
laldepartementetsforskrif-
r fra folketrygdentil tryg-.usjon m. v., gjelder tilsva-
rygd av 12. desember1958.

jonsoppholdsom omhandlet
1958 § 11 punktene4 og 5,
1utskrivelsefra institusjon
ytelser som vedkommende

å etter bestemmelsenei lov
desember1971.Det samme
mederetter utskrivelsenpå
:usjonog det etterfølgende
gvarig fortsettelse av det
me om friperiodei lov om
lisse tilfelle ikke til anven-
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Endr. i forskrifterom innholdav salgsdokumenterm. v.
Pastsatt av Finansdep. henhold til § 45 i lov av 19. juni 1969 nr. 66
om merverdiavgift.

Finansdepartementetsforskrifter av 14. oktober 1969 om innhold
av salgsdokumenter ra. v. gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Registrerte næringsdrivende skal ved omsetning av varer og tje-
nester til andre næringSdrivende utstede salgsdokument (faktura,
nota eller regning). Som salgsdokument regnes også sluttseddel, av-
regningsseddel, bilag m. v. som mottaker av varen eller tjenesten uf-
steder. Plikt til å utstede salgsdokument gjelder også når forskudd
eller delbetaling bokføres som omsetning.

§ 7 skal lyde:

Forhåndsavtale, men betingede rabatter, kommer til fradrag i
grunnlaget for utgående og inngående avgift i den utstrekning de er
blitt effektive.

1974

13. des.

regler skal skje ved enhver

:eninklusivelavgift til sta-
gsavgift.

lov om yrkesskadetrygd

slike forskrifter om retten
v av 12. desember1958 om
gt i helseinstitusjon m. v.,
dje ledd og lov av 16. juni
bestemmelser.Samordning,

§ 8 skal lyde:

Ved bytte, jfr. nierverdiaVgiftsloven § 3 nr.'1, er det tilstrekkelig
at den ene av partene i handelen utsteder salgsdokument såfremt
salgsdokumentet også inneholder opplysninger om art, omfang og pris
for det som er mottatt i bytte. I det felles salgsdokument skal mer-
verdiavgift anføres særskilt for hver parts salgssum i byttehandelen,
forutsatt at det pliktes svart merverdiavgift av det som er levert eller
mottatt i bytte.

Disse endringer trer i kraft straks.

Endring1 forskrifterom fabrikkmessigframstilling av betongvarer 13: des.

til bygningsbruk.
Fastsatt av. Kommunaldep. 12. des. 1974 i medhold'av § 77 nr. 24 bygnings-
loven av 18. juni 1965.

virkningfra 1. januar1972.

I Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrifter av 8. januar 1974
om.fabrikkmessigframstillingav betongvarertil bygningsbrukgjø-
res følgendeendring:
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13. des. § 4 skal lyde:

For godkjenning og kontrQ11 etter disse forskrifter betaler bedrif-
tene gebyr til Kontrollrådet etter følgende satser:

Bedrifter

klasse A: Fabrikkblandet betong i alle ut-
førselsklasser 	 inntil kr. 1 625 pr. år

Betongprodukter til grunnmur,
yttervegger og skillevegger, tak-
stein, treullsementplater o. i » » 900

Uarmerte og armerte betongpro-
dukter som rør, kummer, kjegler,
ku1vert o. 1. .....  2 150 »

D: Alle typer slakkarmerte betong-
elementer 	

E: Alle typer av for- og etterspente

» 3 800

B:

betongelementer

F 1 : Lettbetongblokk 	

F 2 : Armerte lettbetongprodukter . 	»

»

»

»

»

»

»

3 800

900

3 800

>

»

»

>

»

13. des. Delegasjon av myndighet til fylkeslandbruksstyrene etter konsesjons-
loven av 31. mal 1974.

Gitt av Landbruksdep. 13. desember 1974 i medhold "av kgL res. av samme
dag.

Fylkeslandbruksstyret bemyndiges til å aVgjøre søknad om konSe-



sjon som gjelder boligtomt; tomt til fritidshus, forretningstornt,
industritomt og annet lignende areal når arealet,ikke er atørre -enn

Gebyrer betales forskuddsvis for kalenderåret til Kontrollrådet.
Omkostninger ved prøvning ved Materialprøvningsanstalt omfattes
ikke av gebyrene.

II
Denne endring trer i kraft 1. januar 1975.


