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Korrigering av feil/unøyaktigheter i Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter 
og toll 2021   
 
Prop. 1 LS (2020−2021) inneholder dessverre noen feil eller unøyaktigheter som 
finanskomiteen bes ta hensyn til i arbeidet med komiteinnstillingen. 
 
Side 24, tabell 1.2:  
På grunn av en feil har bokførte skatteinntekter på Kap. 5501 post 78 og 79 i 
regjeringens foreslåtte skatteopplegg for 2021 blitt forvekslet. Anslåtte skatteinntekter i 
2021 på post 78 Kildeskatt på royaltybetalinger skulle ha vært 5 mill. kroner, ikke 200 
mill. kroner, og anslåtte skatteinntekter på post 79 Kildeskatt på leiebetalinger for visse 
fysiske eiendeler skulle ha vært 200 mill. kroner, ikke 5 mill. kroner. Tilsvarende 
forveksling av tallene mellom disse postene har skjedd i forslag til budsjettvedtak i 
Prop. 1 S (2020–2021). Departementet vil legge frem korrekte forslag til vedtak på disse 
postene i et tilleggsnummer til Gul bok 2021. 
  
Side 40, tabell 1.6, rad 7:  
Det mangler måleenhet for avgift på smøreolje. Rett tekst skal være slik (endring er 
uthevet med grått): «Avgift på smøreolje, kr/liter» 
 
Side 217-218:  
Avsnittet som starter nederst på side 217 med ordene «Øvrig industri», bør endres ved 
at overstreket tekst slettes og en ny setning tilføyes (endringene er uthevet med grått): 
«Øvrig industri, bergverksdrift, landanlegg for petroleumsvirksomheten, 
fjernvarmeproduksjon, datasentre med uttak over 0,5 MW, skip i næring mv. ilegges 



redusert sats for kraft til selve produksjonsprosessen. Datasentre med uttak over 0,5 
MW og skip i næring mv. ilegges også redusert sats.» 

Side 274, romertall I og III om endring i eigedomsskattelova § 4 (omtalt side 261): 
I proposisjonsteksten foreslås her å tilføye «kraftanlegg» i angivelsen av hvilke typer 
anlegg der «arbeidsmaskinar» mv. skal inkluderes i skattegrunnlaget for 
eiendomsskatt. Forslaget er ment å være en oppretting av en feil, men beror på en 
misforståelse. Det vises her til at eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg er regulert i 
skatteloven kapittel 18, gjennom henvisning i eigedomsskattelova § 8 B-1. Disse reglene 
ble ikke endret i forbindelse med innføring av fritak for eiendomsskatt på 
produksjonsutstyr og -installasjoner. Det vil derfor være feil å endre regelen i 
eigedomsskattelova § 4. Jeg ber om at forslaget ikke vedtas. 

Side 278-279, endringer i romertall IV i forslag til lov om endringer i skatteloven: 
På side 278 øverst i andre spalte bør første linje endres til følgende (endringen er 
uthevet med grått): 
«Ny deloverskrift til § 10-80 og nye §§ 10-81 og 10-82 skal lyde:» 

På side 279 i forslag til ny § 10-82 første ledd bokstav c bør et overflødig punktum etter 
ordene «etter b» tas bort. 

Side 283, forslag til lov om endring i lov 13. desember 2013 nr. 110 om oppheving av lov 
19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven), romertall II:
I Prop. 1 LS er det (på side 84, pkt. 3.6.3, siste avsnitt) lagt til grunn at det generelle
kontinuitetsprinsippet (arving overtar arvelaters skattemessige verdier) også skal
gjelde for de arvetilfeller fra før 2014 som slipper arveavgift ved endelig oppheving av
arveavgiften fra 2021. I ettertid ser departementet at denne regelen om kontinuitet
burde vært presisert i en overgangsregel til endringen. Det foreslås at dette rettes i
ikrafttredelsesbestemmelsen til endringsloven, som nytt annet ledd under romertall II
(forslag uthevet med grått):

«Ved ikrafttredelsen gjelder skatteloven § 9-7 for fastsettelse av inngangsverdi mv. 
(skattemessig kontinuitet) for formuesobjekt ervervet ved arv etter dødsfall før 1. januar 
2014, når arvingen overtar rådigheten over arven fra og med 1. januar 2021.»  

Side 284, romertall III i forslag til lov om endringer i skatteforvaltningsloven:  
Henvisningen i skatteforvaltningsloven § 8-2 første ledd bokstav a til bestemmelsene i 
skatteloven § 10-80 og § 10-81 er ved en inkurie blitt upresis, som følge av teknisk 
revisjon av disse bestemmelsene sammenlignet med forslaget som var sendt på høring. 
På denne bakgrunn bør forslaget endres til følgende (endringen er uthevet med grått): 

«§ 8-2 første ledd bokstav a skal lyde: 
a) har hatt formue eller inntekt som er skattepliktig her i landet etter annen

bestemmelse i skatteloven enn §§ 10-80, 10-81 eller 10-13 og den som ville ha



vært skattepliktig etter skatteloven § 2-2 første ledd dersom den ikke etter 
skatteavtale hadde vært hjemmehørende i en annen stat.» 

Side 287, forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue for inntektsåret 2021 
(Stortingets skattevedtak) § 3-5: 
I femte ledd bør det tas bort en overflødig n i ordet «inn[n]tekt». Videre bør kommaet 
etter ordene «§§ 10-80 og 10-81» utgå. 

Side 288, forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 
2021 (Stortingets skattevedtak) § 3-9:  
Ordene «etter alminnelige regler» i § 3-9 annet punktum er overflødige og kan med 
fordel tas ut. Dette kan gjennomføres ved at § 3-9 annet punktum vedtas slik: 

«Dersom det følger av lov 28. juni 1997 nr. 19 om folketrygd § 23-3 annet ledd nr. 1 
bokstav c, trygdeavtaler med andre land eller forordning (EF) nr. 883/2004 at skattyter 
ikke skal betale trygdeavgift til Norge eller bare skal betale trygdeavgift med lav sats, 
skal skattesatsen etter første punktum reduseres tilsvarende.» 

Side 302, forslag til stortingsvedtak om avgifter på motorvogner mv. A. Engangsavgift 
(kap. 5536 post 71):  
I § 2 første ledd bokstav j, innledning, mangler det en s i ordet «avgift[s]gruppe». 

Side 302, forslag til stortingsvedtak om avgifter på motorvogner mv. A. Engangsavgift 
(kap. 5536 post 71):   
I § 2 første ledd bokstav j nr. 3, nest siste linje er rett tekst slik (endringen er uthevet 
med grått): 
« f.o.m. 86 t.o.m. 50   328,28» 

Side 308, forslag til stortingsvedtak om veibruksavgift på drivstoff (kap. 5538 post 70, 71 
og 72):  
§ 1 første ledd bokstav b nr. 2 lyder: «2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 
3,58». Riktig sats er kr 3,64.

Side 308, forslag til stortingsvedtak om veibruksavgift på drivstoff (kap. 5538, post 70, 
71 og 72):  
Rett tekst i § 2 første ledd er slik (endringen er uthevet med grått):  
«Olje som er merket i samsvar med forskrift fastsatt av departementet, skal ikke ilegges 
avgift etter § 1 første ledd bokstav b og f.» 

Side 309, forslag til stortingsvedtak om veibruksavgift på drivstoff (kap. 5538, post 70, 
71 og 72): 
I § 5 første ledd, innledning, bør ordene «og bioetanol» tas bort.  



Side 309, forslag til stortingsvedtak om veibruksavgift på drivstoff (kap. 5538, post 70, 
71 og 72): 
I § 6 første ledd, innledning, er rett tekst slik (endringen er uthevet med grått): «Det gis 
fritak for avgift på naturgass, LPG og bioetanol» 

Side 310, forslag til stortingsvedtak om avgift på elektrisk kraft (kap. 5541 post 70), 
romertall I: 
I § 2 bokstav a er rett tekst slik (endringen er uthevet med grått): «er produsert i 
energigjenvinningsanlegg og leveres direkte til sluttbruker,». 

Side 312, forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter (kap. 5543 
post 70): 
I § 4 bokstav c er rett tekst slik (endringen er uthevet med grått): «til motorsager og 
andre arbeidsredskaper med totaktsmotor dersom bensinen har særlige helse- og 
miljømessige egenskaper,» 

Side 318, forslag til stortingsvedtak om flypassasjeravgift (kap. 5561 post 70), romertall 
1: 
I § 1 første ledd bokstav b tilføyes det et punktum etter «kr 211».  

Side 337, Vedlegg 1:  
Tabell 1.3 skal være tabell 1.4, og tabell 1.4 skal være 1.5. Selve tabellen inneholder i 
tillegg en fortegnsfeil for skattesanksjonen for bolig, slik at også summen for netto 
skatteutgifter for bolig og fritidseiendom blir feil. Rett tabell er slik (endringene er 
uthevet med grått): 

Tabell 1.4 Skatteutgifter og skattesanksjoner for bolig og fritidseiendom. 
Skattesanksjonene er oppgitt med negative tall. Mrd. kroner

2019 2020 

Lavere inntektsbeskatning1  22,1 11,4 

Rabatt i formuesskatt 21,3 20,9 

Dokumentavgift, bolig/fritidseiendom  -9,4 -10,5

Eiendomsskatt, bolig/fritidseiendom -7,7 -7,7

Netto skatteutgifter 26,3 14,1 

1 Anslaget varierer, i hovedsak fordi statsobligasjonsrenten fluktuerer over perioden. 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. 



Med hilsen 

Jan Tore Sanner 


