferammen seks år. 

Bestemmelsen rammer betalingsmislighold 
som skyldes at den avgiftspliktige ikke har levert 
oppgaver, eller at han har levert uriktige oppgaver. 
Det er for slike handlinger (avgiftsunndragelser) 
bestemmelsen brukes i praksis. 

Bestemmelsen rammer etter ordlyden også 
rent betalingsmislighold, det vil si at den avgifts
pliktige unnlater å betale avgiften ved forfall, men 
hvor korrekte oppgaver er sendt myndighetene i 
rett tid, og det heller ikke er noe å utsette på regn
skapsførselen. Departementet er ikke kjent med at 
rent betalingsmislighold straffeforfølges, og anser 
det uønsket. 

22.3	 Høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet foreslo departementet å plassere 
reglene om forskudd på skatt i ligningsloven. Som 
en følge av dette ble straffebestemmelsene i den 
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gjeldende skattebetalingsloven foreslått videreført 
dels i den nye skattebetalingsloven og dels i et nytt 
kapittel 13 i ligningsloven. De straffebestemmelse
ne i skattebetalingsloven kapittel X som retter seg 
mot brudd på arbeidsgivernes plikter ved forskudd
sutskrivingen, foreslo departementet å plassere i 
ligningsloven ny § 13–4. I forslaget som ble sendt 
på høring ble det foreslått enkelte mindre materiel-
le endringer og presiseringer som omtales nærme
re i det følgende. 

Departementet la i høringsnotatet til grunn at 
skattebetalingsloven § 50 nr. 1 bokstav a (unnlatt 
forskuddstrekk mv. som følge av uriktige eller 
ufullstendige opplysninger) sjelden anvendes i 
praksis. Bestemmelsen ble derfor ikke foreslått vi
dereført. Dette innebærer ikke at de pliktbrudd 
som rammes av bestemmelsen blir straffrie. Den 
generelle bestemmelsen i skattebetalingsloven 
§ 52, som i det vesentlige foreslås videreført, vil om
fatte også handlinger som rammes av § 50 nr. 1 
bokstav a. En konsekvens av forslaget er imidlertid 
at forsettlige handlinger ikke lenger vil kunne straf
fes med fengsel. 

Bestemmelsen i skattebetalingsloven § 50 nr. 1 
bokstav b (å hindre eller vanskeliggjøre innkreving 
mv. ved å gi uriktige eller fullstendige opplysnin
ger) ble foreslått gitt anvendelse på alle krav som 
omfattes av loven. 

Skattebetalingsloven § 51 rammer i dag også 
brudd på plikten til å gjennomføre påleggstrekk et
ter §§ 33 og 34. Påleggstrekk etter skattebetalings
loven har klare likhetstrekk med utleggstrekk etter 
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7. Departementet 
foreslo derfor i høringsnotatet å gå bort fra beteg
nelsen påleggstrekk og erstatte dette med begrepet 
utleggstrekk. Dersom utleggstrekk er nedlagt av 
den alminnelige namsmannen for skatte- og avgifts
krav, vil arbeidsgivers unnlatelse av å gjennomføre 
trekk ikke kunne straffes etter bestemmelsen i 
skattebetalingsloven, men etter bestemmelsen i 
straffeloven § 343 annet ledd. Straffeloven § 343 an-
net ledd rammer etter sin ordlyd også trekk ned
lagt av «særskilt namsmyndighet», det vil si også 
skatteoppkrever eller skattefogd. Bestemmelsen 
har imidlertid en lavere strafferamme enn bestem
melsen i skattebetalingsloven. Høyeste straff etter 
straffeloven er fengsel i fire måneder, mens straffen 
kan bli inntil seks måneder etter skattebetalingslo
ven. I høringsnotatet ble det foreslått at de to plikt
bruddene skal behandles likt, ved at også unnlatel
se av å gjennomføre utleggstrekk etter skattebeta
lingsloven (påleggstrekk), bare skal straffes etter 
straffeloven § 343. 

Som nevnt foran, er det alminnelig antatt at 
skattebetalingsloven § 52 ikke får anvendelse på 

pliktbrudd som består i å unnlate å betale egen 
skatt. Plikten til å betale egen skatt ved forfall er i 
og for seg sentral etter skattebetalingsloven. Et 
slikt pliktbrudd har imidlertid en annen karakter 
enn vanlige lovbrudd. Når skatteforpliktelsen er 
fastslått og forfalt, må det sivile innkrevingsappara
tet anses tilstrekkelig. 

Departementet la i høringsnotatet til grunn at 
betalingsmislighold av egen skatte- og avgiftsfor
pliktelse fortsatt ikke bør være straffesanksjonert. 
For merverdiavgift ble rene betalingsmislighold av
kriminalisert ved lov 3. juni 1983 nr. 46, se Ot.prp. 
nr. 56 (1982–83). Dette kan tilsi endringer også i 
særavgiftsloven § 2 annet ledd, som etter sin ordlyd 
rammer rene betalingsmislighold. I høringsnotatet 
ble det gitt uttrykk for at departementet tar sikte på 
å foreta en bredere lovteknisk gjennomgang av 
straffebestemmelsene i særavgiftsloven. En slik 
gjennomgang vil nødvendigvis ta noe tid, og depar
tementet foreslo derfor ingen endringer i bestem
melsen. 

I høringsnotatet ble det ikke foreslått å videre
føre skattebetalingsloven § 54 om at bøter tilfaller 
kommunekassen. Departementet viste i høringsno
tatet til at det normale er at bøter tilfaller staten, jf. 
straffeloven § 34. Den nye skattebetalingsloven 
skal i tillegg til de skattekrav som omfattes av den 
gjeldende skattebetalingsloven, også gjelde for en 
rekke andre krav som den kommunale skatteopp
kreveren ikke har innkrevingsansvaret for. Det vil 
ikke være naturlig at bøter idømt med tilknytning 
til slike krav skal tilfalle kommunekassen. 

Videre ble skattebetalingsloven § 55 (unntak fra 
taushetsplikt ved anmeldelser) ikke foreslått vide
reført. Taushetsplikten følger av lovforslaget ved en 
henvisning til de regler som gjelder ved fastsettin
gen av kravet, jf. høringsnotatet § 3–3. Unntaket fra 
taushetspliktsreglene som følger av bestemmelsen 
bør uttømmende reguleres av bestemmelsene om 
taushetsplikt. For eksempel vil ligningsloven § 3– 
13 nr. 2 bokstav f regulere skatteoppkreverens ad-
gang til å gi opplysninger til politiet. Departementet 
la i høringsnotatet til grunn at en bestemmelse til
svarende skattebetalingsloven § 55 derfor i det ve
sentlige vil være overflødig. 

Forslagene til strafferammer i høringsnotatet er 
stort sett en videreføring av reglene i skattebeta
lingsloven. En evaluering og vurdering av straffe
rammene bør ses i sammenheng med pågående ut
redninger på området. Det vises her til Straffelov
kommisjonens delutredning VII, jf. NOU 2002: 4. 
Videre foreligger det utredninger fra Sanksjonsut
valget (NOU 2003:15) og Tilleggsskatteutvalget 
(NOU 2003:7). 
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22.4 Høringsinstansenes merknader 

Justisdepartementet og Kommunenes Sentralforbund 
(KS) viser til at straffen ved brudd på opplysnings
plikten etter høringsutkastet § 13–1 første ledd 
(lovutkastet § 18–2 første ledd), skal være bøter 
uavhengig av om overtredelsen har skjedd forsett
lig eller ved grov uaktsomhet. Disse høringsinstan
sene foreslår at bestemmelsens første og annet 
punktum slås sammen. 

KS og Skattedirektoratet har enkelte merknader 
til hvordan straffebestemmelsene i skattebetalings
loven er videreført i henholdsvis utkastet til ny skat
tebetalingslov og ligningslov. Spesielt nevnes for
holdet mellom straffansvaret for ikke gjennomført 
forskuddstrekk, som er plassert i ligningsloven, og 
straff for brudd på plikten til å holde forskudd
strekkmidler på egen skattetrekkskonto (separe
ringsplikten), som er plassert i utkastet til ny skat
tebetalingslov. 

KS uttaler videre at overskriften til bestemmel
sen om straff for ikke gjennomført trekk (utkastet 
§ 18–1) bør endres fra «Ansvar for [ ]« til «Straff for 
[ ]», da ansvarsbegrepet normalt benyttes om det 
økonomiske ansvaret, mens det her er tale om et 
straffansvar. 

KS mener videre at en bør ha effektive sanksjo
ner ved manglende separering av foretatt skatte
trekk og uttaler at: 

«En udramatisk måte å oppnå det på, kan f.eks. 
være at skatteoppkreveren gis myndighet til å 
administrativt ilegge gebyr hvis en trekkansvar
lig ikke sikrer trukne midler etter innkrevings
loven § 5–41.» 

Skattedirektoratet uttaler at det støtter forslaget 
om at bøter tilfaller staten, og anfører at det ikke er 
noen gode grunner for at bøter ved overtredelse av 
bestemmelser som i dag er plassert i skattebeta
lingsloven, skal tilfalle kommunen. KS er ikke enig 
i dette og uttaler: 

«[D]et er uheldig at departementet i forslaget til 
ny innkrevingslov foreslår at bøter som har 
sammenheng med skattebetaling ikke lenger 
skal gå til kommunen – men til staten. Disse 
meget beskjedne bøte-inntektene utgjør om-
trent den eneste direkte godtgjørelse kommu
nene mottar for utførelse av fellesinnkrevingen. 
Istedenfor å etablere en tungvint kompensa
sjonsordning i inntektssystemet, bør disse bøte
inntektene etter KS’ vurdering fortsatt gå til 
kommunene. 

(...) 
Det er spesielt at departementet overhodet 

ikke har vurdert disse økonomiske konsekven
sene av sitt forslag. I alle deler av offentlig sek

tor er man på leting etter ordninger som med
fører at den som forårsaker bruk av ressurser, 
skal dekke kostnadene helt eller delvis overfor 
den instans som blir påført ressursbruken. I dag 
har vi altså en ordning som tilfredsstiller disse 
kriterier. 

(...) 
Regelen om at bøter for overtredelse av 

skattebetalingsloven tilfaller kommunekassen, 
må etter KS’ vurdering videreføres.» 

22.5	 Departementets vurderinger og 
forslag 

I det lovutkastet som departementet nå legger 
frem, er det foreslått at reglene om forskudd på 
skatt skal videreføres i den nye skattebetalingslo
ven, og ikke flyttes til ligningsloven slik det ble fo
reslått i høringsnotatet. Det er da ikke behov for å 
fordele straffebestemmelsene mellom ligningslo
ven og skattebetalingsloven. Forslaget som nå leg
ges frem, svarer i hovedsak til de gjeldende be
stemmelser i skattebetalingsloven, med enkelte 
endringer av redaksjonell og språklig karakter. Vi
dere foreslås det enkelte materielle endringer i be
stemmelsene. Disse endringene er i hovedsak i 
samsvar med de forslagene som ble lagt frem i hø
ringsnotatet. 

Lovutkastet § 18–1 er i forhold til reglene om 
forskuddstrekk i det vesentlige en videreføring av 
skattebetalingsloven § 51, men det er foretatt en
kelte redaksjonelle endringer. I ordlyden er det 
presisert at bestemmelsen også omfatter brudd på 
plikten til å holde midler atskilt på egen skatte
trekkskonto (separeringsplikten) etter utkastet 
§ 5–12. Dette er i samsvar med gjeldende rett, se 
Rt. 1989 side 1304 og Rt. 1994 side 1051. Som fore
slått i høringsnotatet, omfatter bestemmelsen ikke 
brudd på reglene i kapittel 14 om utleggstrekk (på
leggstrekk). 

KS har i sin høringsuttalelse uttalt at det bør 
innføres en adgang for skatteoppkreverne til å ileg
ge gebyr dersom det avdekkes at de trukne beløp 
ikke blir satt inn på egen konto (separert). I og med 
at manglende separering ikke er straffbart dersom 
skattetrekket likevel blir innbetalt til rett tid, (jf. 
gjeldende skattebetalingslov § 51 nr. 3 og utkastet 
§ 18–1 annet ledd), vil man stå uten sanksjoner i de 
tilfeller hvor man avdekker brudd på separerings
plikten uten at det samtidig skjer et betalingsmislig
hold. Departementet ser enkelte fordeler med en 
slik ordning, og etter departementets vurdering 
bør dette spørsmålet utredes nærmere. Departe
mentet vil ta problemstillingen opp ved en passen



156 Ot.prp. nr. 83 2004–2005 
Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

de anledning, jf. også Sanksjonsutvalgets innstil
ling, NOU 2003:15 Fra bot til bedring. 

Lovutkastet § 18–2 første ledd viderefører skat
tebetalingsloven § 50 nr. 1 bokstav b om straff for å 
hindre eller vanskeliggjøre innkrevingen mv. ved å 
gi uriktige eller mangelfulle opplysninger. Departe
mentet foreslår å utvide bestemmelsen fra bare å 
gjelde skattekrav etter gjeldende skattebetalingslov 
til å gjelde alle krav som omfattes av den nye loven. 
Dette er isolert sett en utvidelse av anvendelsesom
rådet for bestemmelsen, fordi det utenfor skattebe
talingsloven ikke er gitt tilsvarende bestemmelser. 
De fleste lover på skatte- og avgiftsområdet har 
imidlertid generelle bestemmelser om straffansvar 
ved brudd på opplysningsplikter. 

Departementet foreslår at skattebetalingsloven 
§ 50 nr. 1 bokstav a, om unnlatt forskuddstrekk mv. 
som følge av uriktige eller ufullstendige opplysnin
ger, ikke blir videreført i den nye loven. Dette er i 
overensstemmelse med forslaget i høringsnotatet. 
Slike handlinger vil imidlertid bli rammet av utkas
tet § 18–2 annet ledd. 

Lovutkastet § 18–2 annet ledd er en generell be
stemmelse som retter seg mot andre overtredelser 
av bestemmelser gitt i eller i medhold av den nye 
skattebetalingsloven enn de som er nevnt i § 18–1 
og § 18–2 første ledd. Forslaget tilsvarer i hovedsak 
gjeldende skattebetalingslov § 52. Ordlyden i den 
gjeldende bestemmelsen rammer også betalings
mislighold av egen skatteforpliktelse. I utkastet 
§ 18–2 annet ledd tredje punktum er det presisert at 
rene betalingsmislighold ikke medfører straffan
svar. Dette er en presisering av det som er alminne
lig antatt å følge av gjeldende rett. 

Departementet foreslår i denne omgang ingen 
endring av særavgiftsloven § 2 annet ledd, men for
utsetter at bestemmelsen fortsatt ikke brukes på 

rent betalingsmislighold. En revisjon av bestem
melsen bør utstå til en fremtidig gjennomgang av 
straffebestemmelsene på særavgiftsområdet. 

Lovutkastet § 18–3 samsvarer med skattebeta
lingsloven § 53, om at overtredelser etter skattebe
talingsloven skal anses som forseelser, og at minste 
foreldelsestid er tre år. Ingen av høringsinstansene 
har hatt merknader til forslaget om å videreføre dis-
se bestemmelsene. 

Bare KS går imot forslaget om ikke å videreføre 
skattebetalingsloven § 54 om at bøter tilfaller kom
munekassen. Departementet viser til at slike inn
tekter er svært tilfeldige, og ikke utgjør store beløp. 
Departementet antar derfor at kommunenes øko
nomiske tap som følge av en slik endring vil være 
ubetydelig. Den nye skattebetalingsloven vil også 
regulere innkrevingen av en rekke skatter og avgif
ter som har lite med kommunenes virksomhet å 
gjøre. Det er ikke naturlig at bøter for overtredelser 
med tilknytning til innkreving av rene statlige krav 
skal tilfalle kommunekassen. Etter departementets 
vurdering foreligger det ingen reelle grunner for en 
særregel om at bøter skal tilfalle kommunen. Argu
mentet fra KS om å se bøtene som vederlag for 
kommunenes utførelse av fellesinnkrevingen er lite 
relevant, særlig på grunn av skattesystemets mer 
generelle fordeling av forvaltningsoppgaver, kost
nader og proveny mellom staten og kommunene. 
Motstykket til kommunenes kostnader i skattesy
stemet er en andel av provenyet, ikke noen særskilt 
godtgjørelse. 

Departementet foreslår derfor at denne bestem
melsen ikke videreføres i den nye loven. Konse
kvensen blir at straffelovens generelle bestemmel
se om at bøter tilfaller staten, jf. straffeloven § 27 
annet ledd, også vil gjelde for bøter etter den nye 
skattebetalingsloven. 
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23 Rettsgebyr ved forretning for utleggspant avholdt av

skatteoppkreverne og skattefogdkontorene


Lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr inne
holder bestemmelser om behandlingsgebyr som 
skal betales for ulike sakstyper. Nærmere regler er 
gitt i forskrift 15. februar 1983 nr. 86 etter rettsge
byrloven m.m. (rettsgebyrforskriften). 

Behandlingsgebyret beregnes med utgangs
punkt i et grunngebyr kalt rettsgebyret. Per 1. janu
ar 2005 er dette 845 kroner. Reglene om behand
lingsgebyr ved tvangsfullbyrdelse følger av rettsge
byrloven kapittel 4. Reglene får som utgangspunkt 
anvendelse uavhengig av om tvangsfullbyrdelse 
skjer gjennom ordinære eller særskilte namsmenn. 

For begjæring om tvangsfullbyrdelse skal det 
betales 2,1 ganger rettsgebyret, jf. § 14 første ledd. 
Gebyrplikten inntrer når saken er ført inn i sakslis
ten hos namsmannen, jf. § 4. Ved begjæring om ut
legg etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 skal 
det i tillegg betales 2,6 ganger rettsgebyret når ut
legg blir tatt, jf. § 14 første ledd nr. 1. Bestemmelsen 
gjelder i utgangspunktet både utleggspant og ut
leggstrekk. For utleggstrekk besluttet av kommu
nekasserer, bidragsfogd, Statens innkrevingssen
tral eller annen særskilt namsmann påløper det li
kevel ikke gebyr, jf. § 14 femte ledd første punk-
tum. 

Etter rettsgebyrloven § 1 første ledd tilfaller 
rettsgebyret staten med mindre annet er bestemt. 
Gebyr som påløper ved kommunekassererens for
retning for utleggspant, tilfaller kommunen. Dette 
følger av rettsgebyrforskriften § 4–1, gitt med hjem
mel i rettsgebyrloven § 14 femte ledd annet punk-
tum. 

Det fremgår ikke klart av loven på hvilket tids
punkt gebyrplikten inntrer når skatteoppkreverne 
og skattefogdkontorene bruker sin særnamskom
petanse og holder forretning for utleggspant. I slike 
tilfeller fremsettes det ingen begjæring i lovens for-
stand. Som særnamsmenn er skatteoppkreverne og 
skattefogdkontorene både saksøker og namsmyn
dighet på samme tid. Bestemmelsen om at gebyr
plikten inntrer når saken «er ført inn i sakslisten» 
hos namsmannen, jf. rettsgebyrloven § 4, er derfor 

mindre treffende i slike situasjoner. I forvaltnings
praksis er det imidlertid lagt til grunn at gebyrplik
ten inntrer når forretningen berammes, det vil si 
når tid og sted for forretningen fastsettes. 

Departementet foreslo i høringsnotatet kapittel 
15 å endre rettsgebyrloven § 14 første ledd slik at 
det fremgår av lovteksten når gebyrplikten inntrer. 
Forslaget var ikke ment å innebære realitetsendrin
ger i forhold til dagens praksis. Kun Statens innkre
vingssentral (SI) har merknader til den foreslåtte 
lovendringen. SI støtter forslaget, og foreslår at pre
siseringen skal gjelde for alle særnamsmenn og ik
ke bare for særnamskompetanse etter «skatteinnk
revingslovens kapittel 8». 

Justisdepartementet har i brev til Finansdeparte
mentet 14. februar 2002 reist spørsmål om det bør 
fastsettes felles regler for alle utlegg som besluttes 
av særnamsmenn. På bakgrunn av dette innspillet 
og SIs merknad i høringsrunden finner departemen
tet det ikke hensiktsmessig å foreslå en endring 
som bare omfatter særnamskompetanse etter den 
nye skattebetalingsloven. Departementet vil der
imot ved en senere anledning vurdere å ta saken 
opp med sikte på en endring som omfatter alle sær
namsmenn. En slik vurdering bør skje i nært sam
arbeid med Justisdepartementet. 

Departementet foreslo i høringsnotatet også å 
endre rettsgebyrloven § 14 femte ledd annet punk-
tum slik at det fremgår direkte av loven at behand
lingsgebyret tilfaller den enkelte kommune når 
skatteoppkreverne holder forretning for utlegg
spant. Som nevnt ovenfor reguleres dette i dag av 
rettsgebyrforskriften. 

I NOU 2004:12 Bedre skatteoppkreving, frem
mes det forslag om statliggjøring av skatteinnkre
vingen. Dersom utvalgets forslag vedtas, må be
stemmelsen i rettsgebyrloven § 14 femte ledd som 
ble foreslått endret i høringsnotatet, endres på nytt. 
Departementet finner dette lite hensiktsmessig, og 
vil derfor avvente eventuelle endringer på dette om
rådet til spørsmålet om skatteoppkrevernes status 
er ferdigbehandlet. 
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24 Sikring av krav i hastesaker 

24.1 Bakgrunn 

Et nært samarbeid mellom innkrevingsmyndighe
tene og fastsettings- og kontrollmyndighetene er 
avgjørende for en effektiv tvangsinnfordring. I 
St.prp. nr. 1 (1995–96) Om organiseringen av den 
statlige innbetalings- og innfordringsfunksjonen for 
skatter og avgifter mv. punkt 6.5 reises det spørs
mål om dette samarbeidet alltid er tilstrekkelig der
som det er nødvendig med særlig hurtig iverkset
ting av tvangstiltak. Som eksempel nevnes tilfeller 
hvor ligningskontoret eller fylkesskattekontoret 
gjennom sitt fastsettings- og kontrollarbeid får mis
tanke om at et skatte- eller avgiftskrav ikke kom-
mer til å bli betalt fordi skyldneren kan eller er i 
ferd med å overføre midler utenfor innfordringsap
paratets rekkevidde. 

I proposisjonen uttales det at det etter departe
mentets vurdering bør utredes nærmere en sær
skilt adgang for fastsettings- og kontrollmyndighe
tene til midlertidig sikring av midler og verdier i til-
feller hvor særlig hurtighet er påkrevet. Slik sikring 
kan for eksempel skje ved å «fryse» bankkonti, ute
stående fordringer mv., og vil være et midlertidig 
tiltak i påvente av formell fastsetting og innkreving. 
Midlertidig sikring vil kunne være aktuelt når det 
er fare for at skyldneren vil forlate landet for å unn
gå skatte- eller avgiftsforpliktelsen, eller når skyld
neren er i ferd med å plassere verdier utenfor skat
tekreditorenes rekkevidde. 

På denne bakgrunn vurderte departementet i 
høringsnotatet kapittel 16 hvorvidt det bør innføres 
en særskilt arresthjemmel for fastsettings- og kon
trollmyndighetene. Departementet utelukket ikke 
at det i helt ekstraordinære situasjoner kan være 
ønskelig at myndighetene aksjonerer på stedet, for 
eksempel under et bokettersyn, men var usikker på 
om en slik hjemmel vil ha større praktisk betyd
ning. Departementet pekte også på at hensynet til 
skyldnernes rettssikkerhet taler mot å gi skatte- og 
avgiftsmyndighetene slik myndighet. Det ble på 
denne bakgrunn foreslått å ikke innføre en særskilt 
arresthjemmel for fastsettings-, kontroll- og innkre
vingsmyndighetene i hastesaker. 

Kun Kommunenes Sentralforbund (KS) har hatt 
merknader til dette forslaget. KS foreslår at skatte
oppkreverne får hjemmel til selv å beslutte arrest, 
og uttaler i denne sammenheng blant annet: 

«Det er viktig å bygge på den eksisterende inn
fordringskompetansen, slik at ligningskontoret 
som fastsettingsmyndighet eller skatteoppkre
veren som kontrollør etablerer grunnlaget for 
skattekravet, og skatteoppkreveren arbeider 
med å forberede arrestbeslutningen (beregne 
maksimumsbeløp og vurdere formuesgoder og 
sikringsgrunn). Når begge organene har et for
svarlig grunnlag, bør etter KS’ vurdering skatte
oppkreveren beslutte arrest og sikre rettsvern 
uten å forelegge saken for skyldneren og tin
gretten, slik at risikoen for tapte dekningsmu
ligheter reduseres. Det er en selvsagt forutset
ning at myndighetene gjør et forsvarlig arbeid. 
Dokumentasjon på at man faktisk gjør forsvarlig 
arbeid, er at man ikke er kjent med at tingrette
ne har avslått skatte- og avgiftsmyndighetenes 
arrestbegjæringer fordi de ikke var godt nok 
fundert.» 

24.2 Departementets vurderinger 

Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 14–1 kan den som 
har et pengekrav mot en annen, begjære sikring av 
kravet ved arrest dersom det foreligger en sikrings
grunn. Begjæring om arrest settes fram for tingret
ten, og retten treffer avgjørelse om arrest ved kjen
nelse, normalt etter at partene har vært innkalt til 
muntlig forhandling. Dersom det er fare ved opp
hold, kan kjennelse som beslutter arrest treffes 
uten muntlig forhandling. Arrest skal gjennomføres 
straks, jf. § 14–9. Etter det departementet kjenner 
til har begjæringer om arrest høy prioritet hos 
namsmyndighetene, og arrestinstituttet synes å 
fungere godt i skatte- og avgiftssaker. 

Etter KS’ syn bør skatteoppkreverne kunne be
slutte arrest og sikre rettsvern uten å forelegge sa-
ken for skyldneren og tingretten. Etter departe
mentets oppfatning kan det reises prinsipielle inn
vendinger mot en slik ordning. Som påpekt i hø
ringsnotatet skal namsmyndighetenes behandling 
sikre at skyldnerens sak får en mest mulig uhildet 
behandling. Av hensyn til skyldnerens rettssikker
het vil det derfor kunne være uheldig å gi fastset
tings-, avgifts- og innkrevingsmyndighetene myn
dighet til å iverksette midlertidig sikring i hastesa
ker. Departementet kan heller ikke se at det er noe 



159 2004–2005 Ot.prp. nr. 83 
Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

stort praktisk behov for en slik særordning i tillegg å foreslå en særskilt arrestordning for verken fast-
til arrest etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 14. settings- og kontrollmyndighetene eller for innkre-
På denne bakgrunn fastholder departementet vur- vingsmyndighetene. 
deringene i høringsnotatet, og finner ikke grunn til 
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25 Økonomiske og administrative konsekvenser 

25.1 Generelt 

Forslaget til ny skattebetalingslov innebærer i all 
hovedsak en videreføring av gjeldende regler om 
betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav, og 
har derfor få administrative og økonomiske konse
kvenser. En mer harmonisert lovgivning medfører 
imidlertid enkelte materielle endringer for noen av 
skatte- og avgiftartene. De fleste av disse vil være 
så små at de ikke vil ha provenymessige virkninger 
av betydning, og kan dermed håndteres innenfor 
dagens budsjettrammer. Slike mindre endringer vil 
i begrenset grad bli omtalt nedenfor. 

Departementet legger for øvrig til grunn at en 
mer ensartet lovgivning på området vil innebære 
administrative besparelser for både innkrevings
myndighetene og skatte- og avgiftsbetalerne. 

25.2	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser for toll- og 
avgiftsetaten 

Som følge av lovutkastet vil det være nødvendig å 
gjennomgå og revidere forskriftsverket på områ
det. Departementet forutsetter imidlertid at Toll- og 
avgiftdirektoratet vil kunne gjennomføre dette ar
beidet uten tilførsel av ekstra ressurser. 

Forslagene til endringer i rentereglene vil kun-
ne medføre enkelte engangsutgifter i forbindelse 
med endringer i toll- og avgiftsetatens datasyste
mer. Endringene er imidlertid ikke vesentlige og 
vil kunne dekkes innenfor etatens budsjetter. 

I dag kan de avgiftskravene som tollregionene 
krever inn bare motregnes etter de alminnelige, 
ulovfestede motregningsreglene. Departementet 
foreslår i lovutkastet kapittel 13 at disse kravene 
skal være omfattet av den utvidede motregningsret
ten som i dag fremgår av skattebetalingsloven § 32. 
Hvilken økonomisk effekt en motregningsadgang 
overfor tilgodebeløp som skyldnerne har på kom
mune, fylkeskommune og folketrygden vil ha, er 
avhengig av hvilke samarbeidsrutiner tollregione
ne og skatteoppkreverne etablerer på området. De 
provenymessige konsekvensene er derfor vanske
lig å anslå i dag. Departementet antar at forslaget 
ikke vil ha betydelige administrative konsekvenser 

utover et samarbeid mellom toll- og avgiftsetaten 
og skatteetaten om motregning og opplæring av de 
ansatte ved tollregionene. 

Lovutkastet § 15–1 om en adgang for innkre
vingsmyndighetene, herunder tollregionene, til å 
nedsette skatte- og avgiftskrav dersom særlige for-
hold gjør det uforholdsmessig tyngende å innkreve 
kravet, er ny sammenlignet med gjeldende rett. Be
stemmelsen forutsetter at det utarbeides fullmakter 
og retningslinjer for tollregionenes kompetanse. 
Også behandlingen av slike saker vil kreve ressur
ser, men det er usikkert hvor mange søknader som 
kan forventes. De aller fleste privatpersoner skal i 
utgangspunktet betale innførselsavgiftene på inn
førselstidspunktet, slik at det ikke oppstår uteståen
de krav. For innenlands særavgift vil de fleste beta
lerne være virksomheter. Departementet legger 
derfor til grunn at toll- og avgiftsetaten kan håndte
re søknadene innenfor dagens budsjettrammer. 

Lovutkastet § 10–3 om at proklama som utste
des i dødsbo er uten innflytelse på skatte- og av
giftskrav, innebærer en utvidelse for toll og særav
gifter. Departementet antar imidlertid at forslaget 
ikke vil medføre administrative besparelser for toll
regionene, men at den økonomiske gevinsten ved 
at kravene ikke kan prekluderes, vil kunne gi noe 
provenymessig gevinst. 

Lovutkastet § 12–1 om foreldelse av forsinkel
sesrenter er ny for toll og særavgifter. Bestemmel
sen vil gi administrative besparelser for tollregione
ne siden de i dag må begjære utleggsforretning in
nen tre år for å forhindre at krav på forsinkelsesren
ter foreldes. Regelen vil også være arbeidsbespa
rende for namsmyndighetene. I tillegg vil den kun-
ne gi provenymessige konsekvenser ved at man i 
stor grad vil unngå foreldelse av rentekrav, selv om 
det neppe vil være snakk om store beløp. 

25.3	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser for skatteetaten 
og skatteoppkreverne 

Som følge av lovutkastet vil det være nødvendig å 
gjennomgå og revidere forskriftsverket på områ
det. Departementet forutsetter imidlertid at Skatte



161 2004–2005 Ot.prp. nr. 83 
Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

direktoratet vil kunne gjennomføre dette arbeidet 
uten tilførsel av ekstra ressurser. 

Utkastet til ny skattebetalingslov inneholder en
kelte endringer i saksbehandlingsreglene ved at 
forvaltningsloven gis anvendelse også ved innkre
vingen av skatt og arbeidsgiveravgift, jf. utkastet 
§ 3–1. Dette vil medføre en utvidelse av klagead
gangen i saker om ettergivelse av skatt av hensyn 
til skyldneren. Klageorgan i disse sakene vil være 
skattefogdkontorene og Skattedirektoratet. Det for
utsettes at merutgifter til dette dekkes innenfor 
gjeldende budsjettrammer. 

Forslagene til endringer i rentereglene vil kun-
ne medføre enkelte engangsutgifter i forbindelse 
med endringer i skatteetatens datasystemer. Kost
nader knyttet til endringene av rentereglene for 
merverdiavgift og arveavgift forutsettes dekket in
nenfor gjeldende budsjettrammer. 

For skattekrav og arbeidsgiveravgift vil kostna
dene avhenge av tidspunktet for ikrafttredelse av 
reglene om renter for skattekrav. Som redegjort for 
i kapittel 26 vil endringene for slike krav trolig ikke 
kunne iverksettes før 1. januar 2008. Det tas da sik
te på at innføringen av de nye rentereglene kun vil 
skje i det nye skatteregnskapet som først vil være i 
drift i løpet av 2007. Skattedirektoratet har anslått 
kostnadene til 10 mill. kroner. Eventuelle forslag til 
ekstra midler til dette arbeidet vil bli tatt med i den 
ordinære budsjettprosessen for året 2007. 

Departementet foreslår i utkastet § 14–3 at skat
teoppkrevernes adgang til å holde utleggsforretnin
ger gjøres ubetinget, det vil si at det ikke lenger 
skal være nødvendig å innhente Skattedirektora
tets samtykke for å kunne utøve slik særnamskom
petanse. Som en konsekvens av forslaget antar de
partementet at flere skatteoppkrevere vil holde ut
leggsforretninger for krav som de har innkrevings
ansvaret for. Dette vil kunne gi en verdiorientert og 
raskere tvangsinnfordring, noe som vil kunne gi 
provenymessige fordeler. For at skatteoppkreverne 
i større grad skal benytte seg av adgangen til å hol
de utleggsforretninger, vil det trolig være nødven
dig å styrke kompetansen på skatteoppkreverkon
torene, særlig hos de skatteoppkreverne som i dag 
ikke er bemyndiget etter skattebetalingsloven § 36. 
Dette vil kreve ressurser til opplæring, men vil 
imidlertid kunne gi avkastning på sikt. 

Departementet foreslår at skattebetalingsloven 
§ 34 nr. 1 om avtalt utleggstrekk i salgsvederlag ik
ke videreføres i den nye loven. Skyldnernes adgang 
til å inngå avtale med skatteoppkreverne om trekk 
etter denne bestemmelsen har så vidt departemen
tet kjenner til vært lite brukt. Skatteoppkreverne og 
skattefogdkontorene kan ta utleggspant i hele 
skyldnerens krav på vederlag etter lovutkastet 

§ 14–3, og departementet kan derfor ikke se at for
slaget vil få negative provenymessige konsekven
ser. De ressurser som tidligere er brukt på å admi
nistrere trekk i salgsvederlag kan brukes til å holde 
utleggsforretninger i de samme vederlagene. For 
skattefogdkontorene og de skatteoppkreverne som 
i dag har kompetanse til å holde utleggsforretnin
ger og bruker denne, vil forslaget derfor ikke inne
bære noen merbelastning. De skatteoppkreverne 
som hittil ikke har hatt slik kompetanse eller ikke 
bruker denne, vil måtte bruke noen ressurser på å 
sette seg inn i reglene om gjennomføring av ut
leggsforretninger. 

Departementet foreslår videre å ikke videreføre 
skattebetalingsloven § 34 nr. 2 om avtalt utlegg
strekk i transporttjenester og lignende. Dersom 
godtgjørelsen inneholder en lønnsdel, kan skatte
oppkreverne og skattefogdkontorene ta utlegg
strekk i inntil 20 prosent av godtgjørelsen etter ut
kastet § 14–4 annet ledd bokstav b. Dersom godt
gjørelsen ikke inneholder noen slik lønnsdel, kan 
de ta utleggspant i hele vederlaget etter utkastet 
§ 14–3. Forslaget antas derfor ikke å ha nevneverdi
ge økonomiske eller administrative konsekvenser. 

For skattefogdkontorene vil lovutkastet § 14–5 
tredje ledd kunne innebære en provenymessig ge
vinst ved at beløp som er trukket men ikke innbe
talt til skattefogdkontoret, ikke trekkes inn i boet 
ved en eventuell konkurs. 

Lovutkastet § 15–1 om adgang for skattemyn
dighetene til å nedsette skatte- og avgiftskrav, inne
bærer i stor utstrekning en videreføring av gjelden
de rett for de kravene skattefogdkontorene og skat
teoppkreverne innkrever, og vil derfor i utgangs
punktet ikke medføre vesentlige administrative el
ler økonomiske konsekvenser. En klageadgang 
over slike avgjørelser vil ha administrative konse
kvenser. Det vises her til omtalen av dette ovenfor i 
tilknytning til økonomiske og administrative konse
kvenser av at forvaltningsloven kommer til anven
delse. 

For krav på merverdiavgift vil likevel utkastet 
§ 15–1 første ledd være en utvidelse. Dette innebæ
rer at det må utarbeides retningslinjer for skatte
fogdkontorenes kompetanse. Departementet antar 
at dagens fullmakter for betalingsutsettelse og 
lempning av rimelighet av arbeidsgiveravgift i stor 
utstrekning vil være veiledende. Skattefogdkonto
rene har også erfaring med behandling av tilsvaren
de søknader etter skattebetalingsloven § 41. Det at 
bare fysiske personer er omfattet av § 15–1 første 
ledd, og at gjelden heller ikke kan være knyttet til 
en løpende virksomhet, vil begrense antallet saker. 
Departementet legger til grunn at forslaget vil ha 
administrative konsekvenser for skattefogdkonto
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rene, men at kontorene vil kunne håndtere søkna
dene innenfor dagens budsjettrammer. Departe
mentet antar at kompetansen vil innebære mindre 
konsekvenser for provenyet da mange av de som 
vil få innvilget betalingsutsettelse eller betalings
nedsettelse, under enhver omstendighet ikke er i 
stand til å innfri kravet i sin helhet. 

Departementet foreslår å ikke videreføre skatte
betalingsloven § 37 nr. 1 om ektefellers solidaran
svar, jf. punkt 20.3. Bestemmelsen har ikke vært 
brukt de siste årene, og departementet legger der-
for til grunn at en oppheving verken vil ha admini
strative eller økonomiske virkninger. 

25.4 Økonomiske og administrative 
konsekvenser for næringslivet 

Lovutkastet vil få enkelte administrative konse
kvenser for næringslivet. Hovedsakelig antas kon
sekvensene å være gevinster som et resultat av for
enklinger i regelverket. Forslaget antas å ikke med
føre økte kostnader for næringslivet. Det pålegges 
ingen nye oppgaveplikter eller andre plikter som ik
ke følger av dagens regelverk. Forslaget om sam
ordning av regelverket vil legge til rette for enklere 
og bedre tekniske løsninger for næringslivet i frem
tiden. 
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26 Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i

andre lover


Departementet foreslår at loven gjelder fra den tid 
Kongen bestemmer. Loven bør tre i kraft fra et års
skifte og tidligste tidspunkt for ikrafttredelse vil væ
re 1. januar 2007. Det vil være behov for departe
mentet og direktorene til å gjennomgå og revidere 
forskriftene på området med sikte på samleforskrif
ter på linje med forskriftene til ny skattelov. Depar
tementet har behov for å se an fremdriften i dette 
arbeidet før ikrafttredelsestidspunktet endelig fast
settes. 

Skattedirektoratet har meldt at arbeidet med 
nytt skatteregnskap som er planlagt innført for fullt 

i løpet av 2007, gjør det ønskelig å utsette ikrafttre
delsen av rentereglene i den nye loven til 1. januar 
2008. Det nye skatteregnskapet omfatter krav på 
skatt og arbeidsgiveravgift. Departementet har der-
for utformet overgangsbestemmelser i lovutkastet 
§ 19–2 som gjør det mulig å gi loven anvendelse 
uten at de nye reglene om renter gis anvendelse for 
disse kravene. 

Lovforslaget innebærer også behov for betyde
lig endringer i andre lover. I kapittel 28 er det inn
tatt merknader til endringsforslagene i andre lover. 
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27 Merknader til de enkelte bestemmelsene i 
lovforslaget 

Del I Generelle bestemmelser 

Kapittel 1 Innledende bestemmelser 

Til § 1–1 Lovens virkeområde 

Første ledd slår fast at loven gjelder betaling og inn
kreving av skatte- og avgiftskrav. 

Annet ledd regulerer hvilke krav som skal reg
nes som skatte- og avgiftskrav etter loven. De 
egentlige skatte- og avgiftskrav fremgår av bokstav 
a til i. 

Etter bokstav a omfatter loven skatt på formue 
og inntekt og tonnasjeskatt etter skatteloven. Inn
kreving av disse kravene skjer i dag etter den gjel
dende skattebetalingsloven, og den nye skattebeta
lingsloven vil erstatte de generelle reglene om be
taling og innkreving som er gitt der. Uttrykket for
mues- og inntektsskatt er satt i parentes for senere i 
loven å kunne brukes som kortbegrep for formues
og inntektsskatt etter skatteloven. Begrepet vil da 
også omfatte tonnasjeskatt. Det følger av bokstav a 
at også trygdeavgift etter folketrygdloven kapittel 
23 omfattes av loven. Dette viderefører den gjelden
de ordning med at trygdeavgiften betales og inn
kreves sammen med formues- og inntektsskatt. 

Loven vil også gjelde for formues- og inntekts
skatt til Svalbard. Dette gjelder både skatt fastsatt 
ved lønnstrekk og skatt fastsatt ved ligning, jf. sval
bardskatteloven §§ 3–1 og 3–2. Skatt fastsatt ved 
ligning betales og innkreves i dag etter reglene i 
skattebetalingsloven, jf. svalbardskatteloven § 5–1. 
Dette innebærer blant annet at det skal utskrives 
forskuddsskatt etter reglene i skattebetalingsloven 
kapittel III. Denne ordningen videreføres ved at det 
i forslaget til ny § 5–1 i svalbardskatteloven inntas 
en henvisning til ny skattebetalingslov kapittel 6 og 
7. De øvrige bestemmelsene i loven gjelder direkte
for formues- og inntektsskatt til Svalbard. Det skal 
ikke betales forskuddstrekk av inntekter til Sval
bard. I stedet har svalbardskatteloven egne regler 
om lønnstrekk av ytelser som normalt er gjenstand 
for forskuddstrekk, jf. svalbardskatteloven § 5–2, jf. 
§ 3–2. 

Bokstav a omfatter også inntektsskatt betalt av 
personer bosatt på Jan Mayen. Etter lov 29. novem
ber 1996 nr. 69 om skattlegging av personer på Jan 
Mayen (Jan Mayen-skatteloven) § 1 skal personer 
som oppholder seg på Jan Mayen betale skatt av 

inntekt vunnet ved arbeid etter bestemmelsene om 
lønnstrekk i svalbardskatteloven. Jan Mayen er i 
motsetning til Svalbard, ikke et eget beskatnings
område eller særskilt skattedistrikt, og plikten til å 
betale skatt følger derfor av skatteloven kapittel 2. 
Jan Mayen-skatteloven regulerer kun på hvilken 
måte skatten skal betales, og departementet legger 
derfor til grunn at det ikke er nødvendig å særskilt 
nevne i den nye skattebetalingsloven at den også 
omfatter inntektsskatt betalt av personer på Jan 
Mayen. 

Etter bokstav b omfatter loven artistskatt fastsatt 
med hjemmel i artistskatteloven. Skattebetalingslo
vens regler om betaling og innkreving gjelder i dag 
for artistskatt med mindre annet følger særskilt av 
artistskatteloven, jf. artistskatteloven § 12. Den nye 
skattebetalingsloven vil erstatte de generelle regle
ne om betaling og innkreving som er gitt der, se for 
eksempel artistskatteloven § 9 som foreslås opphe
vet. Det foreslås også enkelte endringer i artistskat
teloven §§ 10 og 12, jf. kapittel 26. 

Etter bokstav c gjelder loven for petroleumsskatt 
etter petroleumsskatteloven. Skattebetalingsloven 
gjelder i dag for innkreving av petroleumsskatt 
med mindre annet er bestemt, jf. petroleumsskatte
loven § 7 nr. 7. Departementet foreslår ingen en
dring i plasseringen av reglene om utskriving av 
forhåndsskatt og avregning av petroleumsskatt. 
Disse reglene vil fortsatt følge av petroleumsskatte
loven og forskrifter til loven, mens den nye skatte
betalingsloven vil regulere betaling og innkreving 
av petroleumsskatt. 

Loven gjelder etter bokstav d for arbeidsgiverav
gift etter folketrygdloven kapittel 23. Loven får og
så, med mindre annet er bestemt, anvendelse for 
arbeidsgiveravgiften gjennom henvisningen i folke
trygdloven § 24–4 sjette ledd. 

Etter bokstav e omfattes arveavgift etter arveav
giftsloven. Arveavgiftsloven inneholder i dag ingen 
henvisning til skattebetalingsloven, men skatte
fogdkontorene kan med hjemmel i embetsverkslo
ven § 5 tvangsinnfordre avgiften etter reglene i 
skattebetalingsloven. Den nye skattebetalingsloven 
skal etter forslaget gjelde direkte for betaling og 
innkreving av arveavgift, og erstatte de gjeldende 
regler om betaling og innkreving i arveavgiftsloven 
kapittel VII som dermed foreslås opphevet 
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Etter bokstav f skal loven også gjelde direkte for 
merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven. Merver
diavgiftsloven inneholder i dag enkelte betalings
og innkrevingsregler, og på samme måte som for 
arveavgift kan skattefogdkontorene med hjemmel i 
embetsverksloven § 5 tvangsinnfordre innenlands 
merverdiavgift etter skattebetalingslovens regler. 
Reglene om betaling og innkreving som er plassert 
i merverdiavgiftsloven kapittel IX om forfall og be
taling av avgift, erstattes av reglene i ny skattebeta
lingslov og foreslås derfor opphevet. 

Etter bokstav g til h gjelder loven også for særav
giftene. Særavgifter brukes som en fellesbetegnel
se på en rekke ulike avgifter. Hvilke avgifter dette 
er følger ikke direkte av særavgiftslovgivningen, 
men av Stortingets årlige avgiftsvedtak. Å nevne 
den enkelte særavgift særskilt i § 1–1 vil innebære 
en omfattende oppregning, og vil også medføre at 
loven må endres når det vedtas nye særavgifter el
ler eksisterende særavgifter bortfaller. Departe
mentet anser det derfor ikke som hensiktsmessig 
med en detaljert oppregning av de enkelte avgift
stypene, men foreslår at loven viser til de lovene 
som nærmere regulerer slike avgifter. 

Felles for særavgiftslovgivningen er at den inne
holder relativt få regler om betaling og innkreving. 
Særavgiftsloven inneholder eksempelvis bare 8 lov
paragrafer, mens det øvrige regelverket er gitt i for
skrift. Ved ikrafttredelse av ny skattebetalingslov 
vil en rekke regler i forskriftsverket kunne opphe
ves. 

Etter bokstav i omfatter loven også toll. Grunn
laget for toll fremkommer av tolltariffen og dens 
innledende bestemmelser, og hvor mye toll man 
skal betale står i selve tariffen. Tolloven regulerer 
inn- og utførselsprosedyrer, tollforvaltningen og ad
gangen til å etterberegne toll og ilegge tilleggstoll. I 
tillegg inneholder loven også straffebestemmelser. 
Det kan reises spørsmål om bokstav j bør henvise 
til tolloven, eller om en henvisning til tolltariffen 
med innledende bestemmelser er tilstrekkelig. De
partementet har valgt å vise til både tolltariffen og 
tolloven. Det er i dag enkelte betalings- og innkre
vingsbestemmelser i tolloven og tilhørende for
skrifter. Departementet foreslår at disse oppheves 
og erstattes med reglene i den nye skattebetalings
loven. Det kan også reises spørsmål om et krav på 
toll kan anses som et avgiftskrav, jf. innledningen til 
§ 1–1. Departementet antar imidlertid at det ikke er 
noe i veien for at loven definerer toll som et avgifts
krav. 

Tredje ledd bokstav a til d gjelder krav som opp
står i tilknytning til de skatte- og avgiftskrav som 
følger av annet ledd eller har nær sammenheng 
med slike krav uten at de kan kalles skatte- og av
giftskrav i egentlig forstand. For slike krav er det 

bestemt at reglene om skatte- og avgiftskrav gjel
der tilsvarende så langt de passer med mindre an-
net er særskilt bestemt. Dette innebærer at også 
slike krav kan tvangsinnfordres etter reglene i ka
pittel 14 og nedsettes etter reglene i kapittel 15. En
kelte steder i loven er det gitt særlige regler for sli
ke krav, for eksempel i §§ 2–6, 10–51 og 12–1 femte 
ledd. 

Det følger av bokstav a at loven skal gjelde for 
renter som omhandlet i kapittel 11 i loven. Loven 
gjelder også for omkostninger og gebyrer fastsatt i 
medhold av ligningsloven og lover som nevnt i an-
net ledd bokstavene a til i. Eksempel på en slik om
kostning er tollageravgift. Toll- og avgiftsetaten er i 
tolloven gitt adgang til å kreve dekket omkostnin
ger ved at varer blir liggende på tollvesenets lagre. 
Slike krav vil typisk oppstå når tollvesenet henter 
inn en vare som er disponert over i strid med tollov
givningen og det av den grunn har oppstått et toll
og avgiftskrav. Slike omkostninger bør behandles 
likt med og innkreves sammen med toll- og avgifts
kravene. Andre eksempler på omkostninger som 
bestemmelsen vil omfatte er godtgjørelse for toll
forretninger som holdes utenfor åpnings- og ekspe
disjonstiden eller utenfor tollstedet etter tolloven 
§ 7, utgifter til særskilt tollvakt etter tolloven § 18, 
godtgjørelse til staten etter tollovforskriften punkt 
5.5.5 og avskiltingsgebyr etter ny skattebetalings-
lov § 14–11 femte ledd. I tillegg vil saksomkostnin
ger i forbindelse med rettslig skjønn etter arveav
giftsloven § 42, forsinkelsesavgift etter ligningslo
ven § 10–1 og gebyr etter ligningsloven § 10–8 om
fattes. 

Etter bokstav b skal loven også gjelde for til
leggsskatt, tilleggsavgift og tilleggstoll fastsatt i 
medhold av ligningsloven eller lover som nevnt i 
annet ledd bokstav a til i. Eksempler på slike krav 
er tilleggsskatt etter ligningsloven kapittel 10 og til
leggsavgift etter arveavgiftsloven § 44, merverdiav
giftsloven § 73, særavgiftsloven §§ 3 og 4 og motor
kjøretøy- og båtavgiftsloven § 3 samt tilleggstoll et
ter tolloven § 69 og forhøyet særavgift etter motor
kjøretøy- og båtavgiftsloven § 4. 

Videre følger det av bokstav c at loven på samme 
måte gjelder for tvangsmulkt etter § 5–16, arveav
giftsloven § 43 og ligningsloven § 10–6. Etter bok
stav d gjelder loven for ansvarsbeløp etter lignings
loven § 10–7. For krav som nevnt i ligningsloven 
§§ 10–6 og 10–7 viderefører bestemmelsen skatte
betalingsloven § 28 annet ledd. 

Til § 1–2 Andre offentlige krav 

Bestemmelsen viderefører ordningen etter embets
verksloven § 5 som gir skattefogdkontorene myn
dighet til etter departementets beslutning å innkre
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ve krav som er tvangsgrunnlag etter reglene i skat
tebetalingsloven. Bestemmelsen vil også omfatte 
de krav som tollregionene innkrever for andre stat
lige organer. Forskningsavgift, kontrollavgift og 
næringsmiddelavgift fastsettes ved innførsel av va
rer samtidig med toll, særavgifter og merverdiav
gift. Gode grunner taler for at de samme reglene 
som gjelder for toll, særavgifter og merverdiavgift, 
bør gjelde for tollregionenes innfordring av disse 
avgiftene. Dette vil både forenkle og effektivisere 
innkrevingen. 

Til § 1–3 Tilbakesøkingskrav 

Enkelte ganger viser det seg i ettertid at et gjen
nomført betalingsoppgjør er uriktig. Dette kan skyl
des at det er betalt for mye, eller at betaleren ikke 
skyldte det beløpet som ble betalt. I slike tilfeller 
oppstår spørsmålet om oppgjøret skal korrigeres. 
Utgangspunktet er at det skal skje en tilbakebeta
ling. Unntak kan likevel tenkes der det på oppgjør
stidspunktet foreligger en misforståelse (villfarel
se) på begge sider, slik at ingen av partene i første 
omgang er klar over at det er gjort en feil. Den ulov
festede læren om rett til å kreve tilbakebetaling når 
betaling er skjedd på grunn av en villfarelse om be
talingspliktens eksistens eller omfang, kalles læren 
om condictio indebiti. Om tilbakebetaling kan kre
ves eller ikke, må avgjøres ut fra en helhetsvurde
ring av sakens konkrete omstendigheter. At den 
ene eller annen part skjønte eller burde ha skjønt at 
det forelå en feil, vil være et moment i vedkommen
de parts disfavør. 

Etter første punktum skal krav på slike tidligere 
utbetalte beløp anses som skatte- og avgiftskrav. 
Dette innebærer blant annet at det etter lovutkastet 
kapittel 13 er utvidet motregningsadgang for dem, 
og at de er tvangsgrunnlag for utlegg slik at innkre
vingsmyndighetene kan tvangsinnfordre kravene 
ved utleggspant eller utleggstrekk, jf. lovutkastet 
kapittel 14. Innkrevingsmyndighetene kan videre 
innkreve beløpene uavhengig av skyldnerens onde 
eller gode tro. 

Regelen vil eksempelvis komme til anvendelse 
ved skatteavregningen. For skattytere som betaler 
forskudd på skatt, blir det foretatt et avregnings
oppgjør etter at ligningen er ferdig. De skattytere 
som har betalt for mye i forskudd, får tilbakebetalt 
det overskytende beløpet, jf. lovutkastet § 7–1 (3). 
Blir den utlignede skatten senere endret som følge 
av ny ligning etter ligningsloven kapittel 9, skal det 
foretas en ny avregning. Blir den utlignede skatten 
som følge av den nye avregningen forhøyet, kan det 

innebære at en skattyter som fikk tilgodebeløp, helt 
eller delvis må tilbakebetale dette til det offentlige. 

Et annet eksempel er der en merverdiavgifts
pliktig får utbetalt et overskytende beløp etter mer
verdiavgiftsloven § 24, og en senere korrigering av 
terminen viser at beløpet skulle vært lavere eller at 
den merverdiavgiftspliktige ikke skulle fått utbetalt 
noe. 

Uten bestemmelsen i utkastet § 1–3 ville det 
vært uklart i hvilken utstrekning slike tilbakesø
kingsbeløp i sin helhet kan innfordres på samme 
måte som skatter og med samme fortrinnsrett, eller 
om det foreligger et vanlig sivilrettslig pengekrav. 
Dette vil blant annet ha betydning for om læren om 
condictio indebiti kommer til anvendelse og om be
løpet må inndrives gjennom søksmål og dom. 

Bestemmelsen er en kan-regel. Ved vurderin
gen av om beløpet skal kreves tilbake må innkre
vingsmyndighetene utøve et skjønn, der de blant 
annet tar hensyn til om det vil være åpenbart urime
lig å gjøre tilbakesøkingskravet gjeldende. 

Det er bare der det oppstår et tilbakebetalings
krav for det offentlige ved en forhøyelse eller ved 
en retting av et tidligere oppgjør at regelen i § 1–3 
kommer til anvendelse. Regelen vil ikke omfatte de 
tilfellene der det har skjedd en ren feilutbetaling, 
for eksempel ved utbetaling av et tilgodebeløp to 
ganger eller til feil skyldner. I disse tilfellene vil læ
ren om condictio indebiti være avgjørende for om 
beløpet kan kreves tilbake. 

Bestemmelsen er i sin helhet en videreføring av 
gjeldende rett for formues- og inntektsskatt, trygde
avgift og arbeidsgiveravgift, petroleumsskatt, artist
skatt og svalbardskatt fastsatt ved ligning, jf. skatte
betalingsloven § 31 nr. 4 første og annet punktum 
og henvisningsbestemmelsene i folketrygdloven 
§ 24–4 sjette ledd, petroleumsskatteloven § 7 nr. 7, 
artistskatteloven § 12 og Svalbardskatteloven § 5–1 
første ledd. For merverdiavgift følger det av mer
verdiavgiftsloven § 59 første ledd annet punktum at 
overskytende beløp etter § 24 tredje ledd annet 
punktum og refundert beløp etter § 26 a er tvangs
grunnlag for utlegg. Bestemmelsen regulerer imid
lertid ikke de tilfellene der det som en følge av en 
forhøyelse av utgående avgift oppstår et krav på til
bakebetaling av et tidligere utbetalt beløp. 

Bestemmelsen innebærer en endring sammen
lignet med gjeldende rett for svalbardskatt fastsatt 
ved lønnstrekk, arveavgift, særavgifter og toll som i 
dag følger de alminnelige pengekravsrettslige reg
lene. Departementet anser det mest hensiktsmes
sig med en generell regel som gjelder for alle krav 
som omfattes av den nye skattebetalingsloven. 
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Kapittel 2 Innkrevingsmyndighetene 

Til § 2–1 Skatteoppkreverne for kommunene – 
formues- og inntektsskatt, trygdeavgift og 
arbeidsgiveravgift 

Første ledd viderefører skattebetalingsloven § 48 nr. 
1 første punktum som bestemmer at den myndig
het og de plikter som er lagt til skatteoppkreverne i 
skattebetalingsloven, utøves av den kommunale 
skatteoppkreveren. Det samme følger av lov 21. juli 
1894 nr. 5 om delvis Omordning af det civile Em
betsværk (embedsverksloven) § 5 første ledd annet 
punktum som bestemmer at «[i]nndrivingen av 
inntekt- og formuesskatt foretas av den kommunale 
skatteoppkrever i vedkommende distrikt». Denne be
stemmelsen antas å ikke ha selvstendig betydning 
ved siden av skattebetalingsloven, og foreslås opp
hevet. 

Også skatteoppkrevernes innkreving av trygde
avgift og arbeidsgiveravgift reguleres av første 
ledd. Skatteoppkrevernes ansvar for innkreving av 
trygdeavgift og arbeidsgiveravgift følger av folke
trygdloven § 24–4 sjette ledd som fastsetter at be
stemmelsene i skattebetalingsloven skal gjelde til
svarende for betaling og innkreving av avgifter til 
folketrygden, med mindre annet er bestemt. At 
trygdeavgift til folketrygden skal betales og kreves 
inn sammen med skatt følger også av forskrift 16. 
desember 1997 nr. 1395 om samordning av bestem
melser om forskuddsutskriving og innkreving mv 
av trygdeavgift og skatt. 

Det er skatteoppkreveren for den kommunen 
hvor arbeidsgiveren hører hjemme eller har sitt ho
vedkontor som innkrever forskuddstrekket, og 
som dermed også er riktig betalingsmottaker, jf. 
annet ledd første punktum. Dette viderefører skatte
betalingsloven § 12 nr. 1 første punktum. Annet 
ledd første punktum omfatter også arbeidsgiverav
gift og viderefører folketrygdloven § 24–3 fjerde 
ledd. Her bestemmes at avgiften skal innbetales til 
skatteoppkreveren i den kommunen der arbeidsgi
veren er bosatt eller har sitt hovedkontor, med 
mindre departementet har bestemt noe annet. An-
net punktum viderefører skattebetalingsloven § 12 
nr. 1 annet punktum. 

Tredje ledd viderefører skattebetalingsloven 
§ 29 nr. 1 som bestemmer at forskuddsskatt, rest
skatt, skatt fra etterskuddspliktige skattytere og ut
lignet skatt skal betales til skatteoppkreveren for 
den kommunen skatten er skrevet ut for. 

I fjerde ledd er det presisert at første til tredje 
ledd ikke gjelder for de skattekravene som er sær
skilt omhandlet i § 2–3. 

Femte ledd gir departementet myndighet til å gi 
regler i forskrift om innkreving og betaling av for

skuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra utenlandske 
arbeidsgivere og selskap. Bestemmelsen tilsvarer 
skattebetalingsloven § 12 nr. 1 fjerde ledd. 

Til § 2–2 Skattefogdkontorene for fylkene – 
merverdiavgift og arveavgift 

Første ledd bestemmer at merverdiavgift skal inn
kreves av skattefogdkontoret. Dette viderefører 
den gjeldende ordning som følger av § 3 annet ledd 
i forskrift 19. desember 1969 nr. 15 (forskrift nr. 17) 
om avgiftsforvaltning og avgiftskontrollen og om 
klagenemndas organisasjon og saksbehandling, jf. 
§ 5 første ledd første punktum og tredje ledd i lov 
21. juli 1894 nr. 5 om delvis Omordning af det civile
Embetsværk (embedsverksloven). Registrering 
skal skje ved melding til fylkesskattekontoret, og 
avgiften skal betales til skattefogdkontoret for det 
fylket hvor den avgiftspliktige er registrert, jf. § 6 i 
forskrift nr. 17. 

Annet ledd bestemmer at arveavgift skal innkre
ves av skattefogdkontoret. Avgiften skal som ut
gangspunkt betales til skattefogdkontoret for det 
fylket hvor kravet er fastsatt eller skulle vært fast
satt. Etter arveavgiftsloven § 31 skal avgiftsmyndig
hetene (skattefogdkontorene), når avgiften er fore
løpig eller endelig fastsatt, underrette den avgifts
pliktige om hvem avgiften skal betales til. 

Til § 2–3 Skatteoppkrever for formues- og 
inntektsskatt fastsatt ved sentral ligning, 
artistskatt, petroleumsskatt og svalbardskatt 

I første ledd bestemmes det at formues- og inntekts
skatt fastsatt ved sentral ligning etter ligningsloven 
§ 2–4 nr. 1 bokstav a skal innkreves av og betales til 
Rogaland skattefutkontor. Bestemmelsen viderefø
rer skattebetalingsloven § 48 nr. 1 annet punktum 
som gir departementet myndighet til å bestemme 
hvem som har innkrevingsansvaret for slike krav. 
Departementet har besluttet at dette ansvaret skal 
tilligge Rogaland skattefutkontor. 

Annet ledd viderefører ordningen med at Roga
land skattefutkontor innkrever artistskatten, jf. for
skrift 17. desember 1997 nr. 1400 til utfylling og 
gjennomføring av reglene i lov om skatt på honora
rer til utenlandske artister mv. § 4–2. I dette ligger 
også at avgiften skal betales til Rogaland skattefut
kontor. 

Tredje ledd viderefører § 8 nr. 1 første punktum i 
forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, be
taling og avregning av terminskatt mv., og slår fast 
at innkrevingsmyndighet for terminskatt og utlig
net skatt etter petroleumsskatteloven, renter og 
rentetillegg er Oslo og Akershus skattefogdkontor. 
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Forskriften er fastsatt med hjemmel i blant annet 
petroleumsskatteloven § 7 nr. 5 og 6 og § 8. Det føl
ger også av forskriften at slike krav skal betales til 
Oslo og Akershus skattefogdkontor. 

Fjerde ledd slår fast at Troms skattefogdkontor 
er skatteoppkrever for skatt til Svalbard, jf. sval
bardskatteloven § 5–3 og forskrift 12. desember 
1997 nr. 1296 om ligningsmyndigheter og skatte
oppkrever for Svalbard og om overgangsregler § 2. 
Betalingsmottaker for skatt fastsatt ved ligning og 
lønnstrekk er dermed Troms skattefogdkontor. Be
stemmelsen viderefører gjeldende ordning. 

Til § 2–4 Tollregionene – toll og særavgifter samt 
merverdiavgift som oppstår ved innførsel 

Første ledd første punktum slår fast at toll samt sæ
ravgifter og merverdiavgift som oppstår ved innfør
sel innkreves av tollregionene. Betaling av slike 
krav skjer til det tollsted i tollregionen hvor fortoll
ing etter tolloven skal foretas, jf. annet punktum. 
Dette gjelder likevel ikke krav som er belastet toll
kreditten, som skal betales til den tollregionen som 
har innvilget tollkreditten, jf. tredje punktum. 

Annet ledd viderefører bestemmelsene i særav
giftsforskriften § 6–2 for særavgifter som ikke opp
står på innførselstidspunktet. Bestemmelsen vil og
så omfatte engangsavgift for avgiftspliktige som er 
registrert i henhold til § 7–1 i forskrift 19. mars 
2001 nr. 268 om engangsavgiften, og viderefører 
bestemmelsen i forskriften § 7–5. 

Tredje ledd om at engangsavgift fra avgiftsplikti
ge som ikke er registrert skal innkreves av og be-
tales til tollregionene, viderefører § 1–4 i forskrift 
19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgiften.

Til § 2–5 Tollregion Oslo og Akershus og tollregion 
Midt-Norge – årsavgift, vektårsavgift og 
omregistreringsavgift 

Første ledd lovfester gjeldende ordning med at års
avgiften og omregistreringsavgiften betales til og 
innkreves av tollregion Oslo og Akershus. 

Annet ledd lovfester gjeldende ordning med at 
vektårsavgiften betales til og innkreves av tollre
gion Midt-Norge. 

Til § 2–6 Andre skatte- og avgiftskrav 

Første ledd har regler om hvem som innkrever krav 
som nevnt i § 1–1 tredje ledd bokstav a og b, og 
hvor slike krav skal betales. Dette er krav som har 
tilknytning til de krav som følger av §§ 2–1 til 2–5, 
det vil si krav på renter etter kapittel 11, omkostnin
ger, gebyrer, tilleggsskatt, tilleggsavgift og tilleggs

toll. Slike krav skal innkreves av og betales til den 
innkrevingsmyndighet som innkrever de skatte- og 
avgiftskrav som slike krav er knyttet til. I dette lig
ger for eksempel at tilleggsskatt ilagt i medhold av 
ligningsloven skal innkreves av det organet som 
innkrever skattekravet. 

Annet ledd regulerer riktig betalingsmottaker 
når innkreving av kravet er overført til Statens inn
krevingssentral. Etter ordlyden skal betalingen 
skje til Statens innkrevingssentral fra det tidspunkt 
den skatte- eller avgiftspliktige har fått melding om 
at kravet er overført Statens innkrevingssentral til 
innkreving. Dette vil skje enten ved melding fra det 
organet som har fastsatt eller innkrever kravet, el
ler ved betalingsvarsel fra Statens innkrevingssen
tral. 

Tredje ledd gir departementet myndighet til å gi 
regler i forskrift om hvem som skal innkreve krav 
som nevnt i loven § 1–1 tredje ledd bokstav c og d, 
det vil si tvangsmulkt og ansvarsbeløp etter lig
ningsloven § 10–7. Slike krav oppstår på selvsten
dig grunnlag og omfattes dermed ikke av bestem
melsen i første ledd. Bestemmelsen gir også depar
tementet myndighet til å gi regler til utfylling og 
gjennomføring av reglene i kapittel 2. 

Til § 2–7 Overføring av myndighet til Statens 
innkrevingssentral 

Det kan være hensiktsmessig at Statens innkre
vingssentral innkrever enkelte statlige skatte- og 
avgiftskrav som etter loven skal innkreves av skat
tefogdkontorene og tollregionene. Det følger der-
for av første punktum at departementet i forskrift 
kan bestemme at Statens innkrevingssentral skal 
innkreve nærmere bestemte krav, og at deler av lo
ven skal gjelde tilsvarende for innkrevingssentra
lens virksomhet. Utover de konkrete oppgaver som 
overføres, vil ansvaret for innkrevingen fortsatt til
ligge det organ som følger av §§ 2–2 til 2–6. 

I slike tilfeller kan det bestemmes at Statens 
innkrevingssentral kan innkreve kravene ved å stif
te utleggspant. For det første må panteretten kunne 
gis rettsvern ved registrering i et register eller ved 
underretning til tredjeperson, jf. panteloven kapittel 
5. Det stilles dessuten krav om at utleggsforretnin-
gen kan holdes på innkrevingssentralens kontor et
ter tvangsfullbyrdelsesloven § 7–9 første ledd. Det
te gjelder utleggsforretninger der det tas utlegg i 
andre formuesgoder enn løsøre som ikke er realre
gistrert og verdipapirer (i praksis fast eiendom og 
enkle pengekrav som for eksempel bankinnskudd). 
Bestemmelsen er utformet i samsvar med innkre
vingssentralens øvrige hjemler for å stifte utleggs
pant. 
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Det følger av første punktum at departementet 
ikke kan overføre innkrevingen av skatte- og av
giftskrav som innkreves av de kommunale skatte
oppkreverne. 

Til § 2–8 Departementets instruksjons- og 
delegasjonsmyndighet 

Siden skatteoppkreverne er kommunalt ansatte, er 
det nødvendig med en særlig lovhjemmel for at de
partementet skal kunne instruere dem. Denne in
struksjonsadgangen følger i dag av skattebetalings
loven § 56 nr. 1 annet punktum, og departementet 
foreslår å videreføre den i første ledd første punktum. 
Faglig sett er skatteoppkreverne underordet de 
statlige skattemyndighetene ved utøvelsen av sitt 
arbeid etter skattebetalingsloven. Departementet 
kan delegere sin instruksjonsmyndighet til sine un
derordnede organer, mest praktisk Skattedirekto
ratet og skattefogdkontorene. 

Etter første ledd annet punktum kan departe
mentet også gi instruks for skatteoppkrevernes 
økonomiforvaltning. Siden skatteoppkreverne fører 
skatteregnskapet, er det nødvendig med en in
struksjonsrett også på dette området. I dag er de
partementet gitt myndighet til å gi forskrifter om 
dette i skattebetalingsloven § 56 nr. 1 fjerde punk-
tum. Departementet anser det tilstrekkelig med en 
instruksjonsrett. Departementet finner det også 
hensiktsmessig å endre begrepsbruken, slik at in
struksjonsretten omfatter økonomiforvaltningen 
knyttet til skatteinnkrevingen generelt. Økonomi
reglementet for staten bør i utgangspunktet gjelde 
tilsvarende for skatteoppkrevernes innkreving med 
mindre særlig grunner tilsier noe annet. 

Departementet finner det også ryddig å presise
re at departementet og Skattedirektoratet kan dele
gere sin myndighet til skatteoppkreverne, jf. første 
ledd tredje punktum. Instruksjonsmyndigheten 
overfor tollregionene og skattefogdkontorene føl
ger av at disse er statlige organer underlagt depar
tementet. 

Skattebetalingsloven § 56 nr. 1 annet punktum 
gir departementet instruksjonsmyndighet overfor 
ligningssjefen. Ligningskontorene er i dag statlige, 
og det er derfor unødvendig å fastsette særlig in
struksjonsmyndighet overfor disse i den nye loven. 
Departementet foreslår derfor å ikke videreføre 
denne delen av bestemmelsen i ny skattebetalings
lov. 

Annet ledd viderefører skattebetalingsloven § 56 
nr. 1 fjerde punktum, som gir hjemmel til å gi for
skrifter om nødvendig utbygging av skatteoppkre
verkontorene, og om teknisk og arbeidsmessig 
samordning av skatteoppkreverkontorets, lignings

kontorets og folkeregisterets oppgaver. Departe
mentet anser det imidlertid tilstrekkelig med en in
struksjonsadgang. 

Kapittel 3 Saksbehandling 

Til § 3–1 Forholdet til forvaltningsloven og 
tvangsfullbyrdelsesloven 

Første ledd fastsetter at forvaltningslovens saksbe
handlingsregler gjelder med de særlige bestem
melser som er gitt i loven. Dette innebærer en en
dring i forhold til gjeldende rett, da det følger av 
skattebetalingsloven § 58 at forvaltningsloven ikke 
gjelder for behandlingen av saker etter skattebeta
lingsloven. 

Annet ledd viser til §§ 13–5, 14–2, 14–5 og 14–10 
hvor forholdet til tvangsfullbyrdelsesloven er nær
mere regulert. Det følger av § 13–5 at motregning 
kan påklages etter tvangsfullbyrdelsesloven § 5–16 
om klage. Paragraf 14–2 slår fast at tvangsfullbyr
delsesloven, med enkelte unntak, gjelder tilsvaren
de så langt den passer ved innkrevingsmyndighete
nes gjennomføring av utleggsforretninger. I § 14–5 
annet ledd er det for trekkpliktige som ikke har 
skattetrekkskonto, og ved utleggstrekk pålagt av 
skattefogdkontorene henvist til reglene om forfall 
og betaling i tvangsfullbyrdelsesloven 7–22 første 
ledd. I § 14–10 om tvangssalg av varer etter tolloven 
følger det av første ledd at salg av varer skal skje 
gjennom namsmyndighetene etter reglene om 
tvangssalg i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 8 så 
langt de passer. 

I tredje ledd henvises det til de særlige reglene 
om saksbehandling som gjelder for forskuddsut
skrivingen. Paragraf 4–3 bestemmer at forvalt
ningsloven ikke gjelder for utskriving av forskudd
strekk og forskuddsskatt. Derimot gjelder lignings
lovens saksbehandlingsregler tilsvarende så langt 
de passer. 

Til § 3–2 Taushetsplikt 

Bestemmelsen regulerer innkrevingsmyndighete
nes taushetsplikt. Er kravet fastsatt med hjemmel i 
en lov hvor det er gitt regler om taushetsplikt for 
fastsettingsorganet, er innkrevingsmyndighetene 
underlagt den samme taushetsplikten ved innkre
ving av kravet. Dette innebærer eksempelvis at 
skatteoppkreveren er underlagt taushetspliktsbe
stemmelsen i ligningsloven § 3–13, mens skatte
fogdkontorenes taushetsplikt ved innkreving av 
merverdiavgift vil følge av merverdiavgiftsloven 
§ 8. For toll- og avgiftsmyndighetenes innkreving 
av toll følger taushetsplikten av tolloven § 7. 
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Annet ledd viderefører bestemmelsen i skatte
betalingsloven § 47 nr. 3 om unntatt offentlighet for 
skatterestanselister, men slik at bestemmelsen i ut
gangspunktet skal gjelde for alle krav etter loven. I 
praksis vil bestemmelsen likevel ikke ha betydning 
på de områdene hvor taushetsplikten følger av lig
ningsloven, merverdiavgiftsloven og tolloven, da 
denne typen opplysninger omfattes av taushetsplik
ten etter disse lovene. 

Til § 3–3 Unntak fra reglene om begrunnelse, 
klageadgang mv. 

Første ledd gir enkelte særregler for behandlingen 
av saker om betalingsnedsettelse og betalingsutset
telse av hensyn til det offentlige som kreditor 
(lempning av innfordringshensyn). For å unngå at 
muligheten for fremtidig dekning svekkes, kan be
grunnelsen for et avslag på søknad om lempning av 
innfordringshensyn begrenses til bare å omfatte 
opplysninger om de regler og faktiske forhold som 
vedtaket bygger på. Bestemmelsen slår også fast at 
vedtak om lempning av innfordringshensyn ikke 
kan påklages til overordnet myndighet. 

Annet ledd slår fast at forvaltningslovens be
stemmelser om forhåndsvarsling og begrunnelse i 
§§ 16, 24 og 25 ikke gjelder for vedtak som innkre
vingsmyndighetene treffer under avregningen, jf. 
lovutkastet kapittel 7. 

Tredje ledd slår fast at forvaltningslovens saks
behandlingsregler for enkeltvedtak ikke gjelder for 
vedtak om ansvar for forskuddstrekk etter § 16–20. 
Dette er en videreføring av gjeldende rett, jf. skatte
betalingsloven § 58. 

Fjerde ledd slår fast at forvaltningsloven § 42 om 
utsatt iverksetting av vedtak ikke gjelder for vedtak 
som treffes under avregningen og for vedtak om 
årsavgift. Forvaltningsloven § 42 om utsatt iverkset
ting vil derimot gjelde for merverdiavgift, arveav
gift, toll og øvrige særavgifter. 

Del II Forskudd på skatt og avregning 

Kapittel 4 Forskudd på skatt 

Til § 4–1 Definisjoner 

Bestemmelsen definerer de sentrale begrepene 
upersonlig skattyter, personlig skattyter og ar
beidsgiver. 

Første ledd bokstav a definerer upersonlig skatt
yter som norsk og utenlandsk selskap og innret
ning som er selvstendig skattesubjekt, konkurs- og 
administrasjonsbo for slikt subjekt samt staten, fyl
keskommunene og kommunene. Bestemmelsen er 
utformet slik at de subjekter som faller inn under 

oppregningen i skattebetalingsloven § 2, omfattes 
av begrepet upersonlig skattyter. 

Bokstav b første punktum definerer personlig 
skattyter som enhver skattyter som ikke faller inn 
under bokstav a. Bestemmelsen tilsvarer skattebe
talingsloven § 1. Også konkurs- og administrasjons
bo vedrørende slike skattytere faller inn under be
grepet personlig skattyter. 

Dødsbo regnes i dag som forskuddspliktig 
skattyter, jf. skattebetalingsloven § 1, jf. § 2. Det 
fremstår imidlertid som lite naturlig å karakterisere 
dødsbo som personlig skattyter, selv om forskudd 
på skatt og trygdeavgift for slikt bo utskrives og be
regnes etter de regler som gjelder for personlige 
skattytere. I nr. 1 bokstav b annet punktum er det 
derfor presisert at dødsbo likestilles med personlig 
skattyter ved anvendelse av bestemmelsene i kapit
lene 4 til 6. 

Bokstav c definerer begrepet arbeidsgiver som 
den som selv eller ved fullmektig utbetaler lønn el
ler annen godtgjørelse eller ytelse som det skal fo
retas forskuddstrekk i. Bestemmelsen tilsvarer 
skattebetalingsloven § 3 første ledd bokstav b. 

Annet ledd om oppdragsgivers og oppdragsta
kers ansvar og plikter etter loven, viderefører skat
tebetalingsloven § 3 annet ledd. 

Tredje ledd om at departementet i forskrift kan 
gi nærmere regler til paragrafen, svarer til skatte
betalingsloven § 3 annet ledd femte punktum. 

Til § 4–2 Utgangspunkter for forskuddsutskrivingen 

Bestemmelsen gir en oversikt over hvilke regler 
som kommer til anvendelse ved utskriving av for
skuddstrekk og forskuddsskatt for personlige og 
upersonlige skattytere. 

Første ledd er en generell bestemmelse som slår 
fast at forskudd på skatt og trygdeavgift som skal 
betales før ligning finner sted, skal utskrives og be
regnes etter bestemmelsene i Del II i loven. Hvilke 
krav som skal betales før ligning finner sted – her-
under forfallstidspunktene for disse – følger av ka
pittel 10 om forfall. 

Medlemsavgift til folketrygden fastsettes og be-
tales under ett med forskudd på skatt etter reglene 
i skattebetalingsloven, jf. folketrygdloven § 24–4 
sjette ledd og forskrift til skattebetalingsloven 16. 
desember 1997 nr. 1395 om samordning av bestem
melser om forskuddsutskriving og innkreving mv. 
av trygdeavgift og skatt. Medlemsavgiften er ved 
dette likestilt med skatt hva angår både utskriving, 
trekk, innkreving, avregning og fordeling etter 
skattebetalingsloven. Det tilsiktes ingen endringer 
i dette. 

Annet ledd angir hvilke bestemmelser som 
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kommer til anvendelse ved utskriving og bereg
ning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for per
sonlige skattytere (forskuddspliktige). 

Tredje ledd angir hvilke bestemmelser som 
kommer til anvendelse ved utskriving av for
skuddsskatt for upersonlige skattytere (etter
skuddspliktige). 

Fjerde ledd gjelder utskriving og beregning av 
naturressursskatt etter skatteloven kapittel 18. Slik 
skatt står i en særstilling i forhold til annen skatt til 
stat og kommune. Den skal utskrives og beregnes 
etter reglene i kapittel 6 om utskriving av for
skuddsskatt for upersonlige skattytere, uavhengig 
av om skattyter ellers er forskudds- eller etter
skuddspliktig, jf. Finansdepartementets forskrift til 
skatteloven § 18–2-9. Departementet har funnet det 
hensiktsmessig at dette også fremgår av loven. 

Til § 4–3 Særlige saksbehandlingsregler for 
forskuddsutskrivingen 

Bestemmelsen slår fast at forvaltningsloven ikke 
gjelder for utskrivingen av forskuddtrekk og for
skuddsskatt. Derimot gjelder ligningslovens saks
behandlingsregler så langt de passer. Det er rede
gjort nærmere om begrunnelsen for denne bestem
melsen i punkt 9.5.1. 

Til § 4–4 Opplysningsplikt 

Bestemmelsen pålegger skattytere og arbeidsgi
vere å sende de meldinger og å gi de opplysninger 
som er nødvendig for at ligningskontoret skal få 
fastsatt og regulert forskuddstrekk og forskudds
skatt i samsvar med bestemmelsene i loven Del II. 

Første og annet ledd viderefører regelen i skatte
betalingsloven § 46 nr. 1 første punktum om skatt
yteres og arbeidsgiveres opplysningsplikt overfor 
ligningsmyndighetene. Etter gjeldende rett omfat
tes kun forskuddspliktige skattytere, men det er 
også behov for opplysninger fra upersonlige skatt
ytere. Departementet ser ingen grunn til å ha for
skjellige regler for de to skattytergruppene, og re
gelen er derfor utvidet til også å omfatte upersonli
ge skattytere. Når det gjelder opplysningsplikten 
for offentlige tjenestemenn er den ikke foreslått vi
dereført. Bestemmelsen antas å ikke ha praktisk 
betydning i dag. 

Tredje ledd om at skattyter som ikke oppfyller 
sin opplysningsplikt, ikke har krav på å få endret 
ligningskontorets avgjørelse vedrørende forskudd
strekk og forskuddsskatt, viderefører regelen i 
skattebetalingsloven § 46 annet ledd. Bestemmel
sen gjelder også for upersonlige skattytere. Dette 
innebærer en endring i forhold til gjeldende rett. 

Til § 4–5 Stedet for forskuddsutskriving 

Bestemmelsen inneholder regler om hvilket lig
ningskontor som har ansvaret for forskuddsutskri
vingen. 

Første ledd første punktum om at forskudd på 
skatt for personlige skattytere skal utskrives av lig
ningskontoret for den kommunen som skattyteren 
skal skatte til etter reglene i skatteloven § 3–1, sva
rer til skattebetalingsloven § 8 nr. 1 og § 18 nr. 1. 
Annet punktum om at forskudd skal utskrives i bo
stedskommunen også for skattytere som etter reg
lene om stedbunden beskatning er skattepliktige i 
flere kommuner, er en presisering av første punk-
tum og svarer til Stortingets skattevedtak § 6–1 
første ledd annet punktum. 

Annet ledd første punktum slår fast at forskudd 
på skatt for upersonlige skattytere utskrives av lig
ningskontoret for den kommunen hvor skatteplik
tig formue og inntekt skal fastsettes, jf. skatteloven 
§ 3–2. Skattebetalingsloven regulerer ikke hvilket 
ligningskontor som har ansvaret for utskriving av 
forhåndsskatt. I praksis skjer dette av ligningskon
toret for selskapets kontorkommune pr. 31.12. i 
inntekståret. Bestemmelsen tar således sikte på å 
kodifisere gjeldende praksis. Annet punktum om at 
forskudd på skatt av formue og inntekt som nevnt i 
skatteloven § 3–3 (stedbunden beskatning) skal 
medtas ved utskrivingen i kontorkommunen, er og
så en kodifisering av gjeldende praksis. 

Tredje ledd om at forskudd på skatt for skattyte
re som skal svare naturressursskatt til en annen 
kommune enn kontorkommunen, skrives ut sær
skilt av ligningskontoret for vedkommende kom
mune, kodifiserer gjeldende praksis. 

Fjerde ledd om at ligningskontoret for den kom
munen som er angitt i skatteloven § 3–4 skriver ut 
forskudd på skatt for personlige skattytere som ik
ke er bosatt i riket, svarer til skattebetalingsloven 
§ 8 nr. 1 og § 18 nr. 1. Skattebetalingsloven har in-
gen tilsvarende bestemmelse om utskriving av for
skuddsskatt (forhåndsskatt) for upersonlige skatt
ytere som ikke er hjemmehørende i riket. I praksis 
foretas utskrivingen av ligningskontoret for den 
kommunen som skattyter skal skatte til. Bestem
melsen kodifiserer denne praksisen. 

Femte ledd om at Oslo likningskontor utskriver 
forskudd på skatt for personlige skattytere som ik
ke er bosatt i riket, men som mottar lønn fra den 
norske stat, jf. skatteloven § 2–3 første ledd bokstav 
g, viderefører regelen i Stortingets skattevedtak 
§ 6–1 fjerde ledd, jf. 1–4 tredje ledd. 

Sjette ledd om at Skattedirektoratet kan utøve de 
funksjoner som tilligger ligningskontoret, eller be
stemme at utskrivingen skal skje ved et annet lig
ningskontor enn det som følger av de øvrige be
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stemmelsene i paragrafen, svarer til skattebeta
lingsloven § 8 nr. 4 og § 18 nr. 4. Bestemmelsen 
hjemler blant annet den årlige sentrale hovedut
skrivingen av forskuddsskatt og forskuddstrekk. 

Til § 4–6 Særregler om forskuddstrekk og 
forskuddsskatt 

Bestemmelsen gir departementet adgang til å be
stemme at forskuddstrekk og forskuddsskatt skal 
skje etter andre satser eller med andre beløp enn 
det som er fastsatt ved forskuddsutskrivingen. Be
stemmelsen gir også departementet anledning til å 
gi særregler om differensiering av forskuddstrekk 
og forskuddsskatt i løpet av året. Slike tiltak vil væ
re særlig aktuelle når skattesatser, fradrag, folke
trygdavgifter mv. endres i forhold til det som ble 
lagt til grunn ved forskuddsutskrivingen. 

Første ledd viderefører skattebetalingsloven 
§ 56 nr. 4 som gir departementet adgang til å foreta 
en generell forhøyelse av den forskuddsutskriving 
som ligningskontoret for den enkelte kommune 
har foretatt, når det gjelder utskriving av forskudd
strekk. Det kan være et tilsvarende behov for gene
rell forhøyelse av utskrevet forskuddsskatt, og re
gelen utvides derfor til også å omfatte forskudds
skatt. 

Skattebetalingsloven § 7 nr. 4 og § 20 nr. 1 an-
net ledd gir Stortinget adgang til å gi regler om dif
ferensiering av forskuddstrekk og forskuddsskatt i 
løpet av inntektsåret, det vil si bestemme at bereg
ningen skal skje etter ulike satser eller beløp for uli
ke deler av året. Stortinget har delegert sin myndig
het til departementet, som igjen har delegert myn
digheten til Skattedirektoratet. Bestemmelsen vide
reføres, men slik at kompetansen til å gi regler om 
differensiering legges direkte til departementet, jf. 
annet ledd. Forenklingshensyn og hensynet til et 
smidigere regelverk taler for en slik løsning. 

Til § 4–7 Fullmakt under krig o.l. 

Paragrafen viderefører skattebetalingsloven § 56 
nr. 5, og gir Kongen fullmakt til å beslutte at lovens 
bestemmelser og gjeldende vedtak om forskudds
skatt kan fravikes under krig m.m. på nærmere an
gitte vilkår. 

Kapittel 5 Forskuddstrekk 

Til § 5–1 Skattekort 

Bestemmelsen inneholder hovedreglene om utskri
ving av skattekort. 

Første ledd første punktum slår fast at lignings
kontoret, før inntektsårets begynnelse, skal skrive 

ut skattekort som angir forskuddstrekkets størrel
se og hvordan forskuddstrekk skal gjennomføres, 
for alle skattytere som må forutsettes å få trekkplik
tig inntekt av betydning. Bestemmelsen svarer til 
skattebetalingsloven § 8 nr. 1 annet ledd første 
punktum. Etter annet punktum kan ligningskonto
ret når som helst i løpet av inntektsåret utstede nytt 
skattekort når det er gjort feil ved utskrivingen, el
ler når andre særlige grunner gjør det urimelig å ik
ke skrive ut nytt skattekort. Bestemmelsen svarer 
til skattebetalingsloven § 8 nr. 2. 

Annet ledd bestemmer at ligningskontoret kan 
kreve at skattekort som kontoret har skrevet ut, 
skal leveres tilbake. Bestemmelsen er flyttet fra for
skrift 14. september 1956 nr. 9866 om gjennomfø
ring av forskuddstrekk (forskuddstrekkreglene) 
§ 4 nr. 4. 

Tredje ledd bestemmer at trekktabeller og skje
ma for skattekort fastsettes av Skattedirektoratet. 
Etter skattebetalingsloven § 7 nr. 1 annet punktum 
er myndighet til å utarbeide trekktabeller lagt til de
partementet. Departementet har delegert sin myn
dighet til Skattedirektoratet. Departementet har 
funnet det hensiktsmessig å legge myndigheten di
rekte til Skattedirektoratet i loven. Direktoratets 
kompetanse til å fastsette skjema for skattekort er 
flyttet fra forskuddstrekkreglene § 2. 

Til § 5–2 Fastsetting av forskuddstrekkets størrelse 

Bestemmelsen gir regler for hvordan ligningskon
toret skal fastsette størrelsen på forskuddstrekket. 

Første ledd bestemmer at forskuddstrekket fast
settes slik at de beløp som trekkes i løpet av inn
tektsåret, sammen med eventuell forskuddsskatt, 
så vidt mulig kommer til å svare til det beløp som 
skatten og trygdeavgiften ventes å ville utgjøre et
ter de satser og regler som gjelder for vedkommen
de år. Bestemmelsen viderefører skattebetalingslo
ven § 7 nr. 2 første punktum, med noen språklige 
endringer. 

Annet ledd viderefører bestemmelsen i skatte
betalingsloven § 7 nr. 2 annet punktum om at lig
ningskontoret, i stedet for å skrive ut både for
skuddstrekk og forskuddsskatt, kan fastsette trek
ket slik at forskuddstrekket alene dekker forventet 
utlignet skatt og trygdeavgift. 

Tredje ledd bestemmer at det ved fastsettelse av 
forskuddstrekkets størrelse og avgjørelser som 
treffes på forskuddsstadiet, ikke skal tas hensyn til 
et beløp som svarer til 12 prosent av minstefradra
get etter skatteloven §§ 6–30 til 6–32. Bestemmel
sen viderefører regelen i skattebetalingsloven § 7 
nr. 2 tredje punktum. Bestemmelsen tar sikte på å 
unngå for mange små restskatter. 
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Til § 5–3 Fritak for forskuddstrekk og 
tilbakebetaling av innbetalt forskuddstrekk 

Bestemmelsen gir regler om når ligningskontoret 
kan frita for fremtidig trekk og tilbakebetale innbe
talt trekk. Bestemmelsen svarer til skattebetalings
loven § 8 nr. 1 annet ledd annet punktum og nr. 3. 

Til § 5–4 Plikt til å foreta forskuddstrekk 

Bestemmelsen slår fast hvem som har plikt til å fo
reta forskuddstrekk. 

Første ledd svarer til skattebetalingsloven § 4. 
Det er ved denne bestemmelsen arbeidsgiver på
legges en selvstendig og ubetinget plikt til å foreta 
forskuddstrekk, og det er denne bestemmelsen 
som blant annet er grunnlaget for arbeidsgivers 
økonomiske og strafferettslige ansvar. Departe
mentet har funnet grunn til å presisere at opplys
ningene i skattekortet må suppleres med bestem
melser om forskuddstrekket gitt i eller i medhold 
av loven. 

Annet ledd pålegger aksjeselskap, allmennaksje
selskap samt likestilt selskap og sammenslutning 
som utbetaler skattepliktig utbytte til utenlandsk 
aksjonær, å foreta forskuddstrekk. Tilsvarende 
plikt påligger innlåner som etter avtale om verdipa
pirlån utbetaler utbyttekompensasjon til kontrakts
part hjemmehørende i utlandet. Bestemmelsen sva
rer til skattebetalingsloven § 5A. 

Tredje ledd pålegger forsikringsselskap å foreta 
forskuddstrekk til dekning av forsikringstakers inn
tektsskatt av skattepliktig årsavkastning av spare
delen av en livsforsikring. Selskapets trekkplikt er 
betinget av at forsikringstaker som er personlig 
skattyter, ber om det. Forsikringsselskapets trekk
plikt er regulert i Finansdepartementets forskrift til 
skatteloven § 5–20-9. Etter forskriften § 5–20-12 er 
det dessuten unntak fra trekkplikt i nærmere angit
te tilfeller. Departementet har funnet det riktig at 
plikten til å foreta forskuddstrekk også fremgår av 
loven. 

Til § 5–5 Forskuddstrekkets størrelse 

Første ledd gir regler om hvordan forskuddstrekket 
skal gjennomføres når skattyter ikke legger fram 
skattekort, og arbeidsgiver heller ikke på annen 
måte har fått de opplysninger som fremgår av skat
tekortet. Bestemmelsen svarer til skattebetalingslo
ven § 11 nr. 1. Det er foretatt visse justeringer som 
ikke er ment å innebære realitetsendringer. Dette 
gjelder særlig tredje punktum som uttrykkelig nev
ner de ytelsene som er underlagt trekk med 30 pro-
sent. I skattebetalingsloven fremgår trekkprosen
ten av § 11 nr. 1 siste punktum som viser til § 5 nr. 1 
bokstav e hvor ytelsene er regnet opp. 

Annet ledd om at arbeidsgiver plikter å foreta 
forskuddstrekk med høyere beløp enn det som føl
ger av skattekortet eller første ledd, når den skatte
pliktige reiser krav om det i god tid før trekket skal 
foretas, svarer til skattebetalingsloven § 11 nr. 2. 

Tredje ledd bestemmer at forskuddstrekk i ut
bytte til utenlandsk aksjonær og i utbyttekompen
sasjon til utenlandsk kontraktsmotpart etter avtale 
om verdipapirlån skal beregnes til det beløp skat-
ten vil utgjøre etter Stortingets vedtak om skatt for 
det angjeldende år. Bestemmelsen svarer til skatte
betalingsloven § 7 nr. 5. 

Fjerde ledd bestemmer at avkastning av spare
delen av livsforsikring skal beregnes etter satsen 
for kapitalinntekt. Forskuddstrekkets størrelse re
guleres ikke i skattebetalingsloven, kun i Finansde
partementets forskrift til skatteloven § 5–20-10. De
partementet har funnet det hensiktsmessig at trek
kets størrelse også fremgår av den nye skattebeta
lingsloven. 

Femte ledd gir departementet hjemmel til å gi 
særregler om forskuddstrekk etter tabell i en del av 
den trekkpliktige inntekten og med en bestemt pro-
sent i den øvrige inntekten. Bestemmelsen svarer 
til skattebetalingsloven § 7 nr. 3 første punktum. 

Sjette ledd regulerer hvordan forskuddstrekk 
skal foretas når det er skrevet ut skattekort i flere 
kommuner eller av Sentralskattekontoret for uten
landssaker. Bestemmelsen svarer til skattebeta
lingsloven § 11 nr. 3. 

Syvende ledd om fritak for trekkplikten for ar
beidsgiver som godtgjør at det betales skattetrekk 
eller tilsvarende i utlandet av den enkelte skattyters 
inntekt, svarer til skattebetalingsloven § 38 A annet 
ledd. 

Til § 5–6 Ytelser som det skal foretas 
forskuddstrekk i 

Bestemmelsen regulerer hvilke ytelser det skal fo
retas forskuddstrekk i. Bestemmelsen er ment å vi
dereføre gjeldende rett, men angir de ytelser det 
skal foretas trekk i, på en annen måte enn det skat
tebetalingsloven gjør. 

Første ledd bokstav a bestemmer at det skal fore
tas forskuddstrekk i ytelser som omfattes av skatte
loven § 5–10 (fordel vunnet ved arbeid). Bestem
melsen erstatter skattebetalingsloven § 5 nr. 1 bok
stav a, b, c og deler av bokstav e. 

Etter skatteloven § 5–10 bokstav a er feriepen
ger skattepliktig inntekt. Feriepenger er imidlertid 
i de fleste tilfeller fritatt for forskuddstrekk, jf. skat
tebetalingsloven § 10 nr. 2. Dette videreføres i lov
utkastet ved en regel om fritak for forskuddstrekk i 
feriepenger i § 5–7 bokstav a. 

Etter skatteloven § 5–11 er en utgiftsgodtgjørel
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se kun skattepliktig så langt den gir overskudd et
ter dekning av kostnader i forbindelse med arbeid, 
eller dekker private kostnader. Utgiftsgodtgjørel
ser er imidlertid trekkpliktige i sin helhet. Det er 
derfor henvist til annet ledd hvor dette fremgår. 

Bokstav b fastsetter at det skal foretas forskudd
strekk i pensjon, livrente, understøttelse og andre 
ytelser som omfattes av skatteloven §§ 5–40 til 5– 
42. Bestemmelsen erstatter de deler av skattebeta-
lingsloven § 5 nr. 1 bokstav e som ikke dekkes av 
bokstav a. 

Visse føderåd og underholdsbidrag er skatte
pliktig etter skatteloven § 5–40 nr. 2 og § 5–42 bok
stav a, men fritatt for forskuddtrekk etter skattebe
talingsloven § 5 nr. 1 bokstav e. Fritak for forskudd
strekk videreføres i § 5–7 første ledd bokstav c. 

Etter bokstav c første punktum skal det foretas 
forskuddstrekk i lott eller part som utbetales til ak
tiv deltaker i fiske- og fangstvirksomhet og som er 
vederlag for arbeid eller bruken av redskap som 
deltakeren holder. Bestemmelsen svarer til skatte
betalingsloven § 5 nr. 1 bokstav d. Bestemmelsen 
er nødvendig fordi slike ytelser kan være virksom
hetsinntekt. I annet punktum er det presisert at det 
også skal foretas forskuddstrekk i skattepliktige 
trygdeytelser som utbetales til erstatning for lott el
ler part som nevnt. Bestemmelsen viderefører skat
tebetalingsloven § 5 bokstav e. 

Bokstav d og e om forskuddstrekk i utbytte til 
utenlandsk aksjonær etter skatteloven § 10–13, og i 
utbyttekompensasjon til utenlandsk kontraktspart 
etter skatteloven § 10–11 tredje ledd, svarer til skat
tebetalingsloven § 5A. 

Bokstav f bestemmer at det skal foretas for
skuddstrekk i avkastningen av sparedelen av en 
livsforsikring. Se nærmere om dette i merknadene 
til § 5–4 tredje ledd og § 5–5 fjerde ledd. 

Annet ledd slår fast at utgiftsgodtgjørelser er 
trekkpliktige i sin helhet selv om det ikke forelig
ger skatteplikt. Se likevel § 5–8 tredje ledd som gir 
departementet hjemmel til i forskrift å gi regler om 
reduksjon i beregningsgrunnlaget for forskudd
strekk i slike ytelser. 

Tredje ledd om at departementet kan gi forskrif
ter som begrenser trekkplikten etter første og and
re ledd og bestemme at det skal foretas trekk i and
re ytelser enn nevnt i første ledd, svarer til skatte
betalingsloven § 5 nr. 2. 

Til § 5–7 Ytelser som det ikke skal foretas 
forskuddstrekk i 

Bestemmelsen regner opp enkelte ytelser som det 
ikke skal foretas forskuddstrekk i, og gir departe
mentet hjemmel til å unnta andre ytelser enn de 
nevnte fra trekkplikt. 

Første ledd bokstav a om at det ikke skal gjen
nomføres forskuddstrekk i lovbestemt feriegodt
gjørelse og vanlig lønn i ferien og om trekkfritak før 
jul, svarer til skattebetalingsloven § 10 nr. 2 første 
til tredje punktum. 

Bokstav b om at livrente, pensjon og vartepen
ger for desember måned skal være fritatt for for
skuddstrekk, viderefører bestemmelsen i forskrift 
14. september 1956 nr. 9866 om gjennomføring av
forskuddstrekk § 17 nr. 8. 

Bokstav c om at det ikke skal gjennomføres for
skuddstrekk i føderåd og underholdsbidrag, svarer 
til skattebetalingsloven § 5 nr. 1 bokstav e som unn
tar disse ytelsene fra trekkplikt. 

Annet ledd gir departementet hjemmel til å gi 
nærmere regler om gjennomføringen av trekkfrita
ket i første ledd, herunder bestemme at det skal 
gjøres andre fritak fra trekkplikten enn det som føl
ger av første ledd. Bestemmelsen viderefører skat
tebetalingsloven § 10 nr. 2 fjerde punktum. 

Til § 5–8 Nærmere om beregningsgrunnlaget for 
forskuddstrekk 

Bestemmelsen inneholder hovedreglene om verd
settelse av de ytelser som inngår i trekkgrunnlaget. 

Første ledd slår fast at kontantytelser medreg
nes i trekkgrunnlaget med sitt bruttobeløp. Be
stemmelsen svarer til skattebetalingsloven § 6 nr. 
1. 

Annet ledd bestemmer at naturalytelser skal 
medregnes i den utstrekning og med det beløp som 
fremgår av departementets forskrifter. Bestemmel
sen svarer til skattebetalingsloven § 6 nr. 2. I for
skrift 21. juni 1993 nr. 546 om forskuddstrekk i na
turalytelser og om verdsettelse av naturalytelser 
ved forskuddstrekket er det gitt nærmere regler 
om verdsettelsen av slike ytelser. 

Tredje ledd gir departementet hjemmel til å be
stemme at utgiftsgodtgjørelser er trekkpliktige 
med det beløp som fremkommer etter at godtgjø
relsen er redusert med fradragsbeløp etter fastsatte 
satser. Bestemmelsen viderefører skattebetalings
loven § 6 nr. 3. 

Fjerde ledd om at departementet kan fastsette 
forskrifter om beregningen av den lott eller part 
som etter § 5–6 første ledd bokstav c skal legges til 
grunn for forskuddstrekket, viderefører bestem
melsen i skattebetalingsloven § 7 nr. 3 fjerde punk-
tum. 

Til § 5–9 Fradrag i beregningsgrunnlaget for 
forskuddstrekk 

Bestemmelsen regulerer hvilke fradrag arbeidsgi
ver skal gjøre i beregningsgrunnlaget før forskudd
strekk gjennomføres. 
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Første ledd bokstav a til d erstatter forskrift 14. 
september 1956 nr. 9866 om gjennomføring av for
skuddstrekk § 9 bokstav a til d. 

Forskriftshjemmelen i annet ledd svarer til skat
tebetalingsloven § 7 nr. 3 femte punktum. 

Til § 5–10 Gjennomføring av forskuddstrekk 

Bestemmelsen regulerer hvordan forskuddstrek
ket skal gjennomføres når trekkbeløpet er fastsatt 
etter bestemmelsene ovenfor. 

Første ledd svarer til skattebetalingsloven § 10 
nr. 1 første ledd. Nærmere regler om gjennomfø
ring av forskuddstrekk for forsikringsselskap som 
er trekkpliktig etter § 5–4 tredje ledd, er gitt i Fi
nansdepartementets forskrift til skatteloven § 5– 
20-9 flg. 

Annet ledd svarer til skattebetalingsloven § 10 
nr. 1 annet ledd. 

Tredje ledd svarer til skattebetalingsloven § 10 
nr. 1 tredje ledd. I skattebetalingsloven § 10 nr. 1 
tredje ledd annet punktum er det bestemt at ar
beidsgiveren skal melde fra til ligningssjefen for 
den skattepliktiges skattekommune dersom den 
skattepliktige har mottatt naturalytelser, og det ik
ke er dekning for det samlede trekk i de kontante 
ytelser. Formålet med underretningen er å gi lig
ningskontoret anledning til å skrive ut nytt skatte
kort med et høyere forskuddstrekk for resten av 
året, eventuelt forskuddsskatt. Etter departemen
tets syn kommer ikke dette tilstrekkelig klart frem i 
dagens bestemmelse. Det er derfor presisert at un
derretning som nevnt skal skje til ligningskontoret 
for den kommunen hvor skattekortet er utskrevet. 
Det er ikke tilsiktet å gjøre realitetsendringer i for-
hold til gjeldende rett. 

Til § 5–11 Oppgave over forskuddstrekk 

Bestemmelsen gir regler om plikten til å levere ter
minoppgave over foretatt forskuddstrekk for ar
beidsgivere og andre som har plikt til å foreta for
skuddstrekk etter § 5–4. 

Første ledd om at arbeidsgiver og andre som har 
trekkplikt etter § 5–4, hver 15. januar, 15. mars, 15. 
mai, 15. juli, 15. september og 15. november skal 
sende terminoppgave som viser forskuddstrekket i 
de to foregående måneder, viderefører bestemmel
sen i forskrift 22. desember 1998 nr. 1263 om ar
beidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skatte
trekk mv. § 7 nr. 1. Utover at oppgavefristene er 
endret, er bestemmelsen ikke ment å innebære rea
litetsendringer. Endring av oppgavefristene er nær
mere omtalt i punkt 14.4.4 og i merknad til § 10–10. 

Annet ledd bestemmer at terminoppgaven skal 

vise fordelingen av forskuddstrekket til den enkelte 
kommune, og at Skattedirektoratet kan kreve at 
slik spesifikasjon skal gis på et tidligere tidspunkt 
enn forfallstidspunktet for trekkbeløpet. Bestem
melsen svarer til skattebetalingsloven § 12 nr. 1 an-
net ledd. 

Tredje ledd om at arbeidsgiver mv. som benytter 
maskinelle lønnsrutiner skal levere spesifikasjone
ne på et maskinlesbart medium, er ment å svare til 
skattebetalingsloven § 12 nr. 1 tredje ledd. 

Fjerde ledd første punktum viderefører skattebe
talingsloven § 12 nr. 2 første punktum. Særregler 
om plikten til å levere terminoppgave er gitt i for
skrift om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør 
for skattetrekk mv., jf. ovenfor. I annet punktum er 
det presisert at departementet kan fastsette særreg
ler om skjerpet oppgjør for arbeidsgiver som har 
vist vesentlig forsømmelse av sine plikter etter 
skattebetalingsloven. Skjerpet oppgjør innebærer 
at skatteoppkreveren krever at arbeidsgiver skal 
sende terminoppgave og gi oppgjør oftere enn nor-
malt. Bestemmelsen viderefører skattebetalingslo
ven § 12 nr. 2 annet punktum. Det er gjort visse jus
teringer som ikke er ment å innebære realitetsend
ringer. 

Femte ledd om at departementet kan gi bestem
melser som fraviker reglene i paragrafen, viderefø
rer skattebetalingsloven § 12 nr. 1 fjerde ledd. 

Til § 5–12 Skattetrekkskonto 

Bestemmelsen som pålegger den som foretar for
skuddstrekk etter § 5–4 å sette det trukne beløpet 
inn på en særskilt bankkonto – skattetrekkskonto – 
viderefører skattebetalingsloven § 11 nr. 4. 

Til § 5–13 Kontroll av arbeidsgivere 

Bestemmelsen gir regler om skatteoppkreverens 
kontroll av arbeidsgivere, det som tradisjonelt kal
les arbeidsgiverkontrollen. Bestemmelsen tar sikte 
på å videreføre skattebetalingsloven § 47 nr. 1. Be
stemmelsens saklige virkeområde er begrenset til 
kontroll med gjennomføring av forskuddstrekk og 
utleggstrekk. 

I skattebetalingsloven er fremleggelsesplikten 
under bokettersyn begrenset til skattekort, trekk
pålegg og andre dokumenter som har betydning 
for kontrollen. Ved gjennomføring av en arbeidsgi
verkontroll (bokettersyn) er de nevnte dokumente
ne av relativt liten betydning. I lovutkastet er derfor 
fremleggelsesplikten utvidet til også å omfatte 
regnskapsmateriale av betydning for kontrollen, da 
dette i større grad omfatter hva som fremlegges i 
praksis. 
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Til § 5–14 Kontrollopplysninger fra tredjemann 

Bestemmelsen gir regler om skatteoppkreverens 
adgang til å innhente kontrollopplysninger om en 
navngitt arbeidstaker eller andre navngitte perso
ner fra tredjemann, uten hinder av dennes taushets
plikt. Skatteoppkreveren skal kunne bruke opplys
ningene når han eller hun kontrollerer om arbeids
giverne i kommunen gir oppgaver og opplysninger 
i samsvar med denne loven og tilhørende forskrif
ter. Bestemmelsen svarer til skattebetalingsloven 
§ 47a. 

Til § 5–15 Klage over pålegg 

Bestemmelsen gir regler om klagerett for den som 
har fått pålegg om å gi opplysninger etter § 5–14, 
og svarer til skattebetalingsloven § 47b. 

Til § 5–16 Tvangsmulkt 

Bestemmelsen gir Skattedirektoratet og skattefog
den adgang til å pålegge den som ikke etterkom
mer opplysningsplikten etter § 5–14, å oppfylle sin 
plikt under en daglig løpende tvangsmulkt. Det gis 
også regler om hvem et slikt pålegg skal rettes til 
og om klage over pålegg. Bestemmelsen viderefø
rer skattebetalingsloven § 47c. 

Kapittel 6 Forskuddsskatt – personlige og 
upersonlige skattytere 

Kapittel 6 gir regler om forskuddsskatt for person
lige og upersonlige skattytere, og erstatter reglene 
i skattebetalingsloven kapittel III om forskudds
skatt for forskuddspliktige og kapittel V om for
håndsskatt for etterskuddspliktige. Som det frem
går foran i punkt 6.1.3 har departementet funnet 
grunn til å endre betegnelsen forhåndsskatt til for
skuddsskatt. Det er i tillegg foretatt enkelte språk
lige endringer. Bortsett fra en utvidelse av fylkes
skattekontorets myndighet i § 6–6 annet ledd, er 
det ikke tilsiktet materielle endringer i forhold til 
gjeldende rett. 

Til § 6–1 Forskuddsskatt – personlige skattytere 

Første ledd slår fast at personlige skattytere skal be-
tale forskuddsskatt av formue og inntekt som det 
ikke blir foretatt forskuddstrekk i. Bestemmelsen 
viderefører skattebetalingsloven § 13 nr. 1. 

Annet ledd om at forskuddsskatt skal betales fra 
det tidspunkt formuen erverves eller inntekten be
gynner å løpe, svarer til skattebetalingsloven § 13 
nr. 2. 

Til § 6–2 Forskuddsskatt – upersonlige skattytere 

Bestemmelsen slår fast at upersonlige skattytere 
skal betale skatten i løpet av året etter inntektsåret, 
og viderefører skattebetalingsloven § 27 nr. 1. 

Til § 6–3 Fastsetting av forskuddsskatt for 
personlige skattytere 

Første ledd om at forskuddsskatten skal fastsettes 
til det beløp skatten må ventes å ville utgjøre etter 
de skattesatser og regler som gjelder for vedkom
mende år, svarer til skattebetalingsloven § 14 nr. 1 
tredje punktum. 

Annet ledd første punktum om at forskuddsskatt 
utskrives på grunnlag av formuen og inntekten ved 
siste ligning, svarer til skattebetalingsloven § 14 nr. 
1 første punktum. Annet og tredje punktum om fra-
drag for beløp som må ventes dekket gjennom for
skuddstrekket, viderefører skattebetalingsloven 
§ 14 nr. 1 fjerde og femte punktum. 

Tredje ledd om anmodning fra skattyter om å få 
fastsatt forskuddsskatten etter et høyere grunnlag 
enn det som følger av reglene ellers i paragrafen, 
svarer til bestemmelsen i skattebetalingsloven § 16 
nr. 2. 

Fjerde ledd om at ligningskontoret til enhver tid 
kan forhøye eller sette ned utskrevet forskudds
skatt når det er begått feil ved den opprinnelige ut
skrivingen, viderefører skattebetalingsloven § 18 
nr. 2 første punktum. 

Femte ledd bestemmer at utskrevet forskudds
skatt kan endres når det er overveiende sannsynlig 
at den skattepliktige med den opprinnelig fastsatte 
forskuddsskatt vil få en restskatt eller tilgodebeløp 
ved avregningen for vedkommende år som tilsva
rer minst en femtedel av det utskrevne forskudds
beløp. Bestemmelsen svarer til skattebetalingslo
ven § 18 nr. 2 annet punktum. 

Sjette ledd gir regler om når ligningskontoret 
kan frita skattyter for plikten til å innbetale gjenstå
ende terminer av forskuddsskatt, eller beslutte å til
bakebetale forskuddsskatt. Bestemmelsen svarer 
til skattebetalingsloven § 18 nr. 3. 

Til § 6–4 Fastsetting av forskuddsskatt ved skjønn 
for personlige skattytere 

Bestemmelsen gir regler om når forskuddsskatten 
i alminnelighet skal eller kan fastsettes ved skjønn. 
Bestemmelsen svarer til skattebetalingsloven § 16 
nr. 1 og § 17 nr. 1 og 2. 
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Til § 6–5 Fastsetting av forskuddsskatt for 
upersonlige skattytere 

Første ledd viderefører prinsippet i skattebetalings
loven § 27 nr. 2 første og annet ledd om at uperson
lige skattytere – før ligning finner sted – skal betale 
en forskuddsskatt som settes til to tredjedeler av ut
lignet skatt ved siste ligning. 

Annet ledd om at det ikke skrives ut forskudds
skatt når den utlignede skatt for vedkommende 
inntekstsår ventes å bli mindre enn 2 000 kroner, 
svarer til skattebetalingsloven § 27 nr. 2 tredje ledd. 

Tredje ledd om at ligningskontoret etter krav fra 
skattyteren kan forhøye eller sette ned utskrevet 
forskuddsskatt når det er begått feil ved den opp
rinnelige utskrivingen, svarer til skattebetalingslo
ven § 27 nr. 3 første ledd. 

Fjerde ledd bestemmer at utskrevet forskudds
skatt kan frafalles eller reduseres når det er over
veiende sannsynlig at det ikke vil bli utlignet skatt 
for vedkommende inntektsår, eller den utskrevne 
forskuddsskatt vil overstige to tredjedeler av den 
utlignede skatten med mer enn 20 prosent eller 
2 000 kroner. Bestemmelsen svarer til skattebeta
lingsloven § 27 nr. 3 annet ledd. 

Femte ledd viderefører skattebetalingsloven 
§ 27 nr. 12 annet ledd. 

Til § 6–6 Nærmere om beregningsgrunnlaget for 
forskuddsskatt 

Første ledd om at departementet kan treffe vedtak 
om at beregningsgrunnlaget for forskuddsskatten 
skal forhøyes eller reduseres med en prosentsats 
som fastsettes for det enkelte år, svarer til skattebe
talingsloven § 14 nr. 1 annet punktum (personlige 
skattytere) og § 27 nr. 2 annet ledd (upersonlige 
skattytere). 

Annet ledd bestemmer at fylkesskattekontoret 
kan beslutte at beregningsgrunnlaget for for
skuddsskatten skal forhøyes eller reduseres med et 
prosentvis tillegg eller fradrag for bestemte grup
per skattepliktige. Bestemmelsen viderefører skat
tebetalingsloven § 15 som gjelder personlige skatt
ytere. Departementet har funnet at bestemmelsen 
også bør omfatte upersonlige skattytere. Dette in
nebærer en endring i forhold til gjeldende rett. 

Til § 6–7 Tidspunktet for utskriving av 
forskuddsskatt 

Bestemmelsen fastsetter tidspunktet for utskriving 
av forskuddsskatt for henholdsvis personlige og 
upersonlige skattytere. 

Første ledd første punktum – som gjelder person
lige skattytere – svarer til skattebetalingsloven § 14 

nr. 1 første punktum. Annet punktum svarer til skat
tebetalingsloven § 14 nr. 2. 

Annet ledd bestemmer at forskuddsskatt for 
upersonlige skattytere skal utskrives før utgangen 
av inntektsåret. Det finnes ingen tilsvarende be
stemmelse i skattebetalingsloven. Bestemmelsen 
tar sikte på å kodifisere gjeldende praksis for ut
skriving av forhåndsskatt. 

Kapittel 7 Avregning 

Til § 7–1 Gjennomføring av avregningen 

Første ledd bestemmer at forskuddstrekk, utskrevet 
forskuddsskatt og tilleggsforskudd skal gå til fra-
drag i utlignet skatt. Det er forskuddstrekk som ar
beidsgiver har gjennomført i lønn og lignende ytel
ser, som skal godskrives skattyter. Det er ikke et 
absolutt vilkår at arbeidsgiver har innbetalt trekk
beløpet. Etter gjeldende praksis er det imidlertid et 
krav at arbeidstakeren har vært i god tro med hen
syn til gjennomføringen av trekket, i de tilfeller 
trekket ikke blir innbetalt. Også beløp som arbeids
giver har betalt etter at det er gjort ansvar gjelden
de etter § 16–20, godskrives skattyter. 

Bestemmelsen gjelder for både upersonlige og 
personlige skattytere, selv om det for upersonlige 
skattytere bare er utskrevet forskuddsskatt og 
eventuelt tilleggsforskudd som kommer til fradrag 
ved avregningen. 

Første ledd viderefører reglene i skattebeta
lingsloven § 21, § 22 og § 27 nr. 4, 5 og 8. Det er fo
retatt visse språklige justeringer som ikke er ment 
å innebære realitetsendringer. Det er presisert at 
dersom skattyter frivillig har innbetalt mer enn den 
utskrevne forskuddsskatten (tilleggsforskudd) in
nen 30. april i ligningsåret, skal dette også gå til fra-
drag i den utlignede skatten. 

Avregningen foretas av skatteoppkreveren for 
den kommunen hvor ligningen skal skje, jf. lig
ningsloven § 8–6. 

Annet ledd regulerer situasjonen når skatten 
ved ligningen utgjør et større beløp enn de for
skuddsbeløp som skal godskrives skattyter. Be
stemmelsen svarer til skattebetalingsloven § 23 nr. 
1 første punktum og § 27 nr. 5, som gjelder hen
holdsvis personlige og upersonlige skattytere. 

Tredje ledd regulerer situasjonen når skatten 
ved ligningen utgjør et mindre beløp enn de for
skuddsbeløp som skal godskrives skattyter. Be
stemmelsen svarer til skattebetalingsloven § 24 nr. 
1 første og annet punktum og § 27 nr. 8 første og 
annet punktum, som gjelder henholdsvis personli
ge og upersonlige skattytere. 

Fjerde ledd gir departementet hjemmel til i for
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skrift å gi regler om at også andre forskuddsbeløp 
skal inngå i avregningen. Bestemmelsen er nød
vendig for blant annet å kunne regulere avregnin
gen i tilfeller der ektefeller lignes sammen, og der 
barn lignes sammen med foreldre. Bestemmelsen 
hjemler også en regelfesting av ordningen med at 
skattyter med ledende stilling hos arbeidsgiver, ik
ke får godskrevet forskuddstrekk som ikke er inn
betalt, selv om det er foretatt forskuddstrekk ved 
lønnsutbetalingen. I dag følger dette av praksis. Be
grunnelsen for ordningen er at arbeidstakere som 
deltar i ledelsen av bedriften, ved lønnsutbetalin
gen normalt vil være kjent med eller ha kontroll 
med at trekket blir innbetalt. 

Til § 7–2 Ny avregning 

Første ledd bestemmer at det skal foretas ny avreg
ning når utlignet skatt blir endret etter ligningslo
ven kapittel 9. Bestemmelsen svarer til skattebeta
lingsloven § 25 nr. 1 første punktum og § 27 nr. 10 
fjerde ledd, og er ikke ment å innebære realitets
endringer. 

Annet ledd gir departementet hjemmel til i for
skrift å gi regler om at ny avregning også skal fore
tas i andre tilfeller enn nevnt i første ledd. 

Til § 7–3 Tilbakebetaling av forskuddstrekk mv. 

Etter § 10–4 kan departementet i forskrift gi regler 
om at skatte- og avgiftskrav som er lavere enn en 
nærmere fastsatt beløpsgrense, ikke skal betales el
ler tilbakebetales. Første ledd fastslår at tilgodebe
løp som er lavere enn en slik beløpsgrense, likevel 
kan godskrives den skattepliktige ved avregningen 
for det løpende inntektsår. Bestemmelsen svarer til 
skattebetalingsloven § 24 nr. 2 annet punktum. 

Annet ledd viderefører skattebetalingsloven § 45 
nr. 1, og regulerer i hvilke tilfeller skattyter kan få 
tilbakebetalt forskuddstrekket når han ikke blir tatt 
opp til skattlegging i vedkommende kommune for 
det inntektsåret trekket gjelder. 

Til § 7–4 Avsluttende bestemmelser 

Første ledd første punktum slår fast at de forutgåen
de bestemmelsene ikke berører plikten til å svare 
renter av utskrevet forskuddsskatt som ikke frafal
les etter § 7–1 tredje ledd. Bestemmelsen svarer til 
skattebetalingsloven § 26 første punktum, men er 
utvidet til også å omfatte upersonlige skattytere. 

Annet punktum slår fast at rettslige forføyninger 
til inndriving av forskuddsskatt beholder sin virk
ning også etter at ligning og avregning er foretatt. 
Ligning og avregning får derfor som regel ingen 

innflytelse på den fortsatte innkreving av restanse 
på forskuddsskatt som ikke er frafalt ved avregnin
gen. Bestemmelsen svarer til skattebetalingsloven 
§ 26 annet punktum og § 27 nr. 11. 

Annet ledd gir departementet hjemmel til i for
skrift å gi nærmere regler til utfylling og gjennom
føring av bestemmelsene i kapittel 7. Forskrifts
hjemmelen er nødvendig for å videreføre de utfyl
lende bestemmelsene til skattebetalingslovens reg
ler om avregning, som i dag er gitt i forskrift 7. ok
tober 2004 nr. 1317 om gjennomføring av avreg
ning. 

Kapittel 8 Fordeling av skatt mellom 
skattekreditorene 

Til § 8–1 Grunnlaget for fordeling 

Første ledd regulerer fordelingen av innbetalt skatt 
fra personlige skattytere. Bestemmelsen viderefø
rer skattebetalingsloven § 43 nr. 1 første punktum. 

Annet ledd regulerer fordelingen av innbetalt 
skatt fra upersonlige skattytere. Bestemmelsen vi
derefører skattebetalingsloven § 44 nr. 1 første og 
tredje punktum. 

Tredje ledd om fordelingen av fradrag for uten
landsk skatt tilsvarer deler av skattebetalingsloven 
§ 43 nr. 4 tredje punktum og hele § 44 nr. 3. 

Fjerde ledd gir Skattedirektoratet myndighet til i 
forskrift å gi nærmere regler om gjennomføring av 
paragrafen. Slike regler er i dag gitt i forskrift 3. de
sember 1997 nr. 1386. Bestemmelsen viderefører 
skattebetalingsloven § 43 nr. 1 annet punktum og 
§ 44 nr.1 annet punktum. 

Femte ledd gir departementet myndighet til i 
forskrift å gi nærmere regler om fordeling mellom 
skattekreditorene av prosessutgifter som nevnt i 
kapittel 17 og ligningsloven § 11–1. Bestemmelsen 
viderefører skattebetalingsloven § 48 nr. 8. 

Til § 8–2 Særskilte fordelingsregler for personlige 
skattytere 

Første ledd tilsvarer skattebetalingsloven § 43 nr. 3 
første punktum, og slår fast at tilskudd til folketryg
den fra kommunen og fylkeskommunen etter folke
trygdloven § 23–9 skal redusere det beløpet som til
kommer kommunen og fylkeskommunen ved for
deling etter § 8–1 første ledd. 

Annet ledd bestemmer at skattefradrag for bo
ligsparing for ungdom (BSU) og nedsatt skatt ved 
skattebegrensning etter åttiprosentreglen skal be
lastes staten. Videre følger det at fradrag for uten
landsk skatt som nevnt i § 8–1 tredje ledd (kredit
fradrag) skal fordeles før fordeling av skattefradrag 
for boligsparing for ungdom, særskilt fradrag som 
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nevnt i tredje ledd og nedsatt skatt etter skattebeg
rensningsregelen i skatteloven § 17–10. Bestem
melsen tilsvarer skattebetalingsloven § 43 nr. 4 
første punktum og deler av tredje punktum. 

Tredje ledd om at særskilt fradrag i alminnelig 
inntekt i Finnmark og Nord-Troms bare skal belas
tes staten, tilsvarer skattebetalingsloven § 43 nr. 5. 

Fjerde ledd slår fast at forskuddstrekk som ikke 
tilbakebetales skattyter etter § 7–3 annet ledd, og 
forskuddstrekk for lønnstakere som er ukjent i 
kommunen, skal overføres til staten. Slik overfø
ring skal skje når det er gått 3 år etter utløpet av det 
inntektsår trekket ble foretatt. Bestemmelsen til
svarer skattebetalingsloven § 45 nr. 2. 

Forskriftshjemmelen i femte ledd tilsvarer skat
tebetalingsloven § 43 nr. 3 tredje punktum. 

Til § 8–3 Foreløpig fordeling 

Første ledd tilsvarer skattebetalingsloven § 43 nr. 2 
første punktum og § 44 nr. 2, og slår fast hovedre
gelen om foreløpig fordeling av skatt fra personlige 
og upersonlige skattytere. 

Annet ledd bokstav a tilsvarer skattebetalingslo
ven § 43 nr. 2 annet og tredje punktum. I gjeldende 
bestemmelser brukes uttrykket «i alminnelighet». 
Departementet foreslår at reglene i bestemmelsen i 
stedet utformes som hovedregler, og at Skattedi
rektoratet i forskrift kan gjøre unntak fra disse, jf. 
tredje ledd. 

Annet ledd bokstav b tilsvarer skattebetalingslo
ven § 43 nr. 2 fjerde punktum. Departementet fore
slår at myndigheten til å fastsette forholdstall leg
ges direkte til Skattedirektoratet. 

Tredje ledd gir Skattedirektoratet myndighet til i 
forskrift å gi nærmere regler om gjennomføringen 
av den foreløpige fordelingen, herunder unntak fra 
bestemmelsen i annet ledd bokstav a. Bestemmel
sen tilsvarer skattebetalingsloven § 43 nr. 2 femte 
punktum, og foreslås utvidet til også å omfatte skatt 
fra upersonlige skattytere. 

Til § 8–4 Deponering av skatt og trygdeavgift 

Første ledd fastslår at beløp som er trukket eller inn
betalet etter § 5–5 sjette ledd og § 14–6 første ledd 
skal regnes som deponert inntil spørsmålet om 
skatteplikten er avgjort. Paragraf 5–5 sjette ledd re
gulerer hvordan forskuddstrekket skal foretas når 
det er skrevet ut skattekort i flere kommuner eller 
av Sentralskattekontoret for utenlandssaker, mens 
§ 14–6 første ledd regulerer de tilfeller hvor en 
skattyter har fått utskrevet eller utlignet skatt av 
samme formue eller inntekt i flere kommuner. Be
stemmelsen viderefører skattebetalingsloven § 40 
nr. 1. 

Annet ledd gir regler om kommunens frist for å 
reise søksmål om beløp eller deler av beløp som er 
deponert etter første ledd. Bestemmelsen viderefø
rer skattebetalingsloven § 40 nr. 2. 

Til § 8–5 Overføring av skatt og trygdeavgift til 
fremmed stat 

Bestemmelsen gjelder betalt forskudd på skatt og 
annen skatt i land som ikke tilkommer beskatnings
retten. I slike tilfeller kan skattebeløpene overføres 
til det land som tilkommer beskatningsretten etter 
nærmere avtale mellom landene. Bestemmelsen vi
derefører skattebetalingsloven § 38 A første ledd 
uten endringer. Forskriftshjemmelen i annet punk-
tum er per i dag ikke brukt. 

Del III Alminnelige oppgjørsbestemmelser mv. 

Kapittel 9 Betaling 

Til § 9–1 Betalingsmåte 

Første ledd fastsetter retten til å betale skatte- og av
giftskrav kontant eller ved overføring til innkre
vingsmyndighetens konto. Bestemmelsen gjelder 
betaling av alle skatte- og avgiftskrav. 

Bestemmelsen om adgangen til å betale via 
bank er utformet etter mønster av finansavtaleloven 
§ 38 første ledd. Regelen om betalingsmottakerens 
rett til å kreve oppgjør i kontanter antas ikke å være 
særlig praktisk for skatte- og avgiftskrav. I spesielle 
tilfeller hvor det er tale om å unnlate å iverksette 
tvangsinnfordringstiltak, kan det likevel være prak
tisk å kreve kontant betaling for å sikre at oppgjør 
finner sted. 

Bestemmelsen viderefører skattebetalingsloven 
§ 12 nr. 3 første punktum som gjelder for forskudd
strekk, samt andre krav som omfattes av skattebe
talingsloven via henvisningen i skattebetalingslo
ven § 29 nr. 2 og § 33 nr. 3, herunder arbeidsgiver
avgift og trygdeavgift. Bestemmelsen vil også er
statte merverdiavgiftsloven § 35 første ledd. 

Annet ledd gir departementet adgang til i for
skrift å fastsette nærmere regler om betalingsord
ningen for skatte- og avgiftskrav. I tillegg gir be
stemmelsen departementet adgang til å pålegge 
bankene å avvise betalingsoppdrag med mangelful
le opplysninger. Bestemmelsen viderefører skatte
betalingsloven § 12 nr. 3 annet punktum, og vil i til
legg erstatte tilsvarende bestemmelser i merverdi
avgiftsloven § 35 tredje ledd, arveavgiftsloven § 33 
fjerde ledd, petroleumsskatteloven § 7 nr. 7, særav
giftsloven § 1, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 1 
og tolloven § 9. 
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Til § 9–2 Tid og sted for betaling 

Første ledd første punktum bestemmer at betaling av 
skatte- og avgiftskrav anses skjedd når beløpet er 
kommet fram til innkrevingsmyndighetene. Beta
lingsstedet er i utgangspunktet det samme som føl
ger av gjeldsbrevloven § 3. Hvilken innkrevings
myndighet som er riktig mottaker for det enkelte 
skatte- og avgiftskrav, følger av bestemmelsene i 
kapittel 2. 

Første ledd annet og tredje punktum har særlige 
bestemmelser om betalingssted når betalingen 
skjer via bank. Bestemmelsen er utformet i sam
svar med finansavtaleloven § 39 første ledd første 
og annet punktum. Tredje punktum, som tilsvarer fi
nansavtaleloven § 39 første ledd annet punktum, re
gulerer både når betalingen anses skjedd med fri
gjørende virkning, og når en betalingsfrist anses av
brutt. 

Første ledd fjerde punktum tilsvarer finansavtale
loven § 39 første ledd tredje punktum. 

Annet ledd bokstav a bestemmer at en betalings
frist skal anses for å være avbrutt når betalerens 
oppdrag er mottatt av en bank. Dette er i samsvar 
med forbrukerregelen i finansavtaleloven § 39 an-
net ledd bokstav a, men skal ved betaling av skatte
og avgiftskrav også gjelde når betaleren ikke er for
bruker. Bestemmelsen regulerer når en betaling 
virker fristavbrytende, det vil si når det ikke lenger 
kan gjøres gjeldende misligholdssanksjoner på 
grunn av forsinket betaling. Derimot reguleres ikke 
spørsmålet om fra hvilket tidspunkt betaling er 
skjedd med frigjørende virkning. Dette reguleres i 
første ledd. 

Annet ledd bokstav b om at en fastsatt betalings
frist anses for å være avbrutt når mottakeren mot-
tar og aksepterer sjekk eller annet betalingsmiddel, 
tilsvarer finansavtaleloven § 39 annet ledd bokstav 
b. 

I tredje ledd fremgår det at finansavtaleloven 
§ 39 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende. Hen
visningen til finansavtaleloven § 39 tredje ledd har 
betydning for når fristavbrudd etter annet ledd an
ses skjedd dersom betalingsoppdraget som er mot
tatt av banken, ikke skal utføres straks. Bestemmel
sen har for eksempel betydning ved bruk av «for
fallsmappefunksjonen» i nettbankene. Fristavbrud
det er i slike tilfeller ikke når oppdraget er mottatt 
av banken, men den avtalte betalingsdagen. Hen
visningen til finansavtaleloven § 39 fjerde ledd inne
bærer at betalingsfristen etter annet ledd ikke anses 
avbrutt dersom betalingsoppdraget som er mottatt 
av banken ikke blir gjennomført og dette skyldes 
betaleren eget forhold. Bestemmelsen er for ek
sempel aktuell når det ikke er dekning på betale
rens konto, og banken derfor ikke gjennomfører 

betalingsoppdraget. Etter finansavtaleloven § 39 
fjerde ledd annet punktum skal banken i slike tilfel
ler varsle betaleren uten ugrunnet opphold. 

Til § 9–3 Betaling av petroleumsskatt 

Første ledd har en særlig regel om betalingsmåten 
for petroleumsskatt og fastslår at slik skatt skal be-
tales ved overføring av beløpet til Oslo og Akershus 
skattefogdkontors konto for petroleumsskatt. Be
stemmelsen viderefører § 8 nr. 1 annet punktum i 
forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, be
taling og avregning av terminskatt m.v. Den gene
relle regelen om betalingsmåte i § 9–1 gjelder ikke 
for betaling av petroleumsskatt. 

Annet ledd regulerer når betaling av petrole
umsskatt anses skjedd. I utgangspunktet gjelder de 
samme reglene som for andre skatte- og avgifts
krav, jf. § 9–2 første ledd første til tredje punktum. I 
og med at betaling skal skje ved overføring til Oslo 
og Akershus skattefogdkontors konto for petrole
umsskatt, jf. første ledd, er § 9–2 første ledd fjerde 
punktum uten betydning for betaling av petrole
umsskatt. 

Annet ledd tredje punktum bestemmer at beta
lingsfristen først anses avbrutt når beløpet er god
skrevet skattefogdkontorets konto. Dette er en vi
dereføring av bestemmelsen i forskrift 27. august 
1998 nr. 851 om betaling av petroleumsskatt. Be
stemmelsen regulerer når en betaling virker fristav
brytende, det vil si når det ikke lenger skal kunne 
gjøres gjeldende misligholdssanksjoner på grunn 
av forsinket betaling. Bestemmelsen regulerer ikke 
fra hvilket tidspunkt betaling skal anses å være 
skjedd med frigjørende virkning. Dette reguleres 
av bestemmelsen i annet ledd første og annet punk-
tum. 

Kapittel 10 Forfall 

Alminnelige bestemmelser 

Til § 10–1 Ubetinget betalingsplikt og forbud mot 
overdragelse av tilgodebeløp 

Første ledd viderefører skattebetalingsloven § 30 nr. 
1, merverdiavgiftsloven § 59 annet ledd og arveav
giftsloven § 33 tredje ledd som pålegger en ubetin
get betalingsplikt selv om skyldneren har påklaget 
fastsettelsen, eller vedtaket er brakt inn for domsto
lene. Bestemmelsen gjelder generelt for alle skatte
og avgiftskrav. 

Annet ledd er et unntak fra den generelle penge
kravsrettslige regel om at enkle pengekrav fritt kan 
overdras på tilsvarende måte som andre formues
goder. Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (pantelo
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ven) § 4–4 åpner videre for at enkle pengekrav kan 
pantsettes. Det bestemmelsen begrenser, er for øv
rig adgangen til frivillig å pantsette tilbakebeta
lingskrav. Den er ikke til hinder for at tredjemann 
kan gis panterett i kravet ved utlegg. 

Forbudet mot pantsettelse og overdragelse av 
tilbakebetalingskravet bidrar til å effektivisere det 
offentliges motregningsrett. Dersom skyldneren 
fritt kan avhende eller pantsette slike tilbakebeta
lingskrav, kan dette vanskeliggjøre og i visse tilfel
ler forspille det offentliges motregningsadgang. I 
tillegg vil det kunne skape store praktiske proble
mer for innkrevingsmyndighetene når de skal utbe
tale tilgodebeløp. 

Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende 
rett for formues- og inntektsskatt, artistskatt, petro
leumsskatt, svalbardskatt fastsatt ved ligning, tryg
deavgift, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift, jf. 
skattebetalingsloven § 32 a, artistskatteloven § 12, 
petroleumsskatteloven § 7 nr. 7, svalbardskattelo
ven § 5–1 første ledd, folketrygdloven § 24–4 sjette 
ledd, merverdiavgiftsloven § 24 tredje ledd annet 
punktum og § 59. Det samme gjelder for de krav 
som er omhandlet i § 1–2. 

Bestemmelsen vil være ny for krav på svalbard
skatt fastsatt ved lønnstrekk, arveavgift, særavgifter 
og toll, som i dag følger de alminnelige pengekravs
rettslige reglene. Uttrykket «tilbakebetaling» i lo
ven omfatter også refusjon av særavgifter til andre 
enn den avgiftspliktige. 

Til § 10–2 Utsatt forfall 

Bestemmelsen regulerer forfallstidspunktet når 
den opprinnelige betalingsfristen utløper på en lør
dag, søndag eller helligdag eller lovfestet høytids
dag. Fristen utskytes da til førstkommende virke
dag. Bestemmelsen gjelder generelt for alle skatte
og avgiftskrav. 

Bestemmelsen viderefører skattebetalingsloven 
§ 31 nr. 1 siste punktum, som henviser til lignings
loven § 3–7 nr. 4 første til tredje punktum. Tilsva
rende bestemmelser er også gitt i forskrifter for 
andre skatte- og avgiftskrav, blant annet i særav
giftsforskriften § 6–3 tredje ledd, tollovsforskriften 
punkt 5.5.4 første ledd annet punktum, § 7–6 annet 
ledd i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsav
gift på motorvogner og § 2 annet ledd i forskrift 4. 
juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogner. 

Til § 10–3 Proklama i bo 

Bestemmelsen innebærer at det i tilknytning til en 
bobehandling må undersøkes om avdøde hadde 
skatte- og avgiftsforpliktelser. Begrunnelsen for re

gelen er at antallet skyldnere gjør det krevende for 
innkrevingsmyndighetene å følge med i Norsk Ly
singsblad for hele landet. Siden den eneste bestem
melsen av praktisk betydning i denne sammenheng 
er proklama som utstedes i dødsbo etter skiftelo
ven kapittel 12, er bestemmelsen uttrykkelig be
grenset til dette. 

Bestemmelsen gjelder for alle skatte- og avgifts
krav som omfattes av den nye skattebetalingsloven, 
og viderefører bestemmelser om proklama i skatte
betalingsloven § 48 a tredje ledd og merverdiav
giftsloven § 27 annet ledd tredje punktum. 

Til § 10–4 Forskrifter 

Bestemmelsen gir departementet adgang til i for
skrift å gi regler til utfylling og gjennomføring av de 
enkelte bestemmelsene i kapitlet, herunder be
stemme at skatte- og avgiftskrav som er lavere enn 
en nærmere fastsatt beløpsgrense, ikke skal beta-
les eller tilbakebetales. 

En rekke lovbestemmelser gir i dag departe
mentet myndighet til i forskrift å bestemme at 
skyldnere ikke behøver å betale skatte- og avgifts
krav som er lavere enn en nærmere fastsatt beløps
grense. Tilsvarende trenger heller ikke innkre
vingsmyndighetene å utbetale tilgodebeløp lavere 
enn en nærmere fastsatt beløpsgrense. For enkelte 
typer krav fremgår beløpsgrensen direkte av loven, 
se for eksempel skattebetalingsloven § 23 nr. 1 an-
net punktum om restskatt. Det er rent praktiske 
hensyn som tilsier slike beløpsgrenser. Både skyld
nerne og innkrevingsmyndighetene bør blir spart 
for arbeidet med å betale og håndtere slike baga
tellmessige beløp da kostnadene ved dette ofte vil 
kunne overstige beløpets størrelse. 

Bestemmelsen gir departementet en generell 
hjemmel til å fastsette slike beløpsgrenser i for
skrift. Dette vil medføre at en rekke regler i dagens 
lovbestemmelser og avgiftsvedtak kan oppheves, 
noe som vil forenkle regelverket. Blant annet har 
alle særavgiftsvedtakene i dag regler om at »(d) 
epartementet kan gi forskrift om at skyldig avgiftsbe
løp og tilgodebeløp som er lavere enn en nærmere fast
satt grense, ikke skal betales eller tilbakebetales». Ved 
en generell hjemmel i skattebetalingsloven vil disse 
bli overflødige, og de kan oppheves. Bestemmelsen 
er imidlertid ikke til hinder for at enkelte beløps
grenser blir stående i loven. 

Den mest brukte grensen for inn- og utbetalin
ger i dag er 50 kroner, og departementet har vur
dert om beløpsgrensen bør fremgå direkte av lo
ven. Beløpets størrelse bør imidlertid heves etter 
hvert som pengeverdien reduseres, og det er der-
for praktisk at grensene fremgår av forskrifter slik 
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at de er mest mulig fleksible. Særlige forhold ved 
det enkelte krav kan også tilsi forskjellige beløps
grenser. 

Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, lønnstrekk til 
Svalbard og artistskatt 

Til § 10–10 Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift 

Første ledd første punktum regulerer når forskudd
strekk og arbeidsgiveravgift forfaller til betaling. 
Departementet legger opp til at reglene om forfall 
for egendeklarerte krav bør være likelydende og 
samsvare med oppgavefristen. Departementet fore
slår at det i lovteksten medtas en henvisning til de 
reglene hvor fristen for innlevering av oppgaven 
fremgår, jf. annet punktum. 

Første ledd viderefører hovedregelen i skatte
betalingsloven § 12 nr. 1 om forfallsfrist for arbeids
givers oppgjør for forskuddstrekket. Bestemmel
sen i § 7 nr. 1 i forskrift 22. desember 1998 nr. 1263 
om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for 
forskuddstrekk m.v., som medfører avvik mellom 
forfallstidspunktet og oppgavefristen, foreslås ikke 
videreført. Reglene i skattebetalingsloven § 12 nr. 1 
om plikten til å levere oppgave over forskuddstrek
ket er videreført i lovutkastet § 5–11. 

Annet ledd viderefører skattebetalingsloven § 12 
nr. 1 fjerde ledd som gir departementet adgang til å 
gi bestemmelser som fraviker reglene om oppgjør. 
For forskuddstrekk er slike regler gitt i forskrift 22. 
desember 1998 nr. 1263 om arbeidsgivers regn
skapsføring og oppgjør for skattetrekk mv. (opp
gjørsforskriften) §§ 12 og 13. For arbeidsgiverav
gift er det gitt regler om unntak fra hovedregelen 
om oppgavefrist i § 5 nr. 4 i forskrift 2. desember 
1997 nr. 1385 om beregning og oppgjør m.v. av ar
beidsgiveravgift til folketrygden. 

Forskriftshjemmelen vil kun være aktuell i tilfel
ler hvor forfallstidspunktet ikke skal følge oppgave
fristen. 

Til § 10–11 Lønnstrekk til Svalbard 

Departementet viser til forslaget til ny § 5–2 fjerde 
ledd i svalbardskatteloven, som innebærer at ar
beidsgivere på Svalbard skal levere oppgave over 
foretatt lønnstrekk til Svalbard siste halvår. For
fallstidspunktet for lønnstrekk til Svalbard kan der-
med knyttes opp mot oppgavefristen. Bestemmel
sen erstatter svalbardskatteloven § 5–2 fjerde ledd 
tredje punktum. 

Til § 10–12 Artistskatt 

Departementet viser til forslaget til ny § 11 i artist
skatteloven, som innebærer at oppgavefristen for 

artistskatt endres fra første virkedag etter at trek
ket er foretatt til syv dager etter at trekket er fore
tatt. Etter lovutkastet er forfallstidspunktet for ar
tistskatt «samme dag som det skal leveres oppgave 
over skatteplikten». Den nye oppgavefristen samsva
rer med gjeldende betalingsfrist for slike krav, jf. 
artistskatteloven § 9 annet ledd. 

Forskuddsskatt og restskatt 

Til § 10–20 Forskuddsskatt 

Første ledd første punktum viderefører skattebeta
lingsloven § 20 nr. 1 første punktum, som bestem
mer at forskuddsskatten forfaller i fire like store 
terminer 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. no
vember i inntektsåret. 

Annet punktum om at forskuddsskatt under 
2 000 kroner skal betales i en termin 15. mai, vide
refører skattebetalingsloven § 20 nr. 1 annet punk-
tum, men slik at beløpsgrensen er økt fra 1 000 kro
ner. 

Tredje punktum viderefører skattebetalingslo
ven § 20 nr. 2 første punktum om at betaling ikke 
kan kreves før det er gått tre uker fra den dag da 
melding om forskuddsskatten ble sendt den skatte
pliktige. Formålet med bestemmelsen er å unngå at 
forskuddsskatten forfaller før skattyter har mottatt 
meldingen. 

Fjerde, femte og sjette punktum viderefører skat
tebetalingsloven § 20 nr. 2 annet og tredje punktum 
og § 20 nr. 3 som regulerer utskriving av for
skuddsskatt når utskrivingen skjer så sent at en el
ler flere av de fastsatte forfallsterminer er passert. 
Beløpsgrensen i femte punktum er justert på sam-
me måte som i første ledd annet punktum. 

Annet ledd første punktum om at skatteoppkre
veren kan fastsette forfallsterminene når inntekten 
fordeler seg på en ujevn måte, viderefører skattebe
talingsloven § 20 nr. 5. 

Etter annet punktum kan skatteoppkreveren og
så fastsette forfallsterminene for skattytere som får 
utskrevet forskuddsskatt av inntekt som normalt er 
gjenstand for forskuddstrekk. Bestemmelsen er ny. 
Det vises til den nærmere begrunnelse for regelen i 
punkt 14.5.2. 

Tredje ledd regulerer forfall for forskuddsskatt 
for upersonlige skattytere. Første punktum om at 
forskuddsskatt for upersonlige skattytere forfaller 
til betaling i to like store terminer viderefører skat
tebetalingsloven § 27 nr. 2. Etter annet punktum 
forfaller forskuddsskatten for upersonlige skattyte
re tidligst tre uker fra den dag da melding om skat-
ten ble sendt den skattepliktige. Formålet er å unn
gå at forskuddsskatten forfaller før den skatteplikti
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ge er underrettet om kravet. Det vises til den tilsva
rende bestemmelsen i første ledd tredje punktum. 

Fjerde ledd viderefører bestemmelsen i skatte
betalingsloven § 20 nr. 4 og § 27 nr. 10 tredje ledd 
om fremskutt forfall for resterende terminer ved 
betalingsmislighold. 

Femte ledd gir departementet myndighet til i 
forskrift å fastsette avvikende regler for forfall når 
det skjer endringer i utskrivingen av forskudds
skatt. For forskuddsskatt for personlige skattytere 
er det i dag gitt avvikende regler i § 2 i forskrift 11. 
mars 1957 nr. 9837 om forfall ved endring i for
skuddsskatt. Departementet legger opp til at disse 
reglene videreføres i forskrift. Det samme gjelder 
reglene om forfall for endringer i forskuddsskatt 
for upersonlige skattytere i forskrift 26. februar 
1975 nr. 9872 om forfall ved endring i forhånds
skatt. 

Sjette ledd viderefører skattebetalingsloven § 20 
nr. 1 annet ledd. 

Til § 10–21 Restskatt 

Første ledd viderefører skattebetalingsloven § 23 nr. 
3 og 4 om forfall for restskatt for personlige skatt
ytere som oppstår ved den ordinære avregningen. 

Annet ledd erstatter skattebetalingsloven § 20 
nr. 4 om fremskutt forfall av annen termin av rest
skatten dersom første termin ikke blir betalt innen 
forfall. Bestemmelsen er noe omformulert uten at 
det er tilsiktet materielle endringer. 

Tredje ledd om at restskatt for upersonlige skatt
ytere som oppstår ved den ordinære avregningen 
forfaller til betaling tre uker etter at utlegg av skat
telisten er kunngjort, viderefører skattebetalingslo
ven § 27 nr. 6. 

Til § 10–22 Petroleumsskatt 

Første ledd erstatter petroleumsskatteloven § 7 nr. 2 
annet ledd. Departementet har ikke lagt opp til end-
ringer i forhold til gjeldende rett. 

Annet ledd om forfall for restskatt erstatter pe
troleumsskatteloven § 7 nr. 2 tredje ledd. Departe
mentet foreslår at begrepet resterende skatt erstat
tes av begrepet restskatt. 

Tredje ledd gir departementet myndighet til i 
forskrift å fastsette avvikende regler for forfall når 
det skjer endringer i utskrivingen av terminskatt. 
Regler om dette er i dag gitt i § 2 i forskrift 5. sep
tember 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avreg
ning av terminskatt m.v. 

Til § 10–23 Tilleggsforskudd 

Bestemmelsen viderefører skattebetalingsloven 
§ 21 og § 27 nr. 4. 

Innenlands merverdiavgift og arveavgift 

Til § 10–30 Innenlands merverdiavgift 

Bestemmelsen viderefører merverdiavgiftsloven 
§ 34 første ledd som fastsetter at merverdiavgift for 
en periode forfaller til betaling samtidig med fristen 
for levering av omsetningsoppgaven. I lovteksten 
vises det til de bestemmelsene i merverdiavgiftslo
ven hvor fristen for innlevering av oppgaven frem
går. 

Til § 10–31 Arveavgift 

Første ledd viderefører reglene om forfall i arveav
giftsloven § 20 første ledd. 

Annet ledd viderefører arveavgiftsloven § 20 an-
net ledd. 

Arveavgiftsloven § 21 annet punktum viderefø
res ved tredje ledd første punktum. Arveavgiftsloven 
§ 21 tredje punktum er tatt inn som tredje ledd annet 
punktum. Paragraf 20 tredje ledd, som arveavgifts
loven § 21 tredje punktum henviser til, vil være ny 
§ 21 i arveavgiftsloven og herværende fjerde ledd. 
Henvisningen til fjerde ledd er utelatt da den etter 
forslaget vil gjelde direkte. 

Fjerde ledd viderefører arveavgiftsloven § 20 
tredje ledd annet punktum. 

Innenlands særavgifter, toll og merverdiavgift og 
særavgifter som oppstår ved innførsel 

Til § 10–40 Innenlands særavgifter 

Første ledd bestemmer at innenlands særavgifter 
som hovedregel forfaller til betaling samtidig med 
at avgiftsplikten oppstår. Bestemmelsen vil for ek
sempel regulere forfall for omregistreringsavgiften. 
I første ledd bokstav a til c er det gjort unntak fra 
denne regelen for årsavgiften, vektårsavgiften og 
engangsavgiften for registrerte virksomheter. 

Bokstav a slår fast at årsavgiften forfaller til be
taling 15. mars. Bestemmelsen viderefører gjelden
de rett uten at det er lagt opp til endringer. 

Bokstav b er ny og fastsetter forfallstidspunktet 
for vektårsavgiften til 20. februar og 20. august. Be
stemmelsen erstatter § 2 i forskrift 29. juni 2000 nr. 
688 om vektårsavgiften som bestemmer at slike 
krav forfaller til betaling to ganger i året innen den 
frist som bestemmes av Oslo og Akershus tolldi
strikt. 

Bokstav c om at engangsavgiften for registrerte 
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virksomheter forfaller til betaling den 18. i måne
den etter at avgiftsplikten oppstår, viderefører § 7–6 
første ledd i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om en
gangsavgift på motorvogner. I motsetning til hva 
som gjelder for andre særavgifter, har registrerte 
virksomheter ikke oppgaveplikt for engangsavgift. 
Forfall følger derfor ikke av annet ledd. For ikke re
gistrerte virksomheter forfaller engangsavgiften til 
betaling før registrering, jf. § 1–4 første ledd annet 
punktum i forskriften om engangsavgift. Denne be
stemmelsen er videreført i første ledd. 

Annet ledd gjør unntak fra forfallstidspunktet i 
første ledd for virksomheter som er registrert som 
avgiftspliktige hos tollregionene. Slike virksomhe
ter er pålagt oppgaveplikt, og forfall er satt til tids
punktet for levering av oppgaven. Bestemmelsen 
viderefører gjeldende rett, jf. blant annet særav
giftsforskriften § 6–3 første ledd, jf. § 6–1. Fastset
ter tollregionen i medhold av særavgiftsforskriften 
§ 6–1 tredje ledd en kortere oppgavefrist, får dette 
også betydning for forfallstidspunktet. 

Tredje ledd gir departementet fullmakt til å gi 
nærmere regler om forfallstidspunkt for krav som 
omhandlet i første ledd. 

Til § 10–41 Toll, merverdiavgift og særavgifter som 
oppstår ved innførsel 

For toll og særavgifter og merverdiavgift som opp
står ved innførsel, er hovedregelen at kravet forfal
ler til betaling samtidig med at avgiftsplikten opp
står, det vil si ved fortolling. Dette utgangspunktet 
fremgår ikke klart av tolloven. Denne hovedrege
len er inntatt i første ledd. 

Annet ledd gir nærmere regler om forfall for toll
kreditten. Krav som er belastet tollkreditten en må
ned, forfaller til betaling den 18. i neste måned. Be
stemmelsen viderefører reglene om forfall som i 
dag følger av tollovforskriften punkt 5.5.4. 

Tredje ledd bestemmer at departementet i for
skrift kan gi nærmere regler om forfall for krav som 
belastes kredittordningen for speditører. Tilsvaren
de lovbestemmelse er ikke gitt i dag, og bestem
melsen er derfor ny. 

Andre krav 

Til § 10–50 Utleggstrekk 

Som utgangspunkt skal reglene om forfall i tvangs
fullbyrdelsesloven § 7–22 første ledd gjelde også 
for utleggstrekk nedlagt av skattefogdkontorene og 
skatteoppkreverkontorene. For utleggstrekk ned
lagt av skatteoppkreverkontorene innebærer 
§ 14–5, som det henvises til i bestemmelsen, et ve

sentlig unntak. Ordningen med at utleggstrekk 
nedlagt av skatteoppkreverne normalt skal følge 
reglene om forskuddstrekk viderefører gjeldende 
rett. Beslutter skatteoppkreverne utleggstrekk i 
godtgjørelse for arbeid eller oppdrag i selvstendig 
næringsvirksomhet, vil oppdragsgiveren ikke alltid 
ha plikt til å ha skattetrekkskonto og det er lite hen
siktsmessig at betaling skal skje i henhold til regle
ne om forskuddstrekket. Betaling av gjennomført 
utleggstrekket skal da følge reglene i § 10–50 om 
forfall for utleggstrekk, det vil si etter reglene i 
tvangsfullbyrdelsesloven § 7–22 første ledd. 

Til § 10–51 Andre skatte- og avgiftskrav 

Bokstav a bestemmer at løpende mulkt etter lig
ningsloven § 10–6 forfaller til betaling tre uker etter 
at krav om betaling er sendt den opplysningsplikti
ge. Forfallstidspunktet følger i dag av skattebeta
lingsloven § 28 nr. 2, og forslaget innebærer en vi
dereføring av denne bestemmelsen uten materielle 
endringer. Tilsvarende gjelder for ansvarsbeløp et
ter ligningsloven § 10–7 og gebyr ved for sent eller 
ikke innleverte oppgaver etter ligningsloven 
§ 10–8, jf. henholdsvis bokstav b og c. Bokstav d re
gulerer forfall for skatt som fastsettes ved forhånd
sligning etter ligningsloven § 8–10. I samsvar med 
den gjeldende bestemmelsen i skattebetalingslo
ven § 28 nr. 1 foreslås forfallstidspunktet satt til tre 
uker etter at melding om skattens størrelse er 
sendt. Også krav fastsatt ved summarisk fellesopp
gjør etter ligningsloven § 9–5 forfaller til betaling 
tre uker etter at melding om kravet er sendt, jf. bok
stav e. 

Bokstav f regulerer forfallstidspunktet for til
leggsskatt etter ligningsloven § 10–2, tilleggsavgift 
etter merverdiavgiftsloven § 73, arveavgiftsloven 
§ 44 og særavgiftsloven § 4 første ledd og tillegg
stoll etter tolloven § 69. Også slike krav forfaller til 
betaling tre uker etter at melding er sendt. For til
leggsmerverdiavgift erstatter bestemmelsen mer
verdiavgiftsloven § 34 annet ledd. For de øvrige 
kravene er det ikke fastsatt særlige forfallsregler. 

Til § 10–52 Ansvarskrav 

Ansvarskrav etter lovens kapittel 16 og artistskatte
loven § 8 fjerde ledd gjøres gjeldende ved at den an
svarlige varsles om at ansvaret gjøres gjeldende. 
Bestemmelsen fastslår at fristen for betaling er to 
uker fra melding om kravet er sendt. Tvangsfullbyr
delsesloven § 4–18 bestemmer at tvangsfullbyrdel
se ikke kan skje før 14 dager etter at skyldneren er 
varslet om tvangsfullbyrdelse. Det er ikke menin
gen at fristen her skal komme i tillegg til fristen i 
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tvangsfullbyrdelsesloven § 4–18. Dette fremkom
mer ved at det i loven vises til fristen i tvangsfull
byrdelsesloven. I praksis kan derfor tvangsfullbyr
delse iverksettes når to uker er gått fra skyldneren 
er varslet om at ansvaret gjøres gjeldende. 

Til § 10–53 Skatte- og avgiftskrav ved vedtak om 
endring mv. 

Første ledd har regler om betalingsfristen for skatte
og avgiftskrav når kravet oppstår som følge av en
dringsvedtak mv. En omtale av begrepet endrings
vedtak er gitt foran under punkt 14.8.5.1. Fristen 
for betaling er tre uker etter at melding om vedta
ket er sendt skyldneren. Bestemmelsen erstatter 
artistskatteloven § 8 fjerde ledd som bestemmer at 
Sentralskattekontoret for utenlandssaker fastsetter 
forfallstidspunktet, og folketrygdloven § 24–4 fjer
de ledd som fastsetter en treukersfrist når det tref-
fes endringsvedtak etter § 24–4 tredje ledd. Be
stemmelsen vil også omfatte de tilfeller hvor fast-
setting skjer i medhold av folketrygdloven § 24–4 
annet ledd, selv om det i dag ikke er gitt regler om 
forfall i slike tilfeller. Videre erstattes merverdiav
giftsloven § 34 annet ledd, som bestemmer at forfall 
er den tiende dag etter utløpet av den måned da 
melding om vedtaket er postlagt. 

Annet punktum innebærer et unntak for de til-
feller hvor endringsvedtaket treffes så tidlig at det 
ordinære forfallstidspunktet for kravet ikke er inn
trådt. Bestemmelsen er særlig aktuell for restskatt 
når utlegg skjer i juni og forfall først inntrer 20. au
gust, jf. § 10–21 første ledd, men vil også gjelde for 
andre krav som for eksempel arveavgift. 

I tredje punktum er det presisert at fristen løper 
fra melding om rettingen er kommet fram til skatte
og avgiftsmyndighetene når den skatte- og avgifts
pliktige selv foretar retting. Bestemmelsen vil bare 
være aktuell for krav som bygger på egendeklara
sjon. 

Annet ledd første punktum gjør unntak for krav 
som oppstår etter vedtak etter ligningsloven kapit
tel 9. Fristen skal da regnes fra melding om ny av
regning er sendt skyldneren. Bestemmelsen vide
refører skattebetalingsloven § 25 og § 27 nr. 10 fjer
de ledd, jf. også § 31 nr. 4 siste punktum. 

Annet punktum om at økning av restskatt for 
personlige skattytere tidligst forfaller til betaling 
sammen med annen termin, viderefører skattebeta
lingsloven § 25 nr. 1 tredje punktum. Forfallstids
punktet for restskatt for personlige skattytere er 
tidligst 20. august i ligningsåret. Skatteoppgjøret er 
normalt ferdig i slutten av juni. I enkelte saker kan 
vedtak om endring treffes raskt og før forfallstids
punktet etter lovutkastet 10–22 første ledd. At en

dringssaken avsluttes så tidlig, innebærer at fristen 
for betaling av økningen som følger av første ledd 
blir før forfallstidspunktet som følger av § 10–21 
første ledd. Dette er ikke en heldig løsning. Depar
tementet foreslår en bestemmelse som innebærer 
at kravet som oppstår som følge av endringsvedta
ket, tidligst skal betales sammen med annen termin 
av restskatten. 

Tilgodebeløp 

Til § 10–60 Tilgodebeløp 

Etter første ledd første punktum skal for mye betalt 
skatt eller avgift tilbakebetales så snart som mulig 
og senest innen tre uker fra vedtaket som er grunn
laget for tilbakebetalingskravet, er truffet. Bestem
melsen gjelder generelt for alle typer skatt og av
gift. Første ledd viderefører § 7 i forskrift 5. septem
ber 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avregning 
av petroleumsskatt. Ved senere endringer av utlig
net skatt forfaller tilgodebeløpet tre uker etter at av
regningen er foretatt. Annet punktum viderefører 
skattebetalingsloven § 31 nr. 3, og bestemmer at til
bakebetaling også skal omfatte forsinkelsesrenter 
som er betalt av refusjonsbeløpet. Bestemmelsen 
vil gjelde generelt for alle skatte- og avgiftskrav 
som omfattes av loven. 

Annet ledd regulerer utgangspunktet for fristbe
regningen for skattekrav som oppstår ved avregnin
gen, jf. § 7–1. Bestemmelsen viderefører forfallsre
gelen som i praksis følger av forskrift 26. februar 
1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg 
m.v. Utkastet innebærer en klar forfallsregel for til-
godebeløp på skatt som oppstår ved den ordinære 
avregningen og ved ny avregning etter skattebeta
lingsloven § 25 og § 27 nr. 10 fjerde ledd. I tillegg 
vil bestemmelsen få anvendelse for såkalt «for
håndsavregning» som følger av skattebetalingslo
ven § 28 første ledd annet punktum. Bestemmelsen 
viderefører også § 6 i forskrift 5. september 1980 
nr. 4 om utskriving, betaling og avregning av ter
minskatt m.v. 

Tredje ledd viderefører merverdiavgiftsloven 
§ 24 tredje ledd, som bestemmer at tilgode merver
diavgift som fremkommer av omsetningsoppgaven, 
skal tilbakebetales innen tre uker etter at omset
ningsoppgaven er mottatt av avgiftsmyndigheten. 

Kapittel 11 Renter 

Til § 11–1 Renter ved forsinket betaling 

Første ledd første punktum fastslår retten til å bereg
ne forsinkelsesrenter dersom betaling ikke skjer in
nen de forfallstidspunkter som følger av kapittel 10. 
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Bestemmelsen viderefører blant annet skattebeta
lingsloven § 31 nr. 1 første punktum og § 49 nr. 3 
tredje punktum, merverdiavgiftsloven § 36 første 
ledd, og regler om rente ved forsinket betaling gitt 
med hjemmel i petroleumsskatteloven § 7 nr. 5 og 6 
og § 8, særavgiftsloven § 5 annet ledd og motor- og 
båtavgiftsloven § 5 fjerde ledd. 

Grunnlaget for renteberegningen skal etter 
første ledd annet punktum også omfatte eventuelle 
renter som er tillagt etter §§ 11–2 eller 11–5. Etter 
tredje punktum skal renter beregnes fra forfallstids
punktene i kapittel 10, mens renter skal beregnes 
fram til betaling skjer. 

Etter fjerde punktum skal renter av ansvarskrav 
som omhandlet i utkastet § 10–52 beregnes fra opp
rinnelig forfall for kravet. Dette har sammenheng 
med at det for disse kravene ikke treffes særskilt 
vedtak om endring. I stedet gjøres kravet direkte 
gjeldende overfor den ansvarlige som et ansvarsk
rav. 

Annet ledd viderefører gjeldende praksis med at 
dersom forfall er fremskyndet etter reglene i §§ 10– 
20 fjerde ledd og 10–21 annet ledd, får dette ikke 
betydning for perioden det skal beregnes forsinkel
sesrenter. 

Til § 11–2 Renter ved vedtak om endring mv. 

Bestemmelsen erstatter merverdiavgiftsloven § 37 
første ledd og hjemlene for å fastsette renter i sæ
ravgiftsloven § 5 annet ledd, alkoholavgiftsloven § 7 
annet ledd og motor- og båtavgiftsloven § 5 fjerde 
ledd. Bestemmelsen gjelder også for toll og avgifter 
som oppstår ved innførsel. Dette innebærer en en
dring i forhold til gjeldende rett da det ikke er ad-
gang til å beregne renter når toll- og avgiftsetaten 
treffer vedtak om endring etter tolloven kapittel IX. 

Første ledd første punktum regulerer retten til å 
beregne renter av krav som oppstår ved vedtak om 
endring mv. Dette gjelder også når den skatte- eller 
avgiftspliktige selv foretar retting, jf. § 10–53 første 
ledd siste punktum. Om begrepet endringsvedtak, 
se omtalen i punkt 14.8.5.1. Vedtak om slike renter 
treffes av det organet som fastsetter det kravet som 
er grunnlaget for renteberegningen. Forfallstids
punktet for rentekravet følger av § 10–53 første 
ledd. 

Første ledd annet punktum om at renter ikke 
skal beregnes ved summarisk endring etter lig
ningsloven § 9–9, viderefører ligningsloven § 9–10 
annet ledd. 

Annet ledd har bestemmelser om fra hvilket 
tidspunkt renter skal beregnes, samtidig som be
stemmelsen på grunn av henvisningen til forfallsbe
stemmelsene i kapittel 10, angir hvilke kravstyper 

bestemmelsen gjelder for. Bestemmelsen fastsetter 
videre at renten skal beregnes fram til det treffes 
vedtak om endring. 

Tredje ledd er en særlig regel om utgangspunk
tet for renteberegningen for krav som oppstår ved 
ny avregning. Renten skal i slike tilfeller først be
regnes fra 1. januar i året etter ligningsåret. Be
stemmelsen viderefører ligningsloven § 9–10. 

Fjerde ledd regulerer utgangspunktet for rente
beregningen for petroleumsskatt. Etter petrole
umsskatteloven § 7 nr. 5 gjelder ligningsloven § 9– 
10 ikke for petroleumsskatt. Bestemmelsen videre
fører de særlige regler om utgangspunktet for ren
teberegningen som følger av § 7 nr. 2 i forskrift 5. 
september 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og av
regning av terminskatt m.v. Renter skal etter denne 
bestemmelsen beregnes fra 1. januar i året etter 
inntektsåret. 

Femte ledd viderefører merverdiavgiftsloven 
§ 37 annet ledd om at renter skal beregnes når et 
endringsvedtak medfører krav om tilbakebetaling 
fra den avgiftspliktige av et tidligere utbetalt beløp i 
medhold av merverdiavgiftsloven § 24. Rentebereg
ningen foreslås imidlertid endret slik at renten be
regnes fra utbetalingstidspunktet til det treffes ved
tak om endring, uavhengig av når avgiftsbeløpet 
korrigeres og innbetales. 

Sjette ledd begrenser perioden det skal bereg
nes renter for når økningen som følge av endrings
vedtaket betales før det treffes vedtak om endring 
mv. Slik betaling kan skje som følge av et varsel 
den skatte- og avgiftspliktige har fått gjennom bok
ettersynsrapport eller lignende. Betales en forven
tet økning av skatte- og avgiftsplikten i slike tilfeller 
før vedtaket om endring er truffet, er det betalings
tidspunktet som er avgjørende for hvor lenge det 
skal beregnes renter. 

Til § 11–3 Rentegodtgjørelse ved forsinket 
tilbakebetaling 

Første ledd regulerer retten til forsinkelsesrente ved 
for sen tilbakebetaling av for mye betalt skatt eller 
avgift. Bestemmelsen gjelder for alle krav som om
fattes av loven. Etter annet punktum skal renten be
regnes fra forfall etter § 10–60 fram til tilbakebeta
ling skjer. Bestemmelsen viderefører blant annet 
merverdiavgiftsloven § 36 annet ledd. 

Etter annet ledd skal det ikke ytes rentegodtgjø
relse dersom tilbakebetaling av skatt eller avgift et
ter forfallstidspunktet skyldes forhold som kan leg
ges den skatte- eller avgiftspliktige til last, eller som 
han må være nærmest til å bære ansvar for. Be
stemmelsen tilsvarer forsinkelsesrenteloven § 2. 
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Til § 11–4 Rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling 
etter vedtak om endring mv. 

Bestemmelsen viderefører merverdiavgiftsloven 
§ 38, tolloven § 9 femte ledd, særavgiftsloven § 5 
annet ledd, petroleumsskatteloven § 7 nr. 5, arveav
giftsloven § 22 annet ledd og motorkjøretøy- og bå
tavgiftsloven § 5 femte ledd. 

Første ledd bestemmer at det skal ytes rente
godtgjørelse ved tilbakebetaling av skatt og avgift 
som følge av vedtak om endring mv. Renten skal 
beregnes for perioden fra kravet ble betalt fram til 
fristen for tilbakebetaling etter § 10–60. Renten skal 
beregnes fram til fristen for tilbakebetaling selv om 
beløpet tilbakebetales før dette. 

I tredje ledd åpnes det for at rentegodtgjørelse 
også kan ytes når tilbakebetalingskravet ikke har 
sitt grunnlag i et endringsvedtak. Det er da et vilkår 
at foreligger særlige forhold. Det vil også ved tilba
kebetaling etter refusjon, fritak, nedsettelse eller 
lempning kunne være aktuelt å yte rentegodtgjørel
se etter en konkret vurdering. Vurderingstemaet 
vil være om tilbakebetalingen skyldes forhold som 
det offentlige er nærmest til å bære ansvaret for. I 
medhold av forskriftshjemmelen i annet punktum 
kan de gjeldende regler om renter ved refusjon vi
dereføres. 

Til § 11–5 Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved 
skatteavregningen 

Det følger av første ledd at restskatt for personlige 
skattytere tillegges rentetillegg. For skattytere som 
får skattebegrensning etter skatteloven § 17–1, skal 
det ikke beregnes rentetillegg av restskatten. Skatt
ytere som får tilbakebetalt skatt etter avregningen 
har krav på rentegodtgjørelse. Bestemmelsen vide
refører skattebetalingsloven § 23 nr. 2. 

Annet ledd hjemler rentetillegg og rentegodtgjø
relse ved avregningen for upersonlige skattytere. 
Når restskatt for upersonlige skattytere etter § 7–1 
annet ledd overstiger en tredjedel av utlignet skatt, 
skal skattyter svare rentetillegg av differansen. Er 
det innbetalte forskuddsbeløpet større enn to tred
jedeler av utlignet skatt, har skattyter krav på rente
godtgjørelse. Bestemmelsen viderefører skattebe
talingsloven § 27 nr. 7 og 9. 

Tredje ledd gir departementet fullmakt til i for
skrift å fastsette nærmere regler om renter ved 
skatteavregningen, blant annet om grunnlaget for 
renteberegningen og om unntak fra plikten til å sva
re renter og yte rentegodtgjørelse. 

Til § 11–6 Rentesatser 

Etter første ledd første punktum skal rentesatsen for 
rente ved forsinket betaling og rentegodtgjørelse 
ved forsinket tilbakebetaling tilsvare den til enhver 
tid gjeldende sats etter forsinkelsesrenteloven. An-
net punktum viderefører en særlig regel om redu
sert rente for arveavgift når det er innvilget beta
lingsordning fordi arven eller gaven vesentlig om-
fatter næringsvirksomhet, jf. § 3 annet ledd i for
skrift 18. juni 1997 nr. 608 om delegering av myn
dighet til å treffe avgjørelse om ettergivelse og ned
settelse av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesren
ter og innfordringsutgifter på billighetsgrunnlag. 

Annet ledd første punktum slår fast at rentesat
sen for rente av økningen av skatte- og avgiftskrav 
som følge av endringsvedtak skal tilsvare den pen
gepolitiske styringsrenten per 1. januar det aktuelle 
året tillagt ett prosentpoeng. 

Annet ledd annet punktum slår fast at rentegodt
gjørelse ved tilbakebetaling av for mye betalt skatt 
og avgift etter vedtak om endring skal tilsvare den 
pengepolitiske styringsrenten per 1. januar det ak
tuelle året. 

Tredje ledd presiserer at det er den til en hver 
tid gjeldende rentesats som kommer til anvendelse, 
også når det har løpt renter allerede før satsen en
dres. Den tidligere rentesatsen skal da gjelde fram 
til den nye satsen trer i kraft. Den nye rentesatsen 
gjelder deretter. 

Til § 11–7 Forskrifter 

Første ledd viderefører skattebetalingsloven § 48 nr. 
7. 

Annet ledd gir departementet hjemmel til i for
skrift å gi regler til utfylling og gjennomføring av 
bestemmelsene i §§ 11–1 til 11–4, herunder å gjøre 
unntak fra plikten til å svare renter og yte rente
godtgjørelse. 

Kapittel 12 Foreldelse 

Til § 12–1 Foreldelse 

Foreldelsesloven gjelder i utgangspunktet for alle 
typer pengekrav, også skatte- og avgiftskrav, jf. fo
reldelsesloven § 1 nr. 1. Etter foreldelsesloven § 30 
står likevel foreldelsesloven tilbake for bestemmel
ser i andre lover om særlige foreldelsesfrister eller 
andre særlige bestemmelser om foreldelse for vis-
se fordringer. En uttrykkelig bestemmelse i første 
ledd om at foreldelsesloven gjelder med de unntak 
som følger av annet til femte ledd, er strengt tatt 
overflødig ved siden av foreldelsesloven § 1 nr. 1 og 
§ 30, men er tatt inn av informasjonshensyn. 
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Etter annet ledd løper foreldelsesfristen for skat-
te- og avgiftskrav fra utgangen av det kalenderår da 
kravene, eller i tilfelle siste termin av kravene, for-
faller til betaling. Bestemmelsen omfatter også opp
ståtte tilgodebeløp og restkrav som følge av endret 
ligning. Fristen skal da regnes fra utgangen av det 
kalenderåret da kravet som oppsto ved den endre
de ligningen, forfaller til betaling. 

Annet ledd omfatter i utgangspunktet alle skat-
te- og avgiftskrav. I tredje ledd er det imidlertid gitt 
særlige regler for forskuddsskatt og arveavgift. Et
ter første punktum løper foreldelsesfristen for for
skuddsskatt fra utgangen av det kalenderåret lig
ningen ble foretatt. Etter annet og tredje punktum lø
per foreldelsesfristen for krav på arveavgift fra det 
tidspunktet kravet forfaller til betaling etter § 10– 
31, likevel slik at foreldelsesfristen for krav på av
gift av gaver og utdelinger fra uskiftebo ikke i noe 
tilfelle begynner å løpe før det beviselig er gitt mel
ding til avgiftsmyndigheten om gaven eller utdelin
gen i samsvar med arveavgiftsloven § 25 annet 
ledd. 

Fjerde ledd fastsetter en særlig foreldelsesfrist 
på ti år for krav på arveavgift. Den alminnelige fo
reldelsesfristen for øvrige skatte- og avgiftskrav er 
tre år, jf. foreldelsesloven § 2. Uten en forlenget fo
reldelsesfrist for arveavgift kan situasjonen bli at 
avgiftsmyndigheten som følge av uriktige eller 
mangelfulle opplysninger ikke får avbrutt foreldel
sen i tide. Tredje ledd tredje punktum ivaretar hen
synet til staten for gaver og utdelinger fra uskiftebo 
i form av en særlig forfallsregel. Bestemmelsen i 
fjerde ledd får derfor først og fremst betydning for 
arvefall. 

Bestemmelsen i femte ledd innebærer at forsin
kelsesrenter foreldes sammen med skatte- og av
giftskravet ti år etter at tvangsforretningen er av
sluttet. Med bestemmelsen vil man unngå at inn
krevingsmyndighetene må holde utleggsforretnin
ger som bare har til hensikt å avbryte foreldelse av 
renter. 

Del IV Særlige oppgjørsbestemmelser 

Kapittel 13 Motregning 

Til § 13–1 Utvidet motregningsadgang for skatte
og avgiftskrav 

Første ledd omhandler motregning både i og uten
for konkurs, og innebærer at skatte- og avgiftskrav 
etter loven kan motregnes i tilgodebeløp på skatt 
og avgift skyldneren har. Bestemmelsen innebærer 
unntak fra gjensidighetsvilkåret som gjelder ved 
motregning etter ulovfestede regler, både når fel
leskravet på skatt (formues- og inntektsskatt og 

trygdeavgift) er tilgodeløpet som det motregnes i 
(hovedkravet) og kravet som dekkes ved motreg
ning (motkravet). De øvrige skatte- og avgiftskrav 
vil være rent statlige krav, og kan motregnes også 
etter ulovfestede regler. For formues- og inntekts
skatt, og trygdeavgift som innkreves sammen med 
slike skattekrav, viderefører første ledd skattebeta
lingsloven § 32 nr. 2 første punktum og § 24 nr. 1 
tredje punktum. 

I annet ledd er det gitt en særlig regel for krave
ne som hører under fellesinnkrevingen. Etter første 
punktum, som vil gjelde utenfor konkurs, kan slike 
krav motregnes i andre krav skyldneren har på sta
ten, fylkeskommunen og kommunen. I og med at 
krav som hører under fellesinnkrevingen er et fel
leskrav mellom skattekreditorene, innebærer be
stemmelsen delvis unntak fra gjensidighetsvilkåret 
som gjelder ved motregning etter ulovfestede reg
ler. Bestemmelsen viderefører skattebetalingslo
ven § 32 nr. 2 annet punktum. 

I annet punktum er det presisert at i konkurs 
kan motregning etter annet ledd første punktum 
kun skje for den andel som etter fordelingsreglene 
i kapittel 8 faller på den av skattekreditorene som 
skyldnerens krav er rettet mot. Bestemmelsen er 
ment å videreføre skattebetalingsloven § 32 nr. 3. 

I tredje ledd er det presisert at annet ledd gjelder 
tilsvarende for andre krav som er gjenstand for fo
redling etter lovens kapittel 8. Dette gjelder for ek
sempel renter og omkostninger, som knytter seg til 
innkrevingen av formues- og inntektsskatt og tryg
deavgift. 

Til § 13–2 Skyldnerens motregningsadgang 

Bestemmelsen er en videreføring av skattebeta
lingsloven § 32 nr. 5, men kommer samtidig til an
vendelse for alle kravene etter den nye loven. 
Skyldneren kan kreve at innkrevingsmyndighetene 
motregner dersom vilkårene for motregning er til 
stede. Skyldneren kan imidlertid ikke bestemme 
hvilke av flere utestående krav han vil ha dekket. 
Dersom en skyldner som har forfalte krav på skatt, 
arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og årsavgift for 
motorvogn, får tilgode skatt ved siste års avreg
ning, kan han etter gjeldende rett ikke bestemme 
hvilke av de utestående kravene som skal dekkes 
først. Det er ikke meningen å endre dette. Gjelden
de rett videreføres, dog slik at departementet har 
mulighet til å regulere dekningsrekkefølgen i for
skrift, jf. § 13–6. 

Til § 13–3 Beslagsfrihet 

Utgangspunktet er at bestemmelsene om beslags
frihet i dekningsloven kapittel 2 gjelder ved mo
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tregning etter lovens kapittel 13. Dette er naturlig 
ettersom den nye loven gjør flere unntak fra gjensi
dighetsvilkåret. I de tilfeller det er gjort unntak fra 
gjensidighetsvilkåret, er det ofte naturlig å sam
menligne motregningen med tvangsinnfordring 
hvor dekningslovens kapittel 2 kommer til anven
delse. 

Dekningslovens regler om beslagsfrihet kom-
mer ikke til anvendelse ved motregning mellom 
konnekse krav. Det er rettslig uavklart om merver
diavgift for ulike terminer er konnekse krav, men 
forvaltningspraksis har behandlet slike krav som 
konnekse. Skatt for ulike inntektsår kan neppe væ
re konnekse krav, men skattebetalingsloven § 32 
nr. 4 tredje punktum fastslår at livsoppholdsbe
grensningen kun kommer til anvendelse i de tilfel
ler hvor skatt motregnes i andre hovedkrav enn 
skatt. Gjeldende rett videreføres, og dekningslo
vens regler om beslagsfrihet kommer derfor ikke 
til anvendelse dersom det motregnes mellom sam-
me type krav, jf. § 1–1. I denne sammenheng anses 
trygdeavgift som en del av skattekravet selv om 
skatt og trygdeavgift er omhandlet i ulike punkt i 
§ 1–1. Dette er i samsvar med gjeldende rett. 

Til § 13–4 Gjennomføring av motregningen 

Første punktum slår fast at den som mottar pålegg 
om motregning fra innkrevingsmyndighetene, plik
ter å overføre beløpet. Dette er en videreføring av 
gjeldende rett. 

Det følger av annet punktum at innkrevings
myndighetene i de tilfeller de sender pålegg om 
motregning, samtidig skal sende motregningser
klæring til skyldneren. Dette er i tråd med forvalt
ningspraksis, men har tidligere ikke vært lovregu
lert. 

Motregning ved skatteavregningen skjer form
løst, og det sendes ikke pålegg om motregning el
ler motregningserklæring. Det informeres om mo
tregningsadgangen i den forhåndsutfylte selvangi
velsen, samtidig som gjennomført motregning og 
informasjon om klageadgangen fremgår av skatte
oppgjøret. Dette videreføres. 

Til § 13–5 Klageadgang 

Bestemmelsen innfører klageadgang på all motreg
ning etter skattebetalingsloven. Dette er en en
dring for de krav som tidligere er motregnet etter 
de ulovfestede motregningsreglene, for eksempel 
når både hovedkrav og motkrav er merverdiavgift. 

Innholdet i klageretten påvirkes av reglene om 
beslagsfrihet i § 13–3. Ved motregning mellom 
samme type krav kommer reglene om beslagsfri

het i dekningsloven kapittel 2 ikke til anvendelse. I 
slike tilfeller må en klage rette seg mot forhold som 
for eksempel motkravets eksistens, størrelse eller 
forfallstidspunkt, og ikke forholdet til dekningslo
ven § 2–5. 

Annet punktum lovfester klagefristen til én må
ned etter mottak av motregningserklæringen. Det
te er i samsvar med dagens forvaltningspraksis. 

Til § 13–6 Dekningsrekkefølge 

Bestemmelsen åpner for at departementet i for
skrift kan regulere dekningsrekkefølgen når flere 
motkrav søkes dekket i samme hovedkrav. Dette er 
særlig aktuelt ved motregning i tilgode skatt ved 
skatteavregningen, hvor det ofte motregnes med 
flere forskjellige typer krav. 

Kapittel 14 Tvangsfullbyrdelse og 
sikkerhetsstillelse 

Utlegg 

Til § 14–1 Tvangsgrunnlag for utlegg 

Bestemmelsen slår fast at skatte- og avgiftskrav er 
tvangsgrunnlag for utlegg. Det følger av § 1–1 at 
renter og omkostninger også omfattes av begrepet 
skatte- og avgiftskrav. Dette er en videreføring av 
gjeldende rett, og innebærer at innkrevingsmyn
dighetene ikke behøver å få dom eller lignende for 
kravet før de kan gå til tvangsfullbyrdelse. 

Til § 14–2 Forholdet til tvangsfullbyrdelsesloven 

Paragrafen regulerer forholdet til tvangsfullbyrdel
sesloven. Første punktum slår fast at tvangsfullbyr
delsesloven gjelder tilsvarende så langt den passer 
ved innkrevingsmyndighetenes gjennomføring av 
utleggsforretninger. 

Ikke alle bestemmelsene i tvangsfullbyrdelses
loven passer ved bruk av særnamskompetansen. I 
annet punktum gjøres det derfor unntak fra ut
gangspunktet i første punktum. Her bestemmes 
det at tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 3, §§ 5–1 til 
5–5 og §§ 7–1 til 7–8 ikke skal gjelde ved innkre
vingsmyndighetenes gjennomføring av utleggsfor
retninger. Kapittel 3 gjelder sakskostnader, erstat
ning og sikkerhetsstillelse. Paragrafene 5–1 til 5–5 
inneholder blant annet regler om prosessdyktighet, 
hva en begjæring om tvangsfullbyrdelse skal inne
holde og foreløpig prøving av begjæringen. Para
grafene 7–1 til 7–8 gjelder begjæring om utlegg. 
Disse bestemmelsene er ikke anvendelige for skat
teoppkreverne og skattefogdkontorene ved utøvel
se av særnamsmyndigheten. 
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Til § 14–3 Forretning for utleggspant 

Paragrafen regulerer skatteoppkrevernes og skat
tefogdkontorenes kompetanse til å holde forretning 
for utleggspant. Kompetansen omfatter alle de tilta
kene som en namsmann, med hjemmel i tvangsfull
byrdelsesloven, kan foreta i tilknytning til en ut
leggsforretning for å stifte og sikre rettsvern for 
pantet. Den videre dekningsforfølgningen omfattes 
derimot ikke. Dette er en videreføring av gjeldende 
rett. 

Kompetansen til å holde utleggsforretninger 
gjelder for de kravene den enkelte skatteoppkrever 
eller det enkelte skattefogdkontor har oppkreve
ransvaret for, jf. første ledd første punktum. Dette in
nebærer et unntak fra tvangsfullbyrdelsesloven 
§ 7–3 om stedlig kompetanse. Mens den ordinære 
namsmyndighet er knyttet til geografiske distrikter 
og dermed stedlig begrenset, er særnamskompe
tansen knyttet til ansvaret for innkrevingen av de 
ulike kravene. Hvilke krav den enkelte innkrever 
har ansvaret for, er regulert i lovutkastet kapittel 2. 
I forhold til skatteoppkreverne viderefører dette 
gjeldende rett. For skattefogdkontorene innebærer 
forslaget en utvidelse av kompetansen. Det følger 
av lov 21. juli 1894 nr. 5 om delvis Omordning af det 
civile Embedsværk § 5 tredje ledd annet punktum 
at skattefogden kan holde forretning for utlegg
spant «for krav mot skyldnere bosatt i distriktet». 
Denne begrensningen videreføres ikke. 

Etter forslaget påvirkes i utgangspunktet ikke 
skatteoppkrevernes og skattefogdkontorenes kom
petanse av at skyldneren flytter til et annet distrikt 
(kommune/fylke). En skattyter kan eksempelvis 
bli utsatt for tvangsinnfordring fra forskjellige skat
teoppkreverkontorer for ulike inntektsår. Rent 
praktisk vil imidlertid skyldnerens bosted (hjem
ting) ha betydning for hvor en utleggsforretning 
kan holdes, siden tvangsfullbyrdelsesloven § 7–9 
om stedet for utleggsforretningen også gjelder for 
skatteoppkreverne og skattefogdkontorene. Sist
nevnte bestemmelse regulerer hvor en allerede 
kompetent namsmann skal eller kan avholde en ut
leggsforretning, noe som avhenger av hvilke for
muesgoder det skal tas utlegg i. 

Når utleggsforretningen ikke kan avholdes som 
kontorforretning, kan en skatteoppkrever ikke hol
de utleggsforretninger i en annen kommune. Til
svarende kan et skattefogdkontor ikke holde forret
ninger utenfor sitt distrikt. Dette følger av første 
punktum. 

I annet punktum er det presisert at for krav fast
satt ved sentral ligning etter ligningsloven § 2–4 nr. 
1 bokstav a gjelder kompetansen til å holde utleggs
forretninger for hele riket. Bestemmelsen er en vi

dereføring av skattebetalingsloven § 36 annet ledd, 
og innebærer at innkrevingsmyndigheten for slike 
krav (skattefutkontoret i Rogaland) kan holde ut
leggsforretninger i hele landet. 

Annet ledd regulerer den såkalte bistandsord
ningen. Medfører regelen i tvangsfullbyrdelseslo
ven § 7–9 at innkrevingsmyndigheten ikke kan hol
de utleggsforretningen i sin egen kommune eller 
sitt eget distrikt, må vedkommende innkrevings
myndighet i utgangspunktet begjære utlegg over-
for de ordinære namsmenn. For å effektivisere inn
krevingen er det derfor etablert en bistandsordning 
mellom skatteoppkreverne. Forslaget innebærer 
en lovfesting av denne ordningen, jf. første punk-
tum. Har skyldneren flyttet og en utleggsforretning 
ikke kan holdes som en kontorforretning, og skyld
neren heller ikke har formuesgoder i innkrevings
kommunen, blir skatteoppkreveren i den kommu
nen der skyldneren har formuesgoder, bedt om å 
holde utleggsforretningen. Regelen innebærer at 
dersom skyldneren har flyttet fra kommune A til 
kommune B og også har formuesgoder der, kan 
skatteoppkreveren i kommune A be skatteoppkre
veren i kommune B om å ta utleggspant. Har skyld
neren eksempelvis en bil i kommune C, kan skatte
oppkreveren i kommune A rette bistandsanmod
ningen til både kommune B og C. 

Regelen innebærer også en utvidelse av den al
lerede eksisterende bistandsordningen. Etter første 
punktum kan skatteoppkreverne også holde ut
leggsforretning for skattefogdkontorene. Annet 
punktum bestemmer at skattefogdkontorene på til
svarende måte kan holde utleggsforretninger for 
andre skattefogdkontorer eller skatteoppkrevere. 
Etter departementets syn er dette en praktisk for
enkling og samordning av innkrevingen. En nær
mere omtale av ordningen er gitt i punkt 18.3.4. 

Etter forslaget gjelder kompetansen til å holde 
utleggsforretninger for alle skatteoppkrevere og 
skattefogdkontorer. Det er ikke lenger nødvendig 
med særlig bemyndigelse fra departementet for å 
kunne holde forretning for utleggspant. En nærme
re omtale av departementets begrunnelse for å opp
heve ordningen med særskilt bemyndigelse er gitt i 
punkt 18.3.4. 

Til § 14–4 Utleggstrekk 

Paragrafen regulerer skatteoppkrevernes og skat
tefogdkontorenes kompetanse til å beslutte trekk i 
lønn m.m. Bestemmelsen er i det vesentlige en vi
dereføring av gjeldende rett. 

I bestemmelsen brukes begrepet utleggstrekk. 
Til nå har begrepet påleggstrekk gjerne blitt brukt 
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som betegnelse på trekk besluttet av skatteoppkre
verne og skattefogdkontorene med hjemmel i skat
tebetalingsloven. Det er enkelte mindre forskjeller 
mellom utleggstrekk og påleggstrekk, men realite
ten er den samme: Det etableres et tvangsmessig 
trekk i en løpende ytelse, og den trekkpliktige kan 
holdes økonomisk ansvarlig dersom trekket ikke 
betales. Valg av begrep er nærmere omtalt i punkt 
18.4.4.2. 

På samme måte som for utleggspant, følger 
skatteoppkrevernes og skattefogdkontorenes kom
petanse til å nedlegge utleggstrekk innkrevingsan
svaret, jf. første ledd. Dette gjelder uavhengig av 
hvor skyldneren er bosatt. Bestemmelsen er en vi
dereføring av gjeldende rett, og et unntak fra 
tvangsfullbyrdelsesloven § 7–3 annet ledd annet 
punktum om at utleggstrekk bare kan besluttes av 
namsmannen i det distriktet der saksøkte har hjem
ting. Skal skyldneren eksempelvis betale restskatt 
til skatteoppkreveren i kommune A, er det denne 
skatteoppkreveren som kan ta utleggstrekk for kra-
vet selv om skyldneren senere har flyttet til en an
nen kommune. Det er presisert i bestemmelsen at 
skatteoppkreverne og skattefogdkontorene kan 
nedlegge utleggstrekk i hele landet. 

Annet ledd regulerer hvilke ytelser skatteopp
kreverne og skattefogdkontorene kan ta utlegg
strekk i. Bokstav a første punktum er en viderefø
ring av skattebetalingsloven § 33 nr. 1 første punk-
tum. Oppregningen i dekningsloven § 2–7 er avgjø
rende for hvilke typer ytelser skatteoppkreverne og 
skattefogdkontorene kan ta utleggstrekk i, og for 
hvor langt det er adgang til å gripe inn i skyldne
rens økonomi. 

Bokstav a annet og tredje punktum om at utlegg
strekk også kan tas der lønnstaker selv innkrever 
lønnen, er en videreføring av skattebetalingsloven 
§ 33 nr. 4. Eksempel på yrkesgrupper der lønnsta
keren selv innkrever lønnen er ansatte drosjesjåfø
rer. Bestemmelsene har sin parallell i § 5–10 annet 
ledd som sier at arbeidstaker som selv krever inn 
sin godtgjørelse, plikter å innbetale forskuddstrek
ket til arbeidsgiveren. Bestemmelsene er ikke 
strengt nødvendige. Det finnes ingen tilsvarende 
regler i tvangsfullbyrdelsesloven, men den ordinæ
re namsmannen pålegger også utleggstrekk i slike 
tilfeller etter hovedregelen i dekningsloven § 2–7. 
Betaler ikke lønnstakeren trekkbeløpet til arbeids
giveren slik at denne kan oversende beløpet til 
saksøkeren, blir arbeidsgiveren holdt økonomisk 
ansvarlig etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7–22 
tredje ledd. Det er derfor i arbeidsgiverens interes
se å påse at lønnstakeren innbetaler trekkbeløpet. 
Skattebetalingsloven § 33 nr. 4 videreføres derfor i 
den nye loven av informasjonshensyn. 

Bokstav b om at utleggstrekk kan tas i godtgjø
relse for arbeid eller oppdrag utført som ledd i selv
stendig næringsvirksomhet, er en videreføring av 
påleggstrekkforskriften § 3 nr. 2 og § 5 nr. 2. For
skriften er fastsatt med hjemmel i skattebetalings
loven § 33 nr. 1 tredje punktum. Bestemmelsen kan 
for eksempel komme til anvendelse overfor drosje
sjåfører, artister og forfattere. Godtgjørelsen som 
disse mottar fra henholdsvis drosjesentralen, plate
selskapet og forlaget, vil typisk bestå av én del som 
er vederlag for selve arbeidet, og én del som er ve
derlag for bruk av driftsmidler som drosjen, mu
sikkinstrumentene og pc-en. 

Etter dekningsloven § 2–7 annet ledd bokstav a 
vil de ordinære namsmenn være henvist til den de-
len av vederlaget som etter en nærmere beregning 
utgjør lønnsdelen. Den resterende delen må de or
dinære namsmenn eventuelt ta utleggspant i. Skat
teoppkreverne og skattefogdkontorene slipper å fo
reta en slik beregning, da de etter bokstav b skje
matisk kan trekke inntil 20 prosent av bruttoytel
sen. Bestemmelsen innebærer derfor en vesentlig 
forenkling for disse. 

Skatteoppkreverne og skattefogdkontorene kan 
velge mellom å trekke 20 prosent av bruttovederla
get etter bokstav b, eller beregne lønnsdelen av 
godtgjørelsen og så ta utleggstrekk i denne etter 
bokstav a. Skyldneren kan samtykke i en høyere 
trekkprosent enn 20 prosent, jf. annet punktum. 

Bestemmelsen i annet ledd bokstav b kommer 
bare til anvendelse når godtgjørelsen etter sin art 
typisk inneholder en lønnsdel. Inneholder godtgjø
relsen ingen lønnsdel kan det ikke tas utleggtrekk. 
I slike tilfeller kan det derimot tas utleggspant i he-
le godtgjørelsen etter § 14–3. 

Dekningsloven § 2–7 beskytter bare skyldne
rens krav på lønn og lignende ytelser. Dette gjelder 
uavhengig av om vedkommende er ansatt eller 
selvstendig næringsdrivende. For den delen av 
godtgjørelsen som ikke er vederlag for personlig 
arbeid eller lignende, gjelder derfor ikke livsopp
holdsbegrensningen i § 2–7 første ledd første punk-
tum. Heller ikke utleggstrekk etter annet ledd bok
stav b bør imidlertid overstige det som med rime
lighet trengs til underhold av skyldneren og skyld
nerens husstand. I tredje punktum er det derfor tatt 
inn en bestemmelse om at begrensningene i adgan
gen til å ta utleggstrekk i dekningsloven § 2–7 førs
te ledd første punktum gjelder tilsvarende for trekk 
etter bokstav b. 

Tredje ledd gir departementet adgang til å gi 
nærmere regler om beregning av trekkgrunnlaget. 
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Til § 14–5 Gjennomføring av utleggstrekk 

Første ledd første punktum viderefører skattebeta
lingsloven § 33 nr. 2 annet punktum, og bestemmer 
at pålegg om trekk også gjelder overfor det organet 
som utbetaler dagpenger under arbeidsløshet etter 
folketrygdloven kapittel 4 og sykepenger etter fol
ketrygdloven kapittel 8. Bestemmelsen innebærer 
at et løpende utleggstrekk kan fortsette uten unø
dig avbrudd når lønnsytelser mv. erstattes med 
trygdeytelser som nevnt. Utleggstrekket vil da fort
sette på grunnlag av opplysninger fra den som i ut
gangspunktet var trekkpliktig. En nærmere omtale 
av regelen er gitt i punkt 18.4.4.4. 

Første ledd annet punktum viderefører skattebe
talingsloven § 33 nr. 4. 

Annet ledd første punktum er en videreføring av 
skattebetalingsloven § 33 nr. 3 annet punktum, og 
innebærer at utleggstrekket skal settes på skatte
trekkontoen sammen med forskuddstrekket og føl
ge de reglene som gjelder for innrapportering og 
betaling av dette. Etter annet punktum skal det 
trukne beløpet betales til den skatteoppkreveren 
som har pålagt trekket. Dette gjelder selv om kredi
toren for forskuddstrekket er skatteoppkrever for 
en annen kommune. 

Første og annet punktum er bare aktuell overfor 
arbeidsgivere som foretar forskuddstrekk og som 
er pliktig å ha skattetrekkonto. Beslutter skatteopp
kreverne utleggstrekk i godtgjørelse for arbeid el
ler oppdrag i selvstendig næringsvirksomhet, vil 
oppdragsgiveren ikke alltid ha trekkplikt etter reg
lene om forskuddstrekk, jf. kapittel 5. Utleggstrek
ket skal da følge reglene i § 10–40 om forfall for ut
leggstrekk, det vil si etter reglene i tvangsfullbyr
delsesloven § 7–22 første ledd. Det samme gjelder 
ved utleggstrekk pålagt av skattefogdkontorene, jf. 
tredje punktum. Da den trekkpliktige ikke kan dis
ponere over skattetrekkskontoen uten den lokale 
skatteoppkreverens samtykke, er det i disse tilfelle
ne ikke naturlig at de trukne beløpene settes inn på 
en slik konto. Forslaget innebærer en lovfesting av 
gjeldende praksis. 

Det følger av tredje ledd at det trukkede beløpet 
ikke går inn i den trekkpliktiges konkursbo, og hel
ler ikke er gjenstand for utlegg eller andre tvangs
forføyninger fra enkeltforfølgende fordringshave
res side. Bestemmelsen gjelder både for utlegg
strekk besluttet av skattefogdkontorene og skatte
oppkreverne, og er den samme regelen som gjel
der for utleggstrekk for bidragskrav, jf. lov 9. de
sember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbi
drag m.v. (bidragsinnkrevingsloven) § 8 annet 
ledd. 

Fjerde ledd inneholder en forskriftshjemmel for 
departementet. 

Til § 14–6 Begrensninger i utleggsadgangen for 
skatt og trygdeavgift 

Paragrafen regulerer de tilfellene der en skatteplik
tig har fått utskrevet eller utlignet skatt og trygde
avgift av samme formue og inntekt i flere kommu
ner. Bestemmelsen viderefører skattebetalingslo
ven § 39 fullt ut, men har en noe annen redigering. 
Ordlyden er oppdatert uten at det er ment å inne
bære endringer i forhold til gjeldende rett. 

Annen tvangsfullbyrdelse 

Til § 14–10 Tvangssalg av varer mv. etter tolloven 

Paragrafen gir regler om toll- og avgiftsetatens 
tvangssalg av varer mv. etter tolloven. Varene blir 
solgt på såkalt tollauksjon, og salgsmetoden er den 
samme uavhengig av bakgrunnen for salget. 

Adgangen til salg er hjemlet i tolloven §§ 30, 47, 
53, 72 og 74. Forslaget innebærer at reglene om sel
ve auksjonsprosessen, som i dag står i tolloven, 
plasseres i skattebetalingsloven. Dette fordi tvangs
salget helt eller delvis vil skje som et ledd i tvangs
innfordringen av toll- og avgiftsetatens krav. Den 
resterende delen av dette regelverket beholdes i 
tolloven. 

At det skjer et tvangssalg kan skyldes mange 
ulike forhold. Felles ved alle tvangssalg er at toll- og 
avgiftsetaten har eller overtar den fysiske råderet
ten over varene og kan selge dem dersom visse vil
kår er oppfylt. 

Etter første ledd skal salg av varer mv. etter tollo
ven §§ 30, 47, 53, 72 og 74 skje gjennom namsmyn
dighetene etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven 
kapittel 8 så langt de passer. Bestemmelsen er en 
videreføring av tolloven § 30 annet ledd første 
punktum, § 47 annet ledd første punktum og tredje 
ledd første punktum, § 53 annet punktum, § 72 an-
net ledd annet punktum og § 74 annet ledd annet 
punktum. 

Annet ledd regulerer tollregionens plikt til å var
sle vareeieren om at tvangssalg vil bli gjennomført. 
Hovedregelen i første punktum om at tollregionen 
kan begjære salg 14 dager etter at skriftlig varsel er 
sendt vareeieren, er en videreføring av gjeldende 
rett. Salg etter tolloven § 74 kan skyldes at varene 
må selges snarlig, og i disse tilfellene bør tollregio
nen ikke måtte vente med salget i 14 dager. Ved 
salg etter tolloven § 47 tredje ledd og § 74 følger det 
derfor av annet punktum at vareeier om mulig skal 
varsles. Tredje punktum regulerer de tilfellene der 
det ikke er mulig å varsle vareeieren, og etablerer 
en felles regel for salg etter tolloven §§ 30, 47 og 53. 
I hvilken utstrekning det er regler om dette i tollo
ven i dag, varierer mellom de ulike lovbestemmel
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sene. Bestemmelsen innebærer at dersom vareeier 
har ukjent adresse, kan salget skje 14 dager etter at 
varen er hentet inn eller tilbakeholdt etter tolloven 
§ 30, eller fristen som tollregionen har satt for tol
lekspedisjon av varene, er utløpt. 

Tredje ledd bestemmer at tollregionen kan velge 
mellom å selge varene i fortollet eller ufortollet 
stand. Dette er en presisering av gjeldende rett. I 
utgangspunktet vil varen frembys som ufortollet 
ved tvangssalget, slik at kjøperen i tillegg til kjøpe
summen også må betale toll- og avgiftskravet. Får 
man ikke bud på varen som ufortollet, frembyr toll
regionen varen som fortollet. Alternativet er å de
struere varen, noe som ville gitt et dårligere resul
tat for vareeieren. Det opprinnelige kravet mot va
reeieren vil bestå uavhengig av tvangssalget, men 
netto salgssum vil komme til fradrag i kravet. Dette 
vil gjelde uavhengig av om varen selges ufortollet 
eller fortollet. 

Etter fjerde ledd første punktum skal salget av
sluttes ved at salgssummen utbetales til de beretti
gede. Annet til sjette punktum regulerer hvordan 
salgssummen skal fordeles mellom de ulike rettig
hetshaverne. Bestemmelsene er i stor utstrekning 
en videreføring og klargjøring av gjeldende rett. 
Kostnader som nevnt i annet punktum vil blant an-
net omfatte rettsgebyr og godtgjørelse til oppnevnt 
medhjelper. 

Etter at kostnadene ved tvangssalget er dekket, 
skal krav på toll, særavgifter og merverdiavgift dek
kes. Deretter dekkes omkostninger ved lagerhol
det, jf. tredje punktum. Ifølge tollovgivningen er det 
ikke tillatt å nyttegjøre seg varer innført fra utlan
det, med mindre de er fortollet. Kravene på toll, sæ
ravgifter og merverdiavgift bør derfor dekkes først. 
For en vare som selges på tvangsauksjon må også 
toll og andre innførselsavgifter betales før varen 
kan tas i bruk. Ved tollauksjon gjøres dette ved at 
toll- og avgiftsetatens krav dekkes før noen av ret
tighetshaverne får dekning. Toll- og avgiftskravene 
må med andre ord betales forlodds, på samme måte 
som auksjonskostnader og lignende. Er det for ek
sempel tatt utleggspant i en bil, går kravene på toll, 
særavgifter og merverdiavgift foran kravet til den 
som har fått utlegg. 

Toll- og avgiftsetatens innhentings- og salgsrett 
kan utslettes (ekstingveres), jf. forslaget til presise
ring av dette i tolloven ny § 30 tredje ledd, slik at va
rer som er ervervet av godtroende tredjepersoner 
aldri vil bli tvangssolgt. I tillegg vil tredjemannsret
tigheter kunne medføre at tollregionen ikke bør 
bruke salgsretten, jf. merknadene til første ledd. 

Omkostninger ved lagerholdet kan både være 
private lagerholderes kostnader og omkostninger 
påløpt på tollregionens lager. 

Sjette punktum gjør unntak fra de foranstående 
prioritetsreglene. Bakgrunnen for at krav på toll, 
særavgifter og merverdiavgift er gitt prioritet, er 
som nevnt at varene ikke kan brukes lovlig i Norge 
før de er fortollet. Denne begrunnelsen slår ikke 
nødvendigvis til ved et tvangssalg etter tolloven 
§ 72. For eksempel kan et norsk kjøretøy som 
tvangsselges fordi det er brukt til å smugle varer 
inn til Norge, fullt ut benyttes lovlig i Norge. Det er 
da urimelig at et inndragningsbeløp, en bot ilagt fø
reren av kjøretøyet eller et eventuelt toll- og avgifts
krav går foran en godtroende tredjemanns rett i 
kjøretøyet. Departementet er av den oppfatning at 
det ikke er grunn til å behandle rettighetshaverne 
annerledes ved salg etter tolloven § 72 enn ved inn
dragning etter straffeloven § 35. Det er derfor inn
tatt en bestemmelse i sjette punktum om at rettig
hetshaverne skal ha dekning før de øvrige kravene, 
dersom vedkommende var i god tro. Bestemmel
sen er utformet i tråd med straffeloven § 37. 

Femte ledd første punktum bestemmer at vareei
eren, etter at samtlige krav er dekket, skal ha et 
eventuelt overskytende beløp dersom han melder 
seg innen tre måneder etter at salget fant sted. Et
ter utløpet av denne fristen tilfaller beløpet statskas
sen, jf. annet punktum. Bestemmelsen er en videre
føring av gjeldende rett. 

Til § 14–11 Stansning av kjøretøy 

Paragrafen regulerer tollregionens rett til å stanse 
og avskilte motorkjøretøy. 

Bestemmelsens første ledd første punktum gir 
tollregionen rett til, hvis krav på visse særavgifter 
ikke betales til rett tid, å bestemme at bruken av 
motorkjøretøyet som kravene knytter seg til, skal 
stanses inntil avgiftene er betalt. Det samme gjel
der dersom påbud eller bestemmelser gitt i med-
hold av motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 1 ikke 
etterkommes, jf. annet punktum. Bestemmelsens 
første ledd er i sin helhet en videreføring av motor
kjøretøy- og båtavgiftsloven § 5 første ledd. 

Det fremgår av første punktum hvilke typer 
særavgifter stansningsretten omfatter. Dette gjel
der for særavgifter omfattet av motorkjøretøy- og 
båtavgiftsloven og avgift for urettmessig bruk av 
merket mineralolje. 

Stansningsretten omfatter også renter av særav
giftskravene og forhøyet avgift etter motorkjøretøy
og båtavgiftsloven §§ 3 og 4 og særavgiftsloven § 4 
første ledd annet punktum. Dette faller inn under 
lovens definisjon av skatte- og avgiftskrav i § 1–1 
tredje ledd, jf. annet ledd. 

Det følger av annet ledd at dersom krav som 
nevnt i første ledd ikke betales til rett tid, kan regi
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streringsmyndigheten nekte på- eller omregistre
ring i Statens vegvesens motorvognregister. 

Etter tredje ledd første punktum kan motorkjøre
tøyet som er besluttet stanset, avskiltes. Bestem
melsen viderefører motorvogn- og båtavgiftsloven 
§ 5 annet ledd. Etter annet punktum kan tollregio
nen be politi, lensmann eller annen offentlig myn
dighet om å gjennomføre avskiltingen. Dette inne
bærer en lovfesting av regelen i forskrift 15. desem
ber 1989 nr. 1247 om tollvesenets avskilting mm. 
§ 1 første ledd, vedtatt med hjemmel i motorkjøre
tøy- og båtavgiftsloven § 5. 

Det er eieren av kjøretøyet som er ansvarlig for 
at avgiftene omfattet av motorkjøretøy- og båtav
giftsloven blir betalt, jf. lovens § 6 første ledd. Ved 
overdragelse av motorkjøretøyet blir erververen so
lidarisk ansvarlig med tidligere eier for siste termin 
av avgiften, jf. § 6 annet ledd. For avgift ilagt for 
urettmessig bruk av merket mineralolje er regi
strert eier og bruker solidarisk ansvarlige, jf. særav
giftsloven § 4 annet ledd. Motorkjøretøyet kan stan
ses også overfor de solidarisk ansvarlige. Stans
ningsretten går imidlertid videre enn dette, slik at 
tollregionen i utgangspunktet kan stanse kjøretøyet 
selv om ikke eieren eller brukeren av kjøretøyet er 
ansvarlig for avgiften etter motorkjøretøy- og båtav
giftsloven § 6 eller særavgiftsloven § 4. Dette ut
gangspunktet må imidlertid modifiseres noe over-
for godtroende erververe, jf. fjerde ledd. Bestem
melsen om godtroerverv er en lovfesting av gjel
dende praksis. 

Femte ledd gir departementet adgang til i for
skrift å gi regler om betaling av gebyr til dekning av 
utgiftene som påløper i forbindelse med avskilting, 
og om fremgangsmåten ved stansning. Per 31. de
sember 2004 utgjør gebyret 900 kroner. 

Isolert sett er et vedtak om stansning kun en be
slutning om bruksbegrensning. Bestemmelsen gir 
ikke tollvesenet legalpant i kjøretøyet, og innfor
dringen av selve avgiftskravet må følge de alminne
lige regler om tvangsinnfordring, for eksempel ved 
at tollregionen begjærer utleggspant overfor de or
dinære namsmenn. Rent faktisk er imidlertid stans
ningsretten et effektivt middel for tvangsinnfor
dring. Etter at avskilting eventuelt er gjennomført, 
må eieren betale avgiften for å kunne bruke kjøre
tøyet igjen. Dette innebærer en kraftig oppfordring 
til å betale. 

Kreditt og sikkerhetsstillelse – merverdiavgift, 
særavgifter og toll 

Til § 14–20 Tollkreditt og dagsoppgjørsordningen 

Paragrafen regulerer ordningen med tollkreditt og 
kreditt for speditører (dagsoppgjørsordningen). 

Toll, særavgifter og merverdiavgift som oppstår 
ved innførsel, skal som utgangspunkt betales kon
tant før varene frigis. Fra utgangspunktet om kon
tant betaling, gjelder det visse unntak. 

For det første kan næringsdrivende innvilges 
tollkreditt for en måneds belastning av samlede 
innførselsavgifter, herunder innførselsmerverdiav
gift. Tollkredittordningen er i dag regulert i tollo
ven § 35 og forskrift 15. desember 1967 nr. 8962 til 
tolloven (tollovforskriften) punkt 5.5. 

Ordningen innebærer at den toll- og avgiftsplik
tige slipper å betale toll for hvert enkelt vareparti på 
deklarasjonstidspunktet. Det som krediteres den 
enkeltes tollkredittkonto i løpet av en kalendermå
ned, skal betales innen den 18. i neste kalendermå
ned. Før kreditt eventuelt innvilges, gjennomføres 
en kredittvurdering av søkeren. 

Innvilget kreditt er rentefri, men det påløper et 
fast gebyr per innførselsdeklarasjon, som belastes 
kontoen. Det kan settes beløpsgrenser for den kre
ditt som innvilges. 

For det andre kan speditører etter søknad til 
tollvesenet gis tillatelse til å foreta samlet oppgjør 
for de deklarasjoner som er foretatt i løpet av en 
dag, innen en gitt frist påfølgende dag. Denne ord
ningen kalles dagsoppgjørsordningen. Det er i dag 
ikke gitt formelle regler om denne ordningen. For
slaget innebærer at også dagsoppgjørsordningen 
lovfestes og at hjemlene for ordningen samles i en 
felles bestemmelse. 

Første ledd gir tollregionen hjemmel til å innvil
ge kreditt for toll, merverdiavgift og særavgifter 
som oppstår ved innførsel. Bestemmelsen viderefø
rer tolloven § 35, og er ikke ment å innebære reali
tetsendringer i forhold til gjeldende rett. 

Annet ledd gir hjemmel for å innvilge kreditt for 
speditører som forestår fortolling på vegne av and
re, for fortollinger som foretas i løpet av samme 
dag. Bestemmelsen lovhjemler dagsoppgjørsord
ningen som i dag følger av forvaltningspraksis. 

Tredje ledd bestemmer at det kan stilles vilkår 
om sikkerhet før kreditt etter første og annet ledd 
innvilges, eller på et senere tidspunkt. Toll- og av
giftspliktige som finnes kredittverdige vil normalt 
få innvilget kreditt uten at det stilles sikkerhet. Ved 
endringer i kredittverdigheten kan det imidlertid 
være aktuelt å kreve sikkerhet for fortsatt kreditt. 
Toll- og avgiftspliktige med redusert kredittverdig
het må stille sikkerhet for å få innvilget kreditt. Det
te vil, som i dag, bli nærmere regulert i forskrift og 
retningslinjer. 

Fjerde ledd bestemmer at det for bruk av tollkre
ditt skal betales en særskilt godtgjørelse til stats
kassen. Gebyrets størrelse fastsettes av departe
mentet i forskrift. I dag må foretak som er innvilget 
tollkreditt, betale 75 kroner for hver innførselsde
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klarasjon som blir belastet foretakets tollkreditt
konto. 

Femte ledd gir departementet hjemmel til å gi 
nærmere regler om vilkår for kreditt, opphør av 
kreditt, vilkår for sikkerhetsstillelsen og om godt
gjørelse til statskassen. 

Etter forslag om endringer i tolloven § 35 kan 
departementet fastsette nærmere regler om prose
dyrer mv. i forbindelse med bruk av tollkreditt eller 
dagsoppgjørsordningen. 

Etter forskrift 15. desember 1967 nr. 8962 til tol
loven (tollovforskriften) 5.5.1. femte ledd må toll
kreditten ikke benyttes i strid med kredittvilkåre
ne, herunder ved innførsel av varer til, eller utførsel 
av varer fra, andre enn den som er innvilget slik 
kreditt. Forslaget innebærer at denne forskriftsbe
stemmelsen lovfestes i tolloven § 35. 

Til § 14–21 Sikkerhetsstillelse for særavgiftene 

Første ledd inneholder regler om sikkerhetsstillelse 
for engangsavgift på motorvogn. Engangsavgiften 
ble omlagt fra en innførselsavgift til en registre
ringsavgift med virkning fra 1. april 2001. Etter Fi
nansdepartementets forskrift 19. mars 2001 om en
gangsavgift på motorvogner § 7–1 kan virksomhe
ter som melder motorvogner til registrering, søke 
tollregionen om å bli registrert som avgiftspliktig 
virksomhet. Forskriften § 7–6 forutsetter at regi
strerte virksomheter får innvilget kreditt, slik at en
gangsavgiften betales etterskuddsvis den 18. i den 
påfølgende måneden. Virksomheten kan da regi
strere kjøretøyene fortløpende ved trafikkstasjone
ne. 

Etter første punktum skal tollregionen, ved regi
strering av avgiftspliktige, kreve at det stilles sik
kerhet for skyldig engangsavgift på motorvogn. Be
stemmelsen viderefører deler av forskriften § 7–8 
og skal sikre at staten får dekket sine avgiftskrav. 
Selv om sikkerhet kreves før kravet på engangsav
gift forfaller, er det, etter departementets oppfat
ning, naturlig at bestemmelsen står i skattebeta
lingsloven og ses i sammenheng med de øvrige inn
krevingsreglene. Dersom den avgiftspliktige ikke 
stiller sikkerhet, må engangsavgiften betales kon
tant før kjøretøyet kan registreres i det sentrale mo
torvognregisteret. Det følger av annet punktum at 
det er tollregionen som i det enkelte tilfellet fastset
ter de nærmere krav til sikkerheten, herunder sik
kerhetens omfang. 

Forslaget er ikke ment å innebære endringer i 
forhold til gjeldende rett, men deler av regelverket 
vil videreføres i forskrift. Dette gjelder blant annet 
regelen om at sikkerheten, i utgangspunktet, til en
hver tid skal dekke avgiftskravet for en måned. 

Annet ledd inneholder regler om sikkerhetsstil
lelse for særavgiftene for øvrig. Bestemmelsen vi
derefører deler av forskrift 11. desember 2001 nr. 
1451 om særavgifter § 6–7, og gjelder for særavgif
ter som omfattes av særavgiftsloven. Forslaget in
nebærer dessuten en utvidelse slik at bestemmel
sen også gjelder for særavgifter omfattet av motor
kjøretøy- og båtavgiftsloven, det vil si omregistre
ringsavgift og årsavgift. Engangsavgiften er i sin 
helhet regulert av § 14–21 første ledd. 

I motsetning til bestemmelsen om engangsav
gift, er bestemmelsen om særavgifter en «kan-re-
gel». Det er tollregionen som avgjør hvorvidt en re
gistrert virksomhet skal stille sikkerhet, jf. første 
punktum. Krav om sikkerhetsstillelse kan stilles 
ved registrering av virksomheten eller senere, jf. 
annet punktum. Det følger av tredje punktum at det 
er tollregionen som i det enkelte tilfellet fastsetter 
de nærmere kravene til sikkerhet, herunder sikker
hetens omfang. 

Forslaget er ikke ment å innebære endringer i 
forhold til gjeldende rett, men deler av regelverket 
vil videreføres i forskrift. Dette gjelder blant annet 
regelen om at sikkerhetsstillelse, i utgangspunktet, 
til en hver tid skal dekke avgiftskravet for to måne
der. 

Tredje ledd gir departementet adgang til å sette 
nærmere vilkår for sikkerhetsstillelsen og angi hvil
ke momenter som skal vektlegges ved vurderingen 
av om sikkerhet skal kreves. 

Kapittel 15 Betalingsutsettelse og 
betalingsnedsettelse – lempning 

Til § 15–1 Betalingsutsettelse og 
betalingsnedsettelse av hensyn til skyldneren 

Bestemmelsen skal først og fremst ivareta hensy
net til skyldneren ved plutselige og upåregnelige 
endringer i livssituasjonen. Det er derfor bare i 
unntakstilfeller at skatte- og avgiftskrav kan settes 
ned eller frafalles, eller at betalingsutsettelse kan 
innvilges. Vurderingstemaet er om det vil virke 
uforholdsmessig tyngende for skyldneren at inn
krevingen fortsetter. Skatte- og avgiftskrav kan ba
re settes ned eller frafalles hvis skyldneren er varig 
ute av stand til å innfri sine skatte- og avgiftsforplik
telser. Ved betalingsutsettelse er det derimot til
strekkelig at skyldneren er midlertidig ute av stand 
til å innfri forpliktelsene. 

Endelig avgjørelse om å sette ned eller frafalle 
skatte- eller avgiftskravet kan først treffes når lig
ning er foretatt, jf. første ledd tredje punktum. Be
stemmelsen viderefører skattebetalingsloven § 41 
nr. 2 første punktum. 
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Myndigheten til å nedsette skatte- og avgifts
krav eller innvilge betalingsutsettelse av hensyn til 
skyldneren, er lagt til innkrevingsmyndighetene. 
Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet 
fastsetter nærmere regler om innkrevingsmyndig
hetenes kompetanse, blant annet om kompetansen 
skal være avhengig av kravets art og størrelse. 

Søknad om betalingsutsettelse og betalingsned
settelse skal sendes rette innkrevingsmyndighet, jf. 
lovens kapittel 2. En søknad om nedsettelse av 
skatt må derfor rettes til skatteoppkreveren, selv 
om Skattedirektoratet eventuelt har lagt avgjørel
sesmyndigheten i slike saker (eller eventuelt i sa
ker over et visst beløp) til skattefogdkontorene. 

Bestemmelsen kommer til anvendelse på alle 
skatte- og avgiftskrav som omfattes av den nye 
skattebetalingsloven. Den erstatter tidligere be
stemmelser om lempning av hensyn til skyldneren, 
se punkt 19.2.1. Bestemmelsen må imidlertid av
grenses mot bestemmelser om betalingsutsettelse 
og betalingsnedsettelse begrunnet i forhold ved 
fastsettelsen av kravet. Avgjørelse etter disse be
stemmelsene treffes av fastsettingsmyndighetene. 

Til § 15–2 Betalingsutsettelse og 
betalingsnedsettelse av hensyn til det offentlige 
som kreditor 

Bestemmelsen lovfester de vilkårene som i praksis 
er oppstilt for å innvilge betalingsutsettelse eller 
sette ned et krav av innfordringshensyn. Det er et 
absolutt vilkår at skyldneren fremsetter et beta
lingstilbud, jf. første ledd første punktum. I annet og 
tredje punktum er ytterligere vilkår lovfestet. Dette 
er grunnvilkår som alltid må være oppfylt for å få 
innvilget en betalingsordning etter bestemmelsen. 
I tillegg til disse grunnvilkårene følger det av annet 
ledd at ytterligere vilkår kan stilles. Slike vilkår må 
ha en nær sammenheng med grunnvilkårene for 
lempning. 

Om skyldnerens tilbud skal aksepteres, beror 
på en helhetsvurdering hvor hensynet til det offent
liges kreditorinteresser er det sentrale. Hensynet 
til skyldnerens personlige forhold eller næringspo
litiske hensyn er ikke relevant ved vurderingen av 
om tilbudet skal godtas. I disse sakene har slike for-
hold kun betydning ved vurderingen av hvilken 
dekning som kan forventes i fremtiden. 

Myndigheten til å innvilge betalingsutsettelse 
eller nedsette krav av hensyn til det offentlige som 
kreditor, og til å sette ytterligere vilkår for slik 
lempning etter bestemmelsens annet ledd, er lagt 
til innkrevingsmyndighetene. Skattedirektoratet og 
Toll- og avgiftsdirektoratet fastsetter nærmere reg
ler om innkrevingsmyndighetenes kompetanse et

ter paragrafen, blant annet om kompetansen skal 
være avhengig av kravets art og størrelse. 

Skyldnerens betalingstilbud skal gis overfor ret-
te innkrevingsmyndighet, jf. lovens kapittel 2. Til-
bud om delbetaling av krav på skatt må derfor ret-
tes til skatteoppkreveren, selv om Skattedirektora
tet eventuelt har lagt avgjørelsesmyndigheten i sli
ke saker (eller eventuelt i saker over et visst beløp) 
til skattefogdkontorene. 

Del V Forskjellige bestemmelser 

Kapittel 16 Ansvarsregler 

Innledende bestemmelse 

Til § 16–1 Tvangsinnfordring av ansvarskrav 

Første ledd fastslår hovedprinsippet etter gjeldende 
rett om at subjektet for skatte- og avgiftskravet et
ter de materielle skatte- og avgiftsreglene, har ho
vedansvaret for betaling etter de regler som følger 
av loven. Vilkåret for å gjøre ansvar gjeldende mot 
andre, er knyttet opp til «når kravet ikke betales». 
Det innebærer at ansvaret mot de som er ansvarlig 
etter reglene i kapittel 16, kan gjøres gjeldende 
straks forfallstidspunktet for kravet er passert. Det 
er – som i dag – ikke krav om at det er sendt beta
lingsvarsel eller iverksatt andre innfordringsskritt 
overfor den skatte- og avgiftspliktige før kravet kan 
gjøres gjeldende overfor den ansvarlige. 

Annet ledd viderefører skattebetalingsloven § 35 
og § 49 nr. 3 første til fjerde punktum. Bestemmel
sen innebærer at de reglene som gjelder for det 
opprinnelige kravet, også gjelder for ansvarskravet. 
Ansvarskravet kan dermed kreves inn med samme 
innfordringstiltak og ettergis etter de samme regle
ne om lempning mv. 

Tredje ledd tilsvarer skattebetalingsloven § 37 
nr. 6. Bestemmelsen innebærer ikke noe mer enn 
det som følger av alminnelige pengekravsrettslige 
regler om regressadgang. Det er skattesubjektet 
som er prinsipalt ansvarlig for et krav, og skatte
oppkreverne kan bare gjøre et krav gjeldende mot 
de ansvarlige dersom skyldneren selv ikke betaler. 
Betaler den ansvarlige skyldnerens krav, kan den 
ansvarlige etter det underliggende forhold gå på 
skyldneren og kreve beløpet tilbake. Departemen
tet har valgt å videreføre bestemmelsen fordi det er 
klargjørende for den ansvarlige at retten til å kreve 
regress fremgår av loven. Departementet antar at 
det ikke er nødvendig å angi på hvilken måte kravet 
kan gjøres gjeldende. Den delen av § 37 nr. 6 om at 
den ansvarlige kan kreve beløpet dekket ved mo
tregning i enhver gjeld eller lignende han har til 
den skattepliktige, foreslås derfor ikke videreført. 
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Ansvar for skatt og trygdeavgift 

Til § 16–10 Foreldres ansvar 

Bestemmelsen viderefører skattebetalingsloven 
§ 37 nr. 2, og slår fast at foreldre har et objektivt an
svar for inntektsskatt ilignet hjemmeværende barn 
som arbeider i foreldrenes bedrift. Det fremgår av 
ordlyden at bestemmelsen bare får anvendelse for 
formues- og inntektsskatt og trygdeavgift. Endrin-
gene i ordlyden er ikke ment å medføre materielle 
endringer i forhold til gjeldende rett. 

Til § 16–11 Selskapers ansvar 

Første ledd gjør selskap som ikke er eget skattesu
bjekt, ansvarlig for formues- og inntektsskatt som 
ikke kan innkreves hos deltakerne i selskapet. Be
stemmelsen viderefører skattebetalingsloven § 37 
nr. 3. 

Annet ledd regulerer selskapers og innretnin
gers ansvar for inntektsskatt på godtgjørelser og 
lignende utbetalt til personer, selskap og innretnin
ger hjemmehørende i utlandet. Bestemmelsen vi
derefører skattebetalingsloven § 37 nr. 5, og er ikke 
begrenset til selskaper som ikke er egne skattesu
bjekter. Ansvar etter annet ledd vil bare være aktu
elt for inntektsskatt og trygdeavgift. 

Til § 16–12 Fullmektigers ansvar 

Bestemmelsen gjør fullmektiger ansvarlige for inn
tekts- og formuesskatt ilignet personer, selskap og 
innretninger hjemmehørende i utlandet. Den vide
refører skattebetalingsloven § 37 nr. 4. 

Til § 16–13 Skifteforvaltere og styremedlemmers 
ansvar 

Bestemmelsen statuerer ansvar for skifteforvaltere 
under bobehandlingen og for styremedlemmer mv. 
når selskaper og andre skattepliktige innretninger 
oppløses. Bestemmelsen viderefører skattebeta
lingsloven § 37 nr. 7 til 9. Det er gjort enkelte presi
seringer i lovteksten som ikke er ment å innebære 
materielle endringer i forhold til gjeldende rett. 

Til § 16–14 Arvingers ansvar 

Første ledd første punktum om selvskiftende arvin
gers ansvar for formues- og inntektsskatt som er 
ilignet etter dødstidspunktet, viderefører skattebe
talingsloven § 37 nr. 10 første og annet punktum. 
Det er gjort enkelte presiseringer i ordlyden som er 
nærmere omtalt i punkt 20.4.4. 

Etter annet punktum er heller ikke gjenlevende 
ektefelle i uskiftet bo ansvarlig for skatt som ble 
ilignet avdøde etter dødsfallet, ut over verdien av 
avdødes andel i boet. Bestemmelsen viderefører 
skattebetalingsloven § 37 nr. 10 tredje punktum. 

Ansvar for forskuddstrekk og utleggstrekk 

Til § 16–20 Ansvar for forskuddstrekk og 
utleggstrekk 

Første ledd første og annet punktum har regler om 
ansvar for forskuddstrekk og utleggstrekk. Be
stemmelsen viderefører skattebetalingsloven § 49. 
Bestemmelsen innebærer at skatteoppkreverne og 
skattefogdkontorene kan rette et økonomisk krav 
mot arbeidsgivere og andre som er pliktig til å fore-
ta trekk, dersom disse ikke foretar forskuddstrekk, 
utleggstrekk og/eller oppgjør. Unnlatelse av å fore-
ta trekket medfører likevel ikke ansvar dersom ar
beidsgiver kan godtgjøre at det manglende trekket 
ikke skyldes forsømmelse eller mangel på tilbørlig 
aktsomhet, jf. tredje punktum. Dette er i samsvar 
med gjeldende rett etter skattebetalingsloven § 49 
nr. 1 annet ledd. Har arbeidsgiver trukket beløpet, 
men ikke betalt det til innkrevingsmyndigheten, er 
det økonomiske ansvaret objektivt. For utlegg
strekk pålagt av de ordinære namsmenn, følger det 
samme av tvangsfullbyrdelsesloven § 7–22 tredje 
ledd. 

Annet ledd første punktum viderefører skattebe
talingsloven § 49 nr. 2 første og annet punktum, og 
innebærer at skattemyndighetene kan rette an
svarskrav mot arbeidsgivere som ikke registrerer 
arbeidstakere i Arbeidstakerregisteret, jf. folke
trygdloven kapittel 25, eller oppgir for lav lønn. Ved 
fastsettingen av ansvarets størrelse, skal det legges 
til grunn at trekk ville blitt satt i verk 14 dager etter 
tjenesteforholdets begynnelse med 10 prosent av 
trekkgrunnlaget, jf. annet punktum. 

Tredje ledd viderefører skattebetalingsloven 
§ 49 nr. 3 fjerde punktum. 

Fjerde ledd bestemmer at foreldelsesloven §§ 9 
og 11 gjelder tilsvarende for ansvarskravet, og inne
bærer at ansvarskravet i utgangspunktet foreldes 
tre år etter den dagen da skadelidte fikk eller burde 
skaffet seg kunnskap om ansvaret og den ansvarli
ge, jf. foreldelsesloven § 9 første ledd. Selv om krav 
på ansvarsbeløpet er foreldet etter foreldelsesloven 
§ 9, kan krav på erstatning settes fram under straf
fesak der skyldneren blir funnet skyldig i det for-
hold som medfører ansvaret, jf. foreldelsesloven 
§ 11. Etter straffeloven § 67 kan imidlertid det 
straffbare forholdet i seg selv være foreldet. Be
stemmelsen viderefører skattebetalingsloven § 49 
nr. 3 femte punktum. 
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Ansvar for merverdiavgift og arveavgift 

Til § 16–30 Ansvar for merverdiavgift ved unnlatt 
registrering 

Bestemmelsen viderefører merverdiavgiftsloven 
§ 61a om at departementet i forskrift kan bestemme 
at merverdiavgiftskrav mot utenlandske nærings
drivende som ikke er registrert ved representant, 
skal kunne innkreves hos den som har mottatt va
ren eller tjenesten. Ordlyden er noe endret, uten at 
dette er ment å innebærer materielle endringer. 
Blant annet er det inntatt en henvisning til merver
diavgiftsloven § 10 tredje ledd, som regulerer uten
landske næringsdrivendes plikt til å registrere seg 
ved representant. 

Til § 16–31 Ansvar for arveavgift for arvinger og 
gavemottakere 

Bestemmelsen tilsvarer arveavgiftsloven § 32, men 
med enkelte endringer i ordlyden som ikke er ment 
å innebære materielle endringer. 

Første ledd første punktum tilsvarer § 32 første 
ledd første punktum med unntak av at begrepet «en 
for alle og alle for en» er erstattet med «solidarisk 
ansvarlig». Annet punktum tilsvarer § 32 første ledd 
annet punktum med enkelte mindre språklige end-
ringer. Arveavgiftsloven § 32 første ledd tredje 
punktum er ikke videreført, da arvingenes ansvar 
etter denne bestemmelsen er i samsvar med den 
avgiftsplikten som følger av arveavgiftsloven § 3 
første ledd. Departementet mener det er unødven
dig å statuere et ansvar for arveavgiften når de an
svarlige også er avgiftssubjekt. Denne løsning sam
svarer med prinsippet om at kapittel 16 om ansvar 
ikke skal regulere skatte- og avgiftssubjektene. 

Annet ledd tilsvarer arveavgiftsloven § 32 annet 
ledd, likevel slik at bestemmelsen er delt i to. Gi
vers ansvar følger av første punktum, mens ansvaret 
for ektefelle i uskiftebo følger av annet punktum. 
Departementet antar at innholdet i bestemmelsen 
kommer klarere frem ved en slik oppdeling. I arve
avgiftsloven § 32 annet ledd pålegges også motta
ker av gaven eller midlene utdelt fra ektefelle i 
uskiftebo, ansvar for avgiftskravet. Et slikt ansvar 
som arveavgiftssubjekt følger allerede av arveav
giftsloven § 3 første ledd og antas ikke nødvendig å 
videreføre. Dette samsvarer med prinsippet om at 
kapittel 16 om ansvar ikke skal regulere skatte- og 
avgiftssubjektene. 

Ansvar for særavgifter 

Til § 16–40 Ansvar for erverver av motorkjøretøy 
og båter 

Bestemmelsen tilsvarer lov 19. juni 1959 nr. 2 om 
avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (mo

torkjøretøy- og båtavgiftsloven) § 6 annet ledd, dog 
slik at ansvaret etter denne bestemmelsen pålegges 
erverver. Den registrerte eier er subjekt for kravet 
etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 6 første 
ledd. Det fremgår ikke av bestemmelsen at ansva
ret også omfatter forhøyede avgifter og renter. Det
te fremgår av den generelle regelen i § 16–1 annet 
ledd. 

Til § 16–41 Ansvar for bruker av motorkjøretøy 

Bestemmelsen tilsvarer lov 19. mai 1933 nr. 11 om 
særavgifter (særavgiftsloven) § 4 annet ledd, jf. for
skrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter 
§ 6–9 første ledd, likevel slik at ansvaret etter den-
ne bestemmelsen er begrenset til bruker av motor
kjøretøyet. Ansvaret for registrert eier av motorkjø
retøyet, som er subjekt for kravet, fremgår av for
slaget til ny § 4 første ledd i særavgiftsloven. 

Til § 16–42 Ansvar ved avgiftsfri levering av varer 
og tjenester 

Bestemmelsen tilsvarer forskrift 11. desember 
2001 nr. 1451 om særavgifter § 6–9 annet ledd, dog 
slik at det ikke fremgår av bestemmelsen hvilke 
særavgifter ansvaret omfatter. Departementet fore
slår at nærmere regler om dette gis i forskrift, slik 
som i dag. 

Kapittel 17 Rettergang 

Til § 17–1 Prosessordningen i innfordringssaker 

Første ledd lovfester innfordringsmyndighetens 
partsstilling i innfordringssakene. Bestemmelsen 
viderefører skattebetalingsloven § 48 nr. 2 første og 
annet punktum. For de øvrige krav er det nytt at 
partsstillingen lovfestes. I dag bygger skattefogd
kontorenes og distriktstollstedenes kompetanse på 
delegasjon. 

Annet ledd bestemmer at når en sak om tvangs
fullbyrdelse eller midlertidig sikring overføres til 
søksmålsformer skal partsstillingen utøves av det 
organ som har partsstillingen når det er tvist om 
grunnlaget for kravet. Bestemmelsen viderefører 
skattebetalingsloven § 48 nr. 2 tredje punktum. Be
stemmelsen har praktisk betydning for de krav 
hvor innkreving og fastsettelse tilligger to ulike for
valtningsorganer. Dette gjelder de krav skatteopp
kreverkontorene har ansvaret for, men også enkel
te krav som skattefogdkontorene har ansvaret for, 
for eksempel merverdiavgift. Hvilket organ som 
har partsstillingen ved tvist om grunnlaget for kra-
vet fremgår for skattekrav av ligningsloven § 11–1. 
Det er derfor henvist særskilt til denne bestemmel
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sen. For de øvrige krav fremgår ikke partsstillingen 
av noen egen lovbestemmelse, men følger de al
minnelige reglene i prosesslovgivningen. 

Tredje ledd viderefører skattebetalingsloven 
§ 48 nr. 4 annet og tredje punktum. Departemen
tets adgang til å instruere antas for skattefogdkon
torene og distriktstollstedene å følge av departe
mentets overordnede stilling. Instruksjonsmyndig
heten over skatteoppkreverkontorene følger også 
av lovutkastet § 2–6. Første punktum er således for-
melt unødvendig, men departementet foreslår at 
bestemmelsen videreføres for klarhets skyld. 

Fjerde ledd viderefører bestemmelsene i skatte
betalingsloven § 48 nr. 6 annet punktum. De øvrige 
delene av skattebetalingsloven § 48 nr. 6 er videre
ført i ligningsloven § 11–1. Bestemmelsen viderefø
rer også merverdiavgiftsloven § 61 første ledd an-
net punktum. 

Femte ledd er ment å videreføre skattebetalings
loven § 48 nr. 5 annet, tredje og fjerde punktum. 
Skattebetalingsloven § 48 første punktum er videre
ført i ligningsloven § 11–1. Bestemmelsen er bare 
ment å komme til anvendelse i saker om krav hvor 
ligningsloven gjelder. 

Sjette ledd viderefører skattebetalingsloven § 48 
nr. 4 første punktum. Bestemmelsen er også vide
reført i ligningsloven § 11–1 og er her kun aktuell 
for formues- og inntektsskatt og trygdeavgift. Be
stemmelsen er mest praktisk for fastsettingssake
ne. 

Til § 17–2 Prosessordningen i andre saker 

Første ledd har regler om partsstillingen ved rettslig 
prøving av avgjørelser i medhold av skattebeta
lingsloven. Partsstillingen legges til innkrevings
myndigheten for kravet, jf. lovutkastet kapittel 2. 
Bestemmelsen er nærmere omtalt foran under av
snitt 21.4.3. 

Annet ledd gjør unntak for avgjørelser om renter 
i medhold av skattebetalingsloven § 11–2. Rettslig 
prøving av slike avgjørelser skal skje etter de regler 
som gjelder for det krav rentene beregnes av. 

Kapittel 18 Straff 

Til § 18–1 Straff ved unnlatt gjennomføring av 
forskuddstrekk 

Første ledd første punktum regulerer brudd på plik
ten til å beregne og foreta forskuddstrekk etter reg
lene i kapittel 5. Bestemmelsen svarer til skattebe
talingsloven § 51 nr. 1 første punktum. Det er presi
sert at bestemmelsen også rammer brudd på plik
ten til å holde skattetrekk på en egen skattetrekk
skonto (separeringsplikt) etter lovforslaget § 5–12. 

Plikten til å beregne og gjennomføre pålegg
strekk omfattes ikke av bestemmelsen. Dette er 
nærmere omtalt og begrunnet i punkt 22.3, jf. 22.5. 
Utover dette er forslaget ikke ment å innebære rea
litetsendringer i forhold til det som i dag følger av 
skattebetalingsloven § 51 nr. 1. Annet punktum om 
gjentakelse av forsettlig handling svarer til skatte
betalingsloven § 51 nr. 2. 

Annet ledd fastsetter at straff ikke kommer til 
anvendelse hvis de beløp som skulle vært trukket, 
likevel blir innbetalt til rett tid. Bestemmelsen sva
rer til skattebetalingsloven § 51 nr. 3. 

Gjerningsbeskrivelsen i gjeldende skattebeta
lingslov § 50 nr. 1 bokstav a rammer forhold som i 
dag også faller inn under virkeområdet for skatte
betalingsloven § 50 nr. 2. Den førstnevnte bestem
melsen blir sjelden benyttet i praksis, og departe
mentet foreslår derfor at den ikke videreføres. 

Tredje ledd om medvirkning viderefører skatte
betalingsloven § 51 nr. 1 annet ledd og § 52 annet 
punktum. For overtredelser som i dag rammes av 
skattebetalingsloven § 50 nr. 1 bokstav a, innebæ
rer dette en utvidelse i forhold til gjeldende rett. 

Til § 18–2 Straff ved brudd på opplysningsplikten 
mv. 

Første ledd viderefører skattebetalingsloven § 50 nr. 
1 bokstav b, men slik at bestemmelsens anvendel
sesområde er utvidet til å omfatte alle skatte- og av
giftskrav som omfattes av den nye loven. 

Bestemmelsen retter seg som tidligere mot den 
som ikke gir opplysninger, eller gir uriktige eller 
ufullstendige opplysninger, og som derved bevir
ker eller søker å bevirke at innkreving av skatte- og 
avgiftskrav blir hindret eller vesentlig vanskelig
gjort. Skyldkravet er som etter skattebetalingslo
ven § 50 nr. 1 forsett eller grov uaktsomhet. Uttryk
ket ligningsmyndighet eller innkrevingsmyndighet 
i innledningen i skattebetalingsloven § 50 er erstat
tet med det videre begrepet skatte- eller avgifts
myndighet, fordi ligningsmyndighetene bare bru
kes som begrep på fastsettingsorganene i skatteeta
ten. 

Bestemmelsen rammer både opplysningssvikt 
vedrørende egne og andres skatte- og avgiftsfor
pliktelser. Det mest praktiske er trolig brudd på 
opplysningsplikten knyttet til egne forpliktelser. 
Eksempler på tilfeller som rammes er at skyldne
ren unndrar formuesgoder fra tvangsinnfordring, 
eller påberoper seg dårligere betalingsevne enn 
han faktisk har, for å få stanset eller utsatt innkre
vingen. 

Annet ledd første punktum rammer andre forsett
lige eller grovt uaktsomme overtredelser av den 
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nye skattebetalingsloven enn de som er nevnt i 
§ 18–1 og § 18–2 første ledd. Bestemmelsen erstat
ter den tilsvarende bestemmelsen i gjeldende skat
tebetalingslov § 52. Bestemmelsen i gjeldende skat
tebetalingslov § 50 nr. 1 bokstav a er ikke foreslått 
videreført, men handlingene som rammes av denne 
vil kunne straffes etter bestemmelsen i annet ledd 
første punktum. Bestemmelsen vil blant annet ram-
me brudd på plikten til å levere terminoppgave over 
foretatte trekk etter § 5–11. 

Anvendelsesområdet for bestemmelsen er utvi
det til å gjelde alle skatte- og avgiftskrav. Bestem
melsen rammer derfor manglende eller uriktige 
opplysninger til de organer som fastsetter slik krav. 
Uttrykket skatte- og avgiftsmyndighetene omfatter 
både fastsettingsmyndigheter og innkrevingsmyn
digheter. 

Annet punktum om medvirkning viderefører 
skattebetalingsloven § 52 annet punktum, mens 
tredje punktum presiserer at rene betalingsmislig
hold ikke er straffbare. 

Til § 18–3 Forfølgning av straffbart forhold 

Første ledd fastsetter at den korteste foreldelsesfris
ten for å reise straffesak er 3 år. Bestemmelsen vi
derefører skattebetalingsloven § 53 nr. 1. 

Annet ledd stadfester at overtredelse av loven 
anses som forseelse uavhengig av straffens størrel
se. Bestemmelsen viderefører skattebetalingsloven 
§ 53 første ledd. 
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28 Merknader til endringer i andre lover


Lov 21. juli 1894 nr. 5 om delvis Omordning 
af det civile Embedsværk 

Til § 5 

Bestemmelsen foreslås opphevet. Første ledd første 
punktum er videreført i ny skattebetalingslov § 2–2. 
Annet punktum er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 2–1. 

Annet ledd er overflødig. Regler om skattefogd
kontorenes regnskapsføring følger de alminnelige 
regler om regnskapsføring i staten, jf. Reglement 
for økonomistyring i staten og Bestemmelser om 
økonomistyring i staten, begge fastsatt 12. desem
ber 2003. Det er ikke nødvendig å lovhjemle depar
tementets adgang til å gi slike regler. 

Tredje ledd første punktum er delvis videreført i 
ny skattebetalingslov § 1–3. For de krav som den 
nye skattebetalingsloven gjelder for, vil det ikke 
lenger være behov for en slik bestemmelse da lo
ven gjelder for slike krav direkte, jf. § 1–1 annet 
ledd. Annet punktum videreføres i ny skattebeta
lingslov § 14–3 første ledd første punktum. 

Lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter 

Til § 1 

Første punktum er endret ved at ordet «oppkreving» 
er tatt ut. Regler om innkreving av særavgifter føl
ger av ny skattebetalingslov. 

Annet punktum gir departementet myndighet til 
å gi regler om bankers plikt til å avvise betalings
oppdrag med mangelfulle opplysninger. Bestem
melsen er videreført i ny skattebetalingslov § 9–1 
annet ledd og kan derfor oppheves. 

Til § 4 

Første ledd første punktum er endret ved at det er 
tatt inn en bestemmelse om at registrert eier av kjø
retøyet er subjekt for kravet. Ansvaret for registrert 
eier fulgte tidligere av annet ledd. Tredje punktum 
er endret i slik at nedsettelse eller frafall av avgift 
etter bestemmelsen kun skal skje av grunner knyt
tet til fastsettelsen av kravet. Forslaget til ny skatte
betalingslov § 15–1 viderefører bestemmelsen når 
det er omstendigheter knyttet til skyldnerens per
sonlige forhold som betinger nedsettelsen. 

Ansvarsbestemmelsen i annet ledd er delvis vi
dereført i første ledd, jf. merknaden ovenfor. Ansva
ret for bruker av kjøretøyet er regulert i ny skatte
betalingslov § 16–41. 

Det følger av tredje ledd at ved urettmessig bruk 
av merket mineralolje får bestemmelsene om stans
ning i motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 5 første 
til tredje ledd tilsvarende anvendelse. Bestemmel
sen er flyttet til skattebetalingsloven § 14–11 og 
gjelder direkte for bruk av merket mineralolje. 
Tredje ledd blir dermed overflødig, og kan opphe
ves. 

Til § 5 

Etter første ledd skal de regler som gjelder for inn
kreving av formues- og inntektsskatt til staten gjel
de tilsvarende for særavgiftene som omfattes av sæ
ravgiftsloven. Reglene har imidlertid i praksis ikke 
vært brukt på særavgiftene. I og med at særavgifte
ne nå vil bli direkte omfattet av den nye skattebeta
lingsloven, jf. lovutkastet § 1–1 annet ledd, er hen
visningen overflødig og første ledd kan dermed 
oppheves. 

Etter annet ledd kan departementet i forskrift 
fastsette nærmere regler om renter. Bestemmelsen 
erstattes av reglene om renter i ny skattebetalings
lov kapittel 11, og annet ledd kan derfor oppheves. 

Til §§ 6 til 8 

Som følge av at § 5 foreslås opphevet, kan gjelden
de §§ 6 til 8 flyttes fram og blir dermed §§ 5 til 7. 
Det foreslås ingen endringer i nevnte bestemmel
ser. 

Lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak for å fremme 
sysselsetting 

Til § 35 første ledd 

Henvisningen til skattebetalingslovens regler om 
utleggstrekk og inndrivelse er på bakgrunn av inn-
spill fra Sosialdepartementet (nå Arbeids- og sosial
departementet) endret til bidragsinnkrevingsloven 
§ 8.  
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Lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter 
vedrørende motorkjøretøyer og båter 

Til § 1 

Første ledd første punktum har regler om at Kongen 
fastsetter nærmere regler om beregning og oppkre
ving, herunder kontroll, når det er besluttet at det 
skal ilegges avgifter som omfattes av loven. Innkre
vingsregler (oppkreving) om avgifter etter loven vil 
følge av ny skattebetalingslov, jf. lovutkastet § 1 an-
net ledd bokstav h. For øvrig er ordlyden i lovteks
ten oppdatert uten at dette er ment å innebære ma
terielle endringer. Annet punktum er ikke videre
ført da slike regler følger av ny skattebetalingslov 
§ 9–1 annet ledd. 

Til § 5 

Første til tredje ledd som har regler om stansning av 
kjøretøy, foreslås opphevet. Bestemmelsene er vi
dereført i utkastet til ny skattebetalingslov § 14–11. 

Fjerde ledd om renter erstattes av bestemmelse
ne i skattebetalingsloven kapittel 11. Bestemmel
sen foreslås derfor opphevet. 

Etter femte ledd er krav på motorkjøretøy- og bå
tavgifter tvangsgrunnlag for utlegg. I utkastet til ny 
skattebetalingslov § 14–1 er det bestemt at skatte
og avgiftskrav er tvangsgrunnlag for utlegg. Dette 
vil også omfatte krav etter motor- og båtavgiftslo
ven, og femte ledd foreslås derfor opphevet. 

Etter sjette ledd skal paragrafen også komme til 
anvendelse på forhøyet avgift etter §§ 3 og 4. I ut
kastet til ny skattebetalingslov er det lagt til grunn 
at lovens regler om skatte- og avgiftskrav også gjel
der forhøyet avgift etter §§ 3 og 4, jf. § 1–1 tredje 
ledd bokstav b. Sjette ledd foreslås derfor opphe
vet. 

Til § 5a 

Bestemmelsen videreføres i ny skattebetalingslov 
§ 2–7, og kan derfor oppheves. 

Til § 6 annet ledd 

Bestemmelsen om solidarisk ansvar for erververen 
ved overdragelse er videreført i ny skattebetalings
lov § 16–40, og foreslås derfor opphevet. 

Til § 7 fjerde ledd siste punktum 

Etter ligningsloven § 3–13 nr. 2 bokstav a er taus
hetsplikten for personer knyttet til ligningsforvalt
ningen ikke til hinder for at opplysninger kan gis til 
offentlige myndigheter som har bruk for dem i sitt 
arbeid med skatt, toll, avgifter mv. Dette må også 

omfatte innkrevingsmyndighetens arbeid med inn
krevingen, og bestemmelsen er dermed overflødig. 

Lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og 
visse gaver 

Til § 19A Fradrag for dokumentavgift ved 
overtakelse av fast næringseiendom 

Som følge av at § 20 kan oppheves foreslås det at 
gjeldende § 19A blir ny § 20. 

Til § 20 Forfallstid 

Regler om forfall for arveavgift er tatt inn i ny skat
tebetalingslov § 10–31 og viderefører gjeldende 
rett. Bestemmelsen foreslås derfor opphevet. 

Tredje ledd første punktum videreføres i ny § 21 i 
arveavgiftsloven. 

Til § 21 Foreløpig fastsettelse og utsettelse med 
avgiftsberegningen 

Gjeldende § 21 er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 10–31 tredje ledd. Ny § 21 viderefører arveavgifts
loven § 20 tredje ledd første punktum. § 20 tredje 
ledd annet punktum er videreført i ny skattebeta
lingslov § 10–31 fjerde ledd. Henvisningen i gjel
dende § 20 tredje ledd første punktum til «de fore
gående ledd» er endret til skattebetalingsloven 
§ 10–31 første og annet ledd, som viderefører arve
avgiftsloven § 20 første og annet ledd. 

Til § 22 Renter 

Gjeldende § 22 foreslås opphevet. Regler om renter 
erstattes av reglene om renter i ny skattebetalings
lov kapittel 11. 

Til § 23 Avgiftsmyndighetens oppgaver 

Bestemmelsen er endret slik at den ikke lenger re
gulerer innkreving av arveavgift. Skattefogdkonto
renes ansvar for innkreving av arveavgift følger av 
ny skattebetalingslov § 2–2 annet ledd. 

Til § 32 Ansvaret for betalingen 

Gjeldende § 32 foreslås opphevet. Bestemmelsen 
er videreført uten endringer i ny skattebetalingslov 
§ 16–31. 

Til § 33 Innbetaling. Tvangsfullbyrdelse 

Gjeldende § 33 første og annet ledd foreslås flyttet 
og blir første og annet ledd i § 32. Henvisningen i 
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gjeldende § 33 første ledd er endret til skattebeta
lingsloven § 10–31 tredje ledd som viderefører gjel
dende § 21 i arveavgiftsloven. 

Tredje ledd foreslås opphevet. Første punktum er 
videreført i ny skattebetalingslov § 10–1. Annet 
punktum er videreført i ny skattebetalingslov 
§§ 14–1. Bestemmelsen i § 14–1 gjelder også for 
saksomkostninger og ansvarskrav, jf. henholdsvis 
ny skattebetalingslov § 1–1 tredje ledd bokstav a og 
§ 16–1 annet ledd. 

Fjerde ledd er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 9–1 annet ledd, og foreslås derfor opphevet. 

Til § 33 a Foreldelse 

Bestemmelsen foreslås opphevet. Første ledd første 
punktum om at krav på arveavgift foreldes etter 10 
år er videreført i ny skattebetalingslov § 12–1 fjerde 
ledd. Annet punktum er videreført i ny skattebeta
lingslov § 12–1 tredje ledd annet punktum. 

Annet ledd er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 12–2 tredje ledd tredje punktum. 

Tredje ledd om at krav på renter etter § 22 ikke 
foreldes før selve avgiftskravet er foreldet, er vide
reført i ny skattebetalingslov § 12–1 femte ledd. 

Til § 43 Mulkt for forsømt opplysningsplikt. 

Reglene i ny skattebetalingsloven vil gjelde for 
mulkt ilagt med hjemmel i bestemmelsen, jf. lovut
kastet § 1–1 tredje ledd bokstav c. At kravet er 
tvangsgrunnlag for utlegg følger av ny skattebeta
lingslov § 14–1. Regelen i annet punktum om at 
mulkt er tvangsgrunnlag blir da overflødig. 

Til § 46 Nedsettelse av avgift m.v. 

Arveavgiftsloven § 46 annet ledd åpner for lemp
ning både av hensyn til skyldneren og av grunner 
knyttet til fastsettelsen av kravet. 

Forslaget til ny skattebetalingslov § 15–1 vide
refører bestemmelsen når det er omstendigheter 
knyttet til skyldnerens personlige forhold som be
tinger nedsettelsen. Bestemmelsen er endret slik at 
nedsettelse etter arveavgiftsloven begrenses til si
tuasjoner hvor grunner knyttet til fastsettelsen av 
kravet taler for det. 

I Bestemmelser om økonomistyring i staten 12. 
desember 2003 punkt 5.4.2 og 5.4.4 er det gitt reg
ler om utgiftsføring (berostillelse og avskriving) 
som bør gjelde tilsvarende for skatte- og avgifts
krav. Tredje ledd foreslås derfor opphevet. 

Lov 18. juni 1965 nr. 4 (vegtrafikkloven) 

Til § 38 

Det følger av vegtrafikkloven § 38 annet ledd tredje 
punktum at ved kommunal håndheving etter § 8 
første ledd og § 31 a annet ledd kan tilleggsavgift 
og gebyrer innkreves av kommunekassereren etter 
reglene for innkreving av skatt. Departementet leg
ger til grunn at dette må forstås som en henvisning 
til reglene om tvangsinnfordring i skattebetalings
loven §§ 32, 33, 34 og 36. De gjeldende bestemmel
ser er videreført i ny skattebetalingslov kapittel 13 
og 14. I kapittel 14 er det reglene om utleggstrekk 
og utleggspant som er aktuelle, og henvisningen er 
begrenset til disse bestemmelsene. 

Lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) 

Til § 9 

Første ledd bestemmer at tollvesenet skal kreve inn 
toll. Begrepet «kreve inn» omfatter tollvesenets 
oppgave som avgiftsmyndighet, det vil si oppgaven 
med fastsettelse mv., og innkrevingsoppgaven. Når 
det gjelder innkrevingsoppgaven reguleres denne 
av ny skattebetalingslov § 2–6. Ordlyden er endret 
slik at tolloven § 9 første ledd kun regulerer oppga
vene med beregning og fastsetting. Tilsvarende en
dring er gjort i tolloven § 9 annet ledd. 

Tredje ledd om at krav på toll, herunder renter, 
godtgjørelser og omkostninger etter tolloven, er 
tvangsgrunnlag for utlegg er videreført i ny skatte
betalingslov § 14–1. Bestemmelsen foreslås derfor 
opphevet. 

Etter fjerde ledd er også et regresskrav på grunn 
av innfrielse av tollvesenets krav, tvangsgrunnlag 
for utlegg. Bestemmelsen gjelder for krav på toll og 
andre innførselsavgifter, blant annet merverdiavgift 
og særavgifter. Avgiftsplikten inntrer overfor vare
eieren på innførselstidspunktet. I mange tilfeller 
har vareeieren en speditør til å fortolle varen. Der
som vareeieren ikke har tollkreditt, vil speditøren 
enten måtte betale varen kontant ved fortollingen 
eller ved samlet oppgjør påfølgende dag (dagsopp
gjør). Tolloven § 9 fjerde ledd har primært vært 
knyttet opp mot speditørbransjen, som en sikker
het for de speditører som legger ut for innførselsav
giftene uten å få dette forhåndsbetalt fra sine kun-
der. Speditøren vil her få særlig tvangsgrunnlag 
overfor vareeieren på samme måte som tollvesenet 
ville hatt dersom kravet ikke var blitt betalt. 

Departementets inntrykk er at bestemmelsen 
ikke benyttes, og at den heller ikke er særlig kjent. 
Speditørene sender som den store hovedregelen 
ubetalte krav til inkasso eller forsøker å tvangsinn
fordre dem på andre måter. 
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Departementet foreslår at denne ordningen ik
ke videreføres. Det vises til at regresskrav etter ny 
skattebetalingslov § 16–1 tredje ledd ikke er gitt en 
tilsvarende gunstig stilling. Departementet foreslår 
at tolloven § 9 fjerde ledd oppheves og foreslår hel
ler ikke å videreføre bestemmelsen i ny skattebeta
lingslov. 

Femte ledd har regler om renter for toll. Bestem
melsen videreføres i bestemmelsene i kapittel 11 i 
ny skattbetalingslov og foreslås derfor opphevet. 

Sjette ledd er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 9–1 annet ledd og foreslås derfor opphevet. 

Til § 30 

Reglene om gjennomføring av tvangssalg er videre
ført i ny skattebetalingslov § 14–10. Gjeldende an-
net og tredje ledd er i samsvar med dette erstattet av 
en henvisning i annet ledd til at varene kan selges 
etter reglene i skattebetalingsloven § 14–10. 

Toll- og avgiftsplikten knytter seg til vareeieren 
på innførselstidspunktet. Ordlyden i tolloven § 30 
knytter innhentingsretten til selve varen. Dette in
nebærer at tollvesenet kan innhente varer og 
tvangsselge dem selv om varene er overdratt. I 
praksis er det imidlertid lagt til grunn at innhen
tings- og salgsretten kan ekstingveres, enten etter 
godtroervervsloven direkte eller etter prinsippene i 
denne. Departementet foreslår at det fremgår ut
trykkelig av loven at godtroervervsloven gjelder til
svarende, jf. forslaget til nytt tredje ledd. 

Til § 35 

Bestemmelsen hjemler i dag blant annet tollkredit
tordningen, som er foreslått inntatt i ny skattebeta
lingslov § 14–20. Det er likevel nødvendig å fastset
te regler om bruk av tollkredittordningen, prosedy
rer ved deklarering osv. Første ledd første punktum 
er utformet for å dekke dette. Annet punktum gir 
hjemmel for å kreve gebyr ved bruk av tollkredit
ten, og viderefører gjeldende rett. 

Annet ledd viderefører avsnitt 5.5.1 femte ledd i 
forskrift 15. desember 1967 nr. 8962 (tollovforskrif
ten). 

Til § 47 

Som i § 30 foreslår departementet at annet ledd førs
te punktum og tredje ledd første punktum viser til de 
foreslåtte bestemmelsene om tvangssalg i ny skat
tebetalingslov § 14–10. Annet ledd annet til fjerde 
punktum og tredje ledd tredje og fjerde punktum er
stattes av ny skattebetalingslov § 14–10. Gjeldende 
tredje ledd siste punktum videreføres i tredje ledd 
tredje punktum. 

Til § 53 

Som i § 30 foreslår departementet at annet punktum 
viser til de foreslåtte bestemmelsene om tvangssalg 
i ny skattebetalingslov § 14–10. Tredje til femte 
punktum kan da oppheves. 

Til § 58 

Gjeldende første ledd første punktum pålegger beta
lingsplikt for vareeier eller den som har opptrådt på 
hans vegne og som fremdeles har varen i sin besit
telse. Så lenge kravet ikke er foreldet, følger dette 
også av alminnelige pengekravsrettslige regler. An-
net punktum innebærer en begrensning i forhold til 
de alminnelige foreldelsesreglene ved at kravet må 
fremsettes innen tre år etter fortolling. Etter de or
dinære foreldelsesreglene ville kravet i mange til-
feller kunne fremsettes senere enn dette som følge 
av tilleggsfristene i foreldelsesloven. Til gjengjeld 
må bestemmelsen forstås slik at foreldelse avbrytes 
når kravet fremsettes innen fristen. Det vil i tilfelle 
løpe en ny foreldelsesfrist fra det tidspunktet kravet 
ble fremsatt. 

Annet ledd første punktum forskyver utgangs
punktet for fristen når det ved uaktsomhet eller for-
sett hos vareeieren eller noen som representerer 
ham, er gitt uriktige eller mangelfulle opplysnin
ger, eller når varen er innført uten at fortolling har 
funnet sted. Fristen er da tre år fra det tidspunkt 
tollvesenet oppdaget feilen, men etter annet punk-
tum må dette kravet i alle tilfeller fremsettes innen 
10 år etter innførselstidspunktet. 

Gjeldende lovtekst fokuserer på betalingsplik
ten og at kravet skal fremsettes. Regelen har en si
de til reglene om foreldelse og skulle systematisk 
dermed høre hjemme i kapittel 12 i ny skattebeta
lingslov som har regler om foreldelse. Tilsvarende 
regler for skattekrav fokuserer på adgangen for 
fastsettingsorganet til å treffe vedtak om endring, 
etterberegning og skjønnsfastsettelse. Indirekte 
ligger det i dette at dersom det ikke foreligger ad-
gang til å treffe slikt vedtak, kan kravet ikke frem
mes selv om det etter de alminnelige foreldelses
regler ikke er foreldet. Tilsvarende kan kravet 
fremmes dersom det er adgang til å treffe vedtak 
om endring eller lignende selv om kravet er forel
det etter de alminnelige foreldelsesregler. 

Departementet foreslår at ordlyden omformule
res slik at tollvesenets adgang til å treffe vedtak om 
endring i disse tilfeller fremgår av bestemmelsen. 
Det vises til tilsvarende bestemmelser i blant annet 
merverdiavgiftsloven kapittel 13 og ligningsloven 
kapittel 9. 
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Til § 59 

Bestemmelsen regulerer tilbakebetaling av toll når 
det ved fortollingen er beregnet for lite toll. Forsla
gene til endringer i ordlyden har samme begrun
nelse som forslaget til endring av tolloven § 58. 

Til § 72 

Som i § 30 foreslår departementet at annet ledd an-
net punktum viser til de foreslåtte bestemmelsene 
om tvangssalg i ny skattebetalingslov § 14–10. An-
net ledd tredje til femte punktum kan da oppheves. 

Til § 74 

Som i § 30 foreslår departementet at annet ledd an-
net punktum viser til de foreslåtte bestemmelsene 
om tvangssalg i ny skattebetalingslov § 14–10. 
Tredje og fjerde punktum kan da oppheves. 

Lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 

Til § 24 

Tredje ledd første punktum om at tilgodebeløp etter 
merverdiavgiftsloven § 24 første ledd skal tilbake
betales innen tre uker fra omsetningsoppgaven er 
mottatt, er videreført i ny skattebetalingslov § 10– 
60 annet ledd, jf. første ledd. 

Forbudet mot pantsettelse av tilgodebeløpet i 
tredje ledd annet punktum er videreført i ny skatte
betalingslov § 10–1 annet ledd. Hele tredje ledd kan 
dermed oppheves. 

Til § 27 

Annet ledd tredje punktum om at proklama som ut
stedes i bo er uten innflytelse på krav etter merver
diavgiftsloven, er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 10–3. Bestemmelsen foreslås derfor opphevet. 

Til § 34 

Første ledd er videreført uten endringer i ny skatte
betalingslov § 10–30. Annet ledd erstattes av ny 
skattebetalingslov § 10–53, jf. omtalen i punkt 
14.8.5. 

Til § 35 

Reglene i første ledd om betalingsmåte er videreført 
i ny skattebetalingslov § 9–1, mens ny skattebeta
lingslov § 9–2 har regler om tid og sted for betaling. 
Bestemmelser om at innenlands merverdiavgift 
skal betales til skattefogdkontoret, følger av ny 
skattebetalingslov § 2–2 første ledd. 

Annet ledd er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 10–4. 

Tredje ledd er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 9–1 annet ledd. 

Til § 36 

Første ledd er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 11–1. 

Annet ledd er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 11–3. 

Tredje ledd er videreført av ny skattebetalings
lov § 11–7. 

Til § 37 

Første ledd erstattes av ny skattebetalingslov § 11–2 
første og annet ledd. 

Annet ledd erstattes av ny skattebetalingslov 
§ 11–2 femte ledd. 

Tredje ledd er ikke direkte videreført i forslaget 
til ny skattebetalingslov, men det følger av henvis
ningen i § 11–2 annet ledd som ikke viser til for
fallsfristen for tilleggsavgift, at det ikke skal bereg
nes renter etter bestemmelsen om tilleggsavgift. 

Fjerde ledd er videreført ved ny skattebetalings
lov § 11–1 første ledd hvor det fremgår at det også 
skal beregnes forsinkelsesrenter av endringsrenter 
etter § 11–2. Reglene om forsinkelsesrenter av skat-
te- og avgiftskrav, jf. ny skattebetalingslov § 11–1, 
gjelder tilsvarende for tilleggsavgift, jf. ny skattebe
talingslov § 1–1 tredje ledd bokstav b. 

Femte ledd er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 11–7. 

Til § 38 

Første ledd første punktum er videreført i ny skatte
betalingslov § 11–60 første ledd. 

Første ledd annet punktum er videreført i ny 
skattebetalingslov § 11–4 første ledd. 

Annet ledd er erstattet av ny skattebetalingslov 
§ 11–4 tredje ledd. 

Tredje ledd er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 11–7. 

Til § 59 

Første ledd første punktum er videreført i forslaget til 
ny skattebetalingslov § 14–1. Det samme gjelder 
annet punktum, jf. forslaget til ny skattebetalingslov 
§ 1–3 som bestemmer at slike krav også skal anses 
som skatte- og avgiftskrav. 

Annet ledd er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 10–1. 
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Tredje ledd er videreført i forslaget til ny skatte
betalingslov § 10–1 annet ledd. 

Til § 59 a 

Bestemmelsen er videreført i forslaget til ny skatte
betalingslov § 12–1 femte ledd. 

Til § 60 

Bestemmelsen har regler om plikt til å stille sikker
het ved flytting til utlandet, og adgang for skatte
fogdkontorene til gjennom politiet å nedlegge for-
bud mot at en avgiftspliktig forlater landet dersom 
det foreligger omstendigheter som gjør det sann
synlig at vedkommende akter å ta opphold i utlan
det i minst 6 måneder uten å betale eller stille sik
kerhet for avgiften. Bestemmelsen innebærer at 
skattefogdkontorene selv kan beslutte et utreisefor
bud uten at det er nødvendig å gå via de ordinære 
namsmenn. Bestemmelsen foreslås ikke videreført. 
Om den nærmere begrunnelse vises til omtalen i 
punkt 18.5.1. 

Til § 61 

Første ledd annet punktum er videreført i ny skatte
betalingslov § 11 fjerde ledd, og foreslås opphevet. 

Til § 61a 

Bestemmelsen er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 16–30. 

Til § 65 

Første punktum er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 2–4 første ledd som har regler om at tollregione
ne innkrever merverdiavgift som oppstår ved inn
førsel. 

Til § 66 

Ordlyden er endret ved at ordet oppkreving er tatt 
ut. Regler om innkreving av merverdiavgift som 
oppstår ved innførsel følger av ny skattebetalings
lov. 

Til § 69 

Merverdiavgiftsloven § 69 åpner for lempning både 
av hensyn til skyldnerens situasjon og av grunner 
knyttet til fastsettelsen av kravet. 

Forslaget til ny skattebetalingslov § 15–1 vide
refører bestemmelsen når det er omstendigheter 

knyttet til skyldnerens personlige forhold som be
tinger nedsettelsen. Bestemmelsen er endret slik at 
nedsettelse etter merverdiavgiftsloven § 69 begren
ses til situasjoner hvor grunner knyttet til fastsettel
sen av kravet taler for det. 

Til § 71 

I Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 
5.4.2 og 5.4.4 er det gitt regler om utgiftsføring (be-
rostillelse og avskriving) som bør gjelde tilsvaren
de for skatte- og avgiftskrav. Bestemmelsen om ut
giftsføring foreslås derfor ikke videreført i forslaget 
til ny skattebetalingslov. 

Til § 75a 

Etter bestemmelsen kan departementet gi dispen
sasjon fra reglene i kapittel IX om forfall og betaling 
av merverdiavgift. Reglene i kapittel IX er videre
ført i ny skattebetalingslov. Bestemmelsen ble tatt 
inn i loven for at det skulle være mulig å avhjelpe 
likviditetsproblemer som oppsto for enkelte avgifts
pliktige i forbindelse med innføringen av merverdi
avgiften, se Ot.prp. nr. 31 (1969–70). Det fremgår 
av proposisjonen at det var en forutsetning at ord
ningen skulle gjelde i en overgangsperiode. På den-
ne bakgrunn er det ikke behov for å videreføre be
stemmelsen i ny skattebetalingslov. 

Lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til 
kommunane 

Til § 23 

Bestemmelsen viser til skattebetalingsloven § 48 
nr. 5 til 7. Disse bestemmelsene er videreført i lig
ningsloven § 11–1 nr. 4 og 5 og ny skattebetalings
lov § 17–1 fjerde og femte ledd. Henvisningen er 
endret i samsvar med dette. 

Til § 27 

Etter annet ledd kan fylkesmannen gi skatteoppkre
verne fullmakt til å holde forretning for utleggspant 
for eiendomsskatt. Kommunestyret skal gi uttalelse 
i saken før samtykke gis. Det fremgår av forarbei
dene til bestemmelsen at den ble utformet på tilsva
rende måte som skattebetalingsloven § 36. I forbin
delse med vedtakelsen av tvangsfullbyrdelsesloven 
av 1992 ble imidlertid § 36 endret. Tidligere var det 
også her fylkesmannen som kunne bemyndige 
skatteoppkreverne til å holde forretning for 
utleggspant, men kompetansen ble ved endringen 
overført til departementet. Det samme skjedde for 
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de avgiftene og gebyrene som skatteoppkreverne 
innkrever til kommunene. Begrunnelsen for at dis-
se bestemmelsene ble opphevet var at fylkesman
nen i praksis alltid ga samtykke i de tilfellene der 
det ble søkt om det. Eigedomsskattelova § 27 annet 
ledd er ikke omtalt i forarbeidene til tvangsfullbyr
delsesloven, men det er ingen grunn til at skatte
oppkreverne må ha en særlig fullmakt fra fylkes
mannen for å holde utleggsforretninger for eien
domsskatt. Det følger av utkastet til ny skattebeta
lingslov kapittel 14 at alle skatteoppkreverne etter 
loven vil ha kompetanse til å avholde forretning for 
utleggspant. Departementet ser liten grunn til at 
dette skal være annerledes for krav på eiendoms
skatt. Annet ledd foreslås derfor opphevet. 

Til § 28 

Etter første ledd kan formannskapet sette ned eller 
ettergi krav på eiendomsskatt. Dette skal skje etter 
at skatteutvalget som nevnt i skattebetalingsloven 
§ 42 har fått sagt sin mening, jf. annet ledd. Som det 
fremgår i punkt 19.2.5.2 foreslår departementet at 
skatteutvalget ikke skal være vedtaksorgan i saker 
om nedsettelse etter skattebetalingsloven § 15–1. 
Dette innebærer at det ikke lengre vil være nedsatt 
et skatteutvalg i hver kommune slik som er tilfelle i 
dag etter skattebetalingsloven § 42. Departementet 
foreslår på denne bakgrunn å oppheve § 28 annet 
ledd. I praksis vil formannskapet da kunne treffe 
vedtak på bakgrunn av skatteoppkrevernes innstil
ling i saken. 

Lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av 
undersjøiske petroleumsforekomster mv. 

Til § 7 

Nr. 2 annet og tredje ledd om forfall for terminskatt 
og resterende skatt er videreført i ny skattebeta
lingslov § 10–22 første og annet ledd. 

Nr. 5 har regler om at departementet kan fast
sette nærmere regler om renter av petroleums
skatt. Bestemmelsen erstattes av forslagene i ny 
skattebetalingslov kapittel 11. 

I ny nr. 6 foreslås det å regulere utgangspunk
tet for avregningen. Bestemmelser om dette er i 
plassert i § 4 i forskrift 5. september 1980 nr. 4 om 
utskriving, betaling og avregning av terminskatt 
m.v. For øvrig foreslås det at reglene om avregning
i skattebetalingsloven gis tilsvarende anvendelse 
for petroleumsskatt. Dette vil gjøre gjeldende reg
ler om avregning i ovennevnte forskrift overflødig. 

Nr. 7 om at bestemmelsene i skattebetalingslo
ven gjelder tilsvarende for petroleumsskatt er over

flødig når ny skattebetalingslov skal gjelde direkte 
for petroleumsskatt, jf. utkastet § 1–1 annet ledd 
bokstav c. 

Lov 13. juni 1980 nr. 24 om 
ligningsforvaltning 

Til § 2–5 Utelukkingsgrunner 

Bokstav b inneholder en henvisning til skattebeta
lingsloven § 48 hvor skatteoppkreverstillingen er 
lovfestet. Skattebetalingsloven § 48 er videreført i 
ny skattebetalingslov § 2–1 og § 2–3, og henvisnin
gen foreslås derfor endret. 

Til § 6–14 Hvem oppgaveplikten påligger 

Henvisningen i nr. 2 til skattebetalingsloven § 3 an-
net ledd er endret. Skattebetalingsloven § 3 annet 
ledd er videreført i forslaget til ny skattebetalings
lov § 4–1 annet ledd. 

Til § 9–10 Renter 

Bestemmelsen erstattes av ny skattebetalingslov 
§ 11–2. 

Til § 9–12 Skattelempning 

Skattebetalingsloven § 41 nr. 1 åpner for at lemp
ning kan skje både av hensyn til skyldneren og av 
grunner knyttet til fastsettelsen av kravet. 

Forslaget til ny skattebetalingslov § 15–1 vide
refører bestemmelsen når det er omstendigheter 
knyttet til skyldnerens personlige forhold som be
tinger nedsettelsen. Bestemmelsen er endret slik at 
nedsettelse etter ligningsloven § 9–12 begrenses til 
situasjoner hvor grunner knyttet til fastsettelsen av 
kravet taler for det. 

Nr. 2 viderefører skattebetalingsloven § 41 nr. 
2. 

Til § 10–6 Tvangsmulkt 

Nr. 1 annet punktum er videreført i ny skattebeta
lingslov § 14–1 som etter § 1–1 tredje ledd bokstav 
c gjelder tilsvarende for tvangsmulkt. 

Til § 11–1 Søksmål fra skattyter 

Bestemmelsen er en videreføring av de bestemmel
sene i skattebetalingsloven som regulerer søksmål 
om riktigheten av ligningsavgjørelser. Dette omfat
ter skattebetalingsloven § 48 nr. 3 til nr. 6 første og 
siste punktum. 
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Lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes 
dekningsrett (dekningsloven) 

Til § 9–4 

I annet ledd er to henvisninger til skattebetalingslo
ven oppdatert. Den særlige angivelsen av medlems
avgift til folketrygden er ikke lenger nødvendig da 
forskuddsskatt også omfatter forskudd på trygde
avgift, jf. forslagene i ny skattebetalingslov kapittel 
4 og 5. 

Lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til 
Svalbard 

Til § 5–1 Skatt fastsatt ved ligning 

Henvisningen i første ledd til skattebetalingsloven 
er endret slik at reglene om forskudd på skatt, med 
unntak for reglene om forskuddstrekk, gis anven
delse for skattyter som skattelegges etter § 3–1. At 
de øvrige reglene i ny skattebetalingslov vil gjelde 
direkte for skatt til Svalbard følger av ny skattebeta
lingslov § 1–1 annet ledd bokstav a. 

Ordlyden i annet ledd første punktum er endret 
fordi kompetansen i skattebetalingsloven kapitlene 
4 og 6 ligger til henholdsvis fylkesskattekontoret 
og ligningskontoret, og ikke slik som i dag til fyl
kesskattesjefen og ligningssjefen. De oppgaver 
som i kapittel 7 tilligger skatteoppkreverne, vil som 
følge av annet ledd annet punktum tilligge skatte
oppkreveren for Svalbard, som etter § 2–3 i ny skat
tebetalingslov er Troms skattefogdkontor. 

Til § 5–2 Skatt fastsatt ved lønnstrekk 

Henvisningen i tredje ledd er endret til ny skattebe
talingslov § 5–12 som erstatter reglene i gjeldende 
skattebetalingslov § 11 nr. 4 om skattetrekkskonto. 

Reglene i fjerde ledd om forfallstid og rente er vi
dereført i ny skattebetalingslov kapittel 10 og 11. 
Fjerde ledd har nå regler om oppgaveplikt for ar
beidsgiver på Svalbard. Denne oppgaveplikten er 
ny, og det vises til omtalen i punkt 14.4.4, jf. 14.4.2. 

Sjette ledd erstattes av ny skattebetalingslov 
§ 14–1 og foreslås ikke videreført. Syvende ledd blir 
sjette ledd. 

Til § 5–3 Skatteoppkrever 

Bestemmelsen er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 2–3 og foreslås opphevet. 

Til § 5–4 Forskjellige bestemmelser 

Som følge av at § 5–3 foreslås opphevet, blir gjel
dende § 5–4 ny § 5–3. 

Første ledd som gir skattebetalingsloven § 41 til
svarende anvendelse er dels videreført i ny skatte
betalingslov § 15–1 som vil gjelde direkte for skatt 
til Svalbard, og er omtalt i punkt 19.2.4. Den delen 
av skattebetalingsloven § 41 som er videreført i ut
kastet til ligningsloven § 9–12, foreslås også gitt til
svarende anvendelse for skatt til Svalbard. Det vi
ses til omtalen i punkt 19.2.3. 

Annet ledd er endret som følge av at reglene om 
partsstillingen m.v. i saker om ligningsvedtak er 
flyttet fra skattebetalingsloven til ligningsloven 
§ 11–1. Det vises til omtalen i punkt 21.5. 

Lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på 
honorar til utenlandske artister m.v. 

Til § 9 Betaling og innkreving av skatt 

Første ledd er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 2–3 annet ledd. 

Annet ledd er erstattet av ny skattebetalingslov 
§ 10–12. 

Tredje ledd er erstattet av ny skattebetalingslov 
§ 10–53. 

Bestemmelsen foreslås derfor opphevet. 

Til § 10 Tvangsinndrivelse av skatt m.v. 

Gjeldende § 10 har foruten regler om fortrinnsret
ten for artistskatt og renter ved insolvensbehandlin
gen regler om at artistskatt og eventuelle renter er 
tvangsgrunnlag for utlegg. At artistskatt og renter 
har tvangsgrunnlag følger av ny skattebetalingslov 
§ 14–1, jf. § 1–1 annet ledd bokstav b og tredje ledd 
bokstav a. Som følge av at hele § 9 oppheves blir 
gjeldende § 10 ny § 9. 

Til § 11 

Som følge av opphevelsen av hele § 9 blir gjeldende 
§ 11 ny § 10. 

I ny § 11 er reglene om oppgaveplikt for artist
skatt tatt inn. Disse er i dag plassert i § 4–1 i for
skrift 17. desember 1997 nr. 1400 til utfylling og 
gjennomføring av reglene i lov om skatt på honorar 
til utenlandske artister mv. Fristen for innlevering 
av oppgave er endret fra senest første virkedag et
ter at trekket er foretatt til senest syv dager etter at 
trekket er foretatt. Om bakgrunnen for endringen 
viser departementet til omtalen i 14.4.4, jf. 14.4.2. 

Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 
(folketrygdloven) 

Til § 24–3 Arbeidsgivers plikter 

Bestemmelsen er endret slik at tidspunktet for når 
oppgave skal leveres fremkommer ved en henvis
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ning til reglene om oppgaveplikt for forskudd
strekk, jf. skattebetalingsloven § 5–11. Oppgave 
over forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift gis på 
felles oppgave, og dette fremkommer nå av bestem
melsen. Det er også inntatt en presisering av til 
hvilken skatteoppkrever oppgaven skal leveres. 
Dette følger i dag av forskrifter gitt med hjemmel i 
folketrygdloven § 24–5 annet ledd. Forskriftsbe
stemmelsen videreføres da det vil være behov for å 
gi utfyllende regler. 

Fjerde ledd har regler om forfallstidspunktet for 
krav som oppstår ved endringsvedtak som nevnt i 
tredje ledd. Bestemmelsen er videreført i ny skatte
betalingslov § 10–53 og foreslås derfor opphevet. 

Gjeldende femte ledd blir fjerde ledd som følge av 
at gjeldende fjerde ledd oppheves. 

Sjette ledd bestemmer at reglene i skattebeta
lingsloven gjelder tilsvarende ved betaling og inn
kreving av avgifter til folketrygden. Som følge av at 
ny skattebetalingslov skal gjelde direkte for slike 
krav foreslås bestemmelsen opphevet. 

Til § 24–4 Fastsetting og innkreving av avgifter 

Fjerde ledd er videreført i ny skattebetalingslov 
§ 10–53. Som nytt fjerde ledd er inntatt en henvis
ning til ny § 11- 1 i ligningsloven som har regler om 
rettslig prøving av vedtak. Bestemmelsen innebæ
rer at ligningslovens regler gjelder tilsvarende for 
avgjørelser som omhandlet i annet og tredje ledd. 
Henvisningen i gjeldende § 24–4 siste ledd til skat
tebetalingsloven omfattet også reglene om rettslig 
prøving i skattebetalingsloven § 48 annet ledd flg., 
som nå er flyttet til ligningsloven § 11–1. 

Sjette ledd er videreført ved at ny skattebeta
lingslov vil gjelde direkte for avgiftene til folketryg
den. 

Som nytt sjette ledd er inntatt hjemmel for ned
settelse av arbeidsgiveravgift dersom dette er grun
net i forhold knyttet til fastsettelsen. Forslaget til ny 
skattebetalingslov § 15–1 viderefører adgangen til å 
nedsette arbeidsgiveravgift når det er omstendig
heter knyttet til skyldnerens personlige forhold 
som betinger nedsettelsen. Departementet viser til 
omtalen i punkt 19.2.3. 

Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue 
og inntekt (skatteloven) 

Til § 1–3 Forbud mot særinnrømmelser 

Det følger av bokstav c at kommunestyre og fylkes
ting ikke kan sette ned eller frafalle lovlig utlignet 

skatt uten særlig hjemmel i skatteloven eller skatte
betalingsloven. Når gjeldende skattebetalingslov 
oppheves, vil adgangen til å sette ned formues- og 
inntektsskatt være hjemlet i ny skattebetalingslov. 
Departementet foreslår imidlertid at formannska
pene og skatteutvalgene ikke lenger skal være ved
taksorgan i saker om nedsettelse av hensyn til 
skyldneren. Departementet viser til omtalen i 
punkt 19.2.5.2. Som følge av dette vil kommunesty
re eller fylkesting ikke ha adgang til å sette ned el
ler frafalle skatt etter ny skattebetalingslov. Depar
tementet foreslår derfor at henvisningen til skatte
betalingsloven i § 1–3 bokstav c utgår. 

Til § 5–11 Utgiftsgodtgjørelse 

Henvisningen i tredje ledd til gjeldende skattebeta
lingsloven § 5 nr. 1 c er endret til ny skattebeta
lingslov § 5–8 tredje ledd som viderefører den 
nevnte bestemmelsen. 

Til 5–12 Naturalytelse 

Henvisningen i tredje ledd til skattebetalingsloven 
§ 6 nr. 2 er endret til ny skattebetalingsloven § 5–8 
annet ledd, som viderefører den nevnte bestemmel
sen. 

Til § 6–40 Gjeldsrenter 

Henvisningen i femte ledd bokstav b til skattebeta
lingsloven § 23 nr. 2 og § 27 nr. 7 og i bokstav c til 
ligningsloven § 9–10 nr. 1 er endret til henholdsvis 
skattebetalingsloven §§ 11–5 og 11–2, som videre
fører de nevnte bestemmelsene. 

Til § 15–3 Kommunale og fylkeskommunale 
skattevedtak 

Henvisningen i første ledd til reglene om forskudd 
på skatt etter skattebetalingsloven er endret til reg
lene om forskuddsskatt og forskuddstrekk for per
sonlige skattytere i samsvar med den nye begreps
bruken som foreslås, jf. omtalen i kapittel 6. 

Til § 15–5 Særskilt fradrag i alminnelig inntekt i 
Finmark og Nord-Troms 

Henvisningen i fjerde ledd til skattebetalingsloven 
§ 43 nr. 5 er endret til skattebetalingsloven § 8–2 
tredje ledd, som viderefører den nevnte bestem
melsen. 
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Finansdepartementet 

t i l r å r : 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
lov om betaling og innkreving av skatte- og avgifts
krav (skattebetalingsloven). 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skatte
betalingsloven) i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav 
(skattebetalingsloven) 

Del I Innledende bestemmelser 

Kapittel 1 Lovens virkeområde 

§ 1–1 Virkeområde 
(1) Loven gjelder betaling og innkreving av

skatte- og avgiftskrav. 
(2) Med skatte- og avgiftskrav menes: 

a) skatt på formue og inntekt og tonnasjeskatt et
ter skatteloven (formues- og inntektsskatt), 
skatt på formue og inntekt etter lov 29. novem
ber 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (svalbard
skatt) og trygdeavgift etter folketrygdloven ka
pittel 23, herunder forskuddstrekk, forskudds
skatt og restskatt etter kapitlene 5 til 7 i loven 
her 

b) skatt på inntekt etter lov 13. desember 1996 nr. 
87 om skatt på honorar til utenlandske artister 
m.v. (artistskatt)

c) skatt på formue og inntekt etter lov 13. juni 1975 
nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petrole
umsforekomster m.v. (petroleumsskatt), herun
der terminskatt og restskatt etter nevnte lov 

d) arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven kapittel 

e) arveavgift etter lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift 
på arv og visse gaver 

f)	 merverdiavgift etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om 
merverdiavgift 

g) særavgifter omfattet av lov 19. mai 1933 nr. 11 
om særavgifter 

h) særavgifter omfattet av lov 19. juni 1959 nr. 2 
om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og bå
ter 

i)	 toll etter tolltariffen, herunder de innledende 
bestemmelsene, og tolloven. 
(3) Med mindre annet er særskilt bestemt gjel-

der reglene om skatte- og avgiftskrav tilsvarende så 
langt de passer for: 
a) renter etter kapittel 11, omkostninger og geby

rer fastsatt i medhold av ligningsloven og lover 
som nevnt i annet ledd bokstavene a til i 

b) tilleggsskatt, tilleggsavgift og tilleggstoll fast
satt i medhold av ligningsloven eller lover som 
nevnt i annet ledd bokstavene a til i 

c) tvangsmulkt etter § 5–16, lov 19. juni 1964 nr. 14 
om avgift på arv og visse gaver § 43 og lignings
loven § 10–6 

d) ansvarsbeløp etter ligningsloven § 10–7. 

§ 1–2 Andre offentlige krav 
Departementet kan i forskrift bestemme at hele 

eller deler av loven skal gjelde for andre krav som 
tilkommer staten når kravet har tvangsgrunnlag. 

§ 1–3 Tilbakesøkingskrav 
Når det ved forhøyelse av et skatte- og avgifts

krav eller ved enhver retting av et gjennomført opp
gjør oppstår krav på tilbakebetaling av et beløp som 
tidligere er utbetalt skyldneren, skal beløpet, her-
under rentegodtgjørelse, anses som et skatte- og 
avgiftskrav. Innkrevingsmyndighetene kan innkre
ve beløpet uavhengig av om mottakeren har vært i 
god tro. Reglene om forfall i § 10–53 gjelder tilsva
rende. 

Kapittel 2 Innkrevingsmyndigheter og 
betalingsmottakere 

§ 2–1 Skatteoppkreverne for kommunene – 
formues- og inntektsskatt, trygdeavgift og 
arbeidsgiveravgift 

(1) Formues- og inntektsskatt, trygdeavgift og
arbeidsgiveravgift innkreves av den kommunale 
skatteoppkreveren. 

(2) Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal
betales til skatteoppkreveren for den kommunen 
hvor arbeidsgiveren er hjemmehørende eller har 
sitt hovedkontor. Forskuddstrekk fra selskaper og 
innlånere skal betales til skatteoppkreveren for den 
kommunen der selskapet eller innlåneren har sitt 
hovedkontor eller styret har sitt sete. 

(3) Forskuddsskatt og restskatt skal betales til
skatteoppkreveren for den kommunen skatten er 
skrevet ut for. 

(4) Første til tredje ledd gjelder ikke krav som
omhandlet i § 2–3. 

(5) Departementet kan i forskrift gi regler om
hvem som skal innkreve forskuddstrekk og ar
beidsgiveravgift fra utenlandske arbeidsgivere og 
selskaper, og om hvem slike krav skal betales til. 
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§ 2–2 Skattefogdkontorene for fylkene – 
merverdiavgift og arveavgift 

(1) Merverdiavgift skal betales til og innkreves
av skattefogdkontoret for det fylket hvor den av
giftspliktige skal registreres. Se likevel § 2–4 første 
ledd om merverdiavgift som oppstår ved innførsel. 

(2) Arveavgift skal betales til skattefogdkonto-
ret for det fylket hvor kravet er fastsatt. Ved offent
lig skifte skal arveavgift som ikke blir tilbakeholdt 
av tingretten, innkreves av og betales til skattefogd
kontoret for det fylket hvor kravet ville blitt fastsatt 
etter lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og vis-
se gaver § 24 annet og tredje ledd. 

§ 2–3 Skatteoppkrever for formues- og 
inntektsskatt fastsatt ved sentral ligning, 
artistskatt, petroleumsskatt og svalbardskatt 

(1) Formues- og inntektsskatt fastsatt ved sen-
tral ligning etter ligningsloven § 2–4 nr. 1 bokstav a 
skal betales til og innkreves av Rogaland skattefut
kontor. 

(2) Artistskatt skal betales til og innkreves av
Rogaland skattefutkontor. 

(3) Petroleumsskatt skal betales til og innkre-
ves av Oslo og Akershus skattefogdkontor. 

(4) Formues- og inntektsskatt til Svalbard og
lønnstrekk av inntekt på Svalbard skal betales til og 
innkreves av Troms skattefogdkontor. 

§ 2–4 Tollregionene – toll og særavgifter samt 
merverdiavgift som oppstår ved innførsel 

(1) Toll samt særavgifter og merverdiavgift som
oppstår ved innførsel, innkreves av tollregionene. 
Betaling skal skje til tollstedet i tollregionen hvor 
fortolling etter tolloven skal foretas. Krav som er 
belastet tollkreditten, skal likevel betales til den 
tollregionen som har innvilget tollkreditten. 

(2) Innenlands særavgifter skal betales til og
innkreves av tollregionen hvor den avgiftspliktige 
skal registreres som særavgiftspliktig virksomhet. 
Dette gjelder likevel ikke krav som omfattes av 
§ 2–5. 

(3) Engangsavgift fra avgiftspliktige som ikke
er registrert skal betales til og innkreves av tollre
gionene. 

§ 2–5 Tollregion Oslo og Akershus og tollregion 
Midt-Norge – årsavgift, vektårsavgift og 
omregistreringsavgift 

(1) Årsavgiften og omregistreringsavgiften skal
betales til og innkreves av tollregion Oslo og Akers-
hus. 

(2) Vektårsavgiften skal betales til og innkreves
av tollregion Midt-Norge. 

§ 2–6 Andre skatte- og avgiftskrav 
(1) Krav som nevnt i § 1–1 tredje ledd bokstav a 

og b skal, med mindre annet er bestemt, betales til 
og innkreves av den innkrevingsmyndighet som 
innkrever de skatte- eller avgiftskrav slike krav er 
knyttet til. 

(2) Når skyldneren har fått melding om at kra-
vet er overført Statens innkrevingssentral til innkre
ving etter § 2–7, skal betaling skje til Statens inn
krevingssentral. 

(3) Departementet kan i forskrift gi regler til ut-
fylling og gjennomføring av dette kapitlet, og gi 
regler om hvilket organ som innkrever krav som 
nevnt i § 1–1 tredje ledd bokstav c og d. 

§ 2–7 Overføring av myndighet til Statens 
innkrevingssentral 

Departementet kan i forskrift bestemme at Sta
tens innkrevingssentral skal innkreve nærmere be
stemte skatte- og avgiftskrav, med unntak for krav 
som innkreves av skatteoppkreverne for kommune
ne. I slike tilfeller kan departementet bestemme at 
deler av loven skal gjelde tilsvarende for Statens 
innkrevingssentral, likevel slik at utleggspant kan 
stiftes dersom panteretten kan gis rettsvern ved re
gistrering i et register eller ved underretning til 
tredjeperson, jf. panteloven kapittel 5. Dette gjelder 
når utleggsforretningen kan holdes på innkrevings
sentralens kontor etter tvangsfullbyrdelsesloven 
§ 7–9 første ledd. 

§ 2–8 Departementets instruksjonsmyndighet over 
skatteoppkreverne og om delegering av 
myndighet til skatteoppkreverne 

(1) Departementet kan gi instruks for skatte-
oppkrevernes utøving av den myndighet de har et
ter loven. Departementet kan også gi instruks for 
skatteoppkrevernes økonomiforvaltning. Myndig
het innenfor skatteoppkreverens virksomhetsområ
de som i loven er lagt til departementet eller Skatte
direktoratet, kan delegeres til skatteoppkreverne. 

(2) Departementet kan gi kommunene instruks
om nødvendig utbygging av skatteoppkreverkonto
rene. Departementet kan også gi instruks om tek
nisk og arbeidsmessig samordning av skatteopp
krevernes, ligningskontorenes og folkeregistrenes 
oppgaver. 

Kapittel 3 Saksbehandling 

§ 3–1 Forholdet til forvaltningsloven og 
tvangsfullbyrdelsesloven 

(1) Forvaltningsloven gjelder med de særlige
bestemmelser som er gitt i denne loven. 

(2) Forholdet til tvangsfullbyrdelsesloven er re-
gulert i §§ 13–5, 14–2, 14–5 og 14–10. 
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(3) For forskuddsutskrivingen er det gitt særli-
ge saksbehandlingsregler i § 4–3. 

§ 3–2 Taushetsplikt 
(1) De regler om taushetsplikt som gjelder ved

fastsetting av de enkelte skatte- og avgiftskrav, gjel
der ved innkreving av slike krav tilsvarende for en
hver som har verv, stilling eller oppdrag knyttet til 
denne loven. 

(2) Restanselister eller utdrag av slike lister
skal ikke på noen måte gjøres offentlig tilgjengelig. 

§ 3–3 Unntak fra forvaltningslovens regler om 
begrunnelse, klageadgang, utsatt iverksetting mv. 

(1) Begrunnelsen for vedtak etter § 15–2 kan 
begrenses til å omfatte opplysninger som nevnt i 
forvaltningsloven § 25 første og annet ledd dersom 
begrunnelse etter forvaltningsloven § 25 tredje 
ledd antas å kunne svekke muligheten for fremtidig 
dekning av skatte- og avgiftskravet. Vedtak etter 
§ 15–2 kan ikke påklages. 

(2) Forvaltningsloven §§ 16, 24 og 25 gjelder ik
ke for vedtak som treffes under avregningen. 

(3) Forvaltningsloven kapittel IV til VI om en-
keltvedtak gjelder ikke for vedtak etter § 16–20. 

(4) Forvaltningsloven § 42 gjelder ikke for ved
tak som treffes under avregningen og vedtak om 
årsavgift for motorvogn. 

Del II Forskudd på skatt og avregning 

Kapittel 4 Forskudd på skatt 

§ 4–1 Definisjoner 
(1) I denne loven menes med: 

a) upersonlig skattyter: Norsk og utenlandsk sel
skap og innretning som er selvstendig skattesu
bjekt, konkurs- og administrasjonsbo for slikt 
subjekt, staten, fylkeskommunene og kommu
nene. 

b) personlig skattyter: Enhver skattyter, herunder 
konkurs- og administrasjonsbo for slike skatt
ytere, som ikke faller inn under bokstav a. 
Dødsbo likestilles med personlig skattyter ved 
anvendelsen av bestemmelsene i kapittel 4 til 6. 

c) arbeidsgiver: Den som selv eller ved fullmektig 
utbetaler lønn eller annen godtgjørelse eller 
ytelse som det skal foretas forskuddstrekk i. 
(2) Når arbeidstakere stilles til rådighet for

andre, svarer både oppdragsgiver og oppdragsta
ker for at pliktene og ansvaret etter denne lov opp
fylles. Pliktene og ansvaret påhviler også den som 
oppgir å være arbeidsgiver i saker etter utlendings
loven § 10. De ansvarlige kan avtale at en av dem 
skal utføre pliktene etter denne loven. Slik avtale 

fritar likevel bare for disse pliktene når og så langt 
dette bestemmes av skatteoppkreveren. 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere
regler til utfylling av denne paragrafen, herunder 
om hvem som skal anses som arbeidsgiver. 

§ 4–2 Utgangspunkter for forskuddsutskrivingen 
(1) Forskudd på formues- og inntektsskatt

(skatt) og trygdeavgift som skal betales før ligning 
finner sted, utskrives og beregnes etter bestemmel
sene i denne del av loven. 

(2) For personlige skattytere som skal betale
forskudd på skatt og trygdeavgift i løpet av inn
tektsåret, utskrives og beregnes 
a) forskuddstrekk etter bestemmelsene i kapittel 

5, og 
b) forskuddsskatt etter bestemmelsene i kapittel 

6. 
3) For upersonlige skattytere som skal betale 

forskudd på skatt i løpet av året etter inntektsåret, 
utskrives forskuddsskatt etter bestemmelsene i ka
pittel 6. 

(4) Naturressursskatt etter skatteloven kapittel
18 skal for personlige skattytere utskrives etter de 
regler som gjelder for utskriving av forskuddsskatt 
for upersonlige skattytere. 

§ 4–3 Særlige saksbehandlingsregler for 
forskuddsutskrivingen 

Forvaltningslovens regler gjelder ikke for ut
skriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt etter 
kapitlene 4 til 6. Ligningslovens saksbehandlings
regler gjelder tilsvarende så langt de passer. 

§ 4–4 Opplysningsplikt 
(1) Skattyter plikter å sende de meldinger og å

gi de opplysninger som er nødvendige for at lig
ningskontoret skal få fastsatt og regulert forskudd
strekk og forskuddsskatt i samsvar med bestem
melsene i denne del av loven. Departementet gir 
nærmere regler om meldeplikten. 

(2) Første ledd gjelder tilsvarende for arbeidsgi-
ver. 

(3) Skattyter som ikke etterkommer plikten til å
sende melding eller pålegg om å gi opplysninger, 
eller som gir uriktige eller ufullstendige opplysnin
ger, har ikke krav på å få endret ligningskontorets 
avgjørelse vedrørende forskuddstrekk eller for
skuddsskatt. 

§ 4–5 Stedet for forskuddsutskriving 
(1) For personlige skattytere foretas forskudd-

sutskrivingen av ligningskontoret for den kommu
nen som skattyteren skal skatte til etter reglene i 
skatteloven § 3–1. Her medtas også forskudd på 
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skatt av formue og inntekt som nevnt i skatteloven 
§ 3–3. 

(2) For upersonlige skattytere foretas forskudd-
sutskrivingen av ligningskontoret for den kommu
nen hvor skattepliktig formue og inntekt skal fast
settes, jf. skatteloven § 3–2. Her medtas også for
skudd på skatt av formue og inntekt som nevnt i 
skatteloven § 3–3. 

(3) Forskudd på skatt for skattytere som skal
svare naturressursskatt til en annen kommune enn 
kontorkommunen, skrives ut særskilt av lignings
kontoret for vedkommende kommune. 

(4) For personlige skattytere som ikke er bosatt
i riket, og upersonlige skattytere som ikke er hjem
mehørende i riket, foretas forskuddsutskrivingen 
av ligningskontoret for den kommunen som er an
gitt i skatteloven § 3–4. 

(5) For personlige skattytere som ikke er bosatt
i riket, men som mottar lønn fra den norske stat, jf. 
skatteloven § 2–3 første ledd bokstav g, foretas for
skuddsutskrivingen av Oslo likningskontor. 

(6) Skattedirektoratet kan utøve de funksjoner
som tilligger ligningskontoret eller bestemme at ut
skrivingen skal skje ved et annet ligningskontor 
enn det som følger av denne paragrafen. 

§ 4–6 Særregler for forskuddstrekk og 
forskuddsskatt 

(1) Endres skattereglene etter at forskuddsut-
skrivingen er foretatt, og dette medfører at de be
løp som trekkes eller betales i løpet av inntektsåret 
ikke kommer til å svare til den skatt som ventes ut
skrevet, kan departementet, for alle skattytere eller 
enkelte grupper, bestemme at forskuddstrekk eller 
forskuddsskatt skal skje etter andre satser eller 
med andre beløp enn dem som er fastsatt ved for
skuddsutskrivingen. 

(2) Departementet kan i forskrift gi regler om
differensiering av forskuddstrekk og forskudds
skatt i løpet av inntektsåret. 

§ 4–7 Fullmakt under krig o.l. 
(1) Når riket er i krig, eller krig truer eller ri-

kets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, kan be
stemmelsene i denne del av loven og gjeldende 
vedtak om forskudd på og endelig utskriving av 
trygdeavgift, skatt til staten, fylkeskommunene og 
kommunene fravikes ved beslutning av Kongen, 
når det finnes nødvendig for å lette gjennomførin
gen av utskriving, betaling, innkreving eller forde
ling av forskudd på skatt og trygdeavgift. Kongen 
kan herunder fastsette særlige regler for enkelte 
grupper av skattytere og gi regler om at visse skat
tebeløp skal overføres til staten inntil avgjørelse om 
den endelige fordeling blir truffet. 

(2) Når et område er avskåret fra forbindelse
med regjeringen eller det av andre grunner finnes 
nødvendig, kan Kongen gi fylkesmannen eller and
re lokale forvaltningsorganer, herunder militære 
myndigheter, fullmakt til å utferdige slike bestem
melser som nevnt i første ledd. Fullmakt kan gis 
uten hensyn til den gjeldende administrative innde
ling. Dersom det er strengt nødvendig, kan fylkes
mannen utferdige bestemmelsene selv om fullmakt 
fra Kongen ennå ikke foreligger. 

(3) De bestemmelser som blir gitt i medhold av
første og annet ledd, kunngjøres på den måten som 
finnes hensiktsmessig og skal snarest mulig med-
deles Stortinget. 

Kapittel 5 Forskuddstrekk 

§ 5–1 Skattekort 
(1) Før inntektsårets begynnelse skal lignings-

kontoret skrive ut skattekort som angir forskudd
strekkets størrelse og hvordan forskuddstrekk skal 
gjennomføres, for alle skattytere som må forutset
tes å få trekkpliktig inntekt av betydning. Lignings
kontoret kan når som helst i løpet av inntektsåret 
skrive ut nytt skattekort når det er gjort feil ved ut
skrivingen, eller når andre særlige grunner gjør det 
urimelig å ikke skrive ut nytt skattekort. 

(2) Ligningskontoret kan kreve at skattekort
som kontoret har skrevet ut, skal leveres tilbake. 

(3) Trekktabeller og skjema for skattekort fast-
settes av Skattedirektoratet. 

§ 5–2 Fastsetting av forskuddstrekkets størrelse 
(1) Forskuddstrekket fastsettes slik at de beløp

som trekkes i løpet av året, sammen med eventuell 
forskuddsskatt, så vidt mulig kommer til å svare til 
det beløp som skatten og trygdeavgiften ventes å 
ville utgjøre etter de satser og regler som gjelder 
for vedkommende år. 

(2) Forskuddstrekket kan fastsettes slik at trek-
ket alene skal svare til den forventede utlignede 
skatt og trygdeavgift. 

(3) Ved fastsetting av forskuddstrekkets størrel-
se og ved andre avgjørelser som treffes på for
skuddsstadiet, tas det ikke hensyn til et beløp som 
svarer til 12 prosent av minstefradraget etter skatte
loven §§ 6–30 til 6–32. 

§ 5–3 Fritak for forskuddstrekk og tilbakebetaling 
av innbetalt forskuddstrekk 

(1) Skattyter som åpenbart ikke vil få utlignet
skatt, kan fritas for forskuddstrekk. 

(2) Skattyteren kan fritas for trekk resten av
året når ligningskontoret finner det overveiende 
sannsynlig at det som allerede er innbetalt, er til
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strekkelig til dekning av den skatt og trygdeavgift 
som vil bli utlignet for inntektsåret. Er inntekten 
falt bort eller foreligger det andre særlige forhold 
som gjør det overveiende sannsynlig at det som er 
innbetalt som forskuddstrekk er vesentlig mer enn 
den skatt og trygdeavgift som vil bli utlignet for inn
tektsåret, kan ligningskontoret bestemme at det 
overskytende skal betales tilbake til skattyteren. 
Slik bestemmelse skal bare treffes når det vil virke 
urimelig å utsette tilbakebetalingen til avregning er 
foretatt. 

§ 5–4 Plikt til å foreta forskuddstrekk 
(1) Arbeidsgiver plikter av eget tiltak å foreta

forskuddstrekk i henhold til skattekortet og regle
ne i dette kapitlet. 

(2) Aksjeselskap, allmennaksjeselskap samt li-
kestilt selskap og sammenslutning som utbetaler 
utbytte som er skattepliktig etter skatteloven § 10– 
13, plikter å foreta forskuddstrekk til dekning av 
inntektsskatt av slikt utbytte. Innlåner som etter av
tale om verdipapirlån, jf. skatteloven § 9–11, utbeta
ler utbyttekompensasjon som nevnt i skatteloven 
§ 10–11 tredje ledd til kontraktsmotpart hjemmehø
rende i utlandet, plikter å foreta forskuddstrekk til 
dekning av inntektskatt av slik kompensasjon. 

(3) Forsikringsselskap plikter å foreta for-
skuddstrekk til dekning av forsikringstakerens inn
tektsskatt av skattepliktig årsavkastning av spare
delen av en livsforsikring, jf. skatteloven § 5–20 an-
net ledd, når forsikringstager som er personlig 
skattyter ber om det. 

§ 5–5 Forskuddstrekkets størrelse 
(1) Når skattyter ikke legger fram skattekort,

og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått 
de opplysninger som fremgår av skattekortet, skal 
det foretas forskuddstrekk med 50 prosent. Det 
samme gjelder når det skal foretas forskuddstrekk i 
ytelser etter folketrygdloven kapitlene 4, 8 til 11 og 
14. Forskuddstrekk i andre trekkpliktige trygdey-
telser, pensjoner, vartpenger, livrenter og lignende 
stønader og ytelser foretas med 30 prosent. 

(2) Arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk
med høyere beløp enn det som følger av skattekor
tet eller første ledd, når skattyteren reiser krav om 
det i god tid før trekket skal foretas. 

(3) Forskuddstrekk etter § 5–6 første ledd bok
stav d og e beregnes av selskapet eller innlåner til 
det beløp skatten vil utgjøre etter Stortingets ved
tak om skatt for det aktuelle året. 

(4) Forskuddstrekk etter § 5–6 første ledd bok
stav f beregnes av selskapet etter samlet skattesats 
for alminnelig inntekt. 

(5) Departementet kan i forskrift gi regler om at

forskuddstrekk skal foretas etter tabell i en del av 
den trekkpliktige inntekten og med en bestemt pro
sentsats i den øvrige inntekten. 

(6) Når det for en skattyter er skrevet ut skatte-
kort i flere kommuner, skal arbeidsgiveren foreta 
forskuddstrekk etter skattekortet fra den kommu
nen som skattyteren mener han skal svare skatt til. 
Er skattekort utstedt av Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker skal arbeidsgiver foreta forskudd
strekk etter dette skattekortet. 

(7) Den som er pliktig til å foreta forskudd-
strekk etter bestemmelsene i dette kapitlet, men 
som godtgjør at det betales forskuddstrekk eller til
svarende i utlandet av den enkelte skattyters inn
tekt, kan av skatteoppkreveren bli fritatt for trekk
plikten etter dette kapitlet dersom det stilles be
tryggende sikkerhet for trekkbeløpet. 

§ 5–6 Ytelser som det skal foretas forskuddstrekk 
i 

(1) Med mindre annet er bestemt, skal det fore-
tas forskuddstrekk i skattepliktig: 
a) lønn og andre ytelser som omfattes av skattelo

ven § 5–10, se likevel annet ledd, 
b) pensjon, livrente, understøttelse og andre ytel

ser som omfattes av skatteloven §§ 5–40 til 5– 
42, 

c) lott eller part som utbetales til aktiv deltaker i 
fiske- og fangstvirksomhet – herunder høveds
mann – og som er vederlag for arbeid eller bru
ken av redskap som deltakeren holder. Det skal 
også foretas forskuddstrekk i skattepliktige 
trygdeytelser som utbetales til erstatning for 
lott eller part som nevnt, 

d) utbytte til utenlandsk aksjonær, jf. skatteloven 
§ 10–13, 

e) utbyttekompensasjon til utenlandsk kontrakts
motpart etter avtale om verdipapirlån, jf. skatte
loven § 10–11 tredje ledd, 

f)	 avkastning av sparedelen av en livsforsikring 
(kapitalforsikring) når skattyter som er person-
lig skattyter ber om det. 
(2) Godtgjørelse til dekning av kostnader i for-

bindelse med utførelse av arbeid, oppdrag eller 
verv er trekkpliktig selv om den ikke er skatteplik
tig, jf. skatteloven § 5–11 annet ledd. 

(3) Departementet kan i forskrift begrense
trekkplikten etter første og annet ledd. Departe
mentet kan også bestemme at trekk skal foretas i 
andre ytelser enn nevnt i første ledd. 

§ 5–7 Ytelser som det ikke skal foretas 
forskuddstrekk i 

(1) Det skal ikke foretas forskuddstrekk i: 
a) lovbestemt feriegodtgjørelse og vanlig lønn i fe



216 Ot.prp. nr. 83 2004–2005 
Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

rien. Skattytere med månedsbetaling kan fritas 
for trekk for en måned i ferietiden om somme
ren og for en halv måned før jul. Skattytere med 
uke-, dag- eller timebetaling kan fritas for trekk 
i 4 uker i ferietiden om sommeren og 2 uker før 
jul. Departementet kan i forskrift bestemme at 
det for skattytere som har kortvarig tilknytning 
til riket, skal foretas forskuddstrekk gjennom 
hele året uten noen trekkfrie perioder, 

b) livrente, pensjon og vartpenger for desember 
måned. Fritaket gjelder ikke beløp som først 
kan heves etter årets utgang, 

c) føderåd og underholdsbidrag. 
(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere

regler om gjennomføring av trekkfritak etter første 
ledd, herunder at andre ytelser skal unntas fra 
trekkplikt eller at fritak i visse tilfelle skal gis for 
andre tidsrom enn nevnt i første ledd bokstav a. 

§ 5–8 Nærmere om beregningsgrunnlaget for 
forskuddstrekk 

(1) Kontantytelser medregnes i beregnings-
grunnlaget for forskuddstrekk med sitt bruttobe
løp. 

(2) Naturalytelser medregnes i den utstrekning
og med de beløp som fremgår av departementets 
forskrifter. Departementet kan i forskrift gi regler 
om individuell verdsetting av naturalytelser. 

(3) Departementet kan i forskrift gi regler om at
godtgjørelse som nevnt i § 5–6 annet ledd skal reg
nes som trekkpliktig med det beløp som fremkom
mer etter at godtgjørelsen er redusert med fra
dragsbeløp etter fastsatte satser. 

(4) Departementet kan i forskrift gi regler om
beregning av den lott eller part som etter § 5–6 førs
te ledd bokstav c skal legges til grunn for forskudd
strekket. 

§ 5–9 Fradrag i beregningsgrunnlaget for 
forskuddstrekk 

(1) Det skal gjøres fradrag i beregningsgrunnla-
get for: 
a) pensjonsinnskudd som arbeidsgiver avkorter i 

lønnen, og som skattyter vil ha krav på fradrag 
for ved ligningen etter skatteloven § 6–47 første 
ledd bokstav a og b, unntatt premie til pensjons
trygden for skogsarbeidere, 

b) underholdsbidrag som arbeidsgiveren trekker i 
lønnen etter pålegg fra Trygdeetatens innkre
vingssentral, og som skattyter vil ha krav på fra-
drag for ved ligningen etter skatteloven § 6–41, 
jf. § 14–3 tredje ledd, 

c) fagforeningskontingent som arbeidsgiver av
korter i lønnen, og som skattyter vil ha krav på 

fradrag for ved ligningen etter skatteloven § 6– 
20, 

d) fradrag etter skatteloven § 6–61 for sjøfolk bo
satt i Norge. Fradraget skal være 29 prosent be
grenset oppad til det beløp departementet fast-
setter. 
(2) Departementet kan i forskrift bestemme at

det ved trekkberegningen skal gjøres andre fradrag 
i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk enn 
nevnt ovenfor. 

§ 5–10 Gjennomføring av forskuddstrekk 
(1) Forskuddstrekket gjennomføres ved at ar-

beidsgiveren, eller selskapet eller innlåneren som 
nevnt i § 5–4 annet og tredje ledd beregner trekk
beløpet og holder dette tilbake i oppgjøret med 
skattyteren. Forskuddstrekket gjennomføres når 
det oppstår adgang for skattyteren til å få godtgjø
relsen utbetalt, selv om oppgjør for denne først fin
ner sted på et senere tidspunkt. 

(2) Arbeidsgiveren har plikt til å sørge for at det
blir gjennomført forskuddstrekk også i tilfeller der 
skattyteren selv innkrever sin godtgjørelse. Skatt
yteren plikter da å innbetale forskuddstrekket til ar
beidsgiveren. 

(3) Når skattyteren mottar naturalytelser, skal
arbeidsgiveren gjennomføre forskuddstrekk så 
langt de kontante ytelser rekker. Er det ikke dek
ning for det samlede beregnede trekk i de kontante 
ytelsene, plikter arbeidsgiveren straks å melde fra 
om forholdet til ligningskontoret for den kommu
nen hvor skattekortet er utskrevet. 

§ 5–11 Oppgave over forskuddstrekk 
(1) Hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli,

15. september og 15. november skal arbeidsgiver
og selskap mv. som er trekkpliktig etter § 5–4 an-
net og tredje ledd, sende terminoppgave som viser 
forskuddstrekket i de to foregående måneder, og 
ved årets slutt sende oppgave over samlet trekk i 
året. Terminoppgave skal sendes selv om det ikke 
er foretatt trekk i terminen (0-oppgave). Skatteopp
kreveren kan frita den enkelte arbeidsgiver for å 
sende 0-oppgave. 

(2) Oppgave etter første ledd skal vise fordelin-
gen av forskuddstrekket til den enkelte kommune 
(kommunevis spesifikasjon) for hvert terminopp
gjør. Skattedirektoratet kan kreve at slik spesifika
sjon skal gis på et tidligere tidspunkt enn forfall
stidspunktet for trekkbeløpet. 

(3) Arbeidsgiver mv. som benytter maskinelle
lønnsrutiner, skal levere spesifikasjonene på et 
maskinlesbart medium og med den standard som 
Skattedirektoratet bestemmer. 



217 2004–2005 Ot.prp. nr. 83 
Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 

(4) Departementet kan i forskrift gi regler om
arbeidsgivers plikt til å føre lønningsregnskap, og 
om de opplysninger om lønn og andre ytelser, 
trekkbeløp mv. som skal sendes inn. Departemen
tet kan herunder gi regler om skjerpet oppgjør for 
arbeidsgiver som har vist vesentlig forsømmelse av 
sine plikter etter denne loven. 

(5) Departementet kan i forskrift gi regler som
fraviker reglene i denne paragrafen. 

§ 5–12 Skattetrekkskonto 
(1) Forskuddstrekk etter § 5–4 tilhører skatte

og avgiftskreditorene. Den som foretar trekket skal 
sette beløpet inn på særskilt bankkonto (skatte
trekkskonto). 

(2) Holdes saldo på skattetrekkskontoen så
høyt at den til enhver tid dekker løpende trekkan
svar, kan løpende overføring til kontoen unnlates. I 
stedet for skattetrekkskonto kan det stilles bankga
ranti for trekket. Når foretatt trekk overstiger saldo 
på skattetrekkskonto eller bankgarantien, skal 
manglende beløp straks settes inn på kontoen. 

(3) Betaling til skattetrekkskonto skal skje se-
nest første virkedag etter lønnsutbetaling. Bankga
ranti eller oppfylt skattetrekkskonto som trer i ste
det for innskudd, skal foreligge ved lønnsutbeta
ling. Uten skatteoppkreverens samtykke, kan kon
tohaver ikke disponere over skattetrekkskonto på 
annen måte enn ved overføring til skatteoppkreve
ren eller ved å overføre midlene til tilsvarende kon
to i annen bank. Eventuell renteavkastning på slik 
bankkonto tilfaller den som foretar trekket (konto
haver). 

(4) Bankene plikter å hindre ulovlig dispone-
ring av skattetrekkskonto. 

§ 5–13 Kontroll av arbeidsgivere 
Skatteoppkreveren skal føre kontroll med at ar

beidsgivere og andre som etter denne loven har 
plikt til å foreta trekk, sender meldinger og foretar 
forskuddstrekk og utleggstrekk i samsvar med reg
lene og de pålegg som er gitt. Skatteoppkreveren 
kan foreta bokettersyn hos den som plikter å foreta 
trekk, og kan herunder kreve fremlagt skattekort, 
trekkpålegg og andre dokumenter og regnskaps
materiale som har betydning for kontrollen. Også 
skattefogdkontoret eller Riksrevisjonen, kan foreta 
slike ettersyn og kreve fremlagt dokumenter som 
nevnt. 

§ 5–14 Kontrollopplysninger fra tredjemann 
(1) Ved utførelsen av arbeidsgiverkontrollen et-

ter § 5–13, plikter banker etter krav fra skatteopp
kreveren, å gi opplysninger om navngitt arbeidsgi
vers skattetrekkskonto, samt eventuell bankgaranti 
etter § 5–12. På samme vilkår har 

a) finansinstitusjoner (jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 
om finansieringsvirksomhet § 1–3) og andre 
som driver utlånsvirksomhet eller låneformid
ling som næring, 

b) verdipapirforetak (jf. lov 19. juni 1997 nr. 79 om 
verdipapirhandel § 1–3) og andre som har pen-
ger til forvaltning, og 

c) pensjonskasser 
plikt til å gi opplysninger om innskudds- og 

gjeldskonti som navngitt person, bo, selskap eller 
innretning har eller disponerer i vedkommende in
stitusjon. Ved innhenting av opplysninger etter 
første og annet punktum plikter de å gi opplysnin
ger om underbilag og transaksjoner, herunder om 
hvem som er parter i transaksjonene. 

(2) Enhver som utfører eller har utført arbeid
eller oppdrag for arbeidsgiveren, plikter på samme 
vilkår som i første ledd første punktum å gi opplys
ninger om sitt tjenesteforhold eller oppdrag knyttet 
til arbeidsgiveren. 

(3) Næringsdrivende plikter på samme vilkår
som i første ledd første punktum å gi opplysninger 
om ethvert økonomisk mellomværende som ved
kommende har eller har hatt med arbeidsgiveren, 
når opplysningene knytter seg til begge parters 
virksomhet. Det kan kreves opplysning om og spe
sifisert oppgave over varelevering og -kjøp, tjenes
ter, vederlag og andre forhold som knytter seg til 
mellomværendet og oppgjøret for dette. Dette gjel
der også omsetning som er skjedd gjennom mel
lommann. 

(4) Også skattefogdkontoret og den som har
fått fullmakt fra skattefogdkontoret eller skatteopp
kreveren til å foreta bokettersyn etter § 5–13, kan 
kreve opplysninger etter første til tredje ledd. 

§ 5–15 Klage over pålegg 
(1) Den som får pålegg om å gi opplysninger et-

ter § 5–14, kan klage over pålegget dersom ved
kommende mener at han ikke har plikt eller lovlig 
adgang til å etterkomme pålegget. 

(2) Klage, som kan være muntlig, må fremset-
tes straks når den pålegget angår er til stede og el
lers innen tre dager. 

(3) Den som har gitt pålegget, skal enten om-
gjøre det, eller snarest mulig legge klagen fram for 
nærmeste overordnede forvaltningsorgan til avgjø
relse. 

§ 5–16 Tvangsmulkt 
(1) Skattedirektoratet og skattefogdkontoret

kan pålegge den som ikke har etterkommet plikten 
til å gi opplysninger etter § 5–14, å oppfylle sin plikt 
under en daglig løpende tvangsmulkt. 
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(2) Pålegg om tvangsmulkt til selskap, forening,
innretning eller organisasjon rettes til styret, og 
sendes hvert medlem. 

(3) Pålegg om tvangsmulkt kan påklages til
Skattedirektoratet innen 3 uker. 

(4) Mulkten tilfaller statskassen.

Kapittel 6 Forskuddsskatt – personlige og 
upersonlige skattytere 

§ 6–1 Forskuddsskatt – personlige skattytere 
(1) Personlige skattytere skal svare forskudds-

skatt av formue og inntekt som det ikke blir foretatt 
forskuddstrekk i. Av formue og inntekt som er reg-
net med ved fastsetting av forskuddstrekkets stør
relse etter § 5–2 annet ledd, skal det likevel ikke 
svares forskuddsskatt. Departementet kan i for
skrift bestemme at enkelte grupper av skattytere 
skal svare forskuddsskatt også av inntekt som det 
etter denne loven skal foretas forskuddstrekk i. 

(2) Forskuddsskatt skal svares fra det tidspunk-
tet formuen erverves eller inntekten begynne å lø
pe. 

§ 6–2 Forskuddsskatt – upersonlige skattytere 
Upersonlige skattytere skal betale skatten i lø

pet av året etter inntektsåret. 

§ 6–3 Fastsetting av forskuddsskatt for personlige 
skattytere 

(1) Forskuddsskatten fastsettes til det beløp
som skatten og trygdeavgiften ventes å ville utgjøre 
etter de satser og regler som gjelder for vedkom
mende år. 

(2) Forskuddsskatt utskrives på grunnlag av
formue og inntekt ved siste ligning. Ved fastsetting 
av forskuddsskatten skal det gjøres fradrag for be
løp som må ventes dekket gjennom forskuddstrekk 
etter reglene i kapittel 5. Slikt fradrag skal likevel 
ikke gjøres når lønnsinntekten ikke ventes å ville 
overstige 10 prosent av den samlede inntekt ved lig
ningen. 

(3) Når en skattyter ber om å få fastsatt for-
skuddsskatten etter et høyere grunnlag enn det 
som følger av reglene i dette kapitlet, skal anmod
ningen i alminnelighet tas til følge. 

(4) Ligningskontoret kan til enhver tid forhøye
eller sette ned forskuddsskatten når det er begått 
feil ved den opprinnelige utskrivningen. 

(5) Utskrevet forskuddsskatt kan endres når
det er overveiende sannsynlig at skattyteren, med 
den opprinnelige fastsatte forskuddsskatt, vil få en 
restskatt eller en tilgodesum ved avregningen for 
vedkommende år som tilsvarer minst en femtedel 
av det utskrevne forskuddsbeløpet. 

(6) Ligningskontoret kan frita skattyter fra plik-
ten til å innbetale gjenstående terminer av for
skuddsskatt eller treffe bestemmelse om tilbakebe
taling av forskuddsskatt, når vilkårene i § 5–3 annet 
ledd foreligger. 

§ 6–4 Fastsetting av forskuddsskatt ved skjønn for 
personlige skattytere 

(1) For personlige skattytere fastsettes for-
skuddsskatten i alminnelighet ved skjønn: 
a) når skattyter ikke tidligere har vært tatt opp til 

skattlegging ved ligningskontoret, eller 
b) når skattyters samlede årsinntekt ved siste lig

ning er gått opp eller ned med minst en fjerde
del i forhold til nest siste ligning. 
(2) Utenfor de tilfeller som er nevnt i første

ledd, kan forskuddsskatten fastsettes ved skjønn: 
a) når skattyters inntekts- eller formuesforhold 

har endret seg vesentlig siden det inntektsåret 
som ligger til grunn for utskrivingen, 

b) når grunnlaget for utskrivingen i vesentlig grad 
er påvirket av ekstraordinære tap eller tilfeldige 
inntekter, eller 

c) når det av andre særlige grunner må antas at 
forskuddsskatt utskrevet etter reglene i § 6–1 
vil bli vesentlig høyere eller lavere enn den 
skatt og trygdeavgift som ventes utlignet. 
(3) Forskuddsskatt av inntekt av fiske kan alltid

fastsettes ved skjønn på grunnlag av den inntekt 
som skattyter under vanlige forhold kan påregnes å 
innvinne i løpet av året. 

§ 6–5 Fastsetting av forskuddsskatt for 
upersonlige skattytere 

(1) For upersonlige skattytere fastsettes for-
skuddsskatten slik at det beløp som innbetales før 
ligningen finner sted, svarer til to tredjedeler av 
den utlignede skatt ved siste ligning. 

(2) Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den
utlignede skatt for vedkommende inntektsår ventes 
å bli mindre enn 2 000 kroner. 

(3) Ligningskontoret kan forhøye eller sette
ned den utskrevne forskuddsskatten når det er 
gjort feil ved utskrivingen. 

(4) Ligningskontoret kan etter krav fra skattyte-
ren frafalle eller redusere forskuddsskatten, når det 
er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli utlignet 
skatt for vedkommende inntektsår, eller den ut
skrevne forskuddsskatten vil overstige to tredjede
ler av utlignet skatt med mer enn 20 prosent eller 
2 000 kroner. 

(5) Departementet kan i forskrift gi regler om
utskriving av forskuddsskatt for bestemte grupper 
skattyter som avviker fra bestemmelsen i denne pa
ragraf, herunder at det ikke skal utskrives for
skuddsskatt. 
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§ 6–6 Nærmere om beregningsgrunnlaget for 
forskuddsskatt 

(1) Departementet kan treffe vedtak om at be-
regningsgrunnlaget for forskuddsskatten skal for
høyes eller reduseres med en prosentsats som fast
settes for det enkelte år. 

(2) Fylkesskattekontoret kan beslutte at bereg-
ningsgrunnlaget for forskuddsskatten skal forhøy
es eller reduseres med et prosentvis tillegg eller 
fradrag for bestemte grupper skattytere, når det 
som følge av konjunkturutviklingen eller av andre 
grunner må ventes en alminnelig stigning eller ned-
gang i inntekten for denne gruppen i forhold til inn
tekten ved siste ligning. 

§ 6–7 Tidspunktet for utskriving av forskuddsskatt 
(1) For personlige skattytere utskrives for-

skuddsskatten før inntektsårets begynnelse. For 
nye skattepliktige skal forskuddsskatten utskrives 
snarest mulig etter det tidspunktet da plikten til å 
svare forskuddsskatt er inntrådt, jf. § 6–1 annet 
ledd. 

(2) For upersonlige skattytere utskrives for-
skuddsskatten før utgangen av inntektsåret. 

Kapittel 7 Avregning 

§ 7–1 Gjennomføring av avregningen 
(1) Når ligningen er gjennomført, skal for-

skuddstrekk, utskrevet forskuddsskatt og tilleggs
forskudd innbetalt innen 30. april i ligningsåret gå 
til fradrag i utlignet skatt. Avregningen foretas av 
skatteoppkreveren for den kommunen hvor lignin-
gen skal skje, jf. ligningsloven § 8–6. 

(2) Når utlignet skatt utgjør et større beløp enn
det forskuddet som godskrives skattyteren, blir det 
manglende beløpet å innbetale som restskatt. 

(3) Når utlignet skatt utgjør et mindre beløp
enn det forskuddet som skal godskrives skattyte
ren, skal den overskytende del av forskuddsbeløpet 
frafalles. Den del av det frafalte beløpet som er inn
betalt, skal betales tilbake til skattyteren. 

(4) Departementet kan i forskrift gi regler om at
også andre forskuddsbeløp skal inngå i avregnin
gen, og om godskriving av forskuddstrekk som ik
ke er innbetalt av arbeidsgiver. 

§ 7–2 Ny avregning 
(1) Blir utlignet skatt endret etter ligningsloven

kapittel 9, skal det foretas ny avregning. 
(2) Departementet kan i forskrift gi regler om

ny avregning i andre tilfeller enn etter første ledd. 

§ 7–3 Tilbakebetaling av forskuddstrekk mv. 
(1) Tilgodebeløp som er lavere enn et fastsatt

grensebeløp etter § 10–4, kan godskrives skattyter 
ved avregningen for det løpende inntektsåret. 

(2) Skattyter som har hatt fått utbetalt lønn eller
annen godtgjørelse som det er foretatt forskudd
strekk i, men som ikke blir tatt opp til skattlegging i 
vedkommende kommune for det inntektsåret trek
ket gjelder, kan bare kreve det trukne beløpet tilba
ke i følgende tilfeller: 
a) når ligningsmyndighetene for kommunen anser 

skattyter for ikke å være skattepliktig her i lan
det for vedkommende inntektsår 

b) når skattyter godtgjør å ha betalt skatt av lønn
sinntekten for samme inntektsår til en annen 
kommune her i landet 

c) når skatt ikke er ilignet skattyter fordi inntekten 
ikke har nådd opp i skattepliktig størrelse. 

§ 7–4 Avsluttende bestemmelser 
(1) Bestemmelsene i dette kapitlet er uten be-

tydning for plikten til å svare renter av utskrevet 
forskuddsskatt som ikke frafalles etter § 7–1 tredje 
ledd. Rettslige forføyninger til inndriving av for
skuddsskatt, beholder sin virkning også etter at lig
ning og avregning er foretatt. 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere
regler til utfylling og gjennomføring av dette kapit
let. 

Kapittel 8 Fordeling av skatt mellom 
skattekreditorene 

§ 8–1 Grunnlaget for fordeling 
(1) Innbetalt formues- og inntektsskatt (skatt)

og trygdeavgift fra personlige skattytere for et inn
tektsår skal fordeles mellom staten, fylkeskommu
nen, kommunen og folketrygden på grunnlag av 
den samlede utligning av skatt til staten, skatt til fyl
keskommunen, skatt til kommunen og trygdeavgift 
til folketrygden for vedkommende inntektsår. 

(2) Innbetalt skatt fra upersonlige skattytere for
et inntektsår blir å fordele mellom staten, det felles
kommunale skattefondet, fylkeskommunen og 
kommunen på grunnlag av den samlede utligning 
av skatt til staten, skatt til det felleskommunale 
skattefondet, skatt til fylkeskommunen og skatt til 
kommunen for vedkommende år. Stortinget fast-
setter fordelingen mellom kommunene av den 
skatt som er tilført det felleskommunale skattefon
det. 

(3) Fradrag for utenlandsk skatt etter intern
norsk rett eller skatteavtale skal for personlige 
skattytere fordeles forholdsmessig mellom skatt til 
staten, fylkeskommunen og kommunen. For uper
sonlige skattytere skal tilsvarende fradrag fordeles 
forholdsmessig mellom skatt til staten og skatt til 
det felleskommunale skattefondet. 
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(4) Skattedirektoratet kan i forskrift gi nærmere
regler om gjennomføringen av denne paragrafen, 
herunder om hvordan endringer i ligningen skal 
inngå i fordelingen. 

(5) Departementet kan i forskrift gi regler om
fordeling mellom skattekreditorene av renter, inn
fordringsutgifter og gebyr, herunder utgifter ved 
tvister som nevnt i kapittel 17 og ligningsloven 
§ 11–1. 

§ 8–2 Særskilte fordelingsregler for personlige 
skattytere 

(1) Tilskudd til folketrygden fra kommunen og
fylkeskommunen etter folketrygdloven § 23–9 skal 
redusere det beløpet som tilkommer kommunen 
og fylkeskommunen ved fordeling etter § 8–1 førs
te ledd. 

(2) Skattefradrag etter skatteloven § 16–10 og 
nedsatt skatt etter skattebegrensningsregelen i 
skatteloven § 17–10 skal i sin helhet belastes sta
ten. Fradrag som nevnt i § 8–1 tredje ledd skal for-
deles før fordeling av fradrag som nevnt i første 
punktum, fradrag som nevnt i tredje ledd og ned
satt skatt etter skatteloven § 17–10. 

(3) Inntektsfradrag etter skatteloven § 15–5 om 
særskilt fradrag i alminnelig inntekt i Finnmark og 
Nord-Troms skal bare belastes staten. 

(4) Forskuddstrekk som ikke tilbakebetales
skattyter etter § 7–3 annet ledd, og forskuddstrekk 
for lønnstakere som er ukjent i kommunen, skal 
overføres til staten. Slik overføring skal skje når det 
er gått 3 år etter utløpet av det inntektsår trekket 
ble foretatt. 

(5) Skattedirektoratet kan i forskrift gi nærmere
regler om gjennomføringen av denne paragrafen. 

§ 8–3 Foreløpig fordeling 
(1) Inntil endelig fordeling etter §§ 8–1 og 8–2 

kan foretas, skal innbetalt skatt og trygdeavgift for-
deles foreløpig mellom staten, det felleskommuna
le skattefondet, fylkeskommunen, kommunen og 
folketrygden. 

(2) Ved foreløpig fordeling gjelder følgende be-
stemmelser: 
a) Den foreløpige fordelingen skal skje på grunn

lag av den samlede utligning av skatt til staten, 
skatt til det felleskommunale skattefondet, skatt 
til fylkeskommunen, skatt til kommunen og 
trygdeavgift til folketrygden ved siste ligning 
før inntektsåret. 

b) Hvis forholdet mellom den samlede utligningen 
av de forskjellige skatter må antas å bli vesent
lig forskjøvet på grunn av endring i skattesatser 
eller av andre årsaker, kan Skattedirektoratet 
ved skjønn fastsette forholdstall til bruk ved den 
foreløpige fordelingen. 

(3) Skattedirektoratet kan i forskrift gi nærmere
regler om gjennomføringen av denne paragrafen, 
herunder gjøre unntak fra bestemmelsen i annet 
ledd bokstav a. 

§ 8–4 Deponering av skatt og trygdeavgift 
(1) Beløp som er trukket eller innbetalt i tilfeller

som nevnt i § 5–5 sjette ledd og § 14–6 første ledd, 
skal anses som deponert inntil spørsmålet om skat
teplikten er avgjort. Den skatteoppkrever som mot-
tar slik betaling, skal straks melde fra om det til 
skatteoppkreverne for de berørte kommuner. 

(2) Søksmål fra en kommune om slike beløp el-
ler deler av beløp som nevnt i første ledd, må reises 
innen 6 måneder fra kommunens skatteoppkrever 
fikk underretting om at det er foretatt innbetaling 
eller pålagt trekk for beløpet. Fristen utløper likevel 
tidligst 6 måneder etter at utlegging av skatteliste
ne for vedkommende år er kunngjort. 

§ 8–5 Overføring av skatt og trygdeavgift til 
fremmed stat 

Når det er inngått avtale med fremmed stat, kan 
forskudd på skatt og annen betalt skatt overføres til 
skattemyndighetene i avtalestaten. Departementet 
kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomførin
gen av denne paragrafen. 

Del III Alminnelige oppgjørsbestemmelser 
mv. 

Kapittel 9 Betaling 

§ 9–1 Betalingsmåte 
(1) Skatte- og avgiftskrav kan betales med

tvungne betalingsmidler eller ved overføring av be
løpet til innkrevingsmyndighetenes konto, med 
mindre innkrevingsmyndighetene har bedt om be
taling med kontanter. 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere
regler om betalingsordningen for skatte- og avgifts
krav, herunder om finansinstitusjoners plikt til å av
vise betalingsoppdrag med manglende opplysnin
ger. 

§ 9–2 Tid og sted for betaling 
(1) Betaling av skatte- og avgiftskrav anses for å

være skjedd når beløpet er kommet fram til rett inn
krevingsmyndighet. Ved betaling via bank anses 
betaling for å være skjedd når beløpet er godskre
vet innkrevingsmyndighetenes bank. Ved overfø
ring innen samme bank anses betaling for å være 
skjedd når beløpet er godskrevet mottakerens kon
to. Når oppgjør skjer ved utbetaling i kontanter, an
ses betalingen for å være skjedd når beløpet er stilt 
til innkrevingsmyndighetenes disposisjon gjennom 
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bank på mottakerens sted, og melding om dette er 
kommet fram til mottakeren. 

(2) En fastsatt betalingsfrist anses dessuten for
å være avbrutt 
a) når betalerens oppdrag er mottatt av en bank 
b) når innkrevingsmyndighetene mottar og aksep

terer sjekk eller annet betalingsinstrument. 
(3) Finansavtaleloven § 39 tredje og fjerde ledd 

gjelder tilsvarende. 

§ 9–3 Betaling av petroleumsskatt 
(1) Petroleumsskatt skal betales ved overføring

av beløpet til Oslo og Akershus skattefogdkontors 
konto for petroleumsskatt. Bestemmelsene i § 9–1 
gjelder ikke. 

(2) Betaling anses for å være skjedd når beløpet
er godskrevet skattefogdkontorets bank. Ved over
føring innen samme bank anses betaling for å være 
skjedd når beløpet er godskrevet skattefogdkonto
rets konto. En fastsatt betalingsfrist anses for å væ
re avbrutt når beløpet er godskrevet skattefogdkon
torets konto. Bestemmelsene i § 9–2 gjelder ikke. 

Kapittel 10 Forfall 

Alminnelige bestemmelser 
§ 10–1 Ubetinget betalingsplikt og forbud mot 
overdragelse av tilgodebeløp 

(1) Skatte- og avgiftskrav skal betales ved forfall
og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv 
om fastsettingen er påklaget eller brakt inn for 
domstolene. 

(2) Krav på tilbakebetaling av skatt og avgift
kan ikke pantsettes eller overdras. 

§ 10–2 Utsatt forfall 
Utløper betalingsfristen på en lørdag, søndag el

ler helligdag eller lovfestet høytidsdag, utskytes 
fristen til nærmeste virkedag. 

§ 10–3 Proklama i dødsbo 
Proklama som utstedes i dødsbo etter lov 21. fe

bruar 1930 om skifte kapittel 12, har ingen virkning 
for skatte- og avgiftskrav. 

§ 10–4 Forskrifter 
Departementet kan i forskrift gi regler til utfyl

ling og gjennomføring av bestemmelsene i dette ka
pitlet, og herunder bestemme at skatte- og avgifts
krav som er lavere enn en nærmere fastsatt beløps
grense, ikke skal betales eller tilbakebetales. 

Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, lønnstrekk til 
Svalbard og artistskatt 
§ 10–10 Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift 

(1) Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for en
periode forfaller til betaling samme dag som det 

skal leveres oppgave over skatte- og avgiftsplikten. 
Tidspunktet for innlevering av oppgave følger for 
forskuddstrekk av § 5–11 og for arbeidsgiveravgift 
av folketrygdloven § 24–3. 

(2) Departementet kan i forskrift gi regler om
avvikende forfallstidspunkt for enkelte skattytere 
eller situasjoner. 

§ 10–11 Lønnstrekk til Svalbard 
Lønnstrekk av inntekt på Svalbard for en perio

de forfaller til betaling samme dag som det skal le
veres oppgave over skatteplikten etter lov 29. no
vember 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 5–2. 

§ 10–12 Artistskatt 
Artistskatt for en periode forfaller til betaling 

samme dag som det skal leveres oppgave over skat
teplikten. Tidspunktet for innlevering av oppgave 
følger av lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på 
honorar til utenlandske artister m.v. § 11. 

Forskuddsskatt og restskatt 
§ 10–20 Forskuddsskatt 

(1) Forskuddsskatt for personlige skattytere
forfaller til betaling i fire like store terminer 15. 
mars, 15. mai, 15. september og 15. november i inn
tektsåret. Er forskuddsskatten under 2 000 kroner, 
forfaller den i sin helhet til betaling 15. mai. Forfall 
er likevel tidligst tre uker fra den dag melding om 
forskuddsskatten ble sendt skattyter. Blir for
skuddsskatten utskrevet så sent at en eller flere ter
miner er passert, fordeles forskuddsskatten med li
ke stort beløp på de resterende terminer. Dette 
gjelder likevel ikke forskuddsskatt under 2 000 kro
ner, som forfaller til betaling ved neste termin. Er 
alle terminer passert, forfaller forskuddsskatten til 
betaling tre uker etter at melding om forskudds
skatten ble sendt skattyter. 

(2) Skatteoppkreverne kan fastsette forfallster-
minene når inntekten fordeler seg på en særlig 
ujevn måte. Det samme gjelder når skattyter i hen-
hold til skatteavtale skal betale forskuddsskatt av 
inntekt opptjent i utlandet, og inntekten er gjen
stand for forskuddstrekk etter interne regler. 

(3) Forskuddsskatt for upersonlige skattytere
forfaller til betaling i to like store terminer 15. fe
bruar og 15. april i året etter inntektsåret. Forfall er 
likevel tidligst tre uker fra den dag da melding om 
forskuddsskatten ble sendt skattyter. 

(4) Blir en termin ikke betalt ved forfall, forfal-
ler samtidig de etterfølgende terminer til betaling. 

(5) Departementet kan i forskrift gi regler om
forfall når det skjer endringer i utskrivingen av for
skuddsskatt. 

(6) Stortinget kan gi regler om differensiering
av terminene for forskuddsskatt i løpet av inntekts
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året, eller overlate til departementet å gi slike reg
ler. 

§ 10–21 Restskatt 
(1) Restskatt for personlige skattytere forfaller

til betaling tre uker etter at det ferdige skatteopp
gjøret eller utlegging av skattelisten er kunngjort, 
likevel tidligst 20. august i ligningsåret. Er restskat
ten 1 000 kroner eller mer, forfaller den til betaling i 
to like store terminer. Første termin forfaller som 
etter første punktum, mens annen termin forfaller 
fem uker senere. 

(2) Blir første termin av restskatten ikke betalt
ved forfall, forfaller annen termin til betaling samti
dig med første termin. 

(3) Restskatt for upersonlige skattytere forfaller
til betaling tre uker etter at utlegging av skattelis
ten er kunngjort. 

§ 10–22 Petroleumsskatt 
(1) Terminskatt forfaller til betaling i to like sto-

re terminer 1. oktober i inntektsåret og 1. april i lig
ningsåret. Forfall er likevel tidligst tre uker fra den 
dag da melding om terminskatten ble sendt skatt
yter. 

(2) Restskatten forfaller til betaling tre uker et-
ter at utlegging av skattelisten er kunngjort. 

(3) Departementet kan i forskrift gi avvikende
regler om forfall når det skjer endringer i utskrivin
gen av terminskatt. 

Innenlands merverdiavgift og arveavgift 
§ 10–30 Innenlands merverdiavgift 

Innenlands merverdiavgift for en periode forfal
ler til betaling samme dag som det skal leveres om
setningsoppgave til avgiftsmyndighetene etter lov 
19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift §§ 31, 33 og 
40. 

§ 10–31 Arveavgift 
(1) Med de unntak som følger av annet til fjerde

ledd, forfaller arveavgift til betaling med følgende 
frister, regnet fra det tidspunkt da rådigheten over 
midlene i henhold til lov 19. juni 1964 nr. 14 om av
gift på arv og visse gaver §§ 9 og 10 anses ervervet: 
a) tolv måneder når midlene utlegges ved privat 

skifte av dødsbo. Som dødsbo anses også bo et
ter en forsvunnet person, men ikke uskiftet bo 
så lenge gjenlevende ektefelle er i live, 

b) straks når midlene skiftes av tingretten, 
c) for øvrig tre måneder. 

(2) Når avgiftsplikt for gaver først kan fastslås
ved giverens død, jf. lov 19. juni 1964 nr. 14 om av
gift på arv og visse gaver § 2 annet ledd, forfaller av
giften til betaling først tre måneder etter dødsfallet. 

Tar gavemottaker også arv etter giveren, forfaller 
avgift av slik gave samtidig med avgift av arven. 

(3) Overstiger arveavgift av kapitalverdien av en
inntektsnytelse halvparten av det inntektsnytelsen 
utgjør for ett år, kan den avgiftspliktige kreve hen-
stand med betaling av det overskytende, slik at det 
hvert år betales avdrag med halvparten av inntekts
nytelsens årlige beløp inntil avgiften er betalt. Reg
lene i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og vis-
se gaver § 21 får tilsvarende anvendelse. Mulige 
uforfalte terminer av avgiften bortfaller når inn
tektsnytelsen opphører. § 10–20 fjerde ledd gjelder 
tilsvarende. 

(4) Arveavgift fastsatt etter reglene i lov 19. juni
1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 21 kan, 
unntatt i tilfeller som nevnt i første ledd bokstav b, 
likevel ikke kreves betalt tidligere enn en måned et
ter at foreløpig eller endelig fastsetting er meddelt 
den avgiftspliktige. 

Innenlands særavgifter, toll og merverdiavgift og sæ
ravgifter som oppstår ved innførsel 
§ 10–40 Innenlands særavgifter 

(1) Innenlands særavgifter forfaller til betaling
samtidig med at avgiftsplikten oppstår. Dette gjel
der likevel ikke: 
a) årsavgift for kjøretøyer som 1. januar er regi

strert i motorvognregistret, som forfaller til be
taling 15. mars 

b) vektårsavgiften for kjøretøyer som er registrert 
i motorvognregistret, som forfaller til betaling i 
to like store terminer henholdsvis 20. februar 
og 20. august 

c) engangsavgiften for registrerte virksomheter, 
som forfaller til betaling den 18. i måneden etter 
at avgiftsplikten oppstod. 
(2) For virksomheter som er registrert som sæ-

ravgiftspliktige hos tollregionene, forfaller særav
giften for en periode til betaling samme dag som 
det skal leveres oppgave over avgiftsplikten. 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere
regler om forfallstidspunktene for krav som om
handlet i første ledd. 

§ 10–41 Toll, merverdiavgift og særavgifter som 
oppstår ved innførsel 

(1) Toll og avgifter som oppstår ved innførsel,
og som ikke belastes tollkreditten eller dagsopp
gjørsordningen, jf. § 14–20, skal betales ved fortoll
ing. 

(2) Krav som belastes tollkreditten en kalender-
måned, forfaller til betaling den 18. i neste måned. 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere
regler om forfall for krav som belastes dagsopp
gjørsordningen, og om forfall for krav hvor det er 
gitt midlertidig toll- og avgiftsfritak. 
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Andre krav 
§ 10–50 Utleggstrekk 

For utleggstrekk gjelder, med unntak for tilfel
ler som omhandlet i § 14–5 annet ledd, reglene om 
forfall i tvangsfullbyrdelsesloven § 7–22 første ledd. 

§ 10–51 Andre skatte- og avgiftskrav 
Følgende skatte- og avgiftskrav forfaller til beta-

ling tre uker etter at melding om kravet er sendt: 
a) tvangsmulkt etter ligningsloven § 10–6 
b) ansvarskrav etter ligningsloven § 10–7 
c) gebyr etter ligningsloven § 10–8 
d) skatt fastsatt ved forhåndsligning etter lignings

loven § 8–10 
e) krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør etter 

ligningsloven § 9–5 nr. 8 
f)	 tilleggsskatt etter ligningsloven § 10–2, tillegg

savgift etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merver
diavgift § 73, lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på 
arv og visse gaver § 44 og lov 19. mai 1933 nr. 
11 om særavgifter § 4 første ledd, og tilleggs
stoll etter tolloven § 69. 

§ 10–52 Ansvarskrav 
Ansvarskrav etter kapittel 16 og ansvarskrav et

ter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på hono
rar til utenlandske artister m.v. § 8 fjerde ledd skal 
betales senest to uker etter at melding om kravet er 
sendt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4–18. 

§ 10–53 Skatte- og avgiftskrav ved vedtak om 
endring mv. 

(1) Treffer skatte- eller avgiftsmyndighetene
vedtak om endring mv. som medfører økning av 
skatte- eller avgiftsplikten for krav som ordinært 
forfaller etter §§ 10–10 til 10–12, § 10–21, § 10–22 
annet ledd eller §§ 10–30 til 10–41, skal økningen 
og renter etter § 11–2 betales senest tre uker etter 
at melding om vedtaket er sendt. Dette gjelder like-
vel bare dersom fristen for betaling kommer senere 
enn det ordinære forfallstidspunkt for kravet. Skyl
des økningen at den skatte- eller avgiftspliktige selv 
endrer en tidligere levert oppgave, regnes fristen 
fra melding om endringen er kommet fram til skat-
te- eller avgiftsmyndighetene. 

(2) Ved økning av restskatt som følge av en-
dring etter reglene i ligningsloven kapittel 9, reg
nes fristen fra melding om ny avregning er sendt 
skyldneren. Restskatt for personlige skattytere skal 
betales tidligst sammen med annen termin. 

Tilgodebeløp 
§ 10–60 Tilgodebeløp 

(1) Når det er betalt for mye skatt eller avgift,
skal beløpet og renter etter § 11–4 tilbakebetales 

den skatte- eller avgiftspliktige så snart som mulig, 
og senest tre uker etter at vedtaket som medførte 
tilbakebetaling ble truffet, når ikke annet er be
stemt i lov eller forskrift. Tilbakebetalingen skal og
så omfatte forsinkelsesrenter som er betalt av refu
sjonsbeløpet. Forsinkelsesrenter som er påløpt, 
men ikke betalt, bortfaller. 

(2) For tilgodebeløp som oppstår etter ordinær
avregning, jf. § 7–1, regnes fristen fra skatteoppgjø
ret er ferdig eller utlegging av skattelistene er 
kunngjort. I andre tilfeller regnes fristen fra det 
tidspunktet avregningen ble foretatt. 

(3) For krav på tilbakebetaling av merverdiav-
gift til registrerte næringsdrivende etter lov 19. juni 
1969 nr. 66 om merverdiavgift § 24 regnes fristen 
fra omsetningsoppgaven er mottatt av avgiftsmyn
digheten. 

Kapittel 11 Renter 

§ 11–1 Renter ved forsinket betaling 
(1) Det skal beregnes rente av skatte- og av-

giftskrav som ikke betales innen forfallstidspunktet 
etter kapittel 10. Renten beregnes på grunnlag av 
kravet tillagt eventuell rente etter §§ 11–2 eller 
11–5. Renten løper fra forfallstidspunktet fram til 
betaling skjer. For krav etter § 10–52 løper renten 
fra forfallstidspunktet for det skatte- eller avgifts
kravet som ansvarskravet skal dekke, fram til beta-
ling skjer. 

(2) Reglene om fremskyndet forfall i § 10–20 
fjerde ledd og § 10–21 annet ledd er uten betydning 
for renteberegningen etter første ledd. 

§ 11–2 Renter ved vedtak om endring mv. 
(1) Det skal beregnes rente av økning i skatt og

avgift som fastsettes ved vedtak om endring mv. 
Det skal ikke beregnes rente ved summarisk en
dring etter ligningsloven § 9–9. 

(2) Renten beregnes fra forfallstidspunktet for
kravene etter §§ 10–1 til 10–41, fram til det treffes 
vedtak om endring mv., med de unntak som følger 
av tredje til sjette ledd. 

(3) Av økning i skatt etter ny avregning, jf.
§ 7–2, beregnes renten fra 1. januar i året etter lig
ningsåret. 

(4) Av petroleumsskatt etter ny avregning, jf.
§ 7–2, beregnes renten fra 1. januar i året etter inn
tektsåret. 

(5) Av for meget utbetalt avgift i henhold til lov
19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 24 bereg
nes renten fra beløpet ble utbetalt og fram til det 
treffes vedtak om endring mv. 

(6) Er det foretatt innbetalinger til dekning av
skatte- og avgiftskravet før det er truffet vedtak om 
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endring mv., beregnes renten fram til betalingstids
punktet. 

§ 11–3 Rentegodtgjørelse ved forsinket 
tilbakebetaling 

(1) Ved tilbakebetaling av for mye betalt skatt
eller avgift senere enn forfallstidspunktet i § 10–60, 
skal det ytes rentegodtgjørelse for tiden fra forfall
stidspunktet fram til tilbakebetaling skjer. 

(2) Rentegodtgjørelse etter første ledd ytes ikke
dersom forsinkelsen skyldes forhold som kan leg
ges den skatte- eller avgiftspliktige til last, eller som 
han er nærmest til å bære ansvaret for. 

§ 11–4 Rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling etter 
vedtak om endring mv. 

(1) Ved tilbakebetaling av for mye betalt skatt
eller avgift som følge av vedtak om endring mv., 
skal det ytes rentegodtgjørelse fra betaling fant 
sted fram til forfallstidspunktet i § 10–60. 

(2) Ved tilbakebetaling etter ny avregning be-
regnes renten fra det ferdige skatteoppgjøret eller 
utlegg av skattelisten er kunngjort. 

(3) Ved tilbakebetaling i andre tilfeller enn om-
handlet i første ledd kan det ytes rentegodtgjørelse 
når særlige forhold tilsier det. Departementet kan i 
forskrift bestemme at rentegodtgjørelse skal ytes i 
andre tilfeller selv om det ikke foreligger særlige 
forhold. 

§ 11–5 Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved 
skatteavregningen 

(1) Restskatt for personlige skattytere etter
§ 7–1 annet ledd tillegges rentetillegg. For skattyte
re som får skatten begrenset etter skatteloven 
§ 17–1, skal det ikke beregnes rentetillegg av rest
skatten. Skattytere som får tilbakebetalt skatt etter 
§ 7–1 tredje ledd, har krav på rentegodtgjørelse. 

(2) Når restskatt for upersonlige skattytere et-
ter § 7–1 annet ledd overstiger en tredjedel av utlig
net skatt, skal skattyter svare rentetillegg av diffe
ransen. Er det innbetalte forskuddsbeløpet større 
enn to tredjedeler av utlignet skatt, har skattyter 
krav på rentegodtgjørelse. 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere
regler om rentetillegg og rentegodtgjørelse ved 
skatteavregningen. 

§ 11–6 Rentesatser 
(1) Rentesatsen for rente etter §§ 11–1 og 11–3 

skal tilsvare satsen fastsatt i medhold av lov 17. de
sember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket beta-
ling m.m. § 3 første ledd første punktum. Er det 

innvilget betalingsordning for arveavgift fordi arven 
eller gaven vesentlig omfatter næringsvirksomhet, 
skal renten være halvparten av satsen etter første 
punktum. 

(2) Rentesatsen for rente etter § 11–2 skal til
svare den pengepolitiske styringsrenten slik denne 
er fastsatt av Norges Bank per 1. januar det aktuelle 
året tillagt ett prosentpoeng. Rentesatsen for rente 
etter § 11–4 skal tilsvare den pengepolitiske sty
ringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank 
per 1. januar det aktuelle året. 

(3) Endring i rentens størrelse får virkning fra
tidspunktet endringen trer i kraft, også for skatte
og avgiftskrav hvor det løper rente før ikrafttredel
sen. 

§ 11–7 Forskrifter 
(1) Departementet kan i forskrift fastsette nær-

mere regler om at renter av skatte- og avgiftskrav 
som fastsettes på grunnlag av domstolsavgjørelse, 
skal svares fra forfallstidspunktet for det opprinneli
ge skatte- og avgiftskravet. 

(2) Departementet kan i forskrift gi regler til ut-
fylling og gjennomføring av bestemmelsene i 
§§ 11–1 til 11–4, herunder nærmere regler om 
grunnlaget for renteberegningen og unntak fra 
plikten til å svare renter og yte rentegodtgjørelse. 

Kapittel 12 Foreldelse 

§ 12–1 Foreldelse 
(1) Foreldelsesloven gjelder med de unntak

som følger av annet til femte ledd. 
(2) For skatte- og avgiftskrav løper foreldelses-

fristen fra utgangen av det kalenderåret da kravene, 
eller i tilfelle siste termin av kravene, forfaller til be
taling. 

(3) For forskuddsskatt løper foreldelsesfristen
først fra utgangen av det kalenderåret da ligningen 
ble foretatt. For krav på arveavgift løper foreldelses
fristen fra det tidspunktet kravet forfaller til beta-
ling etter § 10–31. For krav på avgift av gaver og ut
delinger fra uskiftebo begynner fristen likevel ikke 
i noe tilfelle å løpe før det beviselig er gitt melding 
til avgiftsmyndigheten om gaven eller utdelingen i 
samsvar med arveavgiftsloven § 25 annet ledd. 

(4) For arveavgift er foreldelsesfristens lengde
ti år. 

(5) Er foreldelsen avbrutt etter lov 18. mai 1979
nr. 18 om foreldelse av fordringer § 17, foreldes ik
ke senere forfalte forsinkelsesrenter av skatte- eller 
avgiftskravet før hovedstolen foreldes. 
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Del IV Særlige oppgjørsbestemmelser 

Kapittel 13 Motregning 

§ 13–1 Utvidet motregningsadgang for skatte- og 
avgiftskrav 

(1) Skatte- og avgiftskrav kan motregnes i et-
hvert annet tilgodebeløp på skatt og avgift skyldne
ren har. 

(2) Formues- og inntektsskatt og trygdeavgift
kan uoppdelt motregnes i andre krav enn skatt og 
avgift skyldneren har på staten, fylkeskommunen 
eller kommunen. Motregningsadgangen i konkurs 
er da begrenset til den andel som etter fordelings
reglene i kapittel 8 faller på den av skattekreditore
ne som konkursboets krav er rettet mot. 

(3) Annet ledd gjelder tilsvarende for andre
krav som er gjenstand for fordeling etter lovens ka
pittel 8. 

§ 13–2 Skyldnerens motregningsadgang 
Skyldneren kan kreve at innkrevingsmyndighe

tene motregner når vilkårene i § 13–1 er til stede, jf. 
likevel begrensningene i kommuneloven § 53. 

§ 13–3 Beslagsfrihet 
Bestemmelsene om beslagsfrihet i dekningslo

ven kapittel 2 gjelder ved motregning etter denne 
loven, med unntak for motregning mellom samme 
type krav, jf. § 1–1. Trygdeavgift regnes i denne 
sammenheng som samme type krav som skatt. 

§ 13–4 Gjennomføring av motregningen 
Når innkrevingsmyndighetene sender pålegg 

om motregning til det organet som skal utbetale 
hovedkravet, plikter organet å overføre beløpet til 
innkrevingsmyndighetene. I de tilfeller det sendes 
pålegg om motregning, skal det samtidig sendes 
motregningserklæring til skyldneren. 

§ 13–5 Klageadgang 
Motregning etter § 13–1 kan påklages etter 

tvangsfullbyrdelsesloven § 5–16. Motregningser
klæringen kan ikke påklages senere enn én måned 
etter at den ble mottatt. 

§ 13–6 Dekningsrekkefølge 
Departementet kan i forskrift gi nærmere reg

ler om dekningsrekkefølgen ved motregning av 
skatte- og avgiftskrav. 

Kapittel 14 Tvangsfullbyrdelse og 
sikkerhetsstillelse 

Utlegg 
§ 14–1 Tvangsgrunnlag for utlegg 

Skatte- og avgiftskrav er tvangsgrunnlag for ut
legg. 

§ 14–2 Forholdet til tvangsfullbyrdelsesloven 
Tvangsfullbyrdelsesloven gjelder tilsvarende så 

langt den passer ved innkrevingsmyndighetenes 
gjennomføring av utleggsforretninger. Dette gjel
der likevel ikke kapittel 3, §§ 5–1 til 5–5 og §§ 7–1 
til 7–8. 

§ 14–3 Forretning for utleggspant 
(1) Skatteoppkreverne og skattefogdkontorene

kan holde forretning for utleggspant i sitt distrikt 
for skatte- og avgiftskrav som de har innkrevings
ansvaret for. Innkrevingsdistriktet er hele landet 
for skatte- og avgiftskrav fastsatt ved sentral ligning 
etter ligningsloven § 2–4 nr. 1 bokstav a. 

(2) En skatteoppkrever kan på anmodning hol-
de forretning for utleggspant for skatte- og avgifts
krav som en annen skatteoppkrever eller et skatte
fogdkontor har innkrevingsansvaret for. På tilsva
rende måte kan et skattefogdkontor holde utleggs
forretninger for andre skattefogdkontorer eller 
skatteoppkrevere. 

§ 14–4 Utleggstrekk 
(1) Skatteoppkreverne og skattefogdkontorene

kan nedlegge utleggstrekk i hele landet for skatte
og avgiftskrav som de har innkrevingsansvaret for. 

(2) Det kan tas utleggstrekk i følgende ytelser: 
a) lønn mv. etter dekningsloven § 2–7. Dette gjel

der også der lønnstakeren selv innkrever lønn
en. Lønnstakeren plikter da å innbetale trekkbe
løpet til arbeidsgiveren, 

b) godtgjørelse for arbeid eller oppdrag utført som 
ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Hvis ik
ke skyldneren samtykker i en høyere trekkpro
sent, kan innkrevingsmyndighetene bare ta ut
leggstrekk i inntil 20 prosent av godtgjørelsen. 
Begrensningene i adgangen til å ta utlegg
strekk i dekningsloven § 2–7 første ledd første 
punktum gjelder tilsvarende. 
(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere

regler om beregning av trekkgrunnlaget. 

§ 14–5 Gjennomføring av utleggstrekk 
(1) Utleggstrekk nedlagt av skatteoppkreverne

og skattefogdkontorene gjelder også for det orga
net som utbetaler dagpenger under arbeidsløshet 
etter folketrygdloven kapittel 4 og sykepenger etter 
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folketrygdloven kapittel 8. § 5–10 annet ledd gjel
der tilsvarende for utleggstrekk. 

(2) Ved utleggstrekk nedlagt av skatteoppkre-
verne skal trekkpliktige som har plikt til å ha skat
tetrekkskonto, følge de reglene som gjelder for 
oppgjør mv. for forskuddstrekk, jf. kapittel 5. Belø
pene skal betales til den skatteoppkreveren som 
har nedlagt trekket. 

(3) Det trukkede beløpet går ikke inn i den
trekkpliktiges konkursbo, og er heller ikke gjen
stand for utlegg eller andre tvangsforføyninger fra 
enkeltforfølgende fordringshaveres side. 

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere
regler om gjennomføringen av utleggstrekk etter 
denne paragrafen. 

§ 14–6 Begrensninger i utleggsadgangen for skatt 
og trygdeavgift 

(1) Skattyter som har fått utskrevet eller utlig-
net skatt og trygdeavgift av samme formue og inn
tekt i flere kommuner, kan unngå tvangsinnfor
dring ved å innbetale den høyeste utskrevne skatt 
og trygdeavgift etter hvert som den forfaller, til 
skatteoppkreveren for den kommunen han mener 
kravene skal utskrives i, jf. ligningsloven § 8–6. Er 
deler av kravet betalt, kommer det betalte beløpet 
til fradrag. 

(2) Første ledd fritar ikke for plikten til å betale
naturressursskatt som ikke er medregnet ved utlig
ning av den skatt som blir betalt. Skattyteren kan 
kreve at ligningskontoret beregner størrelsen på 
det beløpet som skal betales. 

(3) Personlige skattytere kan i tilfeller som
nevnt i første ledd, kreve at skatteberegningen fore
tas på nytt. Den nye beregningen skal foretas som 
om formue og inntekt bare blir lignet i en kommu
ne, og formue og inntekt fastsettes til det høyeste 
beløp. 

(4) Har en av skatteoppkreverne satt i verk ut-
leggstrekk etter § 14–4, kan en annen skatteopp
krever ikke iverksette tvangsinnfordring til dek
ning av skatt og trygdeavgift av samme formue og 
inntekt. 

(5) Første til fjerde ledd gjelder også for den
som er ansvarlig etter kapittel 16. 

Annen tvangsfullbyrdelse 
§ 14–10 Tvangssalg av varer mv. etter tolloven 

(1) Salg av varer mv. etter tolloven §§ 30, 47, 53, 
72 og 74 skal skje gjennom namsmyndighetene et
ter reglene om tvangssalg i tvangsfullbyrdelseslo
ven kapittel 8 så langt de passer. 

(2) Tollregionen kan begjære varen solgt 14 da-
ger etter at skriftlig varsel er sendt vareeieren. Ved 
salg etter tolloven § 47 tredje ledd og § 74 skal vare

eieren om mulig varsles. Har vareeieren ukjent ad
resse, kan salget skje 14 dager etter at varene er 
hentet inn eller tilbakeholdt etter tolloven §§ 30 og 
72, eller når fristen tollregionen har satt for tolleks
pedisjon av varene er utløpt. 

(3) Tollregionen kan velge mellom å selge vare-
ne i fortollet eller ufortollet stand. 

(4) Salget avsluttes ved at salgssummen utbeta-
les til de berettigede. Kostnadene ved tvangssalget 
dekkes forlodds av salgssummen. Deretter dekkes 
kravet på toll, særavgifter og merverdiavgift før om
kostningene ved lagerholdet. Panthavere og andre 
innehavere av begrensede rettigheter skal deretter 
ha dekning etter prioritet. Ved salg etter tolloven 
§ 72 skal inndragningsbeløpet eller boten dekkes 
før krav etter tredje og fjerde punktum. Rettigheter 
som er rettsgyldig sikret i varen, skal likevel dek
kes før de beløp tilbakeholdelsen gjelder, hvis ikke 
rettighetshaveren forsto eller burde forstått at va
ren skulle brukes til en overtredelse som nevnt i 
tolloven kapittel X. 

(5) Etter at samtlige krav er dekket, skal vareei-
eren ha et eventuelt overskytende beløp dersom 
han melder seg innen tre måneder etter at salget 
fant sted. Etter utløpet av denne fristen tilfaller be
løpet statskassen. 

§ 14–11 Stansning av kjøretøy 
(1) Dersom krav på årsavgift, vektårsavgift, en-

gangsavgift, omregistreringsavgift eller avgift for 
urettmessig bruk av merket mineralolje ikke beta-
les til rett tid, kan tollregionen bestemme at bruken 
av det motorkjøretøyet som kravene knytter seg til, 
skal stanses inntil avgiftene er betalt. Det samme 
gjelder dersom påbud eller bestemmelser gitt i 
medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter ved
rørende motorkjøretøyer og båter § 1, ikke etter
kommes. 

(2) Dersom krav som nevnt i første ledd ikke
betales til rett tid, kan registreringsmyndigheten 
nekte på- eller omregistrering i Statens vegvesens 
motorvognregister. 

(3) Kjøretøy som er bestemt stanset i medhold
av første ledd, kan avskiltes. Tollregionen kan be 
politi, lensmann eller annen offentlig myndighet 
om å gjennomføre avskiltingen. 

(4) Tollregionens stansningsrett kan bortfalle
ved rettsvinning etter lov 2. juni 1978 nr. 37 om god
troerverv av løsøre. Dette gjelder likevel ikke over-
for personer som er ansvarlige for avgiften etter lov 
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 4 annet ledd el
ler lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende 
motorkjøretøyer og båter § 6 annet ledd. 

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere
regler om betaling av gebyr til dekning av utgifter 
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påløpt ved avskiltingen, og om fremgangsmåten for 
stansning. 

Kreditt og sikkerhetsstillelse – merverdiavgift, særav
gifter og toll 
§ 14–20 Tollkreditt og dagsoppgjørsordningen 

(1) Tollregionen kan innvilge kreditt for toll og
merverdiavgift og særavgifter som oppstår ved inn
førsel. 

(2) Speditører som forestår fortolling på vegne
av andre, kan innvilges kreditt for fortollinger som 
foretas i løpet av samme dag (dagsoppgjør). 

(3) Tollregionen kan stille vilkår om sikkerhet
før kreditt innvilges, eller senere. 

(4) For bruk av tollkreditt skal det betales en
særskilt godtgjørelse til statskassen. Departemen
tet gir forskrift om gebyrets størrelse. 

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere
regler til utfylling og gjennomføring av denne para
grafen, herunder om vilkår for kreditt, opphør av 
kreditt og vilkår for sikkerhetsstillelse. 

§ 14–21 Sikkerhetsstillelse for særavgiftene 
(1) Tollregionen skal ved registrering av av-

giftspliktige kreve at det stilles sikkerhet for skyl
dig engangsavgift på motorvogn. De nærmere kra
vene til sikkerheten, herunder sikkerhetens om-
fang, fastsettes av tollregionen ved registreringen, 
og kan senere endres. 

(2) Tollregionen kan kreve at virksomheter
som er registrert som avgiftspliktige etter særav
giftsloven, stiller sikkerhet for fremtidig skyldig av
gift. Krav om sikkerhetsstillelse kan stilles ved regi
strering av virksomheten eller senere. De nærmere 
kravene til sikkerhet, herunder sikkerhetens om-
fang, fastsettes av tollregionen i det enkelte tilfellet. 

(3) Departementet kan i forskrift sette nærmere
vilkår for sikkerhetsstillelsen og angi hvilke mo
menter som skal vektlegges ved vurderingen av om 
sikkerhet skal kreves. 

Kapittel 15 Betalingsutsettelse og 
betalingsnedsettelse – lempning 

§ 15–1 Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse 
av hensyn til skyldneren 

(1) Når noen på grunn av dødsfall, særlig alvor-
lig sykdom eller lignende årsaker er midlertidig ute 
av stand til å innfri sine skatte- og avgiftsforpliktel
ser, og det vil være uforholdsmessig tyngende å 
fortsette innkrevingen, kan det gis utsettelse med 
betalingen. Er betalingsevnen varig svekket, kan 
skatte- og avgiftskravet settes ned eller frafalles. 
For skatte- og avgiftskrav som nevnt i § 1–1 annet 
ledd bokstav a kan endelig avgjørelse om å sette 

ned eller frafalle skatte- eller avgiftkravet først tref-
fes når ligning er foretatt. 

(2) Avgjørelser som nevnt i første ledd treffes
av innkrevingsmyndighetene. Skattedirektoratet 
og Toll- og avgiftsdirektoratet fastsetter nærmere 
regler om innkrevingsmyndighetens kompetanse. 

§ 15–2 Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse 
av hensyn til det offentlige som kreditor 

(1) Fremsetter skyldneren et betalingstilbud,
kan et skatte- og avgiftskrav settes ned, eller det 
kan gis utsettelse med betalingen. Det er et vilkår 
at skyldneren ikke er i stand til å innfri kravet på 
vanlig måte, og at betalingstilbudet antas å gi bedre 
dekning enn fortsatt innfordring. Betalingstilbudet 
må være det beste skyldneren kan tilby, og avgjø
relsen må ikke virke støtende eller være egnet til å 
svekke den alminnelige betalingsmoral. 

(2) Det kan settes ytterligere vilkår for å få inn-
vilget en betalingsordning etter første ledd. 

(3) Avgjørelser etter denne paragraf treffes av
innkrevingsmyndighetene. Skattedirektoratet og 
Toll- og avgiftsdirektoratet fastsetter nærmere reg
ler om innkrevingsmyndighetens kompetanse. 

Del V Forskjellige bestemmelser 

Kapittel 16 Ansvarsregler 

Innledende bestemmelse 
§ 16–1 Tvangsinnfordring av ansvarskrav 

(1) Reglene i dette kapitlet kommer til anven-
delse når skatte- og avgiftskrav ikke er betalt av den 
skatte- og avgiftspliktige ved forfall. Ansvaret om-
fatter også renter, omkostninger, tilleggskatt og til
leggsavgift. 

(2) Ansvarskravene kan innkreves etter reglene
i lovens del IV om motregning og tvangsfullbyrdel
se. Lovens øvrige regler gjelder tilsvarende for an
svarskrav så langt de passer. 

(3) Den som betaler skatte- og avgiftskrav som
følge av ansvar etter §§ 16–11 til 16–13, kan kreve 
beløpet tilbake av den skatte- og avgiftspliktige. 

Ansvar for skatt og trygdeavgift 
§ 16–10 Foreldres ansvar 

Foreldre er ansvarlig for formues- og inntekts
skatt og trygdeavgift ilagt hjemmeværende barn 
som arbeider i foreldrenes bedrift. 

§ 16–11 Selskapers ansvar 
(1) Ved ligning av deltaker i selskap som nevnt i

skatteloven § 2–2 annet ledd bokstavene a til e, er 
selskapet ansvarlig for formues- og inntektsskatt og 
trygdeavgift som ikke kan innkreves hos deltake
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ren. Lignes en deltaker også av formue og inntekt 
utenfor selskapet, omfatter ansvaret bare en så stor 
del av skatte- og avgiftskravet som etter en for
holdsmessig fordeling faller på formue i og inntekt 
fra selskapet. 

(2) Selskap og innretning hjemmehørende i ri-
ket er ansvarlig for inntektsskatt og trygdeavgift av 
godtgjørelse, tantieme, gratiale eller lignende som 
ytes til person bosatt i utlandet og selskap og inn
retning hjemmehørende i utlandet, jf. skatteloven 
§ 2–3 første ledd bokstavene a til g og annet ledd og 
§ 3–4 første til tredje ledd. 

§ 16–12 Fullmektigers ansvar 
Fullmektig for personer bosatt i utlandet eller 

for utenlandsk selskap eller innretning hjemmehø
rende i utlandet, er ansvarlig for ilignet formues- og 
inntektsskatt og trygdeavgift av fullmaktsgiverens 
virksomhet i Norge. 

§ 16–13 Skifteforvaltere og styremedlemmers 
ansvar 

(1) Skifteforvaltere er ansvarlig for at tilstrekke-
lig av boets midler holdes tilbake til dekning av for
mues- og inntektsskatt og trygdeavgift som ilignes 
eller som må forutsettes ilignet boet eller arvelater, 
etter at boet er tatt under skiftebehandling. Det 
samme gjelder konkursskyldners formues- og inn
tektsskatt og trygdeavgift når boet er ansvarlig for 
skatte- og avgiftskravet. 

(2) Tilsvarende ansvar påhviler hvert enkelt
medlem av styre og ledelse i selskap og annen skat
tepliktig innretning, når dette oppløses og foreta
kets midler fordeles mellom eierne. 

(3) Er midlene utloddet eller fordelt i tilfelle
som nevnt i første og annet ledd, uten at det er 
holdt tilbake midler til dekning av skatte- og avgifts
krav, kan ubetalt skatt og avgift innkreves hos kon
kurskreditorene, arvingene eller parthaverne, som 
er ansvarlig hver for sin andel av skatte- og avgifts
kravet. 

§ 16–14 Arvingers ansvar 
Selvskiftende arvingers solidaransvar for for

mues- og inntektsskatt og trygdeavgift som er ilig
net etter dødstidspunktet, er begrenset til det den 
enkelte har mottatt i arv. Gjenlevende ektefelle i 
uskiftet bo er ikke ansvarlig for slike skatte- og av
giftskrav utover verdien av avdødes andel i boet. 

Ansvar for forskuddstrekk og utleggstrekk 
§ 16–20 Ansvar for forskuddstrekk og 
utleggstrekk 

(1) Dersom forskuddstrekk ikke blir foretatt i
samsvar med reglene i kapittel 5 eller trukket beløp 
ikke blir betalt i samsvar med § 10–10, er de som 

har plikt til å foreta forskuddstrekk ansvarlig for be
løpet. Det samme gjelder dersom et utleggstrekk 
etter § 14–4 ikke blir foretatt og oppgjør ikke blir 
gitt i samsvar med §§ 10–50 og 14–5. Unnlatelse av 
å foreta trekk medfører likevel ikke ansvar når det 
godtgjøres at forholdet ikke skyldes forsømmelse 
eller mangel på tilbørlig aktsomhet fra arbeidsgiver 
eller noen i hans tjeneste. 

(2) Arbeidsgiver som unnlater å sende pliktig
melding om ansettelse, eller som gir uriktige eller 
ufullstendige opplysninger i melding eller på annen 
måte, er ansvarlig for de beløp som kunne være 
trukket etter § 14–4 dersom melding eller opplys
ning var gitt på riktig måte. Bestemmelsen i første 
ledd første punktum gjelder tilsvarende. Ved fast-
setting av ansvaret skal det legges til grunn at trekk 
ville blitt satt i verk 14 dager etter tjenesteforhol
dets begynnelse, med 10 prosent av trekkgrunnla
get. 

(3) Felles ansvarskrav fra flere kommuner kan
ved motregning, jf. § 16–1 annet ledd, motregnes i 
krav som den trekkansvarlige har på hver enkelt av 
skattekreditorene. 

(4) Foreldelsesloven §§ 9 og 11 gjelder tilsva
rende for ansvarskravet. 

Ansvar for merverdiavgift og arveavgift 
§ 16–30 Ansvar for merverdiavgift ved unnlatt 
registrering 

Departementet kan i forskrift bestemme at den 
som har mottatt varen eller tjenesten, er ansvarlig 
for merverdiavgift av varer og tjenester fra uten
landsk næringsdrivende som ikke er registrert ved 
representant etter reglene i lov 19. juni 1969 nr. 66 
om merverdiavgift § 10 tredje ledd. 

§ 16–31 Ansvar for arveavgift for arvinger mv. og 
gavemottakere 

(1) Når boet skiftes privat, er arvinger og gjen-
levende ektefelle, hvis denne er loddeier i boet, so
lidarisk ansvarlig for arveavgiften. Dette gjelder li
kevel ikke arvinger som bare er tillagt en bestemt 
gjenstand eller sum eller en viss inntekt. 

(2) Giveren er ansvarlig for arveavgift av gaver.
Samme ansvar har gjenlevende ektefelle i uskiftet 
bo av midler som gjenlevende ektefelle deler ut. 

(3) I tilfeller som nevnt i § 3 annet ledd i lov 19. 
juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver, er 
også de personer som regnes å ha ervervet midle
ne, ansvarlig for arveavgiften. 

Ansvar for særavgifter 
§ 16–40 Ansvar for erverver av motorkjøretøy og 
båter 

Ved overdragelse av motorkjøretøy og båter og 
tilhenger til motorkjøretøy og båter er erverver an
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svarlig for siste termin av særavgifter etter lov 19. 
juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøre
tøy og båter § 6 første ledd, og for slike særavgifter 
påløpt etter utløpet av siste termin fram til overdra
gelsestidspunktet. 

§ 16–41 Ansvar for bruker av motorkjøretøy 
Den som ved urettmessig bruk av merket mine

ralolje har disposisjonsrett over motorkjøretøy, er 
ansvarlig for avgift ved slik bruk, jf. lov 19. mai 1933 
nr. 11 om særavgifter § 4, når han har fordel av den 
urettmessige bruken. 

§ 16–42 Ansvar ved avgiftsfri levering av varer og 
tjenester 

Departementet kan i forskrift bestemme at mot
takeren av avgiftsfrie varer og tjenester som ellers 
er avgiftspliktige etter lov 19. mai 1933 nr. 11 om 
særavgifter, er ansvarlig for avgiften dersom ved
kommende ikke oppfyller vilkårene for avgiftsfri
het. I slike tilfeller er også leverandøren ansvarlig 
for avgiften dersom han visste eller burde ha visst 
at vilkårene for avgiftsfritak ikke var oppfylt. 

Kapittel 17 Rettergang 

§ 17–1 Prosessordningen i innfordringssaker 
(1) Staten er saksøker ved tvangsfullbyrdelse,

midlertidig sikring, konkursbegjæring mv. i forbin
delse med innkreving og sikring av skatte- og av
giftskrav etter denne loven. Statens partsstilling ut
øves av innkrevingsmyndigheten for kravet, jf. ka
pittel 2. 

(2) Ved overføring av tvist til søksmåls former
med avgjørelse av grunnlaget for skatte- eller av
giftskravet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 6–6 
tredje ledd, gjelder de alminnelige reglene i lig
ningsloven § 11–1 for ligningsavgjørelser. For de 
øvrige skatte- og avgiftskrav gjelder reglene om ut
øvelsen av partsstillingen i saker om kravets grunn
lag tilsvarende. 

(3) Departementet kan gi instruks om utøvel-
sen av statens partsstilling generelt og i enkeltsak. 
Departementet kan i enkeltsaker eller i grupper av 
saker overta utøvelsen av statens partsstilling eller 
overføre den til et annet organ i skatteetaten eller 
toll- og avgiftsetaten. 

(4) Når domstolen i sak om tvangsfullbyrdelse
eller midlertidig sikring finner at skyldneren bare 
skal betale en del av det skatte- eller avgiftskravet 
som er fastsatt ved ligningsavgjørelse eller forvalt
ningsvedtak, skal forføyningen stadfestes for det 
beløpet som vil fremgå av en ny fastsetting i sam
svar med kjennelsen eller dommen. 

(5) Etter utløpet av fristen i ligningsloven § 11–1 

fjerde ledd kan ligningsavgjørelsen ikke bringes 
inn til prøving ved tingretten i sak om tvangsfullbyr
delse eller midlertidig sikring. Slik prøving skal li
kevel alltid kunne kreves inntil tre måneder etter 
den forføyning som det klages over. Det kan gis 
oppreisning mot oversittelse av fristen på de vilkår 
som følger av domstolsloven § 153 og § 154 første 
ledd. 

(6) Endelig rettsavgjørelse og forlik er binden-
de for alle skattekreditorene. 

§ 17–2 Prosessordningen i andre saker 
(1) Rettslig prøving av andre avgjørelser etter

skattebetalingsloven rettes mot staten som saks
økt. Søksmålet anlegges for retten i det distriktet 
hvor det angrepne vedtaket er truffet i første in
stans. Statens partsstilling utøves av innkrevings
myndigheten for kravet. Bestemmelsene i § 17–1 
tredje og sjette ledd gjelder tilsvarende. 

(2) Første ledd gjelder ikke avgjørelser om ren-
te ved endring, jf. § 11–2. I slike saker gjelder de al
minnelige regler i ligningsloven § 11–1 og prosess
lovgivningen. 

Kapittel 18 Straff 

§ 18–1 Straff ved unnlatt gjennomføring av 
forskuddstrekk 

(1) Den som er pliktig til å foreta forskudd-
strekk etter kapittel 5, og som forsettlig eller grovt 
uaktsomt unnlater å foreta eller sørge for at det blir 
foretatt beregning og trekk, herunder separering 
etter § 5–12, straffes med bøter eller fengsel inntil 
seks måneder. For gjentakelse av forsettlig hand
ling som nevnt i første punktum, er straffen bøter 
eller fengsel inntil ett år. 

(2) Straff kommer ikke til anvendelse på hand-
ling som nevnt i første ledd hvis de beløp som er el
ler skulle vært trukket, likevel blir innbetalt til rett 
tid. 

(3) Medvirkning straffes på samme måte.

§ 18–2 Straff ved brudd på opplysningsplikten mv. 
(1) Den som forsettlig eller grovt uaktsomt be-

virker eller søker å bevirke at innkrevingen av skat-
te- og avgiftskrav blir hindret eller vesentlig vans
keliggjort, ved å unnlate å gi opplysninger eller ved 
å gi uriktige opplysninger til fastsettings- eller inn
krevingsmyndighetene, straffes med bøter. I gjen
takelsestilfelle er straffen bøter eller fengsel inntil 
seks måneder. 

(2) Den som på annen måte enn nevnt i § 18–1 
eller denne paragrafs første ledd forsettlig eller 
grovt uaktsomt overtrer bestemmelser i denne lo
ven eller forskrifter gitt med hjemmel i loven, straf
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fes med bøter dersom forholdet ikke rammes av 
noen strengere straffebestemmelse. Medvirkning 
straffes på samme måte. Brudd på plikten til å be-
tale skatte- og avgiftskrav ved forfall er likevel ikke 
straffbart. 

§ 18–3 Forfølgning av straffbart forhold 
(1) Den korteste foreldelsesfrist for adgangen

til å reise straffesak eller avsi straffedom etter den-
ne loven er tre år. 

(2) Overtredelse av denne loven anses som for-
seelse uavhengig av straffens størrelse. 

Kapittel 19 Ikrafttredelse, overgangs
bestemmelser og endringer i andre lover 

§ 19–1 Ikrafttredelse 
(1) Loven gjelder fra den tid Kongen bestem-

mer. 
(2) Fra samme tidspunkt oppheves lov 21. no-

vember 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av 
skatt. 

§ 19–2 Overgangsbestemmelser 
(1) Kongen kan bestemme at hele eller deler av

kapittel 10 og 11 ikke skal gjelde for formues- og 
inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, 
samt bestemme at tilsvarende regler i lov 21.no-
vember 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av 
skatt og folketrygdloven som oppheves som følge 
av § 19–1 annet ledd og § 19–3 nr. 15, fortsatt skal 
gjelde. 

§ 19–3 Endringer i andre lover 
1. Lov 21. juli 1894 nr. 5 om delvis Omordning af
det civile Embedsværk § 5 oppheves. 

2. I lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter gjøres
følgende endringer: 

§ 1 skal lyde: 
Når Stortinget med henvisning til denne loven 

vedtar særavgifter til statskassen som ikke om-
handles i andre lover, fastsetter departementet 
nærmere bestemmelser om beregning og kontroll. 

§ 4 første ledd skal lyde: 
Ved urettmessig bruk av merket olje ilegges re

gistrert eier av kjøretøyet en avgift som beregnes et
ter nærmere regler fastsatt av departementet. Ved 
gjentakelse kan departementet bestemme at det 
skal ilegges dobbel avgift. Når det av grunner knyt
tet til fastsettelsen vil virke særlig urimelig å fastholde 
hele kravet, kan departementet overfor en eller flere 
av dem som er ansvarlige for avgiften, nedsette eller 
frafalle kravet. 

§ 4 annet og tredje ledd og § 5 oppheves. 

Nåværende §§ 6 til 8 blir §§ 5 til 7. 

3. Lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak for å fremme
sysselsetting § 35 første ledd skal lyde: 

Dersom noen har mottatt stønad i strid med re
delighet og god tro, kan beløpet kreves tilbakebe
talt. Feil utbetalt stønad kan også kreves tilbakebe
talt dersom mottakeren eller noen som har handlet 
på dennes vegne, utaktsomt har gitt feilaktige, man
gelfulle eller misvisende opplysninger. Det samme 
gjelder dersom utbetalingen skyldes feil fra Aetat 
eller annet organ som foretar utbetaling på Aetats 
vegne, og mottakeren burde ha forstått dette. Belø
pet kan trekkes i framtidige ytelser eller inndrives 
etter bestemmelsene i bidragsinnkrevingsloven § 8. 
I de tilfelle som er nevnt i første punktum kan det 
beregnes renter med 0,5 prosent pr. måned fra ut
betaling fant sted. 

4. I lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende
motorkjøretøyer og båter gjøres følgende 
endringer: 

§ 1 første ledd skal lyde: 
For så vidt det til statskassen besluttes pålagt 

avgifter vedrørende motorkjøretøyer, tilhengere til 
motorkjøretøyer eller båter, kan Kongen i forskrift gi 
nærmere regler om beregning og kontroll. 

§ 5, § 5a og § 6 annet ledd oppheves. 

§ 7 fjerde ledd siste punktum oppheves. 

5. I lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og
visse gaver gjøres følgende endringer: 

§ 20 oppheves. 

§ 19A blir § 20. 

§ 20 tredje ledd første punktm blir § 21, flyttes til 
kapittel III og skal lyde: 
§ 21 Foreløpig fastsettelse og utsettelse med 
avgiftsberegningen 

Hvis en sak ikke er tilstrekkelig opplyst til at en
delig avgiftsfastsettelse kan foretas innen den for
fallstid som følger av skattebetalingsloven § 10–31, 
kan avgiftsmyndigheten enten foreta en foreløpig 
beregning eller utsette avgiftsfastsettelsen. 

§ 22 oppheves. 
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Kapittel V. Avgiftsmyndigheten blir kapittel IV med 
samme overskrift. 

§ 23 første ledd skal lyde: 
Avgiftsmyndigheten påser at avgiftsplikten 

overholdes, fastsetter avgiftsgrunnlaget, beregner 
avgiften og håndhever ellers de regler som følger av 
denne lov. 

Kapittel VI. Meldings- og opplysningsplikt. Fastset
telse av avgift ved skjønn blir kapittel V med sam-
me overskrift. 

Kapittel VII. Betaling av avgiften blir kapittel VI 
med overskrift Underretting om avgiftsfastsettel
sen. 

§ 33 blir § 32 og skal lyde: 
Ved utbetaling eller utlevering av avgiftspliktige 

midler plikter tingretten å holde tilbake det nødven
dige for å dekke vedkommende avgift for så vidt 
forfallstiden ikke er utsatt i henhold til skattebeta
lingsloven § 10–31 tredje ledd. 

Er forfallstidstiden utsatt eller erverves rådighe
ten over midlene først på et senere tidspunkt enn 
utlodningen, plikter retten etter anmodning fra 
skattefogden å holde tilbake avgiftspliktige midler 
som sikkerhet for avgiften. 

§ 33a oppheves. 

Kapittel VIII. Endring av avgiftsfastsettelsen blir ka
pittel VII med samme overskrift. 

Kapittel IX. Ansvarsbestemmelser blir kapittel VIII 
med samme overskrift. 

§ 43 første ledd skal lyde: 
Når noen unnlater å oppfylle sin melde- og opp

lysningsplikt etter kapittel V, kan avgiftsmyndighe
ten pålegge ham å oppfylle plikten under en mulkt 
på inntil kr 100 for hver dag en ny frist blir oversit
tet. Mulkten tilfaller statskassen. 

Kapittel X. Nedsettelse av avgiften m.v. blir kapittel 
IX med samme overskrift. 

§ 46 annet ledd skal lyde: 
Når det av særlige grunner knyttet til fastsettelsen 

vil virke særlig urimelig å fastholde hele kravet, kan 
departementet overfor en eller flere av dem som er 
ansvarlige for avgiften, nedsette eller frafalle kra-
vet. 

§ 46 tredje ledd oppheves. 

Kapittel XI blir kapittel X. 

6. Lov 18. juni 1965 nr. 4 vegtrafikklov § 38 annet 
ledd skal lyde: 

Tilleggsavgift og gebyrer etter § 31 er tvangs
grunnlag for utlegg hos den skyldige og hos den 
som på tiden for overtredelsen var registrert som 
eier av kjøretøyet, med mindre dette da var fra
vendt denne ved en forbrytelse. Gebyr etter § 36 a 
er tvangsgrunnlag for utlegg hos den som på tiden 
for overlasting var eier eller registrert som eier av 
kjøretøyet. Ved kommunal håndheving etter § 8 
første ledd og § 31 a annet ledd kan skatteoppkreve
ren for kommunen kreve inn tilleggsavgift og gebyrer 
etter de regler som gjelder for skatt, jf. skattebetalings
loven kapittel 13 og §§ 14–2 til 14–5. Når Statens 
innkrevingssentral er pålagt å innkreve tilleggsav
gift og gebyrer som nevnt i paragrafen her, kan den 
inndrive avgiftene og gebyrene ved trekk i lønn el
ler andre lignende ytelser som nevnt i dekningslo
ven § 2–7. 

7. I lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) gjøres
følgende endringer: 

§ 9 skal lyde: 
Tollvesenet er avgiftsmyndighet og beregner og 

fastsetter toll i samsvar med tolltariffens innledende 
bestemmelser og tolltariffen for øvrig, slik den 
hvert år blir fastsatt av Stortinget. 

Tollvesenet skal videre føre kontroll med at 
gjeldende bestemmelser om vareførsel til og fra tol
lområdet blir overholdt og beregne og fastsette andre 
offentlige avgifter i den utstrekning tollvesenet måt
te bli pålagt slik plikt. 

§ 9 tredje til sjette ledd oppheves. 

§ 30 annet ledd skal lyde: 
Vare som er tilbakeholdt eller innhentet etter 

første ledd, kan selges etter skattebetalingsloven 
§ 14–10. 

§ 30 nytt tredje ledd skal lyde: 
Tollvesenets innhentings- og salgsrett etter para

grafen her kan bortfalle ved rettsvinning etter lov 2. 
juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre. 

§ 35 skal lyde: 
Departementet kan i forskrift fastsette regler om 

prosedyrer for belasting av tollkreditten og dagsopp
gjørsordningen for speditører, jf. skattebetalingsloven 
§ 14–20. Det kan fastsettes gebyr for hver deklarasjon 
som belastes tollkreditten. 

Tollkreditten må ikke benyttes i strid med kredit
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tvilkårene, herunder ved innførsel av varer til, eller 
utførsel av varer fra, andre enn den som er innvilget 
slik kreditt. 

§ 47 annet og tredje ledd skal lyde: 
Er varen ikke tatt ut innen utløpet av den fast

satte frist, eller er skyldig lagerleie ikke betalt ved 
forfall, kan varen selges etter reglene i skattebeta
lingsloven § 14–10. 

Tollvesenet kan på tilsvarende måte selge lite 
holdbare varer eller varer som holder på å bli øde
lagt. Hvis det finnes nødvendig, kan varen i stedet 
tilintetgjøres. Ved salg etter denne paragraf gjelder 
§ 33 annet ledd tilsvarende. 

§ 53 skal lyde: 
Tollvesenet kan fastsette hvor lenge en vare 

kan bli liggende på lagringsplass som nevnt i § 48. 
Er varen ikke tatt ut innen fristens utløp, kan tollve
senet selge varen etter reglene i skattebetalingsloven 
§ 14–10. 

§ 58 skal lyde: 
Når det ved innførsel av en vare er beregnet for 

lite eller ikke er beregnet toll, kan tollvesenet treffe 
avgjørelse om endring i inntil tre år etter fortolling. 
Krav fastsatt i medhold av denne bestemmelse kan 
gjøres gjeldende overfor vareeier eller den som har 
opptrådt på hans vegne og som fremdeles har varen i 
sin besittelse. 

Er det ved uaktsomhet eller forsett hos vareei
eren eller noen som representerer ham gitt uriktige 
eller mangelfulle opplysninger, eller er varen inn
ført uten at fortolling har funnet sted, er fristen tre 
år fra det tidspunkt tollvesenet oppdaget feilen. 
Vedtaket om endring må i alle tilfelle treffes innen ti 
år etter innførselstidspunktet. 

§ 59 skal lyde: 
Når det ved innførsel av en vare er beregnet for 

meget toll, kan tollvesenet treffe avgjørelse om en
dring inntil tre år etter fortollingen. 

Det som er fastsatt i første ledd, skal likevel ik
ke være til hinder for at tollvesenet av rimelighets
grunner treffer avgjørelse om endring også i andre til-
feller det er beregnet for meget toll på grunn av feil 
som skyldes tollvesenet. 

§ 72 annet ledd skal lyde: 
Ting som er tilbakeholdt med hjemmel i denne 

paragraf, kan selges til dekning av det beløp tilba
keholdelsen gjelder og påløpne omkostninger, der
som beløpet ikke er betalt eller sikret på annen må
te innen 1 måned etter at fastsettelsen av kravet er 
blitt endelig. Salget kan skje etter reglene i skattebeta
lingsloven § 14–10. 

§ 74 annet ledd skal lyde: 
Ting som er utsatt for hurtig bedervelse og le

vende dyr kan straks utleveres eieren mot betaling 
av toll og offentlige avgifter samt deponering av et 
beløp som svarer til tingens verdi eller mot annen 
sikkerhet. Såfremt eieren ikke vil overta tingen el
ler han ikke kjennes, kan tingen selges etter reglene 
i skattebetalingsloven § 14–10. 

8. I lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift
gjøres følgende endringer:

§ 24 tredje ledd, § 27 annet ledd tredje punktum,

§§ 34 til 38, § 59 og § 59 a oppheves.


§ 61 første ledd skal lyde: 
Når en domstol finner at den avgiftspliktige ba

re skal betale en del av et omtvistet avgiftsbeløp el
ler bare skal ha tilbake en del av et tilbakebetalings
krav, og det ikke foreligger tilstrekkelige opplys
ninger til å fastslå det riktige beløp, skal det i doms
slutningen angis hvorledes ny fastsettelse blir å ut
føre. 

§§ 60 og 61a oppheves. 

§ 65 første punktum oppheves. 

§ 66 skal lyde: 
Departementet gir nærmere forskrift om bereg

ning og kontroll. 

§ 69 skal lyde: 
Departementet kan sette ned eller ettergi avgift 

fastsatt etter kapittel XIII dersom det av særlige grun
ner knyttet til fastsettelsen virker særlig urimelig å 
fastholde hele avgiften. Det samme gjelder tilleggs
avgift som er ilagt noen etter denne lov. 

§§ 71 og 75a oppheves. 

9. I lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til
kommunane gjøres følgende endringer: 

§ 23 skal lyde: 
Føresegnene i ligningsloven § 11–1 nr. 4 og 5 og 

skattebetalingsloven § 17–1 fjerde og femte ledd gjeld 
på tilsvarande vis for søksmål og tvistar for tingret
ten i sak om tvangsfullføring og mellombels sikring 
om eigedomsskatt. Kommunen er part i saker om 
eigedomsskatt. 

§ 27 annet ledd og § 28 annet ledd oppheves. 

10. I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av
undersjøiske petroleumsforekomster m.v. gjøres 
følgende endringer: 
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§ 7 nr. 2 annet og tredje ledd oppheves. 

§ 7 nr. 5 og nr. 7 oppheves. 

§ 7 nr. 6 blir nr. 5. 

§ 7 ny nr. 6 annet ledd skal lyde: 
Når ligningen foreligger blir utskrevet terminskatt 

å avregne i den utlignede skatt. I tilfeller som nevnt i 
petroleumsskatteloven § 7–4 avregnes innbetalt ter
minskatt i utlignet skatt. Skattebetalingsloven § 7–1 
annet og tredje ledd og 7–2 første ledd gjelder tilsva
rende. Departementet kan i forskrift gi regler om gjen
nomføring og utfylling av denne bestemmelse. 

11. I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning
(ligningsloven) gjøres følgende endringer: 

§ 2–5 bokstav b skal lyde: 
b.	 skattefogder og skatteoppkrevere samt tjenes

temenn ved deres kontorer, jf. skattebetalings
loven §§ 2–1 og 2–3. 

§ 6–14 nr. 2 skal lyde: 
Oppgaveplikten etter § 6–2 nr. 1 i påligger reder 

og fører (høvedsmann, notbas) for fiske- og fangst
fartøy og plikten etter § 6–2 nr. 1 j formannen for ar
beidslaget. Når det foreligger forhold som nevnt i 
skattebetalingsloven § 4–1 annet ledd, påhviler opp
gaveplikten den som har plikt til å foreta forskudd
strekk. Oppgaveplikten etter § 6–3 nr. 4 påligger 
fondsstyret. 

§ 9–10 oppheves. 

§ 9–12 skal lyde: 
§ 9–12 Skattelempning 

1. Departementet kan sette ned eller ettergi utlig-
net skatt og trygdeavgift dersom det av særlige grun
ner knyttet til fastsettingen virker særlig urimelig å 
fastholde hele kravet. 

2. Avgjørelse som nevnt under 1 kan i alminnelig-
het først treffes når ligning er foretatt. I inntektsåret 
kan det av årsaker som nevnt under 1 gis utsettelse 
med innbetaling av utskrevet forskuddsskatt og det 
kan samtykkes i fritak for forskuddstrekk eller tilbake
betaling av trekk. Endelig avgjørelse om nedsettelse 
eller ettergivelse blir også i disse tilfellene å treffe etter 
at ligning er foretatt. 

§ 10–6 nr. 1 annet punktum oppheves. 

§ 11–1 Søksmål fra skattyter skal lyde: 
1. Rettslig prøving av ligningsavgjørelse etter

krav fra skattyteren, rettes mot staten som saksøkt. 

Tilsvarende gjelder avgjørelser som nevnt i § 8–6 nr. 
5 etter krav fra selskapet, avgjørelser som nevnt i 
§§ 10–6 og 10–8 etter krav fra den oppgavepliktige 
og avgjørelser som nevnt i § 10–7. 

2. Søksmålet anlegges for retten i det distriktet
hvor det angrepne forvaltningsvedtaket er truffet i 
første instans etter § 8–6. Statens partsstilling utøves 
av fylkesskattekontoret i dette distriktet. I Oslo utøves 
partsstillingen av ligningskontoret. Søksmål om ved
tak truffet av Sentralskattekontoret for utenlandssa
ker anlegges ved Stavanger tingrett. Søksmål om ved
tak truffet av Sentralskattekontoret for storbedrifter 
anlegges ved Oslo tingrett. Statens partsstilling utøves 
i disse tilfeller av vedkommende sentralskattekontor. 

3. Endelig rettsavgjørelse og forlik er bindende for
alle skattekreditorer. Departementet kan gi instruks 
om utøvelsen av statens partsstilling generelt og i en
keltsaker. Departementet kan i enkeltsaker eller i 
grupper av saker overta utøvelsen eller overføre den 
til annen skattemyndighet. 

4. Søksmål fra en skattepliktig til prøving av en
ligningsavgjørelse må reises innen 6 måneder regnet 
fra utleggingen av skattelisten er kunngjort eller fra 
melding om vedtak i endringssak ble sendt skattyte
ren. Når den skattepliktige har levert forhåndsutfylt 
selvangivelse og får tilsendt skatteoppgjør i juni, er 
søksmålsfristen 6 måneder fra det ferdige skatteopp
gjøret ble kunngjort eller vedtak i endringssak ble 
sendt skattyteren. Det kan gis oppreisning mot oversit
telsen av fristen på de vilkår som er fastsatt i domstol
sloven § 153 og § 154 første ledd. Etter utløpet av 
denne fristen gjelder likevel fristen i skattebetalingslo
ven § 12 -1 nr. 5 i sak om tvangsfullbyrdelse eller 
midlertidig sikring. 

5. Når domstolen finner at den skattepliktige bare
skal betale en del av den ilignede skatten, og det ikke 
foreligger tilstrekkelige opplysninger til å fastslå det 
riktige skattebeløpet, skal den i domsslutningen angi 
hvordan ny ligning blir å utføre. Finner domstolen at 
en ligningsavgjørelse ikke kan opprettholdes på grunn 
av formelle mangler, henvises avgjørelsen til ny be-
handling av vedkommende ligningsmyndighet. 

12. Lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes
dekningsrett (dekningsloven) § 9–4 annet ledd 
skal lyde: 

Fordringenes ordinære forfallstid må likevel ik
ke ligge lenger tilbake enn seks måneder før frist
dagen. Fordring på refusjon etter skatteloven § 16– 
50 regnes i denne sammenheng som forfalt ved ut
ligningen av den skatt som gir grunnlag for kravet. 
For forskuddskatt for personlige skattytere, jf. skatte
betalingsloven kapitlene 5 og 6, er fristen to år. For 
forskuddsskatt for upersonlige skattytere, jf. skattebe
talingsloven kapittel 6, er fristen ett år. Fortrinnsret
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ten omfatter ikke skatt som er eller kunne vært fast
satt ved etterlikning. 

13. I lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til
Svalbard gjøres følgende endringer: 
§ 5–1 skal lyde: 

Skattebetalingsloven kapitlene 4, 6 og 7 om for
skudd på skatt og avregning får tilsvarende anvendel
se for skattytere som skattlegges etter § 3–1. 

De funksjoner som etter skattebetalingsloven 
tilligger fylkesskattekontoret eller ligningskontoret 
skal tilligge ligningskontoret for Svalbard. De funk
sjoner som tilligger skatteoppkreveren for kommu
nen skal tilligge skatteoppkreveren for Svalbard. 

§ 5–2 tredje ledd skal lyde: 
Skattebetalingsloven § 5–12 gjelder tilsvaren

de. 

§ 5–2 fjerde ledd skal lyde: 
Arbeidsgiveren skal levere terminvis oppgave 

over foretatt lønnstrekk til skatteoppkreveren for 
Svalbard senest en måned etter utløpet av terminen. 
Hver termin omfatter seks kalendermåneder og star
ter henholdsvis 1. januar og 1. juli. 

§ 5–2 sjette ledd oppheves. 

§ 5–2 syvende ledd blir sjette ledd. 

§ 5–3 oppheves. 

§ 5–4 blir § 5–3, og skal lyde: 
Departementet kan nedsette eller frafalle skatt 

etter reglene i ligningsloven § 9–12 som gjelder tilsva
rende. 

Ved rettslig prøving av avgjørelser etter denne lov 
gjelder ligningsloven § 11–1 tilsvarende. 

14. I lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på
honorar til utenlandske artister m.v. gjøres 
følgende endringer: 
§ 9 oppheves. 

§ 10 blir § 9 og skal lyde: 
Skatten og eventuelle renter har samme for

trinnsrett ved insolvensbehandling av boer som for
mues- og inntektsskatt til staten etter skatteloven. 

§ 11 blir § 10. 

Ny § 11 skal lyde: 
(1) På bakgrunn av meldepliktiges opplysninger

mv. utsteder Sentralskattekontoret for utenlandssaker 
en oppgjørsblankett for den som er trekkpliktig etter 

§ 7. Den trekkpliktige skal gi opplysninger om samt
lige skattepliktige ytelser som er utbetalt til artisten i 
forbindelse med arrangementet, og eventuelle fra
dragsberettigede utgifter, samt beregne skattetrekkets 
størrelse. 

(2) Fullstendig utfylt oppgjørsblankett sendes Ro-
galand skattefutkontor senest syv dager etter at trekk 
er foretatt. Artisten skal ha gjenpart av oppgjørsblan
ketten som kvittering for foretatt trekk. 

(3) Oppgjørsblanketten erstatter lønnsoppgave et-
ter ligningsloven § 6–2, men har for øvrig samme 
virkning. 

15. I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
(folketrygdloven) gjøres følgende endringer: 

§ 24–3 første ledd skal lyde: 
Arbeidsgiver skal av eget tiltak beregne ar

beidsgiveravgiften etter § 23–2. Oppgave over bereg
net avgift leveres sammen med og til samme tid som 
oppgave over foretatt forskuddstrekk etter skattebeta
lingsloven § 5–11 første ledd. Oppgaven skal leveres 
til skatteoppkreveren for den kommune arbeidsgiver
en er bosatt eller har sitt hovedkontor. 

§ 24–3 fjerde ledd oppheves. 

§ 24–3 femte ledd blir fjerde ledd. 

§ 24–3 sjette ledd oppheves. 

§ 24–4 fjerde ledd skal lyde: 
Ved rettslig prøving av avgjørelser etter annet og 

tredje ledd gjelder ligningsloven § 11–1 tilsvarende. 

§ 24–4 sjette ledd skal lyde: 
Departementet kan sette ned eller ettergi arbeids

giveravgift dersom det av særlige grunner knyttet til 
fastsettelsen virker særlig urimelig å fastholde hele 
kravet. 

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

§ 1–3 bokstav c skal lyde: 
c.	 nedsette eller frafalle lovlig utlignet skatt, uten 

særlig hjemmel i denne lov. 

§ 5–11 tredje ledd skal lyde: 
(3) Departementet kan gi forskrift til utfylling

av første ledd og om i hvilken utstrekning reglene 
for forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser skal gis til
svarende anvendelse ved ligningen, jf. skattebeta
lingsloven § 5–8 tredje ledd. 
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§ 5–12 tredje ledd skal lyde: 
(3) Ved helt eller delvis fri kost og losji settes

fordelen til den verdien som er fastsatt for bereg
ning av forskuddstrekk etter skattebetalingsloven 
§ 5–8 annet ledd. 

§ 6–40 femte ledd skal lyde: 
(5) Det gis ikke fradrag for 

a.	 renter som sparebank og gjensidige forsikrings
selskap, kreditt- og hypotekforening og selvei
ende finansieringsforetak har utbetalt på grunn
fondsbevis, jf. lov om sparebanker § 2 annet 
ledd, lov om forsikringsvirksomhet § 4–2 annet 
ledd og lov om finansieringsvirksomhet og fi
nansinstitusjoner, 

b.	 rentetillegg som omfattes av skattebetalingslo
ven § 11–5 ved for lite innbetalt skatt, 

c.	 renter som omfattes av skattebetalingsloven 
§ 11–2. 

§ 15–3 første ledd skal lyde: 
(1) Kommunestyrer og fylkesting skal i forbin-

delse med budsjettet vedta satser for inntektsskatt 
til kommune og fylkeskommune. Disse satsene 
skal gjelde ved utskriving av forskuddstrekk og for
skuddsskatt for personlige skattytere for det kom
mende inntektsåret for skattytere som plikter å be-
tale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven ka
pitlene 4 til 6. Vedtak må gjøres senest 1. november 
i året før inntektsåret. Departementet kan i forskrift 
forlenge denne fristen og gi nærmere regler om 
gjennomføringen av fristforlengelsen. 

§ 15–5 fjerde ledd skal lyde: 
(4) Ved beregningen av skatter får reglene om

personfradrag tilsvarende anvendelse for fradrag 
etter denne paragraf, jf. likevel skattebetalingslo
ven § 8–2 tredje ledd. 
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Vedlegg 1 

Organisasjonskart 

Figur 1.1 Organisasjonskart 
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Vedlegg 2 

Lovspeil – gjeldende til ny skattebetalingslov 

Gjeldende skattebetalingsloven Ny skattebetalingslov 

§ 1 
§ 2 
§ 3 (1) bokstav a 
§ 3 (1) bokstav b. 
§ 3 (2) 
§ 4 
§ 5 nr. 1 
§ 5 nr. 2 første punktum 
§ 5 nr. 2 annet punktum 
§ 5A 
§ 6 nr. 1 
§ 6 nr. 2 
§ 6 nr. 3 
§ 7 nr. 1 første punktum 
§ 7 nr. 1 annet punktum 
§ 7 nr. 2 første punktum 
§ 7 nr. 2 andre punktum 
§ 7 nr. 2 tredje punktum 
§ 7 nr. 3 første punktum 
§ 7 nr. 3 annet punktum 
§ 7 nr. 3 tredje punktum 
§ 7 nr. 3 fjerde punktum 
§ 7 nr. 3 femte punktum 
§ 7 nr. 4 
§ 7 nr. 5 
§ 8 nr. 1 (1) 
§ 8 nr. 1 (2) første punktum 
§ 8 nr. 1 (2) annet punktum 
§ 8 nr. 1 (3) 
§ 8 nr. 2 
§ 8 nr. 3 
§ 8 nr. 4 
§ 9 
§ 10 nr. 1 (1) 
§ 10 nr. 1 (2) 
§ 10 nr. 1 (3) 
§ 10 nr. 2 først til tredje og femte punktum 
§ 10 nr. 2 fjerde punktum 
§ 11 nr. 1 
§ 11 nr. 2 
§ 11 nr. 3 
§ 11 nr. 4 
§ 12 nr. 1 (1) 
§ 12 nr. 1 (2) 

§ 4–2 (1) og (2)

§ 4–2 (1) og 3, jf. § 4–1 (1) a

§ 1–1 (2) a

§ 4–1 (1) c

§ 4–1 (2) og (3)

§ 5–4 (1)

§ 5–6

§ 5–6 (3)

§ 5–6 (3)

§ 5–6 (1) d og e, jf. § 5–4 (2)

§ 5–8 (1)

§ 5–8 (2)

§ 5–8 (3)

§ 5–4 (1)

§ 5–1 (3)

§ 5–2 (1)

§ 5–2 (2)

§ 5–2 (3)

§ 5–5 (5)

§ 5–9 (2)

§ 5–9 (1) c

§-5–8 (4)

§ 5–9-(2)

§ 4–6 (2)

§ 5–5 (3)

§ 4–5 (1)

§ 5–1 (1)

§ 5–3 (1)

§ 5–8 (2)

§ 5–1 (1)

§ 5–3 (2)

§ 4–5 (6)

Videreføres ikke

§ 5–10 (1)

§ 5–10 (2)

§ 5–10 (3)

§ 5–7 (1) a

§ 5–7 (2)

§ 5–5 (1)

§ 5–5 (2)

§ 5–5 (6)

§ 5–12 (1)

§ 5–11 (1)

§ 5–11 (2)
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Gjeldende skattebetalingsloven Ny skattebetalingslov 

§ 12 nr. 1 (3) 
§ 12 nr. 1 (4) 
§ 12 nr. 2 
§ 12 nr. 3 
§ 13 nr. 1 
§ 13 nr. 2 
§ 14 nr. 1 første punktum 
§ 14 nr. 1 andre punktum 
§ 14 nr. 1 tredje punktum 
§ 14 nr. 1 fjerde og femte punktum 
§ 14 nr. 2 
§ 15 
§ 16 nr. 1 
§ 16 nr. 2 
§ 17 nr. 1 
§ 17 nr. 2 
§ 18 nr. 1 
§ 18 nr. 2 første punktum 
§ 18 nr. 2 annet punktum 
§ 18 nr. 3 
§ 18 nr. 4 
§ 19 
§ 20 nr. 1 (1) 
§ 20 nr. 1 (2) 
§ 20 nr 2 og nr. 3 
§ 20 nr 4 
§ 20 nr. 5 
§ 21 
§ 22 
§ 23 nr. 1 første punktum 
§ 23 nr. 1 andre og tredje punktum 
§ 23 nr. 2 
§ 23 nr. 3 
§ 23 nr 4 
§ 24 nr. 1 
§ 24 nr. 2 
§ 24 nr. 3 
§ 25 nr. 1 første punktum 
§ 25 nr. 1 annet og tredje punktum 
§ 25 nr. 2 
§ 26 
§ 27 nr. 1 
§ 27 nr. 2 (1) 
§ 27 nr. 2 (2) 
§ 27 nr. 2 (3) 
§ 27 nr. 3 (1) 
§ 27 nr. 3 (2) 
§ 27 nr. 4 
§ 27 nr. 5 
§ 27 nr. 6 
§ 27 nr. 7 
§ 27 nr. 8 første og andre punktum 
§ 27 nr. 8 tredje punktum 

§ 5–12 (3)

§ 5–12 (5)

§ 5–12 (4)

§ 9–1, jf. § 2–1 (2)

§ 6–1 (1)

§ 6–1 (2)

§ 6–3 (2)

§ 6–6 (1)

§ 6–3 (1)

§ 6–3 (2)

§ 6–7

§ 6–6 (2)

§ 6–4 (1)

§ 6–3 (3)

§ 6–4 (2)

§ 6–4 (3)

§ 4–5 (1)

§ 6–3 (4)

§ 6–3 (5)

§ 6–3 (6)

§ 4–5 (6)

Videreføres ikke

§ 10–20 (1)

§ 10–20 (6)

§ 10–20 (1)

§ 10–20 (4)

§ 10–20 (2)

§ 10–22

§ 7–1 (1)

§ 7–1 (2)

§ 10–4

§ 11–5

§ 10–21 (1)

§ 10–21 (2)

§ 7–1 (3)

§ 7–3 (1)

§ 7–1

§ 7–2 (1)

§ 10–53 (2)

§ 7–2 (2)

§ 7–4 (1)

§ 4–2 (3)

§ 4–5 (2) og § 10–20 (3)

§ 6–5 (1)

§ 6–5 (2)

§ 6–5 (3)

§ 6–5 (4)

§ 10–22

§ 7–1 (1) og (2)

§ 10–21 (3)

§ 11–5

§ 7–1 (3)

§ 1–4
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Gjeldende skattebetalingsloven Ny skattebetalingslov 

§ 27 nr. 9 
§ 27 nr. 10 (1) 
§ 27 nr. 10 (2) 
§ 27 nr. 10 (3) 
§ 27 nr. 10 (4) første punktum 
§ 27 nr. 10 (4) andre punktum 
§ 27 nr. 11 
§ 27 nr. 12 (1) 
§ 27 nr. 12 (2) 
§28 nr. 1 
§ 28 nr. 2 
§ 29 nr. 1 
§ 29 nr. 2 
§ 30 nr. 1 
§ 30 nr. 2 
§ 31 nr. 1 første punktum 
§ 31 nr. 1 andre punktum 
§ 31 nr. 2 
§ 31 nr. 3 
§ 31 nr. 4 første og andre punktum 
§ 31 nr. 4 tredje punktum 
§ 32 nr. 1 
§ 32 nr. 2 
§ 32 nr. 3 
§ 32 nr. 4 første og andre punktum 
§ 32 nr. 4 tredje punktum 
§ 32 nr. 5 
§ 32 a 
§ 33 nr. 1 
§ 33 nr. 2 
§ 33 nr. 3 
§ 33 nr. 4 
§ 33 nr. 5 
§ 33 nr. 6 
§ 34 
§ 35 
§ 36 
§ 37 nr.1 
§ 37 nr. 2 
§ 37 nr. 3 
§ 37 nr. 4 
§ 37 nr. 5 
§ 37 nr. 6 
§ 37 nr. 7 
§ 37 nr. 8 
§ 37 nr. 9 
§ 37 nr. 10 
§ 38 
§ 38 A (1) 
§ 38 A (2) 
§ 39 
§ 40 
§ 40 a første punktum 

§ 11–5

Videreføres ikke

§ 10–20 (3)

§ 10–20 (4)

§ 7–2 (1)

§ 10–53 (2)

§ 7–4 (1)

§ 7–4 (2) § 10–20 (5)

§ 6–5 (5)

§ 10–51 d

§ 10–51 a-c

§ 2–1 (2) og (3)

§ 9–1, jf. § 2–1 (3)

§ 10–1 (1)

§ 13–1 (2)

§ 11–1

§ 10–2

§ 11–4

§ 10–60 (4)

§ 1–3

§ 10–53 (1)

§ 14–1

§ 13–1 (1)

§ 13–1 (2)

§ 13–4

§ 13–3

§ 13–2

§ 10–1 (2)

§ 14–4 (1)

§ 14–5 (1)

§ 14–5 (2)

§ 14–5 (1)

Videreføres ikke

§ 14–4 (3) og § 14–5 (4)

Videreføres ikke

§ 16–1

§ 14–3

Videreføres ikke

§ 16–10

§ 16–11 (1)

§ 16–12

§ 16–11 (2)

§ 16–20 (3)

§ 16–13 (1)

§ 16–13 (2)

§ 16–13 (3)

§ 16–14

Videreføres ikke

§ 8–5

§ 5–5 (7)

§ 14–6

§ 8–4

§ 14–2
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Gjeldende skattebetalingsloven Ny skattebetalingslov 

§ 40 a andre punktum 
§ 41 
§ 42 
§ 43 nr. 1 
§ 43 nr. 2 
§ 43 nr. 3 første punktum 
§ 43 nr. 3 andre punktum 
§ 43 nr. 4 første og andre punktum 
§ 43 nr. 4 tredje punktum 
§ 43 nr. 5 
§ 44 nr. 1 
§ 44 nr. 2 
§ 44 nr. 3 
§ 45 nr. 1 
§ 45 nr. 2 
§ 46 nr. 1 
§ 46 nr. 2 
§ 47 
§ 47a 
§ 47b 
§ 47c 
§ 48 nr. 1 første punktum 
§ 48 nr. 1 andre punktum 
§ 48 nr. 2 
§ 48 nr. 3 første punktum 
§ 48 nr. 3 andre til femte punktum 
§ 48 nr. 4 
§ 48 nr. 5 første punktum 
§ 48 nr. 5 andre punktum 
§ 48 nr. 5 tredje punktum 
§ 48 nr. 6 første punktum 
§ 48 nr. 6 andre punktum 
§ 48 nr. 6 tredje punktum 
§ 48 nr. 7 
§ 48 nr. 8 
§ 48 a. (1) 
§ 48 a (2) 
§ 48 a (3) 
§ 49 nr. 1 
§ 49 nr. 2 
§ 49 nr. 3 første punktum 
§ 49 nr. 3 andre punktum 
§ 49 nr. 3 tredje punktum 
§ 49 nr. 3 fjerde punktum 
§ 49 nr. 3 femte punktum 
§ 49 nr. 4 
§ 50 
§ 51 nr. 1 (1) 
§ 51 nr. 1 (2) 
§ 51 nr. 2 
§ 51 nr. 3 
§ 52 første punktum 

§ 13–5

§ 15–1 (1)

§ 15–1 (2)

§ 8–1 (1)

§ 8–3

§ 8–2 (1)

§ 8–2 (5)

§ 8–2 (2)

§ 8–1 (3)

§ 8–2 (3)

§ 8–1 (2)

§ 8–3

§ 8–1 (3)

§ 7–3 (2)

§ 8–2 (4)

§ 4–4 (1) og (2)

§ 4–4 (3)

§ 5–13

§ 5–14

§ 5–15

§ 5–16

§ 2–1

§ 2–3 (1)

§ 17–1

§ 17–2

Ligningsloven § 11–1

§ 17–1 (6)

Ligningsloven § 11–1

Ligningsloven § 11–1

§ 17–1 (5)

Ligningsloven § 11–1

§ 17–1 (4)

Ligningsloven § 11–1

§ 11–7 (1)

§ 8–1 (5)

§ 12–1 (2) og (3)

§ 12–1 (5)

§ 10–3

§ 16–20 (1)

§ 16–20 (2)

§ 16–1 (2)

§ 16–1 (2)

§ 11–1 (1)

§ 16–1 (2)

§ 16–20 (4)

§ 1–2 (3) a, c og d

§ 18–2 (1)

§ 18–1

§ 18–1

§ 18–1

§ 18–1 (2)

§ 18–2 (2)
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Gjeldende skattebetalingsloven Ny skattebetalingslov 

§ 52 andre punktum § 18–2 (2) 
§ 53 § 18–3 (2) 
§ 54 Videreføres ikke 
§ 55 § 3–2 
§ 56 nr. 1 første punktum Diverse forskriftshjemler 
§ 56 nr. 1 andre punktum § 2–8 (1) 
§ 56 nr. 1 tredje punktum § 2–8 (2) 
§ 56 nr. 2 § 5–4 (3) 
§ 56 nr. 3 Videreføres ikke 
§ 56 nr. 4 § 4–6 (1) 
§ 56 nr. 5 § 4–7 
§ 57 § 19–1 
§ 58 § 3–1 
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Vedlegg 3 

Lovspeil – ny til gjeldende skattebetalingslov 

Ny skattebetalingsloven Gjeldende skattebetalingslov 

§ 1–1 (2) a § 3 (1) bokstav a 
§ 1–1 (3) a, c og d § 49 nr. 4 
§ 1–3 § 31 nr. 4 første og andre punktum 
§ 2–1 § 48 nr. 1 første punktum 
§ 2–1 (2) og (3) § 29 nr. 1 
§ 2–3 (1) § 48 nr. 1 andre punktum 
§ 2–8 (1) § 56 nr. 1 andre punktum 
§ 2–8 (2) § 56 nr. 1 tredje punktum 
§ 3–1 § 58 
§ 3–2 § 55 
§ 3–3 § 58 
§ 4–1 (1) c § 3 (1) bokstav b. 
§ 4–1 (2) og (3) § 3 (2) 
§ 4–2 (1) og (2) § 1 
§ 4–2 (3) § 2 og § 27 nr. 1 
§ 4–4 (1) og (2) § 46 nr. 1 
§ 4–4 (3) § 46 nr. 2 
§ 4–5 (1) § 8 nr. 1 (1) og § 18 nr. 1 
§ 4–5 (2) § 27 nr. 2 (1) 
§ 4–5 (6) § 8 nr. 4 og § 18 nr. 4 
§ 4–6 (1) § 56 nr. 4 
§ 4–6 (2) § 7 nr. 4 
§ 4–7 § 56 nr. 5 
§ 5–1 (1) § 8 nr. 1 (2) første punktum og nr. 2 
§ 5–1 (3) § 7 nr. 1 annet punktum 
§ 5–2 (1) § 7 nr. 2 første punktum 
§ 5–2 (2) § 7 nr. 2 andre punktum 
§ 5–2 (3) § 7 nr. 2 tredje punktum 
§ 5–3 (1) § 8 nr. 1 (2) annet punktum 
§ 5–3 (2) § 8 nr. 3 
§ 5–4 (1) § 4 og § 7 nr. 1 første puntum 
§ 5–4 (3) § 56 nr. 2 
§ 5–5 (1) § 11 nr. 1 
§ 5–5 (2) § 11 nr. 2 
§ 5–5 (3) § 7 nr. 5 
§ 5–5 (5) § 7 nr. 3 første punktum 
§ 5–5 (6) § 11 nr. 3 
§ 5–5 (7) § 38 A (2) 
§ 5–6 § 5 nr. 1 
§ 5–6 (1) d og e § 5A 
§ 5–6 (3) § 5 nr. 2 
§ 5–7 (1) a § 10 nr. 2 først til tredje og femte punktum 
§ 5–7 (2) § 10 nr. 2 fjerde punktum 
§ 5–8 (1) § 6 nr. 1 
§ 5–8 (2) § 6 nr. 2 og § 8 nr. 1 (3) 
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Ny skattebetalingsloven Gjeldende skattebetalingslov 

§ 5–8 (3) § 6 nr. 3 
§ 5–8 (4) § 7 nr. 3 fjerde punktum 
§ 5–9 (1) c § 7 nr. 3 tredje punktum 
§ 5–9 (2) § 7 nr. 3 annet og femte punktum 
§ 5–10 (1) § 10 nr. 1 (1) 
§ 5–10 (2) § 10 nr. 1 (2) 
§ 5–10 (3) § 10 nr. 1 (3) 
§ 5–11 (1) § 12 nr. 1 (1) 
§ 5–11 (2) § 12 nr. 1 (2) 
§ 5–12 § 11 nr. 4 
§ 5–13 § 47 
§ 5–14 § 47a 
§ 5–15 § 47b 
§ 5–16 § 47c 
§ 6–1 (1) § 13 nr. 1 
§ 6–1 (2) § 13 nr. 2 
§ 6–3 (1) § 14 nr. 1 tredje punktum 
§ 6–3 (2) § 14 nr. 1 første, fjerde og femte punktum 
§ 6–3 (3) § 16 nr. 2 
§ 6–3 (4) § 18 nr. 2 første punktum 
§ 6–3 (5) § 18 nr. 2 annet punktum 
§ 6–3 (6) § 18 nr. 3 
§ 6–4 (1) § 16 nr. 1 
§ 6–4 (2) § 17 nr. 1 
§ 6–4 (3) § 17 nr. 2 
§ 6–5 (1) § 27 nr. 2 (2) 
§ 6–5 (2) § 27 nr. 2 (3) 
§ 6–5 (3) § 27 nr. 3 (1) 
§ 6–5 (4) § 27 nr. 3 (2) 
§ 6–5 (5) § 27 nr. 12 (2) 
§ 6–6 (1) § 14 nr. 1 andre punktum 
§ 6–6 (2) § 15 
§ 6–7 § 14 og § 27 
§ 7–1 (1) § 22, § 24 nr. 3 og § 27 nr. 5 
§ 7–1 (2) § 23 nr. 1 første punktum og § 27 nr. 5 
§ 7–1 (3) § 24 nr. 1 og § 27 nr. 8 første og andre punktum 
§ 7–2 (1) § 25 nr. 1 første punktum og § 27 nr. 10 (4) første punktum 
§ 7–2 (2) § 56 og § 27 nr. 12 
§ 7–3 (1) § 24 nr. 2 
§ 7–3 (2) § 45 nr. 1 
§ 7–4 (1) § 26 og § 27 nr. 11 
§ 7–4 (2) § 27 nr. 12 (1) 
§ 8–1 (1) § 43 nr. 1 
§ 8–1 (2) § 44 nr. 1 
§ 8–1 (3) § 43 nr. 4 tredje punktum og § 44 nr. 3 
§ 8–1 (5) § 48 nr. 8 
§ 8–2 (1) § 43 nr. 3 første punktum 
§ 8–2 (2) § 43 nr. 4 første og andre punktum 
§ 8–2 (3) § 43 nr. 5 
§ 8–2 (4) § 45 nr. 2 
§ 8–2 (5) § 43 nr. 3 andre punktum 
§ 8–3 § 43 nr. 2 og § 44 nr. 2 
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Ny skattebetalingsloven Gjeldende skattebetalingslov 

§ 8–4 § 40 
§ 8–5 § 38 A (1) 
§ 9–1 § 12 nr. 3 og § 29 nr. 2 
§ 10–1 (1) § 30 nr. 1 
§ 10–1 (2) § 32 a 
§ 10–2 § 31 nr. 1 andre punktum 
§ 10–3 § 48 a (3) 
§ 10–4 § 23 nr. 1 andre og tredje punktum 
§ 10–20 (1) § 20 nr. 1 (1) og § 20 nr 2 og nr. 3 
§ 10–20 (2) § 20 nr. 5 
§ 10–20 (3) § 27 nr. 10 (2) 
§ 10–20 (4) § 20 nr 4 og § 27 nr. 10 (3) 
§ 10–21 (5) § 27 nr. 12 (1) 
§ 10–20 (6) § 20 nr. 1 (2) 
§ 10–21 (1) § 23 nr. 3 
§ 10–21 (2) § 23 nr 4 
§ 10–21 (3) § 27 nr. 6 
§ 10–22 § 21 og 27 nr. 4 
§ 10–51 a-c § 28 nr. 2 
§ 10–51 d §28 nr. 1 
§ 10–53 (1) § 31 nr. 4 tredje punktum 
§ 10–53 (2) § 25 nr. 1 annet og tredje punktum og § 27 nr. 10 (4) andre 

punktum 
§ 10–60 (4) § 31 nr. 3 
§ 11–1 § 31 nr. 1 første punktum 
§ 11–1 (1) § 49 nr. 3 tredje punktum 
§ 11–4 § 31 nr. 2 
§ 11–5 § 23 nr. 2 og § 27 nr. 7 og 9 
§ 11–7 (1) § 48 nr. 7 
§ 12–1 (2) og (3) § 48 a. (1) 
§ 12–1 (5) § 48 a (2) 
§ 13–1 (1) § 32 nr. 2 
§ 13–1 (2) § 30 nr. 2 og § 32 nr. 3 
§ 13–2 § 32 nr. 5 
§ 13–3 § 32 nr. 4 tredje punktum 
§ 13–4 § 32 nr. 4 første og andre punktum 
§ 13–5 § 40 a andre punktum 
§ 14–1 § 32 nr. 1 
§ 14–2 § 40 a første punktum 
§ 14–3 § 36 
§ 14–4 (1) § 33 nr. 1 
§ 14–4 (3) § 33 nr. 6 
§ 14–5 (1) § 33 nr.. 2 og 4 
§ 14–5 (2) § 33 nr. 3 
§ 14–5 (4) § 33 nr. 6 
§ 14–6 § 39 
§ 15–1 (1) § 41 
§ 15–1 (2) § 42 
§ 16–1 § 35 
§ 16–1 (2) § 49 nr. 3 første, annet og fjerde punktum 
§ 16–1 (3) § 37 nr. 6 
§ 16–10 § 37 nr. 2 
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Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)


Ny skattebetalingsloven Gjeldende skattebetalingslov 

§ 16–11 (1) § 37 nr. 3

§ 16–11 (2) § 37 nr. 5

§ 16–12 § 37 nr. 4

§ 16–13 (1) § 37 nr. 7

§ 16–13 (2) § 37 nr. 8

§ 16–13 (3) § 37 nr. 9

§ 16–14 § 37 nr. 10

§ 16–20 (1) § 49 nr. 1

§ 16–20 (2) § 49 nr. 2

§ 16–20 (4) § 49 nr. 3 femte punktum

§ 17–1 § 48 nr. 2

§ 17–1 (4) § 48 nr. 6 andre punktum

§ 17–1 (5) § 48 nr. 5 tredje punktum

§ 17–1 (6) § 48 nr. 4

§ 17–2 § 48 nr. 3 første punktum

§ 18–1 § 51 nr. 1 og 2

§ 18–1 (2) § 51 nr. 3

§ 18–2 (1) § 50

§ 18–2 (2) § 52

§ 18–3 (2) § 53

§ 19–1 § 57



