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Ot.prp. nr. 1
(2006–2007)

Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer

Tilråding fra Finansdepartementet 29. september 2006,
godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Stoltenberg II)

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette frem for-
slag til: 
– lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om sæ-

ravgifter
– lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2

om betaling og innkreving av skatt
– lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om av-

gift på arv og visse gaver
– lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om

merverdiavgift
– lov om endringer i lov 16. januar 1970 nr. 1 om

folkeregistrering
– lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om

skattlegging av undersjøiske petroleumsfore-
komster

– lov om endringer i lov 12. desember 1975 nr. 59
om dokumentavgift

– lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om
ligningsforvaltning

– lov om endringer i lov 21. desember 1990 nr. 72
om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirk-
somhet på kontinentalsokkelen

– lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68
om skatt til Svalbard

– lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19
om folketrygd

– lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om
skatt av formue og inntekt

– lov om endringer i lov 3. mai 2002 nr. 13 om
utenrikstjenesten

– lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108
om kompensasjon for merverdiavgift til kom-
muner og fylkeskommuner mv.

– lov om endringer i lov 28. mai 2004 nr. 29 om re-
gister over opplysninger om valutaveksling og
overføring av betalingsmidler inn og ut av Nor-
ge

– lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om
betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

– lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr.
123 om Statens pensjonsfond

I proposisjonen inngår: 
– Forslag til endringer i lovbestemte beløpsgren-

ser mv.
– Forslag til lovendringer som følge av reorgani-

seringen av skatteetaten (ROS)
– Forslag til videreføring av særskilte skatteforde-

ler i AFP-ordningen frem til 1. januar 2010
– Forslag til avvikling av skattefavoriseringen av

IPA og livrenter
– Forslag til endring av reglene om beskatning av

aksjegevinster mv. realisert etter utflytting
– Forslag til endringer i svalbardbeskatningen for

inntektsårene 2006 og 2007
– Forslag om adgang til beregning av friinntekt av

pådratte investeringskostnader i byggeperio-
den for nye og oppgraderte vannkraftverk

– Forslag til endring av skattereglene for finansi-
elle poster i petroleumsbeskatningen
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– Forslag til endring i CO2-avgiftsloven på konti-
nentalsokkelen

– Forslag til presisering av forskriftshjemmelen i
skatteloven § 14–5 fjerde ledd bokstav g – skat-
temessig behandling av tap på utlån i banker og
finansieringsforetak

– Forslag til fradrag for avsetning til felleseid an-
delskapital i visse samvirkeforetak

– Forslag til skattefritak ved overdragelse av land-
brukseiendom fra et familiesameie

– Forslag til endringer i ordningen for betinget
skattefritak ved innløsning av festet tomt

– Forslag til innføring av skattefritak på gevinst
ved vern av skog

– Forslag til endringer i skogfondsordningen
– Forslag til innføring av maksimumsgrense for

ligningsverdien på annen fast eiendom
– Forslag til endret verdsettelse av aksjer, grunn-

fondsbevis og verdipapirfondseiendeler ved for-
muesskatteligningen

– Forslag til fritak for formuesskatt på engangser-
statningsutbetaling til barn ved tap av forsørger

– Forslag til endringer i oppgave- og betalingsfris-
ter

– Forslag til utvidelse av politiets tilgang til valu-
taregisteret

– Forslag til utvidelse av ligningslovens bestem-
melser om dekning av sakskostnader

– Forslag til lovendringer i skattebetalingsloven
– Forslag til klargjøring av dokumentavgiftsplik-

ten ved erverv av bygning på fremmed grunn
– Forslag om dokumentavgiftsfritak ved overfø-

ring av fast eiendom mellom samboere
– Forslag om endring i merverdiavgiftsloven
– Forslag til endring i lov om særavgifter
– Forslag til endring i lov om statens pensjons-

fond som følge av innføring av NOx-avgift
– Forslag til oppretting av lovtekst
– Omtale av saker om skattefritak på nærmere vil-

kår etter skatteloven §§ 11–21 og 11–22
– Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i

skatteloven
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2 Endringer i lovbestemte beløpsgrenser mv.

2.1 Økt nedre grense for trygdeavgift

Departementet foreslår å øke den nedre grensen
for å betale trygdeavgift fra 29 600 kroner til 39 600
kroner. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1
(2006–2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Forsla-
get tilsvarer en frikortgrense på 40 000 kroner.

Det vises til forslag til endring i folketrygdloven
§ 23–3 fjerde ledd. Departementet foreslår at en-
dringene trer i kraft straks med virkning fra og med
inntektsåret 2007.

2.2 Økning av satsene i
minstefradraget

Det vises til omtale i St.prp. nr. 1 (2006–2007) Skat-
te-, avgifts- og tollvedtak vedrørende forslag om å
øke satsen for minstefradraget i lønnsinntekt fra 34
til 36 pst., og fra 24 til 26 pst. i pensjonsinntekt.

Dette følges her opp med forslag til endring i
skatteloven § 6–32 første ledd første og annet punk-
tum. Departementet foreslår at endringen trer i
kraft straks med virkning fra og med inntektsåret
2007. Det vises for øvrig til forslag om økning av de
øvre beløpsgrensene for minstefradraget i St.prp.
nr. 1 (2006–2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

2.3 Fradrag for
fagforeningskontingent

Etter skatteloven § 6–20 kan arbeidstakere på nær-
mere vilkår kreve fradrag for betalt fagforenings-
kontingent med inntil 2 250 kr. Aktive yrkesutøvere
og næringsdrivende kan få fradrag for kontingent
betalt til visse yrkes- og næringsorganisasjoner
med samme beløp, jf. skatteloven § 6–19.

Som et ledd i regjeringspartienes målsetning
om å doble fradraget for betalt fagforeningskontin-
gent, foreslår departementet å øke det maksimale
fradraget til 2 700 kr. Forslaget er nærmere omtalt i
St.prp. nr. 1 (2006–2007).

Det vises til endring i skatteloven § 6–19 annet
ledd fjerde punktum og § 6–20 fjerde ledd annet
punktum. Departementet forslår at endringene trer

i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret
2007.

2.4 Skattebegrensningsregelen ved
lav alminnelig inntekt

Det vises til St.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte-, av-
gifts- og tollvedtak.

Regjeringen foreslår å redusere satsen i formu-
estillegget i skattebegrensingsregelen fra to pst. til
en og en halv pst. Dette krever endring i skattelo-
ven.

Det vises til forslag til endring i skatteloven
§ 17–1 tredje ledd. Departementet forslår at endrin-
gen trer i kraft straks med virkning fra og med inn-
tektsåret 2007.

2.5 Jordbruksfradraget

2.5.1 Innledning

Ved fastsettelse av positiv alminnelig inntekt fra
jord- og hagebruk, har produsenten i henhold til
skatteloven § 8–1 femte ledd krav på et generelt
jordbruksfradrag på inntil 36 000 kroner. I tillegg
gis fradrag med 19 pst. av den jordbruksinntekten
som overstiger 36 000 kroner, opp til et samlet fra-
drag på 71 500 kroner.

Departementet legger fram forslag om en øk-
ning både av det generelle fradraget og prosentfra-
draget.

2.5.2 Departementets vurderinger og forslag

I forbindelse med jordbruksforhandlingene våren
2006, ble det varslet at jordbruksfradraget skal
økes med 283 millioner kroner i 2007. Departemen-
tet foreslår at det generelle fradraget øker fra
36 000 kroner med 9 000 kroner til 45 000 kroner
og at det prosentvise fradraget økes fra 19 pst. til 32
pst. Det maksimale fradraget økes dermed fra
71 500 kroner til 142 000 kroner.

For hevningen av den øvre grensen for den ge-
nerelle del av jordbruksfradraget til 45 000 kroner,
vises det til forslag om endring av skatteloven § 8–1
femte ledd første punktum.
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Det vises til forslag om endring av skatteloven
§ 8–1 femte ledd tredje punktum når det gjelder for-
høyelsen av det prosentvise fradraget fra 19 pst. til
32 pst. og det maksimale jordbruksfradraget fra
71 500 kroner til 142 000 kroner.

Etter skatteloven § 8–1 sjette og sjuende ledd,
kan det kreves særskilt inntektsfradrag ved fastset-
telsen av inntekt fra reindrift og skiferproduksjon.
Disse fradragenes størrelse endres ikke.

Dersom skattyter driver jordbruk, reindrift og
skiferdrift i kombinasjon, skal fradraget etter gjel-
dende rett ikke overskride 71 500 kroner, jf. skatte-
loven § 8–1 åttende ledd. Bakgrunnen for dette er
at det ikke skal kunne kreves mer enn ett helt fra-
drag til sammen, jf. Ot.prp. nr. 93 (2002–2003) av-

snitt 3.3 og 4.3. I samsvar med økt maksimalgrense
for jordbruksfradraget, foreslås den kombinerte
grensen når skattyteren driver jordbruk i kombina-
sjon med skiferdrift og/eller reindrift økt til 142 000
kroner. Det vises til forslag om nytt annet punktum
i § 8–1 åttende ledd. Dette gjør det også nødvendig
med en justering av § 8–1 åttende ledd første punk-
tum.

2.5.3 Økonomiske og administrative
konsekvenser av forslaget

Økningen av jordbruksfradraget vil gi et proveny-
tap på 283 mill. kroner påløpt og bokført. Forslaget
vil ikke ha administrative konsekvenser.
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3 Omorganisering av skatteetaten – lovendringer

3.1 Innledning

Regjeringen slutter seg i St.prp. nr. 1 (2006–2007)
for Finansdepartementet til hovedtrekkene i Skatte-
direktoratets forslag om å omorganisere skatteeta-
ten. Forslaget går ut på å organisere skatteetaten i
to nivåer: Skattedirektoratet og et regionalt nivå.
Det regionale nivå organiseres slik at hver region
omfatter flere av dagens fylker. Hver enkelt region
får ett organ, skattekontoret, som erstatter dagens
ligningskontor, fylkesskattekontor, skattefogdkon-
tor og folkeregister i regionen. Hver regions skatte-
kontor vil utgjøre én formell forvaltningsenhet.
Skattekontoret vil bestå av mange kontorsteder
(enheter) innen regionen, og utad vil disse konto-
renhetene fremstå som en del av skattekontoret.
Hver slik kontorenhet skal ha en førstelinjetjeneste
som skal betjene alle typer henvendelser, ta imot al-
le typer oppgaver, klager, søknader med mer på al-
le skatteetatens områder. De skatte- og avgiftsplik-
tige skal således kunne henvende seg til hvilken
som helst kontorenhet.

Fordi alle disse kontorenhetene er en del av
skattekontoret, vil hver av dem kunne ha den kom-
petansen som foreslås lagt til skattekontoret. Dette
omfatter både ligningsmyndighet, avgiftsmyndig-
het, innkrevingsmyndighet og folkeregistermyn-
dighet. I praksis vil det bli en saks- og myndighets-
fordeling basert på administrativ styring, for å sikre
en fleksibel og slagkraftig organisasjon med bedre
ressursutnyttelse og høyere kvalitet.

Innad i regionene blir det regionledelsen som
organiserer arbeidet og bestemmer hvor saker som
ikke kan løses i førstelinjetjenesten, skal behand-
les. Skattedirektoratet kan gi overordnede anvis-
ninger om dette, og vil ha tilsyns- og instruksjons-
myndighet overfor regionene. Regionledelsen vil
ha tilsyns- og instruksjonsmyndighet overfor alle
kontorenhetene i regionen, bl.a. for å sikre bud-
sjettstyring, likebehandling og god kvalitet på be-
handlingen og avgjørelsene i hver enhet. Den kon-
torenheten som en regionsledelse plasseres ved, er
ellers likestilt med de øvrige enhetene i regionen,
og har ingen formell, overordnet posisjon i forhold
til disse.

Skattekontoret i regionen skal primært behand-
le saker fra egen region, men Skattedirektoratet

skal ha myndighet til å organisere oppgaver på
tvers av regionene.

På ligningsområdet foreslås en ny klage- og
nemndsstruktur. Forslaget innebærer at skattekon-
torene gis en generell adgang til å omgjøre egne av-
gjørelser som er truffet under ordinær ligning og
forhåndsligning. Dette innebærer at skattyter skal
rette klage over ligningen til skattekontoret. Hvis
skattekontoret ikke tar klagen til følge, foreslås det
at skattyter skal ha en generell klageadgang til en
folkevalgt nemnd på regionalt nivå: skatteklage-
nemnda. Det foreslås å innføre nærmere bestemte
krav til nemndsmedlemmenes kompetanse. I likhet
med skattekontorene skal skatteklagenemndene
primært behandle klager fra egen region, men
Skattedirektoratet kan bestemme at for eksempel
saker som overføres til andre regioner i forbindelse
med ligning, kan klagebehandles der. Det foreslås
en begrenset adgang for etaten til å bringe de re-
gionale skatteklagenemndenes avgjørelser inn for
overprøving av en landsdekkende nemnd: Riks-
skattenemnda. Både skatteklagenemndene og
Riksskattenemnda vil ha samme uavhengige stil-
ling som dagens nemnder.

På merverdiavgiftsområdet videreføres Klage-
nemnda for merverdiavgift uendret, men det fore-
slås visse endringer i fordelingen av myndighet
mellom klagenemnda og skattekontorene. På de
øvrige forvaltningsområdene forelås det ingen ve-
sentlige endringer i klageordningen.

Forslaget til omorganisering er nærmere be-
skrevet i en rapport av desember 2005 fra Skattedi-
rektoratet kalt «Den nye skatteetaten – effektiv og
imøtekommende». Rapporten ble sendt på høring
ved Finansdepartementets brev 13. mars 2006. Om-
tale av forslaget til omorganisering, høringen og
høringsinstansenes syn m.m. er inntatt i St.prp. nr.
1 (2006–2007). For å tilpasse lovgivningen til den
nye etatsstrukturen, foreslås det her endringer i ar-
veavgiftsloven, folkeregisterloven, ligningsloven,
merverdiavgiftsloven og den nye skattebetalingslo-
ven. Høringsuttalelser som særlig knytter seg til re-
gelverksendringer er omtalt nedenfor i tilknytning
til de aktuelle forslagene til lovendringer.

Omorganisering av skatteetaten til to nivåer på
samtlige områder med ett regionalt forvaltningsni-
vå (skattekontoret), krever en rekke lovendringer.
Alle henvisninger til ligningskontor, fylkesskatte-
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kontor, skattefogdkontor og folkeregister må en-
dres. Ved myndighetstildeling i de aktuelle forvalt-
ningslovene, legges myndigheten til «skattekonto-
ret» som formell enhet. Bestemmelser som gir
myndighet som er stedbundet, foreslås endret som
følge av at Skattedirektoratet skal fordele myndig-
het til skattekontorene. Videre foreslås det endrin-
ger i ligningsloven for å tilpasse denne til den fore-
slåtte klage- og nemndstrukturen. De vesentligste
endringene er i ligningsloven. Det øvrige forvalt-
ningsregelverket på skatteområdet påvirkes noe
mindre av forslaget til omorganisering.

Ligningsmyndighetene for Svalbard skal fort-
satt forestå all utligning av skatt til Svalbard, jf. lov
29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. Da
ligningsbehandlingen for Svalbard i betydelig grad
er regulert gjennom henvisninger til ligningsloven,
vil omorganiseringen også berøre ligningsforvalt-
ningen der. Departementet vil komme tilbake til
lovendringsforslag på dette området. Videre gjør
omorganiseringen det nødvendig med enkelte end-
ringer i folketrygdloven, skatteloven og en rekke
andre lover. Departementet vil fremme disse en-
dringsforslagene senere.

3.2 Ligningsloven

3.2.1 Gjeldende rett

3.2.1.1 Ligningsmyndighetene

Lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (lig-
ningsloven) har regler om ligningsmyndighetene i
kapittel 2. De lokale ligningsmyndigheter består i
dag av ligningskontor, ligningsnemnd og overlig-
ningsnemnd, jf. § 2–1. Ligningskontorene er statli-
ge og kan omfatte en eller flere kommuner. Organi-
seringen av ligningskontorene bestemmes av de-
partementet.

Det er en ligningsnemnd og en overlignings-
nemnd for hvert ligningskontor. Nemndene er rene
klageorganer. Nemnder som omfatter én kommu-
ne oppnevnes av kommunestyret. Omfatter nemn-
da flere kommuner, velges medlemmene av fylkes-
tinget etter forslag fra de berørte kommunestyrer.
Nemndene består av en leder og fire andre med-
lemmer. Det stilles ingen formelle kvalifikasjons-
krav til medlemmene, men fylkestinget skal sørge
for en balansert representasjon i nemndene, slik at
hensynet til faglige kvalifikasjoner og lokalkunn-
skap ivaretas og kravene til kjønnsfordeling oppfyl-
les.

For hvert fylke er det ett statlig fylkesskattekon-
tor og en fylkesskattenemnd oppnevnt av fylkestin-
get, jf. § 2–2.

For hele riket er det ett statlig skattedirektorat
og en riksskattenemnd, jf. § 2–3. Riksskattenemn-
das medlemmer oppnevnes av Kongen.

Det er tre særskilte sentrale ligningskontorer
for hele riket: Sentralskattekontoret for utenlands-
saker, Sentralskattekontoret for storbedrifter og
Oljeskattekontoret, jf. § 2–4. Oljeskattekontoret er
ligningskontor for skattytere som driver utvinning,
behandling og rørledningstransport av petroleum i
område som nevnt i petroleumsskatteloven § 1. Det
er knyttet egne nemnder til Oljeskattekontoret, jf.
petroleumsskatteloven § 6. Sentralskattekontoret
for storbedrifter har ansvaret for ligning av norske
konsern/store selskaper, rederier, Nokus-selska-
per, utenlandske deltakerlignede selskaper og
kraftforetak. Sentralskattekontoret for utenlandssa-
ker er en spesialisert enhet for ligning av skattytere
som ikke har varig tilknytning til riket, sjømenn bo-
satt i utlandet, samt skattytere som lignes etter ar-
tistskatteloven. For hvert sentralskattekontor er
det en særskilt ligningsnemnd og overlignings-
nemnd. Nemndsmedlemmene oppnevnes av Kon-
gen, og nemndene er sammensatt ut fra faglige kva-
lifikasjoner.

3.2.1.2 Vedtaksmyndighet under
ligningsbehandlingen

Etter § 8–4 treffer ligningskontorene alle avgjørel-
ser under den ordinære ligningsbehandlingen og
forhåndsligningen.

Ligningskontorenes stedlige vedtaksmyndighet
er regulert i § 8–6 om stedet for ligning. Etter § 8–6
nr. 1 fastsettes formue og inntekt av ligningsmyn-
dighetene for den kommunen som etter skattelo-
vens regler om skattestedet, skal ha skatten.

For de særskilte sentrale ligningsmyndighete-
ne omfatter vedtaksmyndigheten de saker som et-
ter lov, forskrift eller vedtak skal behandles ved
kontorene. Ved sentralskattekontorene er vedtaks-
myndigheten ved ordinær ligning lagt til lignings-
nemndene, men nemndene kan delegere sin myn-
dighet til sentralskattekontorene, jf. § 8–4 nr. 2.

Riksskattenemnda er tillagt en særskilt avgjø-
relsesmyndighet ved ligningen for fastsetting av
verdier etter skatteloven § 18–7 første ledd boksta-
vene b og c, og fordelingen av dem mellom kom-
munene etter oppgave fra Norges vassdrags- og
energiverk, jf. ligningsloven § 8–5.

3.2.1.3 Klage på ligningsavgjørelser – nemndenes
vedtaksmyndighet

I utgangspunktet har enhver skattyter rett til å på-
klage et vedtak over egen ligning, truffet ved den
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ordinære ligningsbehandlingen eller i endringssak,
jf. § 9–2 nr. 1 bokstav a og b. Nærmere regler om
klagens innhold, leveringssted og leveringsfrister
er gitt i § 9–2 nr. 2 til 7.

Skattyter kan som hovedregel få prøvet vedtak
fattet ved den ordinære ligningsbehandlingen for to
klageinstanser: ligningsnemnda og overlignings-
nemnda. Vedtak i endringssak fattes ordinært av
ligningsnemnda og kan i utgangspunktet bare på-
klages til overligningsnemnda. Hvis overlignings-
nemndas vedtak ikke på noe punkt fører til økt
skatte- eller avgiftsgrunnlag for skattyteren, er kla-
gebehandlingen avsluttet. I motsatt fall har skatt-
yter klagerett til fylkesskattenemnda. Skattyter har
klagerett til Riksskattenemnda hvis fylkesskatte-
nemndas vedtak på noe punkt fører til økt skatte-
eller avgiftsgrunnlag. Riksskattenemnda er siste
klageinstans.

Fylkesskattenemnda avgjør også hvilken kom-
mune som tilkommer skatten hvis samme inntekt
og formue er skattlagt i flere kommuner i fylket.
Riksskattenemnda avgjør hvilken kommune som
tilkommer skatten hvis samme inntekt og formue
er skattlagt i flere kommuner som ligger i forskjelli-
ge fylker.

Nemndenes saklige og stedlige vedtaksmyndighet

Ved klagebehandling etter § 9–2 kan alle forhold
som har hatt betydning for ligningsvedtaket prø-
ves. Klageorganet kan således prøve både rettsan-
vendelsen, bevisvurderingen, skjønnsutøvelsen og
saksbehandlingen.

Etter § 9–8 nr. 5 utledes nemndenes stedlige
vedtaksmyndighet av bestemmelsene i § 8–6 om
stedet for ligning. Vedtaksmyndigheten er som ho-
vedregel lagt til nemndene for den kommunen som
etter skattelovens regler om skattestedet, skal ha
skatten. Etter bestemmelsene i ligningsloven § 2–4
nr. 3, jf. nr. 2, skal nemndene ved sentralskattekon-
torene behandle klager over de sakene som er be-
handlet ved sentralskattekontorene.

Nemndsavgjørelser

Nemndene treffer avgjørelse i møte hvor minst
halvparten av nemndas medlemmer deltar, jf. 
§ 3–10 nr. 1. Ved stemmelikhet avgjør lederens
stemme.

Etter § 3–10 nr. 2 og 3 kan fylkesmannen god-
kjenne at enkeltsaker avgjøres etter avdelingsvis
behandling i ligningsnemnd og overlignings-
nemnd. Ved avdelingsvis behandling i lignings-
nemnda anses enkeltsaker avgjort når saken er fo-
relagt skriftlig for alle medlemmene, og alle er eni-

ge i avgjørelsen. Ved avdelingsvis behandling i
overligningsnemnda kan enkeltsaker avgjøres ved
enstemmig vedtak av minst to av nemndas med-
lemmer.

Fylkesskattenemnda og Riksskattenemnda av-
gjør klage- og endringssaker i møte.

Delegasjon fra ligningsnemnda

Etter § 9–8 nr. 3 kan ligningsnemnda gi lignings-
kontoret fullmakt til å treffe vedtak i klage- og en-
dringssaker. Delegasjonsadgangen omfatter ikke
saker om tilleggsskatt etter ligningsloven §§ 10–2
til 10–4, saker som gjelder endring til skade for
skattyteren av ligningsmyndighetenes skjønnsmes-
sige fastsetting eller deres anvendelse av skattelov-
givningen, og saker som skal behandles på nytt av
samme klageorgan fordi skattyter ikke har fått plik-
tig varsel etter § 9–7.

Årssyklus for ligning av næringsdrivende

Etter § 9–8 nr. 4 kan ligningskontorene endre ved-
tak som er truffet ved ordinær ligning av nærings-
drivende skattytere, inntil utgangen av mai måned
året etter utløpet av selvangivelsesfristen. De ved-
tak som ligningskontorene treffer etter denne be-
stemmelsen, anses som endringsvedtak. Klage
over disse skal derfor rettes til overligningsnemn-
da. På samme vilkår kan sentralskattekontorene
treffe endringsvedtak i den utstrekning myndighe-
ten er delegert fra ligningsnemnda etter § 8–4 nr. 2.

Saksforberedelse

Ligningskontoret forbereder saker som skal avgjø-
res av ligningsnemnda og overligningsnemnda for
vedkommende område. Tilsvarende forbereder fyl-
kesskattekontoret saker for fylkesskattenemnda,
og Skattedirektoratet forbereder saker for Riks-
skattenemnda, jf. ligningsloven § 3–9 nr. 1.

3.2.1.4 Andre avgjørelser

Etter ligningsloven kan ligningsmyndighetene tref-
fe en rekke andre avgjørelser enn ligningsavgjørel-
ser, blant annet: 
– vedtak om dekning av sakskostnader etter § 9–11
– vedtak om å ilegge tvangsmulkt etter § 10–6
– pålegg om oppdragsgivers ansvar for oppdrags-

takers skatt, arbeidsgiveravgift og forskudd-
strekk etter § 10–7

– vedtak om å ilegge gebyrer etter § 10–8
– vedtak om å begrense skattyters adgang til

saksdokumenter etter § 3–4
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– pålegg til skattyter om å gi opplysninger eller
medvirke til undersøkelse etter § 3–6.

Hvis en nemnd helt eller delvis avslår et krav om
dekning av sakskostnader etter § 9–11, kan avgjø-
relsen påklages til nærmeste overordnede nemnd
som treffer endelig avgjørelse. Riksskattenemndas
avgjørelse av krav om dekning av sakskostnader
kan ikke påklages.

Avgjørelser truffet etter bestemmelsene i
§§ 10–6 og 10–7 kan påklages til Skattedirektoratet.

Vedtak om gebyr etter § 10–8 skal ordinært på-
klages til fylkesskattekontoret. Skattedirektoratet
er klageorgan når gebyret er ilagt av et sentralskat-
tekontor, mens Riksskattenemnda avgjør klager
over gebyrer ilagt av Skattedirektoratet.

Avgjørelser etter §§ 3–4 og 3–6 treffes av den
aktuelle administrative ligningsmyndighet og kan
påklages til nærmeste overordnede organ som tref-
fer endelig avgjørelse.

Etter ligningsloven kapittel 3A kan ligningskon-
torene og Skattedirektoratet gi bindende forhånd-
suttalelser i skattesaker.

3.2.1.5 Søksmål

Etter § 11–1 skal rettslig prøving av ligningsavgjø-
relse etter krav fra skattyteren, rettes mot staten
som søktsøkt. Søksmål fra skattyter anlegges for
retten i det distriktet hvor det angrepne forvalt-
ningsvedtaket er truffet i første instans etter § 8–6,
jf. § 11–1 nr. 2.

Statens partsstilling utøves av fylkesskattekon-
toret i distriktet. I Oslo utøves partsstillingen av lig-
ningskontoret. Søksmål om vedtak truffet av Sen-
tralskattekontoret for utenlandssaker anlegges ved
Stavanger tingrett. Søksmål om vedtak truffet av
Sentralskattekontoret for storbedrifter anlegges
ved Oslo tingrett. Statens partsstilling utøves i disse
sakene av vedkommende sentralskattekontor.

Søksmål fra det offentlige skal rettes mot for-
mannen i det ligningsorganet som har truffet avgjø-
relsen, eller mot ligningssjefen hvis ligningskonto-
ret har truffet den, jf. § 11–2 nr. 3.

3.2.2 Departementets forslag

3.2.2.1 Innledning

I omorganiseringen som omtalt i St.prp. nr. 1
(2006–2007) er det lagt til grunn at ligningsmyndig-
hetene organiseres i to nivåer. Den formelle myn-
digheten som i dag er lagt til ligningskontorene og
fylkesskattekontorene samles, ved at skattekonto-
rene gjøres til ligningsmyndighet på regionalt nivå.
Oljeskattemyndighetene, jf. lov 5. september 1989

nr. 4 om skattlegging av undersjøiske petroleums-
forekomster mv., omfattes ikke av omorganiserin-
gen av skatteetaten. Sentralskattekontoret for uten-
landssaker og Sentralskattekontoret for storbedrif-
ter foreslås videreført på den måten at de blir egne
kontorenheter underlagt regionlederen i den regio-
nen der kontorene ligger. Sentralskattekontorene
blir dermed en del av vedkommende skattekontor.
Skattedirektoratet videreføres som sentral lignings-
myndighet overordnet skattekontorene.

Skattedirektoratet skal etter omorganiseringen
ha myndighet til å fordele oppgavene mellom skat-
tekontorene. Det medfører endringer i ligningslo-
vens bestemmelser som knytter ligningskontore-
nes stedlige myndighet til den kommunen som et-
ter skattelovens regler om skattestedet, skal ha
skatten.

Skattekontorene skal ha generell myndighet til
å treffe vedtak til gunst og ugunst i alle endrings-
spørsmål som gjelder egne avgjørelser under ordi-
nær ligning og forhåndsligning, samt myndighet til
å treffe vedtak om sakskostnader i endringssak av-
gjort av skatteklagenemnda.

Overgangen til en toinstansforvaltning får kon-
sekvenser for behandlingen av klager hvor fylkes-
skattekontoret i dag er klageinstans. Slike klagesa-
ker vil gå direkte fra skattekontoret til Skattedirek-
toratet. Videre vil det være en generell klage- og en-
dringsadgang for en nemnd på regionalt nivå, skat-
teklagenemnda. Skatteklagenemnda skal i likhet
med skattekontorene kunne behandle saker fra he-
le landet og som hovedregel treffe skriftlige avgjø-
relser i avdeling. Dessuten skal det stilles større
krav til lederen og øvrige nemndsmedlemmers fag-
kunnskap. Klage- og nemndsstrukturen for saker
som i dag behandles ved sentralskattekontorene
skal tilpasses dette, men slik at dagens oppnev-
ningssystem, krav til spesialistkompetanse for
nemndsmedlemmene og klagebehandling i nemnd-
smøter videreføres.

Det skal være en begrenset adgang til å over-
prøve skatteklagenemndas avgjørelser i en lands-
dekkende nemnd: Riksskattenemnda. I tillegg fore-
slås at søksmål mot staten reises ved den enkelte
skattyters alminnelige verneting etter reglene i den
nye tvisteloven, og at partsstillingen utøves av skat-
tekontorene.

Som følge av omorganiseringen foreslår depar-
tementet her de nødvendige endringer i ligningslo-
ven, slik at loven tilpasses den nye organiseringen
og myndighetsfordelingen.
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3.2.2.2 Endringer i ligningsloven kapittel 2 om
ligningsmyndighetene

Omorganisering av skatteetaten innebærer at be-
stemmelsene i ligningsloven §§ 2–1 til 2–4 om loka-
le ligningsmyndigheter, ligningsmyndigheter i fyl-
ket, sentrale ligningsmyndigheter og særskilte sen-
trale ligningsmyndigheter må endres. Etter omor-
ganiseringen vil ligningsmyndighetene bestå av
skattekontorer, skatteklagenemnder, Skattedirek-
toratet og Riksskattenemnda.

Flere bestemmelser i ligningsloven benytter lig-
ningsmyndigheter som en fellesbetegnelse for
samtlige organer. Dette foreslås videreført uendret
som betegnelse på de nye organene.

Det foreslås at ligningsloven §§ 2–1 til 2–4 opp-
heves og erstattes med en ny § 2–1 om skattekon-
torene og en ny § 2–2 om skatteklagenemnder.
Skattedirektoratet og Riksskattenemnda foreslås
regulert i ny § 2–3 som sentral ligningsmyndighet.
Oljeskattekontoret med tilhørende nemnder fore-
slås regulert i ny § 2–4 og benevnes særskilte lig-
ningsmyndigheter. Oljeskattekontoret med nemn-
der berøres ellers ikke av omorganiseringsforsla-
get.

Ligningsmyndighetene i første instans

Skattekontorene er ligningsmyndighet i første in-
stans. Etter omorganiseringen skal landet deles i
regioner med ett skattekontor i hver region. Dette
foreslås inntatt i ligningsloven § 2–1. Departemen-
tet foreslår at Sentralskattekontoret for storbedrif-
ter og Sentralskattekontoret for utenlandssaker blir
egne kontorenheter underlagt regionlederen i den
regionen der kontorene ligger. Sentralskattekonto-
rene blir dermed en del av vedkommende skatte-
kontor. Det vises til forslag til ny § 2–1.

Ligningsloven har i dag flere særregler for de
særskilte sentrale ligningsmyndigheter. Når Sen-
tralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskat-
tekontoret for utenlandssaker blir en del av skatte-
kontoret, vil de omfattes av de generelle reglene.
Det vil dermed ikke være behov for særregler for
sentralskattekontorene. Det foreslås likevel en
hjemmel til å gi regler om egne skattelister for de
skattytergrupper som i dag behandles ved sentral-
skattekontorene og Oljeskattekontoret, jf. forslag
til ny § 8–8 nr. 2 siste ledd. For Oljeskattekontoret
foreslås det særskilte regler i § 2–5 innledningen,
§ 2–8 nr. 1, § 3–4 nr. 4, § 3–6 nr. 3 § 4–6, § 4–7 nr. 3,
§ 4–9 nr. 5 og ny § 8–4 nr. 2.

Skattekontorenes stedlige vedtaksmyndighet
foreslås regulert i ligningsloven § 8–6 og § 9–8 ny
nr. 2.

Skatteklagenemndene

Skatteklagenemndene foreslås regulert i lignings-
loven ny § 2–2. Det skal være en skatteklagenemnd
for hvert skattekontor, jf. § 2–2 nr. 1. Primært skal
skatteklagenemndene behandle endringssaker fra
egen region, men Skattedirektoratet kan bestemme
at for eksempel saker som er ligningsbehandlet i
annen region, også kan nemndsbehandles der.
Nemndenes stedlige vedtaksmyndighet foreslås re-
gulert i ligningsloven § 9–8.

I høringsnotatet foreslås det at medlemmene av
de ordinære skatteklagenemndene skal oppnevnes
av fylkestingene i vedkommende region, og at det
skal stilles bestemte krav til kompetanse hos
nemndsmedlemmene.

En rekke høringsinstanser stiller seg positive til
forslaget om å innføre et kompetansekrav for skat-
teklagenemndene for å styrke skattyters rettsikker-
het. Det fremheves at nemndene vil bli bedre rustet
til å korrigere skattekontorenes rettsanvendelse og
bevisbedømmelse. Både Handels- og Servicenærin-
gens Hovedorganisasjon(HSH)og Skattebetalerfore-
ningen påpeker at det bør sikres at nemndene blir
tilført tilstrekkelige personalmessige og økonomis-
ke ressurser slik at klagebehandlingen blir rask og
effektiv. HSH støtter imidlertid ikke forslaget om at
fylkestingene skal oppnevne medlemmer til skatte-
klagenemndene. Skattebetalerforeningen og Nor-
ges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
stiller også spørsmål om hvordan tilstrekkelig fag-
kompetanse skal oppnås når nemndsmedlemmene
skal oppnevnes av fylkestingene. Fylkesmannen i
Nord- Trøndelag mener at nemndsmedlemmer med
fagkompetanse ikke bør oppnevnes av fylkestinget.
Advokatforeningen foreslår blant annet at lederen
bør ha praktisk erfaring innen skatterett.

Departementet ser det som svært viktig at vervet
som medlem av skatteklagenemndene fremstår
som attraktivt både med hensyn til arbeidsmengde
og arbeidsvilkår for personer med den ønskede
kompetanse. Etter departementets syn vil en opp-
nevning i regi av fylkestingene ivareta det demo-
kratiske innslaget som begrunner nemndsordnin-
gen. Dagens ordning med at medlemmene til lig-
ningsnemnd, overligningsnemnd og fylkesskatte-
nemnd velges av fylkestinget etter forslag fra de be-
rørte kommunestyrer foreslås ikke videreført. Fyl-
kestingene vil stå fritt til å oppnevne medlemmer så
lenge de oppfyller de faglige kriteriene som er fore-
slått regulert i forskrift. Forutsatt at det etableres
gode rutiner for å finne fram til egnede kandidater,
ser ikke departementet at muligheten for å få faglig
godt kompetente medlemmer vil være vesentlig an-
nerledes om de oppnevnes av fylkestinget enn om
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næringslivets organisasjoner, interesseorganisasjo-
ner eller et sentralt statlig organ oppnevner med-
lemmene. Etter departementets oppfatning kan det
være en fordel at lederen har yrkeserfaring innen
skatterett, men det bør ikke stilles som vilkår for å
være leder av nemnda.

Departementet fastholder forslaget om at med-
lemmene av skatteklagenemnda skal oppnevnes av
fylkestingene. Fylkestingene skal oppnevne det an-
tall medlemmer som samsvarer med fylkets for-
holdsmessige andel av befolkningen i regionen.
Nemndas leder skal oppnevnes av fylkestinget i det
fylket hvor regionledelsen har sitt sete. Det foreslås
at minst to tredjedeler av medlemmene skal ha for-
mell utdanning innen regnskap, økonomi eller jus,
samt praktisk yrkeserfaring på området. Lederen
skal oppfylle kravene i domstolloven § 54 for å være
tingrettsdommer, slik kravet er for lederen i Klage-
nemnda for merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven
§ 57. Dette foreslås regulert i forskrift. Det foreslås
at departementet gis hjemmel til å fastsette forskrift
om skatteklagenemndenes oppnevning, sammen-
setning og organisering. Det vises til forslag til ny
§ 2–2 nr. 1 og 3.

Departementet legger til grunn at det etter om-
organiseringen skal være en særskilt skatteklage-
nemnd knyttet til hver av de to kontorenhetene
som skal behandle de skattytergrupper som i dag
behandles ved henholdsvis Sentralskattekontoret
for utenlandssaker og Sentralskattekontoret for
storbedrifter, og at disse nemndene skal oppnevnes
av departementet. Dagens oppnevningssystem,
sammensetning og krav til spesialistkompetanse vi-
dereføres. Det vises til forslag til ny § 2–2 nr. 2.

Forslaget til ny nemndsstruktur innebærer at
reglene om fylkesskattenemnda og dagens Riks-
skattenemnd i ligningsloven §§ 2–2 og 2–3 opphe-
ves. Endring i betegnelsen av nemndene innebærer
også endringer i bestemmelser som i dag viser til
ligningsnemnd, overligningsnemnd, fylkesskatte-
nemnd og Riksskattenemnd. I samtlige vil det også
være materielle endringer. Disse endringsforslage-
ne omtales i tilknytning til de enkelte kapitler i lig-
ningsloven.

Sentrale ligningsmyndigheter

Det foreslås at de sentrale ligningsmyndighetene –
Skattedirektoratet og Riksskattenemnda – regule-
res i ny § 2–3. I forslaget som ble sendt på høring,
ble den landsdekkende nemnda kalt for overprø-
vingsnemnda. Departementet finner det hensikts-
messig å videreføre betegnelsen Riksskattenemn-
da, selv om den nye nemnda vil få en noe annen
funksjon enn dagens nemnd. Riksskattenemnda

skal være en landsdekkende nemnd. Den skal være
faglig sammensatt og bestå av en leder og fire and-
re medlemmer med varamedlemmer, som alle opp-
nevnes av departementet. Etter forslaget skal det
være en begrenset adgang for ligningsetaten til å
bringe vedtak fattet av skatteklagenemnda inn for
Riksskattenemnda. Det vesentligste formålet med
en slik nemnd er å sikre rettsenhet og adgang til å
overprøve vedtak som har prinsipiell karakter.
Riksskattenemndas saklige myndighet foreslås re-
gulert i ligningsloven § 9–5 nr. 5. Det vises til for-
slag til ny § 2–3.

Reglene om utelukkingsgrunner, tjenesteplikt,
fritaksgrunner m.m.

Reglene om utelukkingsgrunner, tjenesteplikt, fri-
taksgrunner, samtidig verv og valg og oppnevning i
ligningsloven §§ 2–5 til 2–9, foreslås videreført med
visse tilpasninger. I tillegg må det foretas endringer
i lovhenvisningene i disse bestemmelsene som føl-
ge av øvrige lovendringer i kapittel 2.

Paragraf 2–5 bokstav b bestemmer at skattefog-
der og skatteoppkrevere samt tjenestemenn ved
deres kontorer, er utelukket fra å gjøre tjeneste
som medlem av nemnd. Tilsvarende gjelder for tje-
nestemenn ved ligningsforvaltningen, jf. § 2–5 bok-
stav c. Sistnevnte bestemmelse foreslås endret slik
at det er tjenestemenn i Skattedirektoratet og skat-
tekontorene som er utelukket fra slik tjeneste. Når
skattefogden og dennes tjenestemenn, som følge
av omorganiseringen blir en del av skattekontore-
ne, vil også de omfattes av denne bestemmelsen.
Det foreslås derfor at henvisningen til skattefogden
tas ut av § 2–5 bokstav b. Det vises til forslag til
endringer i § 2–5 første ledd bokstav b og c.

Det foreslås at § 2–6 om tjenesteplikt og fritaks-
grunner får anvendelse for nemnder som oppnev-
nes av fylkestinget etter ny § 2–2 nr. 1, og ikke for
nemnder som oppnevnes av departementet, jf. ny
§§ 2–2 nr. 2 og 2–3. Dermed vil tjenesteplikten gjel-
de for personer som er bosatt i det aktuelle fylket
som fylkestinget oppnevner for. Det vises til forslag
til endringer i ligningsloven § 2–6 nr. 1 og 2.

Medlemmer av Riksskattenemnda omfattes ik-
ke i dag av forbudet i § 2–7 om at ingen kan være
medlem av flere ligningsorganer. Det er ikke hen-
siktsmessig at en person sitter i flere nemnder. Det
foreslås derfor at bestemmelsen gjøres generell for
skatteklagenemndene og Riksskattenemnda. Det
vises til forslag til endringer i ligningsloven § 2–7.

Etter § 2–8 nr. 1 skal det være like mange vara-
medlemmer som medlemmer i nemndene. Forsla-
get til endringer i måten nemndsmedlemmene skal
oppnevnes på og etter hvilke kriterier, tilsier at det



2006–2007 21Ot.prp. nr. 1
Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

ikke er behov for å opprettholde kravet om ett vara-
medlem for hvert medlem av en skatteklagenemnd.
Det foreslås at oppnevning av varamedlemmer blir
forskriftsregulert i medhold av forslaget til ny § 2–2
nr. 3. Det vises til forslag til endringer i ligningslo-
ven § 2–8 nr. 1.

3.2.2.3 Endringer i ligningsloven kapittel 3 om
alminnelige saksbehandlingsregler

Ligningsloven §§ 3–1 og 3–2 har bestemmelser om
veiledningsplikt og behandling av muntlige hen-
vendelser. Det foreslås at ligningskontoret endres
til skattekontoret i begge bestemmelsene. Tilsva-
rende foreslås det at ligningskontoret og fylkes-
skattekontoret endres til skattekontoret i § 3–4 nr.
3 som regulerer hvordan skattyter skal få innsyn i
saksdokumenter. Det vises til forslag til endringer i
ligningsloven § 3–1, § 3–2 og § 3–4 nr. 3.

Advokatforeningen mener at skattyters innsyns-
rett i vedtaket før endelig beslutning treffes, også
må gjelde for skattekontorenes omgjøringsvedtak.
Dette for å sikre kontradiktorisk behandling. Vide-
re mener foreningen at prinsippet om innsyn i ved-
taksutkast bør komme klart til uttrykk i loven. De-
partementet vil bemerke at skattyter som hovedre-
gel har innsynsrett i alle forslag til vedtak, også lig-
ningskontorets vedtaksutkast. Når skattekontoret
ikke tar skattyters klage til følge eller tar opp lignin-
gen til endring av eget tiltak og skattyter har innsi-
gelser til varsel om endring, skal skattekontoret fat-
te begrunnet vedtak i saken. Etter departementets
syn bør skattyters innsynsrett også omfatte utkast
til slike vedtak. Som nevnt har skattyter som hoved-
regel innsynsrett i alle forslag til vedtak, og depar-
tementet ser ikke at det som følge av omorganise-
ringen er nødvendig at skattyters rett til innsyn i
vedtaksutkastet fremgår uttrykkelig av loven.

Fylkesskattekontorene er i dag klageinstans for
ligningskontorenes avslag på skattyters krav om
innsyn i saksdokumenter, jf. ligningsloven § 3–4 nr.
4, og klage over pålegg om å gi opplysninger eller
medvirke til undersøkelser etter ligningsloven ka-
pittel 4 og 6, jf. § 3–6 nr. 3. Klager over slike avgjø-
relser fra skattekontorene vil bli behandlet av Skat-
tedirektoratet. Klagen skal rettes til skattekontoret,
det vil si til et hvilket som helst av skatteetatens
kontorsteder. For pålegg gitt av Oljeskattekontoret
foreslås det at Skattedirektoratet treffer avgjørel-
sen.

Etter § 3–4 nr. 4 kan klage over avslag på skatt-
yters krav om innsyn i saksdokumenter rettes til
overordnet administrativt organ når avslaget blant
annet er satt fram under forberedelse av en sak for
overligningsnemnda eller høyere nemnd. Som føl-

ge av endringer i nemndsstrukturen, vil dette måtte
gjelde sak for henholdsvis skatteklagenemnda og
overprøvingsnemnda. Det vises til forslag til end-
ringer i ligningsloven § 3–4 nr. 4 og § 3–6 nr. 3 an-
net punktum.

Ligningsloven § 3–8 nr. 1 bokstav e bestemmer
at en tjenestemann eller valgt, oppnevnt eller enga-
sjert person er ugild til å delta i forberedelse eller
avgjørelse når overordnet tjenestemann ved sam-
me kontor eller direktoratet i ligningsforvaltningen
er ugild i saken. Samme kontor vil etter omorgani-
seringsforslaget være skattekontoret i regionen.
Uttrykket samme kontor foreslås derfor endret til
skattekontoret. Siden det bare er ett direktorat i lig-
ningsforvaltningen, foreslås betegnelsen direktorat
endret til Skattedirektoratet. Bestemmelsen forstås
på samme måte som forvaltningsloven § 6 tredje
ledd, slik at inhabiliteten bare rammer den som er
direkte underordnet den aktuelle tjenestemannen.
Det vises til forslag til endringer i ligningsloven
§ 3–8 nr. 1 bokstav e.

Etter § 3–8 nr. 1 bokstav f er en tjenestemann el-
ler valgt, oppnevnt eller engasjert person ugild til å
delta i forberedelse eller avgjørelse når han har del-
tatt i tidligere avgjørelse i saken som medlem av en
lavere nemnd. Med bare ett nemndsnivå i regione-
ne, foreslås det at bestemmelsen endres slik at en
person er ugild til å delta i forberedelse eller avgjø-
relse av en sak når vedkommende har deltatt i tid-
ligere avgjørelse i saken som medlem av skattekla-
genemnda. Det vises til forslag til endringer i § 3–8
nr. 1 bokstav f.

Ligningsloven § 3–9 har bestemmelser om
saksforberedelse. På samme måte som lignings-
kontoret i dag forbereder saker som skal vedtas av
ligningsnemnd eller overligningsnemnd, skal skat-
tekontoret etter forslaget forberede saken og skri-
ve utkast til skatteklagenemndas vedtak. Vanligvis
vil det være det samme skattekontoret som har be-
handlet saken ved ordinær ligning, og som har vur-
dert om kontoret selv skulle ta klagen til følge, som
forbereder saken for skatteklagenemnda.

Advokatforeningen, Handels- og Servicenærin-
gens Hovedorganisasjon og Skattebetalerforeningen
påpeker viktigheten av at saken blir behandlet av
en ny saksbehandler på ethvert trinn av saken. De-
partementet forutsetter at ligningskontorene allere-
de i dag har slike rutiner, og forventer at dette vi-
dereføres og ivaretas av skattekontorene ved tilret-
telegging av nye saksbehandlingsrutiner for klage-
og nemndsbehandlingen. Den nye organiseringen
av skatteetaten med større og faglig sterkere enhe-
ter, vil legge forholdene til rette for at slike saksbe-
handlingsrutiner vil fungere godt. Departementet
ser imidlertid ikke at det som følge av forslaget til
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omorganisering er behov for å lov- eller forskrifts-
regulere et krav om ny saksbehandler. Det forutset-
tes at Skattedirektoratet som overordnet myndig-
het påser at retningslinjer om dette følges.

Ved eventuell overprøving i Riksskattenemnda,
vil Skattedirektoratet etter forslaget være sekretari-
at for nemnda. Dette innebærer at en ny instans fo-
retar en selvstendig kvalitetssikring av alle sider av
saken.

I utkastet til § 3–9 nr. 3 videreføres bestemmel-
sene i gjeldende § 3–9 nr. 2 og 3 om at forbereden-
de kontor har rett til å være til stede i møte der
nemnda fatter vedtak. Hvis nemnda krever det, skal
kontoret møte og gi uttalelse. Etter omorganiserin-
gen av skatteetaten ser departementet det som
mest hensiktsmessig at møteretten og -plikten leg-
ges til den aktuelle fagpersonen som kontoret utpe-
ker, og ikke til lederen slik som i dag. Retten og
plikten til å være til stede i møter tillegges derfor
skattekontoret, som har ansvaret for å peke ut hvil-
ken person som skal representere kontoret. Det vi-
ses til forslag til endringer i ligningsloven § 3–9.

I høringsnotatet foreslås det at skatteklage-
nemndene fatter vedtak i avdeling. Hver avdeling
skal bestå av tre medlemmer som kan fatte vedtak
når saken har vært forelagt skriftlig for alle med-
lemmene eller har vært behandlet i samlet møte.
Dersom alle medlemmene av avdelingen er enige,
er saken avgjort. I motsatt fall tas saken opp i møte
der avdelingen utvides med to medlemmer, hvorav
en av dem er nemndas leder. Etter forslaget som
ble sendt på høring, kan saken avgjøres når minst
fire medlemmer er tilstede. Etter departementets
oppfatning bør alle fem medlemmene være tilstede.
Saken avgjøres da ved simpelt flertall.

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisa-
sjon (HSH) foreslår i sin høringsuttalelse at skatt-
yter bør få anledning til å fremlegge sin sak muntlig
for nemndene. HSH mener at en slik ordning vil vir-
ke opplysende og bidra til en bedre og mer rettfer-
dig saksbehandling. Departementet vil påpeke at en
ordning med muntlig fremleggelse for nemnda, må
forventes å forlenge saksbehandlingstiden for
nemnda vesentlig. Det vil heller ikke være mulig å
avgjøre saken ved skriftlig sirkulering dersom
skattyter ønsker å fremlegge sin sak muntlig. På
grunn av de betydelige saksmengder som nemnde-
ne må forventes å få, finner departementet at skatt-
yter ikke bør gis adgang til muntlig saksfremleggel-
se. Departementet peker også på at ligningslovens
alminnelige saksbehandlingsregler, herunder ret-
ten til innsyn i utkastet til vedtak, på betryggende
måte sikrer skattyters rettigheter.

Akademikerne og Skatteetatens juristforening
mener at behandling i utvidet avdeling bør skje i al-

le saker der noen av medlemmene ønsker å omgjø-
re «etatens vedtak», også der alle tre nemndsmed-
lemmene er enige om et slikt resultat. De uttaler at
det er sterkt ønskelig at lederen av nemnda får an-
ledning til å kvalitetssikre resultatet og begrunnel-
sen for vedtaket i alle saker der nemnda går imot fa-
getatens oppfatning. Departementet peker på at kra-
vet til større innslag av fagkompetanse i nemndene
legger til rette for god kvalitet på de vedtak som
treffes. Etter departementets oppfatning er det ikke
grunn til å behandle saken i utvidet avdeling uteluk-
kende fordi skattekontorets vedtak omgjøres.

Advokatforeningen mener at alle saker som gjel-
der betydelige beløp eller prinsipielle spørsmål, bør
behandles i utvidet avdeling. Departementet er enig
i at saker av stor prinsipiell betydning etter behov
bør kunne tas opp til behandling i utvidet avdeling
uten at det foreligger direkte uenighet i avdelingen.
At en sak vedrører betydelige beløp tilsier derimot
ikke alene at saken bør behandles i utvidet avde-
ling. Departementet foreslår at nemndas leder kan
bestemme at en sak skal behandles i utvidet avde-
ling. Det vises til forslag til § 3–10 nr. 1 og 2.

I tråd med forslaget i høringsnotatet foreslås
det at de særskilte skatteklagenemndene oppnevnt
av departementet etter § 2–2 nr. 2 og Riksskatte-
nemnda, skal avgjøre sakene med simpelt flertall i
møte. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme ut-
slaget. Det vises til forslag til ny § 3–10 nr. 3.

Det foreslås at den adgangen Skattedirektoratet
i dag har til å godkjenne at skatteklagenemndene
ved sentralskattekontorene treffer avgjørelse i en-
keltsak etter bestemmelsene om avdelingsvis be-
handling, skal gjelde tilsvarende for skatteklage-
nemndene oppnevnt av departementet etter § 2–2
nr. 2. Det vises til forslag til ny § 3–10 nr. 4.

Ligningsloven § 3–11 har bestemmelser om
vedtak. I § 3–11 nr. 2 og 3 foreslås ligningskontoret
endret til skattekontoret.

Bestemmelsen i § 3–11 nr. 4 gjelder den enkle-
re vedtaksformen som ligningskontorene i dag kan
bruke når en næringsdrivende skattyter ikke har
kommet med innsigelser mot det varsel som ved-
kommende har mottatt om endring, og endringen
er gjennomført innen utgangen av mai måned året
etter selvangivelsesfristens utløp. Vedtak fattes da
etter de bestemmelser som gjelder ved endring i
skattyters selvangivelse under den ordinære lig-
ningsbehandlingen. Når skattekontoret etter omor-
ganiseringen skal ha generell endringsmyndighet
for alle skattytere, foreslås det at den forenklede
vedtaksformen gjøres gjeldende for alle skattytere.
Det er en forutsetning for å anvende denne ved-
taksformen at skattyter ikke har kommet med inn-
vendinger til de endringer vedkommende har mot-
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tatt varsel om. Det foreslås at den forenklede ved-
taksformen også kan brukes når skattyters klage
fullt ut tas til følge.

Når skattyters klage ikke tas til følge, eller når
skattyter har innsigelser til varsel om endring, skal
det fattes begrunnet vedtak etter § 3–11 nr. 1. Det
samme gjelder når endringen medfører bruk av til-
leggsskatt. Det vises til forslag til endringer i lig-
ningsloven § 3–11 nr. 2, 3 og 4.

Etter § 3–13 nr. 2 bokstav f fjerde punktum kan
ligningskontorene, med unntak av Oslo lignings-
kontor og sentralskattekontorene, ikke gi opplys-
ninger til politi eller påtalemyndighet om overtre-
delser utenfor skatteetatens forvaltningsområde
uten samtykke fra overordnet ligningsmyndighet.
Fylkesskattekontorene og sentralskattekontorene
har i dag slik myndighet. Som følge av forslaget til
omorganisering foreslås det at skattekontoret kan
gi slike opplysninger uten samtykke fra Skattedi-
rektoratet. Ligningsloven § 3–13 nr. 2 bokstav f sis-
te punktum foreslås derfor opphevet.

3.2.2.4 Endringer i ligningsloven kapittel 3A om
bindende forhåndsuttalelser

Både Skattedirektoratet og ligningskontorene har i
dag myndighet til å avgi bindende forhåndsuttalel-
ser på skatteområdet. Ved forskrift 14. juni 2005 nr.
550 om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og av-
giftssaker og i retningslinjer gitt av Skattedirektora-
tet er det regulert hvilke saker som skal behandles
av ligningskontorene, herunder sentralskattekonto-
rene. I høringsnotatet er det foreslått at bindende
forhåndsuttalelser normalt skal gis av skattekonto-
rene.

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) uttaler
følgende i sin høringsuttalelse:

«Vi er imidlertid skeptiske til en ytterligere de-
sentralisering av oppgaven med å avgi bindende
forhåndsuttalelser. Det er allerede gitt adgang
for ligningskontorene til å avgi uttalelser om
enkle spørsmål. Forhåndsuttalelsene har betyd-
ning for utviklingen av ligningspraksis. Kombi-
nasjonen av manglende mulighet til å klage og
en ytterligere desentralisering vil etter NHOs
vurdering kunne være uheldig for det helt sen-
trale prinsippet om likebehandling i ligningsfor-
valtningen, og det vil være en større risiko for
uriktige uttalelser. Dersom det ikke er aktuelt å
innføre en klageadgang, slik NHO ba om i vår
høringsuttalelse vedrørende ligningskontore-
nes adgang til å avgi uttalelse, bør denne oppga-
ven fortsatt som hovedregel ligge i Skattedirek-
toratet.»

Departementet viser til at skattekontorene vil få
betydelig større ressurser og samlet kompetanse

enn dagens ligningskontorer. Dessuten vil omorga-
niseringen legge til rette for å samle oppgaver og
utvikle sterkere og mer spesialiserte fagmiljøer in-
nen skattekontoret. For øvrig viser departementet
til uttalelsene i høringsdokumentene om at rettslik-
het skal sikres ved at skattekontorene pålegges å
konferere med Skattedirektoratet før prinsipielle
saker avgjøres, og at Skattedirektoratet skal ha ad-
gang til å overta saker i spesielle tilfeller.

Lovmessig innebærer ikke forslaget andre end-
ringer enn at § 3A-1 nr. 1 første punktum og § 3A-3
nr. 1 angir skattekontoret istedenfor ligningskonto-
ret som kompetent myndighet. Det vises til forslag
til endringer i disse bestemmelsene.

3.2.2.5 Endringer i ligningsloven kapittel 4 om
opplysningsplikt om egne forhold

Etter forslaget som ble sendt på høring skal skatt-
yter, foruten å levere elektronisk, kunne levere
selvangivelsen til et hvilket som helst av skatteeta-
tens kontorsteder. Som følge av dette foreslås det
at § 4–6 endres slik at det fremgår at selvangivelse
som omfatter skattyterens samlede formue og inn-
tekt, og alle påbudte vedlegg, skal leveres til skatte-
kontoret. Skattytere som tidligere har levert selvan-
givelse til flere ligningskontorer, vil nå kunne leve-
re selvangivelsen ett sted.

Skattytere som nevnt i forslaget til ny § 2–4 skal
fortsatt levere selvangivelse til Oljeskattekontoret.
Henvisningen til ligningsloven § 2–4 nr. 1 bokstav c
i bestemmelsens nr. 3 endres i tråd med forslaget
foran til § 2–4. Det vises til forslag til endringer i lig-
ningsloven § 4–6.

Ligningsloven § 4–7 nr. 5 og 6 regulerer selvan-
givelsesfrister og ligningskontorets adgang til å ut-
sette leveringsfristen. Skriftlig søknad om utsettel-
se skal etter omorganiseringsforslaget kunne ret-
tes til ethvert kontorsted. Det foreslås at lignings-
kontoret endres til skattekontoret i § 4–7 nr. 5 og
nr. 6 første punktum.

Etter § 4–7 nr. 7 kan Skattedirektoratet forlenge
fristen for innlevering av selvangivelsen med inntil
en måned for enkeltskattytere som skal levere selv-
angivelse til mer enn ti kommuner. Når selvangivel-
sen bare skal leveres ett sted, foreslås bestemmel-
sen endret i tråd med dette.

Det vises til forslag til endringer i ligningsloven
§ 4–7 nr. 3, 5, 6 første punktum og nr. 7.

Etter § 4–9 nr. 5 skal selskapsoppgave og andre
pliktige oppgaver leveres til ligningskontoret for
den kommunen hvor selskapets hovedkontor lig-
ger. Har selskapet ikke hovedkontor, skal oppgave-
ne leveres til ligningskontoret for den kommunen
hvor flertallet av deltakerne bor eller hører hjem-
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me. Selskapsoppgave som skal behandles av et sen-
tralskattekontor, leveres dit. I likhet med selvangi-
velser, kan slike oppgaver etter forslaget leveres til
hvilket som helst av skatteetatens kontorsteder.
Det foreslås at bestemmelsen endres slik at sel-
skapsoppgave og andre pliktige oppgaver skal leve-
res til skattekontoret. Selskapsoppgave som skal
behandles av Oljeskattekontoret skal leveres dit.
Det vises til forslag til endringer i ligningsloven
§ 4–9 nr. 5.

3.2.2.6 Endringer i ligningsloven kapittel 6 om
kontrollopplysninger og ligningsoppgaver
fra tredjemenn

I ligningsloven kapittel 6 om kontrollopplysninger
og ligningsoppgaver fra tredjemenn, er det flere
steder bestemt at oppgaver skal leveres til lignings-
kontoret for vedkommende kommune. Dette gjel-
der i § 6–3 nr. 4, § 6–8 nr. 1 annet punktum, § 6–9
annet punktum og § 6–11 nr. 2 og 3. Bestemmelse-
ne foreslås endret slik at det er skattekontoret – et
hvilket som helst kontorsted – som er mottaker av
slike opplysninger og oppgaver. Det vises til forslag
til endringer i ligningsloven § 6–3 nr. 4, § 6–8 nr. 1
annet punktum, § 6–9 annet punktum og § 6–11 nr.
2 og 3.

Etter § 6–2 nr. 5 annet punktum kan lignings-
kontoret for vedkommende kommune gi tillatelse
til at lønnsoppgaver fra personer bosatt i utlandet
og der hjemmehørende selskaper mv., kan leveres
på et senere tidspunkt enn det som følger av nr. 5
første punktum. Departementet foreslår at bestem-
melsen endres slik at myndigheten tilligger skatte-
kontoret. Det vises til forslag til endring i lignings-
loven § 6–2 nr. 5 annet punktum.

Etter § 6–10 nr. 5 skal rederi eller arbeidsgiver
som driver næringsvirksomhet om bord på fartøy,
ukrevet gi opplysninger om arbeidstaker bosatt i
utlandet i tjeneste på norsk registrert fartøy, herun-
der fartøy registrert i Norsk Internasjonalt Skipsre-
gister (NIS). Opplysningene skal gis på skjema
fastsatt av Sentralskattekontoret for utenlandssaker
og leveres dit. På samme måte som ved annen opp-
gavelevering, foreslås det at oppgavene kan leveres
til ethvert skattekontor. Det foreslås videre at Sen-
tralskattekontoret for utenlandssaker endres til
skattekontoret. Det foreslås ingen endring i hjem-
melen for oppgaveplikt. Det vises til forslag til en-
dring i ligningsloven § 6–10 nr. 5 første punktum.

3.2.2.7 Endringer i ligningsloven kapittel 7 om
verdsetting og registrering

Det følger av § 7–1 nr. 2 at fylkesskattekontoret –
for Oslo Skattedirektoratet – kan fastsette en lokal
takseringsregel når lokale forhold tilsier at en tak-
seringsregel fravikes for en gruppe skattytere eller
når takseringsregel for hele landet ikke er fastsatt.
Når fylkesskattekontorene blir en del av skattekon-
torene foreslås det at skattekontorene gis myndig-
het til å fastsette slik lokal takseringsregel. Det vi-
ses til forslag til endring i ligningsloven § 7–1 nr. 2.

3.2.2.8 Endringer i ligningsloven kapittel 8 om
ligning

Etter § 8–1 nr. 2 skal ligning av sjømenn bosatt i ut-
landet, jf. § 2–4, som ikke har sendt selvangivelse, i
alminnelighet baseres på de samme forhold som
ble lagt til grunn ved forskuddsutskrivningen. Som
det fremkommer ovenfor, foreslås gjeldende § 2–4
om sentralskattekontorene endret, og henvisnin-
gen til denne bestemmelsen i § 8–1 nr. 2 blir derfor
overflødig. Det vises til forslag til endring i lignings-
loven § 8–1 nr. 2. 

Etter § 8–4 nr. 1 treffer ligningskontoret alle av-
gjørelser vedrørende ligningen etter ligningsloven
kapittel 8 som ikke i lov eller forskrift er lagt til an-
nen ligningsmyndighet. Som følge av forslaget til
omorganisering foreslås det at denne myndigheten
legges til skattekontoret.

I § 8–4 nr. 2 er avgjørelsesmyndighet under lig-
ningen lagt til ligningsnemndene ved sentralskatte-
kontoret for utenlandssaker og sentralskattekonto-
ret for storbedrifter. Forslaget til omorganisering
innebærer at alle nemndene blir rene klagenemn-
der. Det foreslås derfor at bestemmelsen oppheves
idet betegnelsen skattekontoret i nr. 1 også vil om-
fatte de kontorenheter som skal behandle de skatt-
ytergrupper som i dag behandles ved henholdsvis
Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Sen-
tralskattekontoret for storbedrifter. Ligningsloven
§ 8–4 nr. 3 blir ny nr. 2. Henvisningen til § 2–4 førs-
te ledd bokstav c foreslås endret til § 2–4 slik at det
fremgår at avgjørelsesmyndigheten under lignin-
gen følger petroleumsskatteloven for oljeskatte-
myndigheten. Det vises til forslag til endringer i lig-
ningsloven § 8–4 nr. 1 og til ny nr. 2.

Riksskattenemnda har i dag særskilt avgjørel-
sesmyndighet for fastsetting av verdier etter skatte-
loven § 18–7 første ledd bokstav b og c og fordelin-
gen av dem mellom kommunene etter oppgave fra
Norges vassdrags- og energiverk, jf. ligningsloven
§ 8–5. Det er Sentralskattekontoret for storbedrif-
ter som foretar sentral ligning av kraftforetakene.
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Etter omorganiseringen skal det fortsatt være en
særskilt skatteklagenemnd knyttet til den konto-
renheten som skal behandle de skattytergrupper
som i dag behandles ved Sentralskattekontoret for
storbedrifter. Denne nemnda skal oppnevnes av de-
partementet, jf. forslag til ny § 2–2 nr. 2. Departe-
mentet foreslår at myndigheten som i dag er lagt til
Riksskattenemnda i ligningsloven § 8–5, legges til
den særskilte skatteklagenemnda oppnevnt etter
§ 2–2 nr. 2. Fordi denne nemnden ikke er nærmere
definert i ligningsloven, foreslås det rent lovteknisk
at myndigheten tilligger den skatteklagenemnd de-
partementet bestemmer. For øvrig foreslås det at
foreleggelsesplikten overfor ligningsnemnda etter
ligningsloven § 8–5 annet punktum, legges til den
regionale skatteklagenemnda. Det vises til forslag
til endringer i ligningsloven § 8–5.

Ligningsloven § 8–6 angir hvor avgjørelsene
ved ligningen skal treffes. I dag er ligningskontoret
ligningsmyndighet for en eller flere kommuner, og
deres stedlige myndighet er begrenset til disse
kommunene. Etter forslaget til omorganisering
skal skattekontorene primært behandle saker fra
egen region, men Skattedirektoratet skal ha myn-
dighet til å organisere oppgaver på tvers av regio-
nene. Skattedirektoratet kan for eksempel bestem-
me at visse typer saker eller skattytergrupper skal
behandles samlet for hele landet, eller at konkrete
saker legges til en annen region enn der skattyter-
ne er hjemmehørende. Myndighet til å bestemme
hvor ligningen skal foretas foreslås lagt til departe-
mentet, med sikte på delegasjon av myndigheten til
Skattedirektoratet.

Skattekontorene vil etter omorganiseringsfor-
slaget ha myndighet til å behandle de sakene regio-
nen får tildelt. Den interne organiseringen og for-
delingen av oppgaver innad i regionen skal bestem-
mes av regionlederen. Det vises til forslag til end-
ringer i ligningsloven § 8–6.

Etter § 8–8 nr. 1 skal det legges ut en skatteliste
for hver kommune over alle som det er foretatt lig-
ningsfastsettelser for. Etter § 8–8 nr. 2 siste ledd
skal det legges ut egne skattelister for de som lig-
nes ved sentralskattekontorene og Oljeskattekonto-
ret. Som følge av forslaget om at Sentralskattekon-
toret for storbedrifter og Sentralskattekontoret for
utenlandssaker blir en del av skattekontoret, fore-
slås det at bestemmelsen i ligningsloven § 8–8 nr. 2
siste ledd oppheves. Departementet ser imidlertid
at det fortsatt kan være behov for egne skattelister
for de skattytergrupper som i dag lignes ved sen-
tralskattekontorene. Det samme gjelder for de som
lignes ved Oljeskattekontoret. Det foreslås derfor
at departementet gis hjemmel til å bestemme at det

skal legges ut egne skattelister for bestemte skatt-
ytergrupper, og hvor slike lister skal legges ut.

Etter § 8–8 nr. 3 første ledd første og annet
punktum skal skattelistene legges ut på lignings-
kontoret til alminnelig ettersyn i tre uker. Lignings-
sjefen kan bestemme at skattelisten også skal leg-
ges ut på annet kontor hvor ligningskontoret er re-
presentert. Dette foreslås endret, slik at skatteliste-
ne legges ut på skattekontorene, det vil si kontor-
stedene, til alminnelig ettersyn, og slik at skatte-
kontoret kan bestemme at skattelisten også skal
legges ut på annet kontor hvor skattekontoret er re-
presentert. I § 8–8 nr. 3 annet ledd første punktum
foreslås betegnelsen ligningskontor endret til skat-
tekontor.

Det vises til forslag til endringer i ligningsloven
§ 8–8 nr. 2 siste ledd, nr. 3 første ledd første og an-
net punktum og nr. 3 annet ledd første punktum.

Paragraf 8–9 har bestemmelser om melding om
skatteoppgjøret mv. Etter nr. 1 annet punktum skal
melding om fastsetting etter ligningsloven § 8–6 nr.
5 sendes selskapets styre eller daglig leder. Som
følge av forslaget til endringer i § 8–6 foreslås dette
endret slik at det i stedet henvises til skattelovens
bestemmelser om skattlegging av deltakere i an-
svarlig selskap, kommandittselskap mv.

Etter § 8–9 nr. 2 kan skattyter kreve opplyst av
ligningskontoret der fastsettingen er foretatt, hvor-
dan ligningsmyndighetene har kommet fram til
fastsettingene. I tråd med forslaget til omorganise-
ring foreslås dette endret, slik at det er skattekon-
toret som skal gi slike opplysninger. Det vises til
forslag til endringer i ligningsloven § 8–9 nr. 1 an-
net punktum og nr. 2.

Etter § 8–10 nr. 2 kan sentralskattekontorene
gjennomføre forhåndsligning når denne ikke kan
legges fram for nemnda. Bestemmelsen foreslås
opphevet idet det legges opp til at alle skatteklage-
nemndene blir rene klageinstanser. Nåværende nr.
3 blir nr. 2, og henvisningen til ligningskontoret i
første punktum foreslås endret til skattekontoret.
Det vises til forslag til endringer i ligningsloven
§ 8–10 ny nr. 2 første punktum.

3.2.2.9 Endringer i ligningsloven kapittel 9 om
endring av ligning

Klagerett og omgjøringsmyndighet

Etter dagens regler er det nemndene som i ut-
gangspunktet har myndighet til å fatte vedtak i en-
dringssaker, jf. § 9–8. Ligningskontorets endrings-
adgang følger i stor grad av delegasjon fra nemnde-
ne. Ved ligning av næringsdrivende skattytere har
ligningskontoret adgang til å omgjøre egne avgjø-
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relser i inntil ett år etter selvangivelsesfristens ut-
løp, jf § 9–8 nr. 4.

Ved omorganiseringen legges det opp til at
skattekontorene skal ha generell adgang til å om-
gjøre egne avgjørelser som er truffet under ordinær
ligning eller forhåndsligning. Omgjøring skal kun-
ne skje både på kontorets eget initiativ og etter kla-
ge fra skattyter, og både til skattyters gunst og
ugunst. Endringsadgangen vil følge de ordinære
frister for endring av ligning.

Ingen høringsinstanser har i utgangspunkt hatt
innvendinger til forslaget om at skattekontorene
skal ha en generell omgjøringsadgang for alle skatt-
ytergrupper.

Når skattekontoret tar en sak opp til omgjøring
på eget initiativ, følges reglene i ligningsloven § 9–5
om endring uten klage. Dette innebærer blant an-
net at skattyter skal varsles med en passende frist
for å uttale seg før saken avgjøres, jf. § 9–7. Når
skattyter påklager ligningen etter § 9–2, skal skatte-
kontoret vurdere om klagen gir grunn til å omgjøre
den foretatte ligningen. Hvis skattyters klage fullt
ut tas til følge, foreslås det at skattkontoret kan be-
nytte en forenklet vedtaksform, jf. forslag til endrin-
ger i § 3–11 nr. 4. Hvis klagen ikke fullt ut tas til føl-
ge, skal skattekontoret fatte et begrunnet vedtak et-
ter bestemmelsene i § 3–11 nr. 1 til 3. Skattyter kan
påklage endringsvedtak fattet av skattekontoret til
skatteklagenemnda. Skatteklagenemnda vil være
siste ordinære klageinstans.

Skattebetalerforeningen foreslår at når skatte-
kontoret ikke tar skattyters begjæring om omgjø-
ring til følge, bør begjæringen anses som en klage
til skatteklagenemnda. Departementet viser til at
dersom skattyters klage ikke fullt ut tas til følge,
skal skattekontoret etter forslaget fatte et begrun-
net vedtak. Skattyter har da en frist på tre uker til å
bringe vedtaket inn for skatteklagenemnda. En slik
ordning vil gi skattyter mulighet til å vurdere ved-
takets begrunnelse, og om vedtaket skal påklages
til skatteklagenemnda. I en eventuell klage vil
skattyter kunne kommentere skattekontorets be-
grunnelse. Departementet kan derfor ikke se at en
automatisk oversendelse av klagen til skatteklage-
nemnda er hensiktsmessig.

Advokatforeningen mener at det bør lovfestes en
adgang til å bringe klage over ligningen rett til skat-
teklagenemnda, uten først å påklage ligningen til
skattekontoret for eventuell omgjøring. Foreningen
anfører at dette vil være tidsbesparende for skatt-
yterne og arbeidsbesparende for ligningsmyndig-
hetene. Departementet viser til at en slik adgang vil-
le medføre at saken bare blir klagebehandlet én
gang. I tillegg kommer at en ligning normalt ikke
er begrunnet. Det vil først være ved skattekonto-

rets klagebehandling at det fattes et begrunnet ved-
tak, forutsatt at klagen ikke fullt ut tas til følge. Det
er derfor lite hensiktsmessig at en ligning påklages
direkte til skatteklagenemnda. En slik løsning ville
dessuten medføre at muligheten til å få rettet lignin-
gen i en instans hvor endringen er mindre res-
surskrevende enn ved nemndsbehandling, bortfal-
ler. Det må også ses hen til at avgjørelser under or-
dinær ligning treffes under tidspress. Det ville der-
for være uheldig om skattekontoret ikke gis anled-
ning til å omgjøre sitt vedtak når det påklages.

Departementet foreslår at ligningsnemnda en-
dres til skattekontoret i § 9–2 nr. 1 bokstav a. Vide-
re foreslås det at § 9–2 nr. 1 bokstav b endres slik at
skattyter kan klage til skatteklagenemnda over
skattekontorets vedtak i endringssak etter kapittel
9. Det vises til forslag til § 9–2 nr. 1 bokstav a og b.

Forslaget til omorganisering av skatteetaten in-
nebærer at fylkesskattenemnda og dagens Riks-
skattenemnd bortfaller. Det foreslås derfor at nåvæ-
rende § 9–2 nr. 1 bokstav c og d oppheves.

Etter gjeldende rett har skattyter rett til å klage
til fylkesskattenemnda over avgjørelser som medfø-
rer at samme inntekt eller formue blir skattlagt til
flere kommuner, og til Riksskattenemnda dersom
de berørte kommunene ligger i forskjellige fylker.
Etter omorganiseringen vil et skattekontor dekke
flere fylker, og departementet forutsetter at dob-
beltbeskatning innen samme region ordinært for-
hindres gjennom skattekontorets samordning. For
øvrige tilfeller foreslår departementet at Skattedi-
rektoratet skal være klageinstans dersom samme
inntekt eller formue blir skattlagt til flere kommu-
ner. Nåværende § 9–2 nr. 1 bokstav e og f foreslås
opphevet. Det vises til forslag til ny § 9–2 nr. 1 bok-
stav c.

Etter gjeldende rett skal klage over ligningen le-
veres til ligningskontoret for den kommunen hvor
skatten er skrevet ut. Når vedtak er fattet av de sær-
skilte ligningsmyndigheter etter gjeldende § 2–4,
skal klagen leveres til vedkommende sentralskatte-
kontor. I tråd med forslaget til omorganisering fore-
slår departementet at loven endres slik at klage
skal leveres til et skattekontor. Dette innebærer at
skattyter med fristavbrytende virkning kan levere
klagen til hvilket som helst av skatteetatens kontor-
steder. For klager over vedtak truffet av de særskil-
te ligningsmyndigheter etter forslaget til ny § 2–4,
videreføres dagens regler om at klagen skal leveres
til Oljeskattekontoret. Det vises til forslag til end-
ringer i ligningsloven § 9–2 nr. 3.
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Ettårsfrist

Etter forvaltningsloven § 31 siste ledd kan en klage
ikke tas under behandling som klagesak dersom
det har gått mer enn ett år siden vedtaket ble truf-
fet. I høringsnotatet foreslås det å innføre en tilsva-
rende tidsbegrensning i ligningsloven. Forslaget in-
nebærer at en klage ikke kan behandles som klage-
sak dersom det er gått mer enn ett år siden lignin-
gen ble lagt ut eller vedtak ble truffet. Etter utløpet
av ettårsfristen må skattekontoret vurdere om sa-
ken skal bringes inn for skatteklagenemnda av eget
tiltak i medhold av § 9–5.

Skattebetalerforeningen og NHO går imot forsla-
get om at skattyter skal miste sin klagerett ett år et-
ter at vedtak er truffet. NHO peker på at skattekon-
toret også etter den tid skal kunne bringe saken inn
for skatteklagenemnda, eventuelt akseptere at kla-
gen bringes inn, men da som sak tatt opp av skatte-
kontoret. Etter organisasjonens syn forsterker det-
te den ubalansen som allerede er i dag mellom lig-
ningsmyndighetene og skattyter.

Departementet mener at det ikke er urimelig at
det settes en grense for hvor lenge en skattyter kan
oversitte en klagefrist og likevel ha krav på at saken
behandles som en klage. Etter gjeldende rett skal
en klage behandles som klagesak etter ligningslo-
ven § 9–2, selv om for eksempel klagefristen er
oversittet. Det er den som skal treffe vedtak i sa-
ken, som avgjør hvilken betydning det skal ha for
klageretten at vilkårene i § 9–2 nr. 2–7 (formkrav,
klagefrist med mer) ikke er oppfylt. Ved avgjørel-
sen skal det legges vekt på de hensyn som er nevnt
i § 9–5 nr. 7, det vil si spørsmålets betydning, skatt-
yters forhold, sakens opplysning og den tid som er
gått.

Forvaltningens arbeidsbelastning ved å vurdere
om eldre saker skal tas opp til endring, kan ofte stå
i urimelig forhold til sakens betydning. Den fore-
slåtte begrensningen i skattyters klagerett innebæ-
rer at dersom skattyter klager etter utløpet av tre-
ukersfristen, men før utløpet av ettårsfristen, skal
skattekontoret vurdere om saken skal realitetsbe-
handles eller ikke. Skattekontorets vedtak, herun-
der et eventuelt avvisningsvedtak, kan da påklages
til skatteklagenemnda. Kommer klagen derimot
inn etter utløpet av ettårsfristen, kan skattekontoret
vurdere om det på eget tiltak skal ta saken opp til
endring etter reglene i ligningsloven § 9–5 nr. 1, jf.
nr. 7. Dersom skattekontoret avviser klagen på det-
te stadiet, er det ikke klagerett på avvisningsvedta-
ket. Det vises til forslag til ny § 9–2 nr. 9.

Endring uten klage

Etter gjeldende rett kan ligningskontoret ta opp en-
dringsspørsmål som gjelder ordinær ligning, for-
håndsligning eller vedtak i endringssak, jf. § 9–5 nr.
1. Som følge av omorganiseringsforslaget foreslås
det at ligningskontoret endres til skattekontoret i
disse bestemmelsene. Videre kan ligningskontoret
i dag kreve at overligningsnemnda overprøver ved-
tak truffet av ligningskontoret eller ligningsnemnda
i endringssak, jf. § 9–5 nr. 3. Som følge av omorga-
niseringsforslaget foreslår departementet at dette
endres til at skattekontoret skal kunne kreve at
skatteklagenemnda overprøver endringsvedtak
truffet av skattekontoret. Det vises til forslag til
endringer i ligningsloven § 9–5 nr. 1 til 3.

Nåværende § 9–5 nr. 4 foreslås opphevet som
følge av at fylkesskattekontor og fylkesskatte-
nemnd bortfaller.

Departementet foreslår at skatteklagenemndas
vedtak skal kunne overprøves i en landsdekkende
nemnd: Riksskattenemnda. Etter forslaget er det
Skattedirektoratet som skal kunne bringe et vedtak
inn for slik overprøving. Overprøving skal kunne
skje både til skattyters gunst og ugunst, men ad-
gangen til å overprøve til skattyters ugunst skal væ-
re snevrere enn adgangen til å overprøve til gunst.

Etter forslaget skal adgangen til å bringe skatte-
klagenemndas vedtak inn for Riksskattenemnda
være svært begrenset. Det er lagt til grunn at over-
prøvingsbehovet særlig vil oppstå ved forskjellsbe-
handling av skattytere, i saker av stor prinsipiell be-
tydning eller når det er av allmenn interesse å få av-
klart en spesiell problemstilling. Nærmere avgrens-
ning av hvilken type saker som kan bringes inn for
Riksskattenemnda, foreslås regulert av departe-
mentet i forskrift.

Skattyter vil kunne anmode om at et vedtak truf-
fet av skatteklagenemnda bringes inn for Riksskat-
tenemnda. En slik anmodning rettes til skattekon-
toret, som forbereder saken. Før en sak tas opp til
endring skal det vurderes om det er grunn til det
under hensyn til blant annet spørsmålets betyd-
ning, sakens opplysning, skattyters forhold og den
tid som er gått, jf. § 9–5 nr. 7. Vurderingen kan re-
sultere i at saken avvises, og etter forslaget skal
dette kunne gjøres administrativt av skattekonto-
ret/Skattedirektoratet. Skattyter kan ikke påklage
et slikt avvisningsvedtak. Det foreslås at Skattedi-
rektoratet skal gi retningslinjer for saksbehandlin-
gen som sikrer at saken blir vurdert «med nye øy-
ne» ved vurderingen av anmodningen. Når skatte-
klagenemndas vedtak er brakt inn for nemndsbe-
handling, kan Riksskattenemnda på selvstendig
grunnlag henlegge saken. Det kan skje både etter
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kriteriene i § 9–5 nr. 7 og fordi nemnda finner at vil-
kårene for å bringe saken inn for nemnda etter for-
skrift gitt i medhold av § 9–5 nr. 5 ikke er tilstede.

NHO og Advokatforeningen mener at skattyter
bør ha adgang til å klage skatteklagenemndas ved-
tak inn for Riksskattenemnda. Advokatforeningen
mener at skattyter bør ha ubegrenset klageadgang,
mens NHO mener at skattyter bør ha klageadgang
i samme grad som skatteetaten har adgang til å
bringe saker inn til overprøving. Departementet vi-
ser til at skattyters klage vil bli behandlet to ganger,
først ved skattekontorets behandling av klagen og
deretter ved skatteklagenemndas behandling. Der-
som skattekontoret ikke fullt ut gir klager medhold
skal det fatte et begrunnet vedtak. På hvert trinn av
behandlingen skal saken behandles av nye saksbe-
handlere ved skattekontorene. I tillegg vil fagkom-
petansen i nemndene bli styrket ved at minst to
tredjedeler av nemndsmedlemmene skal ha formell
utdanning innen regnskap, økonomi eller jus samt
praktisk yrkeserfaring på områdene. Nemndas le-
der skal dessuten oppfylle kravene til å være tin-
grettsdommer. Etaten gis videre en begrenset ad-
gang til å bringe en sak inn for Riksskattenemnda.
Overprøving skal kunne skje både til skattyters
gunst og ugunst. Dersom skattyter skulle ha en til-
svarende adgang til å bringe saker innfor nemnda
ved klage over skatteklagenemndas vedtak, må det
erfaringsmessig kunne påregnes en rekke klager
hvorav kun et fåtall ville tilfredsstille vilkårene for
overprøving. Det ville bli en betydelig arbeidsbe-
lastning for nemnda bare å avvise slike klager. En
ubegrenset adgang for skattyter til å bringe skatte-
klagenemndas vedtak inn for Riksskattenemnda vil-
le innebære at det i realiteten ble to ordinære
nemndsnivåer. Departementet fastholder derfor
forslaget om at kun skatteetaten skal ha en begren-
set adgang til å bringe skatteklagenemndas avgjø-
relse inn for Riksskattenemnda. Det vises til forslag
til ny § 9–5 nr. 5.

Etter gjeldende rett kan ligningsmyndighetene
på ethvert trinn i saksbehandlingen utvide saken til
å omfatte andre spørsmål i skattyters ligning. De-
partementet foreslår at skattyter skal kunne kreve
at skattekontoret behandler disse endringsspørs-
målene i første instans. På denne måten får skatt-
yter adgang til en reell og fullstendig behandling av
saken i to instanser. Også i slike tilfeller skal skatt-
yter varsles og gis en rimelig frist til å kommentere
saken. Det vises til forslag til nytt annet punktum i
ligningsloven § 9–5 nr. 6.

Etter § 9–5 nr. 7 skal det vurderes nærmere an-
gitte forhold før det eventuelt tas initiativ til en-
dringssak etter § 9–5 nr. 1 eller nr. 3 til 6. Etter en
tilsvarende vurdering kan det organet som skal fat-

te vedtak i saken, beslutte å henlegge den, jf. nr. 7
annet punktum. Det følger av § 9–5- nr. 7 tredje
punktum at bestemmelsene i første og annet punk-
tum ikke gjelder når ligningskontoret tar opp en-
dringsspørsmål etter særregelen for næringsdri-
vende skattytere i § 9–8 nr. 4. Denne særregelen
bortfaller som følge av forslaget om en generell ad-
gang for skattekontorene til å omgjøre egne avgjø-
relser truffet under ordinær ligning og forhåndslig-
ning.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) reiser
spørsmål om det er ment at skattekontoret skal
kunne omgjøre ligningen for alle skattytere innen
ett år etter selvangivelsesfristens utløp uten å foreta
vurderinger etter § 9–5 nr. 7. Organisasjonen utta-
ler i denne sammenheng:

«Vi vil fraråde en utvidelse av omgjøringsadgan-
gen som innebærer at skattekontorene ikke be-
høver å gjøre vurderinger iht. § 9–5 nr. 7 av om
endring bør foretas. Vurderingene hindrer på
den ene siden at det brukes tid på ressurskre-
vende småsaker, og på den annen side at skatte-
kontorene avviser saker av stor betydning for
skattyter men hvor klageretten ikke består f eks
fordi klagefristen er oversittet.»

Etter departementets oppfatning bør skattekon-
toret ha adgang til å foreta endring på eget initiativ
uten en vurdering av kriteriene i § 9–5 nr. 7 når
skattyter ikke har hatt innsigelser til varselet om
endring. I slike tilfeller kan det også benyttes for-
enklet vedtaksform, jf. reglene i § 3–11 nr. 4, og en
slik fremgangsmåte gir en effektiv utnyttelse av
ressursene ved behandling av denne type saker.
Dersom skattyter har innsigelser til varselet om en-
dring skal det fattes et begrunnet vedtak, jf. § 3–11
nr. 1, og det er da naturlig at skattekontoret også
vurderer om det er grunn til å ta saken opp til en-
dring. For øvrig nevnes at forslaget om en generell
omgjøringsadgang for skattekontoret ikke berører
skattyters klagerett og skattekontorenes plikt til å
behandle klagen. Det vises til forslag til endringer i
§ 9–5 nr. 7 tredje punktum.

Vedtaksmyndighet i endringssaker

Gjeldende § 9–8 nr. 1 legger vedtaksmyndigheten i
endringssaker til de organer som er nevnt i § 9–2
og § 9–5 nr. 3–5. I samsvar med forslaget om at
skattekontorene skal ha generell adgang til å om-
gjøre egne avgjørelser som er truffet under ordinær
ligning eller forhåndsligning, foreslås endringer i
henvisningene i nr. 1, og at deler av nr. 2 tas inn i
nr. 1. Resterende nr. 2 gjelder saker som etter for-
slaget vil omfattes av skattekontorets vedtaksmyn-
dighet i nr. 1, og foreslås derfor opphevet. Nr. 3 om
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ligningsnemndenes delegasjonsadgang blir med
forslaget overflødig, og foreslås opphevet.

Etter § 9–8 nr. 4 kan ligningskontoret avgjøre
endringsspørsmål i saker som tas opp etter § 9–5
nr. 1a, dersom saken gjelder næringsdrivende
skattytere, og ny ligningsavgjørelse foreligger in-
nen ett år etter utløpet av selvangivelsesfristen. Et-
ter forslaget skal skattekontoret ha en generell en-
dringsadgang, og denne bestemmelsen blir derfor
overflødig. De alminnelige fristene for endring vil
da komme til anvendelse. Det vises til forslag til ny
§ 9–8 nr. 1.

Etter § 9–8 nr. 5 er spørsmålet om hvilken lig-
nings-, overlignings- eller fylkesskattenemnd som
skal treffe avgjørelse i en sak, knyttet til bestem-
melsene om stedet for ligning i § 8–6. Omorganise-
ringen av skatteetaten innebærer at Skattedirekto-
ratet fastsetter stedet for ligning. I utgangspunktet
vil det meste av saksmengden for et skattekontor
og en skatteklagenemnd komme fra regionens eg-
ne skattepliktige, men Skattedirektoratet skal ha
myndighet til å organisere oppgaver på tvers av re-
gionene. I tilfeller hvor et skattekontor er tillagt lig-
ning av skattytere som ikke er hjemmehørende i
skattekontorets region, vil nemndsbehandling nor-
malt skje ved skatteklagenemnda for det skattekon-
toret som foretok den ordinære ligningen. Skattedi-
rektoratet står likevel fritt til å bestemme at en-
drings- og klagesaker skal legges til skattekontoret
og skatteklagenemnda for skattyters bosted, even-
tuelt et annet sted. Behovet for spesialisering på en-
kelte områder eller samlet behandling av større
sakskompleks som involverer flere skattytere, kan
innebære at både ligning og klage-/endringssaker
overføres til ett bestemt skattekontor med tilhøren-
de skatteklagenemnd. For skattytere som lignes
ved de to kontorenhetene som skal behandle de
skattytergrupper som i dag lignes ved henholdsvis
Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Sen-
tralskattekontoret for storbedrifter, skal endrings-
og klagesaker behandles av de særskilte nemnde-
ne oppnevnt etter § 2–2 nr. 2. Myndighet til å be-
stemme hvor behandlingen skal foregå foreslås
lagt til departementet, med sikte på delegasjon av
myndigheten til Skattedirektoratet. Det vises til for-
slag til ny § 9–8 nr. 2.

Summarisk endring

Når ligningskontoret tar opp endringsspørsmål et-
ter § 9–5 nr. 1, kan tillegg eller fradrag i inntekt el-
ler formue tas i betraktning ved ligningen for et se-
nere inntektsår, i stedet for at ligningen for ved-
kommende inntektsår blir endret, jf. § 9–9 nr. 1. Be-

stemmelsen videreføres men slik at ligningskontor
endres til skattekontor. Det vises til forslag til en-
dring i ligningsloven § 9–9 nr. 1.

Sakskostnader

Etter gjeldende regler kan skattyter på nærmere
vilkår kreve hel eller delvis dekning av sakskostna-
der når overligningsnemnda, fylkesskattenemnda
eller Riksskattenemnda har endret en ligningsav-
gjørelse til gunst for skattyter. I høringsnotatet fo-
reslås det at reglene om dekning av sakskostnader
videreføres for tilfeller der skatteklagenemnda og
overprøvingsnemnda endrer en ligningsavgjørelse
til gunst for skattyter. Det foreslås ingen endringer
i vilkårene for å tilkjennes dekning av sakskostna-
der. Det vil si at skattyter skal tilkjennes hel eller
delvis dekning av statskassen for vesentlige saks-
kostnader når kostnaden var pådratt med god
grunn og det ville være urimelig om skattyteren
måtte dekke dem selv.

Skattebetalerforeningen er kritisk til at dagens
regler for dekning av sakskostnader videreføres.
Foreningen uttaler blant annet at klager må være
sikret full dekning av sakskostnader hvis hun eller
han får medhold i en av de aktuelle nemndene. Vi-
dere uttaler foreningen at sakskostnader i normal-
tilfeller må dekkes når saken har kommet til skatte-
klagenemnda eller overprøvingsnemnda, slik at
skatteetaten slipper å bruke mye ressurser på å vur-
dere om sakskostnader skal dekkes eller ei. Skatte-
betalerforeningen mener også at det vil være for-
delaktig å endre lovverket slik at kostnader pådratt
mellom varsel og vedtak dekkes. Advokatforenin-
gen mener at det bør innføres en lovfestet rett til
sakskostnader når skattyter får medhold i skatte-
klagenemnda eller Riksskattenemnda (overprø-
vingsnemnda).

Departementet kan ikke se at de foreslåtte en-
dringene i klage- og nemndsstrukturen i seg selv
tilsier endringer i vilkårene for dekning av saks-
kostnader. Etter departementets vurdering vil for-
slaget på en tilfredsstillende måte videreføre da-
gens regler om rett til dekning av sakskostnader.

Etter gjeldende regler er det den nemnda som
fatter ligningsavgjørelsen, som også tar stilling til
krav om sakskostnader. For at skattyter skal kunne
påklage en avgjørelse om sakskostnader der lig-
ningsavgjørelsen fattes av skatteklagenemnda, ble
det i høringen foreslått at skattyters krav om dek-
ning av sakskostnader alltid skal avgjøres av skatte-
kontoret i første instans. Skattyter vil da kunne på-
klage et avslag om dekning av sakskostnader til
skatteklagenemnda.



30 2006–2007Ot.prp. nr. 1
Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

I høringsnotatet foreslås det at når overprø-
vingsnemnda (Riksskattenemnda) endrer en lig-
ningsavgjørelse til gunst for skattyter, skal saks-
kostnadskravet behandles samtidig med lignings-
avgjørelsen. Da det er skatteetaten som bringer sa-
ker inn for Riksskattenemnda, må ligningsmyndig-
hetene varsle skattyter og gi han eller henne anled-
ning til å fremme krav om sakskostnader før saken
behandles av nemnda. Departementet foreslår at
skattyter gis en frist på tre uker etter melding er
mottatt til å fremme krav om sakskostnader. Over-
prøvingsnemndas vedtak om sakskostnader skal
etter forslaget ikke kunne påklages.

Departementet foreslår i kapittel 22 å utvide
§ 9–11 til også å gjelde dekning av sakskostnader
når klagebehandlingen ikke har ført fram, men
hvor en etterfølgende domstolsavgjørelse gir skatt-
yteren medhold. Den nærmere begrunnelsen for
forslaget og innholdet i det fremgår av kapittel 22.

Det er nødvendig å tilpasse den foreslåtte utvi-
delsen av § 9–11 til etatsstrukturen etter omorgani-
seringen. Etter omorganiseringen er det skattekon-
toret som skal behandle endring som følger av, el-
ler forutsettes i, en domstolsavgjørelse med mindre
det gjelder en domstolsavgjørelse som forutsetter
en annen behandling etter kapittel 8 eller 9, jf. for-
slag til § 9–5 nr. 2 bokstav a og § 9–8 nr.1. Departe-
mentet foreslår at skattekontoret i slike saker også
skal avgjøre skattyters krav om sakskostnader i
første instans. For å unngå at samme sak må be-
handles i to omganger, foreslås det at skattekonto-
ret skal behandle krav om sakskostnader fra skatt-
yter samtidig med endringssaken. Skattyter må
varsles om at saken vil bli tatt opp til endring, slik at
han eller hun får anledning til å fremme krav om
dekning av sakskostnader før vedtaket fattes. Det
foreslås at skattyter gis en frist på tre uker fra var-
selet er mottatt, til å fremme et eventuelt sakskost-
nadskrav. Det vises til forslag til ny § 9–11.

3.2.2.10 Endringer i ligningsloven kapittel 10 om
tilleggsskatt mv.

Etter ligningsloven § 10–1 nr.1 skal skattyter svare
forsinkelsesavgift dersom selvangivelse leveres et-
ter fristens utløp til ligningskontoret for den kom-
munen hvor vedkommende er skattepliktig etter
§ 3–1 eller § 3–4 i skatteloven, eller til den kommu-
nen hvor skattepliktig inntekt skal fastsettes etter
§ 8–6 nr. 1 i ligningsloven. Tilsvarende gjelder når
selskapsoppgave og andre pliktige oppgaver leve-
res etter fristen til ligningskontoret som nevnt i lig-
ningsloven § 4–9 nr. 5, jf. bestemmelsens annet
punktum. Skattytere som lignes ved de særskilte
sentrale ligningsmyndigheter, skal svare forsinkel-

sesavgift dersom oppgave til vedkommende kontor
leveres etter fristens utløp, jf. tredje punktum.

I tråd med forslaget til endringer i §§ 4–6 og
8–6, foreslås ordlyden i § 10–1 nr. 1 første punktum
endret slik at forsinkelsesavgift skal svares når
selvangivelse er levert til et skattekontor etter fris-
tens utløp. Skattyter vil dermed ha levert rettidig
når selvangivelse og andre pliktige oppgaver er le-
vert til ett av skatteetatens kontorsteder innen fris-
tens utløp. Tilsvarende skal forsinkelsesavgift sva-
res ved levering av selvangivelse mv. til Oljeskatte-
kontoret etter fristens utløp. Ligningsloven § 10–1
nr. 1 annet og tredje punktum foreslås opphevet, og
nåværende fjerde og femte punktum blir nytt annet
og tredje punktum. Det vises til forslag til endrin-
ger i ligningsloven § 10–1 nr. 1.

Etter ligningsloven § 10–2 nr. 2 skal skattyter
som unnlater å levere selvangivelse og næringsopp-
gave ilegges tilleggsskatt. Tilleggsskatten skal be-
regnes av den samlede skatt som fastsettes ved lig-
ningen. For skattytere som leverer forhåndsutfylt
selvangivelse er det i annet og tredje punktum en
særregel for beregning av tilleggsskatt for unnlatel-
se av å levere pliktig skjema til annet ligningskon-
tor enn ligningskontoret for bostedskommunen.
Ligningsloven § 4–6 foreslås endret slik at selvangi-
velse som omfatter skattyterens samlede formue
og inntekt, og alle påbudte vedlegg, skal leveres til
skattekontoret. Skattytere som tidligere har levert
selvangivelse til flere ligningskontorer vil etter for-
slaget kunne levere selvangivelsen ett sted. Som
følge av dette foreslås det at ligningsloven § 10–2
nr. 2 annet og tredje punktum oppheves. For tilfel-
ler der skattyter har levert selvangivelse men ikke
næringsoppgave, og heller ikke har tatt inntekten
fra oppgaven med i selvangivelsen, legger departe-
mentet til grunn at dagens praksis om å ilegge til-
leggsskatt etter ligningsloven § 10–2 nr. 1 viderefø-
res. Forslaget om å fjerne særregelen i § 10–2 nr. 2
for skattytere som leverer forhåndsutfylt selvangi-
velse, er derfor ikke ment å medføre noen skjerpel-
se. Det vises til forslag til endringer i ligningsloven
§ 10–2 nr. 2.

Myndigheten til å ilegge tvangsmulkt etter
§ 10–6 nr. 1 første punktum tilligger i dag Skattedi-
rektoratet, fylkesskattekontorene – for Oslo lig-
ningskontoret – og sentralskattekontorene. Be-
stemmelsen foreslås endret slik at denne myndig-
heten tilligger Skattedirektoratet og skattekontore-
ne. Det vises til forslag til endringer i ligningsloven
§ 10–6 nr. 1 første punktum. Skattedirektoratet blir
som i dag klageinstans i slike saker.

Etter ligningsloven § 10–7 nr. 1 første punktum
kan fylkesskattekontoret – for Oslo ligningskonto-
ret – pålegge oppdragsgiver som ikke har oppfylt
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sin opplysningsplikt etter § 6–10 nr. 1, ansvar for
forfalt men ikke innbetalt skatt, arbeidsgiveravgift
og forskuddstrekk fra en oppdragstaker, når den
manglende betalingen må antas å skyldes at opplys-
ningene ikke ble gitt i rett tid. Bestemmelsen fore-
slås endret slik at denne myndigheten tilligger
skattekontorene. Det vises til forslag til endringer i
ligningsloven § 10–7 nr. 1 første punktum. Skattedi-
rektoratet blir som i dag klageinstans i slike saker.

Etter ligningsloven § 10–8 nr. 3 kan kommune-
kasserer, ligningsmyndighet og annet offentlig or-
gan ilegge den som ikke leverer oppgave etter § 6–
16c og § 6–13 nr. 3 innen 31. januar eller unnlater å
gi opplysninger etter § 6–10 nr. 1 og 2 innen fristen
i samme bestemmelse nr. 3, et gebyr. Vedtak om
gebyr kan påklages til fylkesskattekontoret innen
tre uker, jf. bestemmelsen nr. 5. Er vedtaket truffet
av et sentralskattekontor, er Skattedirektoratet kla-
geinstans. Riksskattenemnda er klageinstans når
Skattedirektoratet har truffet vedtaket.

Som følge av omorganiseringen skal klager
over slike avgjørelser behandles av Skattedirekto-
ratet. Når det er Skattedirektoratet som har truffet
vedtak om ileggelse av gebyr, foreslås det at klagen
forberedes i direktoratet, og at skatteklagenemnde-
ne gis myndighet til å avgjøre klagen. Av hensyn til
likebehandling og effektiv utnyttelse av etatens res-
surser, bør vedtaksmyndigheten legges til en be-
stemt skatteklagenemnd. Det foreslås at departe-
mentet får hjemmel til å bestemme hvor slike kla-
ger skal behandles. Det foreslås at vedtak om ge-
byr truffet av skatteoppkreveren kan påklages til
skattekontoret. Det vises til forslag til endringer i
ligningsloven § 10–8 nr. 5.

3.2.2.11 Endringer i ligningsloven kapittel 11 om
rettergang

Ligningsloven § 11–1 har bestemmelser om rettslig
prøving av ligningsavgjørelse etter krav fra skatt-
yteren. Søksmål rettes mot staten som saksøkt. Et-
ter § 11–1 skjer rettslig prøving av ligningsavgjørel-
ser etter krav fra skattyter etter bestemmelsen i
§ 48 i skattebetalingsloven av 1952. I forbindelse
med vedtakelsen av ny skattebetalingslov, er be-
stemmelsen i skattebetalingsloven § 48 flyttet til lig-
ningsloven § 11–1 nr. 1 og nr. 2. Den nye bestem-
melsen i ligningsloven er forventet å tre i kraft sam-
tidig med ny skattebetalingslov.

Etter ligningsloven § 11–1 nr. 2 skal søksmål fra
skattyter anlegges for retten i det distriktet hvor
det angrepne forvaltningsvedtak er truffet i første
instans etter § 8–6. Som følge av forslaget til omor-
ganisering vil det ikke være praktisk å opprettholde

dagens regler. Ved lov 17. juni 2005 nr. 90 ble ny
tvistelov vedtatt. Den er foreløpig ikke trådt i kraft.
Lovens kapittel 4 har bestemmelser om verneting.
Etter § 4–4 første ledd kan søksmål reises ved saks-
øktes alminnelige verneting. I fjerde ledd fremgår
det at staten har verneting i Oslo. Paragraf 4–5 åt-
tende ledd bestemmer imidlertid at søksmål mot
staten også kan anlegges ved saksøkers alminneli-
ge verneting. Etter § 4–4 annet ledd har fysiske per-
soner alminnelig verneting der de har bopel. Etter
tredje ledd har virksomheter registrert i foretaksre-
gisteret alminnelig verneting på det sted virksom-
hetens hovedkontor ifølge registeret ligger.

Departementet foreslår at søksmål anlegges
ved saksøkers alminnelige verneting, jf. bestem-
melsen i tvisteloven § 4–5 åttende ledd. Dagens be-
stemmelse om at statens partsstilling utøves av
henholdsvis fylkesskattekontor og Oslo lignings-
kontor foreslås endret, slik at partsstillingen legges
til skattekontoret i vedkommende distrikt.

Departementet vil vurdere om det fortsatt er be-
hov for særskilte søksmålsregler for skattytere som
i dag lignes ved sentralskattekontorene, og eventu-
elt fremme forslag til slike regler senere. Det vises
til forslag til endring i ligningsloven § 11–1 nr. 2.

Ligningslovens § 11–2 har bestemmelser om
søksmål fra det offentlige. Det foreslås at bestem-
melsen endres slik at søksmål rettes mot lederen
av det ligningsorganet som har truffet avgjørelsen,
eller mot lederen av skattekontoret dersom konto-
ret har truffet avgjørelsen. Det vises til forslag til
endringer i ligningsloven § 11–2 nr. 3.

3.2.2.12 Ikrafttredelses- og
overgangsbestemmelser

Departementet foreslår at Kongen får fullmakt til å
bestemme når lovendringene skal tre i kraft, og at
endringene kan tre i kraft på ulike tidspunkt.

Ikrafttredelse av endringene i ligningsloven vil
kreve enkelte overgangsbestemmelser. Det må gis
overgangsregler for saker som er i klagesystemet
på det tidspunktet endringene trer i kraft. Blant an-
net må skattytere som på ikrafttredelsestidspunktet
har påklaget vedtak til fylkesskattenemnda og da-
gens Riksskattenemnd, få avgjort disse. Det fore-
slås at departementet får hjemmel til å gi over-
gangsregler.
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3.3 Merverdiavgiftsloven

3.3.1 Gjeldende rett

3.3.1.1 Avgiftsmyndighetene

Lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (merver-
diavgiftsloven) fastsetter i kapittel II enkelte regler
om avgiftsforvaltningen. De viktigste bestemmelse-
ne om avgiftsmyndighetenes organisasjon fremgår
imidlertid av forskrift 19. desember 1969 nr. 15 om
avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om kla-
genemndas organisasjon og saksbehandling (for-
skrift nr. 17). Forskriften er fastsatt ved kongelig
resolusjon.

Merverdiavgiftsloven bruker begrepet «avgifts-
myndighetene» uten å angi nærmere hvilke orga-
ner det siktes til, men det følger av forskrift nr. 17
§ 1 at fylkesskattesjefene, det vil si fylkesskattekon-
torene, er avgiftsmyndighet i fylkene og Skattedi-
rektoratet er overordnet avgiftsmyndighet. Etter
forskrift nr. 17 § 2 er Klagenemnda for merverdiav-
gift avgiftsmyndighet i klager over vedtak etter
merverdiavgiftsloven kapittel XIII og § 73.

Klagenemnda er landsdekkende og består av
en leder og fire andre medlemmer, hver med sitt
varamedlem. Lederen og vedkommendes varamed-
lem skal fylle vilkårene for å være tingrettsdom-
mer. For de øvrige medlemmene er det ingen kvali-
fikasjonskrav i loven. Av forarbeidene fremgår det
at de skal være regnskapskyndige og representere
forskjellige næringsgrupper. I tillegg skal det leg-
ges vekt på at ulike deler av landet er representert.
Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av de-
partementet. Klagenemndas leder avgjør om en sak
skal behandles skriftlig eller i møte.

Foruten de særreglene som følger av merverdi-
avgiftsloven og tilhørende forskrifter, er merverdi-
avgiftsforvaltningen underlagt forvaltningslovens
bestemmelser.

3.3.1.2 Vedtaksmyndighet i første instans

Fylkesskattekontorene treffer vedtak i første in-
stans med mindre dette er lagt til en annen avgifts-
myndighet, jf. forskrift nr. 17 § 6 første ledd annet
punktum. Dette gjelder blant annet vedtak om regi-
strering og sletting i avgiftsmanntallet og vedtak
om ettergivelse av merverdiavgift opp til 200 000
kroner. Fylkesskattekontorene treffer også vedtak
om skjønnsmessig etterberegning av merverdiav-
gift etter merverdiavgiftsloven kapittel XIII, herun-
der ileggelse av tilleggsavgift etter merverdiavgifts-
loven § 73. Skjønnsmessig etterberegning kan
blant annet skje dersom mottatt omsetningsoppga-
ve er uriktig.

Etter forskrift nr. 17 § 6 første ledd første punk-
tum er fylkesskattekontorenes stedlige vedtaks-
myndighet begrenset til å gjelde avgiftspliktige
som har sitt forretningssted, eventuelt hovedkon-
tor, eller hjemsted i angjeldende fylke.

På enkelte områder er vedtaksmyndigheten
lagt til Skattedirektoratet. Dette gjelder blant annet
i saker om fritak for merverdiavgift som ikke er
prinsipielle, jf. merverdiavgiftsloven § 70, og etter-
givelse av merverdiavgift for beløp som overstiger
200 000 kroner, jf. § 69. Skattedirektoratet kan i til-
legg treffe vedtak om skjønnsmessig etterbereg-
ning av merverdiavgift etter kapittel XIII, herunder
ilegge tilleggsavgift etter § 73, jf. forskrift nr. 17 § 6
annet ledd.

Skattedirektoratet kan på anmodning fra en av-
giftspliktig avgi bindende forhåndsuttalelse, jf. mer-
verdiavgiftsloven kapittel XIVa.

Departementets myndighet etter merverdiav-
giftsloven til å treffe vedtak i første instans, er i de
fleste tilfeller delegert til Skattedirektoratet eller
fylkesskattekontorene. Dette gjelder for eksempel i
saker om samtykke til kortere avgiftsterminer,
godtgjørelse av renter og ileggelse av tvangsmulkt.
Departementet treffer imidlertid vedtak i første in-
stans om fritak for og ettergivelse av merverdiavgift
i prinsipielle saker, jf. §§ 69 og 70.

3.3.1.3 Klage- og omgjøringsordninger

Etterberegningsvedtak

Fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning
av merverdiavgift, herunder ilagt tilleggsavgift, kan
etter merverdiavgiftsloven § 57 første ledd første
punktum påklages til Klagenemnda for merverdiav-
gift. Er klagegjenstandens verdi under 15 000 kro-
ner og saken ikke er av prinsipiell art, behandles
den av Skattedirektoratet, jf. § 57 første ledd annet
til fjerde punktum.

Fylkesskattekontoret kan, uavhengig av om
vedtaket er påklaget eller ikke, omgjøre eget etter-
beregningsvedtak. Dersom det foreligger nye opp-
lysninger som viser at den tidligere etterberegnin-
gen er uriktig, kan fylkesskattekontoret også endre
til ugunst for den avgiftspliktige. Endring til ugunst
kan foretas inntil ti år etter utløpet av vedkommen-
de termin. Reglene fremgår av merverdiavgiftslo-
ven § 56 første og annet ledd. Før det treffes en-
dringsvedtak må den avgiftspliktige varsles, jf. for-
valtningsloven § 35 annet ledd.

Har Skattedirektoratet truffet et etterbereg-
ningsvedtak i første instans, jf. forskrift nr. 17 § 6
annet ledd, er direktoratets omgjøringsmyndighet
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tilsvarende den som gjelder for fylkesskattekonto-
rene.

Skattedirektoratet kan omgjøre fylkesskatte-
kontorets etterberegningsvedtak. Omgjøring kan
skje til ugunst for den avgiftspliktige selv om det ik-
ke foreligger nye opplysninger, men da må varsel
gis innen to år etter det tidspunktet fylkesskatte-
kontoret traff sitt vedtak. Det vises til merverdiav-
giftsloven § 56 tredje ledd og forskrift nr. 17 § 10
annet ledd.

Skattedirektoratet er sekretariat for Klage-
nemnda for merverdiavgift. Dersom direktoratet ik-
ke endrer fylkesskattekontorets etterberegnings-
vedtak, eller endringen ikke er i samsvar med kla-
gers påstand, sender direktoratet en innstilling
med forslag til vedtak i klagesaken til klagenemn-
da, jf. forskrift nr. 17 § 17. Endrer klagenemnda et
etterberegningsvedtak til gunst for den avgiftsplik-
tige, avgjør nemnda om sakskostnader skal tilkjen-
nes, jf. forvaltningsloven § 36. Nemndas vedtak om
sakskostnader kan ikke påklages.

Får et vedtak truffet av klagenemnda betydning
ut over den enkelte sak, og vedtaket er truffet i strid
med regelverket eller ellers må anses for å være
ugyldig, kan departementet omgjøre nemndas ved-
tak. Det samme gjelder når departementet finner at
nemndas skjønnsutøvelse er åpenbart uriktig, jf.
forskrift nr. 17 § 4.

Andre vedtak

Fylkesskattekontorets saksbehandling når det gjel-
der enkeltvedtak om andre forhold enn etterbereg-
ning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsav-
gift, følger forvaltningslovens alminnelige regler.
Det følger av forvaltningsloven § 28 første ledd at
Skattedirektoratet som nærmeste overordnede or-
gan er klageinstans. Eventuell klage fremsettes for
fylkesskattekontoret som etter forvaltningsloven
§ 33 annet ledd kan omgjøre vedtaket til gunst for
den avgiftspliktige. Fylkesskattekontoret kan også
omgjøre vedtaket uten at det er påklaget, dersom
den avgiftspliktige ikke er underrettet om vedtaket,
endringen er til gunst for den avgiftspliktige eller
vedtaket må anses ugyldig, jf. forvaltningsloven
§ 35 første ledd.

Skattedirektoratet kan som klageinstans endre
fylkesskattekontorets vedtak, og på visse vilkår og-
så endre det til den avgiftspliktiges ugunst. Dette
følger av forvaltningsloven § 34 tredje ledd. Direk-
toratet kan etter forvaltningsloven § 35 annet og
tredje ledd også omgjøre vedtaket uten klage. Har
Skattedirektoratet truffet et vedtak i første instans,
er departementet klageinstans.

3.3.1.4 Søksmål

Merverdiavgiftsloven har ingen bestemmelser som
regulerer prosessordningen ved rettslig prøving av
grunnlaget for merverdiavgiftskrav og andre avgjø-
relser etter loven.

Når det gjelder hvem søksmål skal rettes mot,
følger det av domstolloven § 191 at det er staten
ved departementet som mottar og vedtar forkynnel-
se av stevning. Alminnelig partsstilling for merver-
diavgiftssaker er imidlertid delegert Skattedirekto-
ratet i departementets vedtak av 26. september
2005 der direktoratet er gitt full prosessuell handle-
evne.

Spørsmålet om hvor søksmål skal anlegges re-
guleres av tvistemålsloven. Det følger av § 17 at alle
søksmål kan anlegges ved saksøktes hjemting. Sa-
ker mot staten i tvister om merverdiavgift kan der-
for anlegges i Oslo der departementet har sitt kon-
tor. Søksmål kan imidlertid også anlegges i den
rettskrets fylkesskattekontoret har sin kontorad-
resse, jf. tvistemålsloven § 439 første punktum.

3.3.2 Departementets forslag

3.3.2.1 Innledning

Departementet arbeider med en teknisk revisjon av
merverdiavgiftsloven. En lovteknisk gjennomgang
av organiseringen av avgiftsmyndighetene vil fore-
tas i forbindelse med revisjonen. I denne omgang
videreføres merverdiavgiftsloven § 6 som gir Kon-
gen myndighet til å gi bestemmelser om avgiftsfor-
valtningen og kontrollen med avgiften, men det må
gjøres endringer i bestemmelsene i forskrift nr. 17
om avgiftsforvaltningen.

Merverdiavgiftsforvaltningen er i dag organi-
sert i to forvaltningsnivåer – fylkesskattekontorene
og Skattedirektoratet/Klagenemnda for merverdi-
avgift. Den nye organiseringen av skatteetaten in-
nebærer at den formelle myndigheten som i dag er
lagt til fylkesskattekontorene, må legges til skatte-
kontorene, som blir avgiftsmyndighet på regionalt
nivå.

Forslaget om oppdeling i regioner som hver for
seg skal utgjøre en formell enhet – skattekontoret –
som skal kunne behandle saker fra alle regioner,
medfører at det må foretas endringer i forskrift nr.
17 som begrenser fylkesskattekontorenes stedlige
myndighet til eget fylke.

Etter forslaget fra Skattedirektoratet skal flere
oppgaver overføres fra Skattedirektoratet til skatte-
kontorene. Blant annet foreslås det at skattekonto-
renes endringsmyndighet når det gjelder etterbe-
regningsvedtak utvides, og at kontorene skal over-
ta saksforberedelsen og skrive innstilling i saker
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om etterberegning for Klagenemnda for merverdi-
avgift. Dessuten skal skattekontorene avgjøre saks-
kostnadsspørsmålet i etterberegningssaker i første
instans. Videre foreslås det at Klagenemnda for
merverdiavgift får utvidet myndighet i klagesaker
som gjelder vedtak om registrering eller sletting
hvor det samtidig treffes et etterberegningsvedtak.

Departementet foreslår her de nødvendige end-
ringer i merverdiavgiftsloven, slik at loven tilpasses
den nye organiseringen og myndighetsfordelingen.

3.3.2.2 Endringer i merverdiavgiftsloven

Endret myndighet – fastsettelsesvedtak

Det følger av opplegget i St.prp. nr. 1 (2006–2007)
at ansvaret for å forberede klagesaker til Klage-
nemnda for merverdiavgift og å avgi innstilling om
vedtak overføres fra Skattedirektoratet til skatte-
kontoret. Som en følge av dette foreslås det at skat-
tekontorets myndighet til å endre et fastsettelses-
vedtak utvides til å tilsvare den myndigheten direk-
toratet har i dag. Det vil si at skattekontoret også
skal kunne endre et vedtak til ugunst for den av-
giftspliktige selv om det ikke foreligger nye opplys-
ninger. Varsel må imidlertid gis innen to år etter
det tidspunkt vedtaket ble truffet. Forslaget om at
Klagenemnda for merverdiavgift også skal være
klageinstans over nærmere bestemte vedtak om re-
gistrering og sletting, medfører at skattekontore-
nes endringsmyndighet også må omfatte slike ved-
tak.

Forslaget om å utvide skattekontorenes en-
dringsmyndighet innebærer at Skattedirektoratet
ikke skal ha endringsmyndighet i de saker som
skal behandles av Klagenemnda for merverdiavgift.
Dette må reguleres særskilt i merverdiavgiftsloven
idet slik myndighet ellers følger direkte av forvalt-
ningsloven § 35 tredje ledd.

Skattedirektoratet skal imidlertid fortsatt avgjø-
re klagesaker av mindre økonomisk verdi og direk-
toratets myndighet i merverdiavgiftsloven § 56
tredje ledd til å endre denne type vedtak må derfor
videreføres.

Klagenemnda for merverdiavgift kan som over-
ordnet avgiftsmyndighet endre et etterberegnings-
vedtak, herunder ilagt tilleggsavgift, jf. merverdiav-
giftsloven § 56 tredje ledd. Bestemmelsen viderefø-
res.

Det vises til forslag til ny § 56.

Endret myndighet – Klagenemnda for
merverdiavgift

I høringsnotatet foreslås det at Klagenemnda for
merverdiavgift forblir en sentral nemnd, og at det

ikke, slik som på skattesiden, opprettes egne nemn-
der for hvert skattekontor.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ut-
taler:

«Til tross for at klagenemnda for merverdiavgift
holder et høyt faglig nivå og har tilfredsstillende
saksbehandlingstider, er vi uenige med Skatte-
direktoratet i at denne ordningen bør viderefø-
res. Ett av målene med omorganiseringen er å
samordne arbeidet med skatt og avgift, og det
vil være mer effektiv saksforberedelse for
nemndene om det etableres en felles regional
klagenemnd for skatt og merverdi. Trolig må
dette organiseres slik at mva behandles i én av-
deling i klagenemnda, men ved en felles regio-
nal klagenemnd for skatt og mva, kan saker
som omfatter både skatte- og avgiftspørsmål be-
handles under ett; ved at den først behandles i
avdeling for mva, deretter i skatteavdeling. YS
mener at dette vil virke mer ryddig for skatt-
yter. Skattyter vil da kun måtte forholde seg til
skatteetaten på ett sted og vil få kun ett vedtak
på forhold som har både en skattemessig og en
avgiftsmessig side.»

Departementet legger til grunn at forslaget om å
etablere regionale skattekontorer med ansvar for
blant annet skatt og merverdiavgift, vil gi et godt
grunnlag for å samordne arbeidet med skatt og av-
gift. Skattyter vil kunne forholde seg til skatteeta-
ten på ett sted både når det gjelder de skattemessi-
ge og avgiftsmessige sidene ved sin virksomhet.
Selv om klage over vedtak som gjelder avgiftsmes-
sige forhold skal avgjøres av en sentral nemnd for
merverdiavgift, vil ansvaret for saksforberedelsen
for nemnda, på samme måte som i skattesaker, skje
på skattekontoret. Departementet forutsetter at det
vil skje en koordinering av klagebehandlingen for
skatte- og avgiftsspørsmålene på skattekontoret.
Departementet legger derfor til grunn at det vil ha
liten praktisk betydning for skattyter om en klage
over ulike deler av et vedtak blir avgjort av hen-
holdsvis en sentral og en regional nemnd.

I høringsnotatet foreslås det at Klagenemnda
for merverdiavgift også skal være klageinstans ved
klage over vedtak om registrering og sletting når
det samtidig klages over vedtak om etterberegning
som følge av registrerings- eller slettingsvedtaket.
Den utvidede myndigheten foreslås tatt inn i § 57
første ledd som nytt annet punktum. Det vises til
forslag til endring i § 57 første ledd.

I rapporten som ble sendt på høring, foreslås
det at beløpsgrensen for nemndsbehandling på
15 000 kroner, jf. § 57 første ledd annet til tredje
punktum, fjernes. Behovet for å begrense antallet
saker i nemnda, særlig ut i fra kravet om kort saks-
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behandlingstid, tilsier at denne grensen likevel be-
holdes. Det foreslås derfor at saker hvor det påkla-
gede beløpet er under 15 000 kroner fortsatt skal
behandles av Skattedirektoratet. Det foreslås at be-
stemmelsen om dette flyttes til § 57 annet ledd.

Departementet foreslår å gjeninnføre en nedre
grense for behandling av klagesaker. Fra 1977 og
frem til 2001 ble saker hvor verdien var under 1 000
kroner ikke tatt til behandling i klagenemnda med
mindre departementet samtykket, jf. merverdiav-
giftsloven § 58 tredje ledd slik den lød den gang.
Det er viktig at saksmengden begrenses noe. På
den annen side er det også viktig at man ikke i for
stor grad avgrenser muligheten for å få en sak
prøvd for et klageorgan. Departementet er kommet
til at en grense på 4 000 kroner sammenholdt med
forslaget om at saker av prinsipiell karakter likevel
skal kunne tas til behandling i nemnda, ivaretar
kravet til rettssikkerhet. Det foreslås at det inntas i
§ 57 annet ledd at klagen avgjøres av Skattedirekto-
ratet dersom klagegjenstandens verdi er mellom
4 000 og 15 000 kroner. Det vises til forslag til en-
dring i § 57 annet ledd. 

Departementet foreslår at den nedre grensen
på 4 000 kroner også inntas i § 58 som nytt tredje
ledd. Det vises til forslag til § 58 nytt tredje ledd.

Sakskostnader

Etter omorganiseringsforslaget skal skattekontore-
ne avgjøre om sakskostnader skal tilkjennes når
klagenemnda endrer et vedtak til gunst for den av-
giftspliktige. Dette krever positiv regulering i mer-
verdiavgiftsloven idet forvaltningsloven § 36 tredje
ledd bestemmer at klageinstansen skal treffe slike
vedtak. I følge forslaget til omorganisering skal
skattekontorets avgjørelse kunne påklages til
nemnda. Det vises til forslag til ny § 57a.

Bindende forhåndsuttalelser

Etter dagens bestemmelser kan bindende forhånd-
suttalelser i merverdiavgiftssaker kun avgis av
Skattedirektoratet. Som et ledd i omorganiseringen
foreslås det at skattekontorene skal kunne avgi bin-
dende forhåndsuttalelser, i tillegg til Skattedirekto-
ratet. Det vises til forslag til endringer i §§ 58a og
58d.

Hvilke anmodninger som skal behandles av
skattekontorene og Skattedirektoratet, foreslås re-
gulert i forskrift 14. juni 2005 nr. 550 om bindende
forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker. Det fo-
reslås at bindende forhåndsuttalelser normalt skal
gis av skattekontorene.

Skattekontoret som ett forvaltningsorgan

Omorganiseringsforslaget forutsetter at skattekon-
torene skal ha myndighet på samtlige forvaltnings-
områder som hører under skatteetatens ansvars-
område. Det må derfor foretas endringer i lovbe-
stemmelser som regulerer forholdet mellom disse
forvaltningsmyndighetene.

Ifølge merverdiavgiftsloven § 46 tredje ledd
første punktum skal nærmere bestemte nærings-
drivende etter krav fra avgiftsmyndighetene sende
inn gjenpart av næringsoppgave til ligningsmyndig-
hetene. Departementet foreslår å endre bestem-
melsen slik at «sende gjenpart av næringsoppgave
til ligningsmyndighetene» fjernes fra lovteksten.
Departementet viser til forslag til endringer i § 46
tredje ledd.

Det følger av merverdiavgiftsloven § 50 første
ledd at ligningssjefen uoppfordret skal gi avgifts-
myndighetene opplysninger som foreligger og som
er av betydning for avgiftskontrollen. Slike opplys-
ninger kan også gis til bruk ved innfordring av mer-
verdiavgift. Da taushetspliktsreglene i ligningslo-
ven ikke er til hinder for slik utveksling av opplys-
ninger foreslås bestemmelsen opphevet som over-
flødig.

Etter merverdiavgiftsloven § 67 skal ligningssje-
fen bistå ved opprettelse av avgiftsmanntallet mv.
Med samme begrunnelse som ovenfor, foreslås be-
stemmelsen opphevet.

Søksmål

Søksmål i saker om merverdiavgift følger i dag tvis-
temålslovens regler. Ved lov 17. juni 2005 nr. 90 ble
det vedtatt ny tvistelov. Loven er ennå ikke er trådt
i kraft. Lovens kapittel 4 har bestemmelser om ver-
neting. Etter loven § 4–4 første og fjerde ledd kan
den avgiftspliktige anlegge søksmål i Oslo der sta-
ten v/Finansdepartementet har sitt alminnelige
verneting. Den avgiftspliktige kan også anlegge
søksmål der hun eller han har sitt alminnelige ver-
neting, jf. tvisteloven § 4–5 åttende ledd.

Departementet ser det som en fordel at søks-
målsreglene er mest mulig like innen skatte- og av-
giftsforvaltningen. For søksmål om skatt er det fo-
reslått endringer i ligningsloven § 11–1 nr. 2 slik at
reglene om anleggelse av søksmål følger den alter-
native regelen i den vedtatte, men ikke ikrafttrådte
bestemmelsen i den nye tvisteloven, om at søksmål
anlegges ved saksøkers alminnelig verneting. De-
partementet foreslår derfor at det tilsvarende inntas
en ny bestemmelse i merverdiavgiftsloven som
fastsetter at i saker som gjelder merverdiavgift skal
søksmål anlegges ved saksøkers alminnelige ver-
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neting. Etter tvisteloven § 4–4 har fysiske personer
alminnelig verneting der de har bopel. Virksomhe-
ter registrert i Foretaksregisteret har alminnelig
verneting på det sted virksomhetens hovedkontor
ligger. Det vises til forslag til § 61 nytt første ledd.

Øvrig tilpasning 

I merverdiavgiftsloven § 27 første ledd første punk-
tum er det gitt bestemmelser om at næringsdriven-
de skal sende melding om start av avgiftspliktig
virksomhet til avgiftsmyndigheten i det fylke hvor
han har sitt forretningssted eller sitt hjemsted når
han ikke har noe forretningssted. Dette foreslås
endret slik at melding sendes til skattekontoret.
Det vil si at melding kan sendes til hvilket som
helst av skatteetatens kontorsteder. Det vises til
forslag til endringer i § 27 første ledd.

Etter merverdiavgiftsloven § 28 fjerde ledd førs-
te punktum kan fylkesskattesjefen når særlige
grunner foreligger slette en avgiftspliktig virksom-
het fra avgiftsmanntallet. Det foreslås at fylkesskat-
tesjefen erstattes med skattekontoret. Det vises til
forslag til endring i § 28 fjerde ledd.

Etter merverdiavgiftsloven § 48 annet ledd førs-
te punktum kan fylkesskattesjefen foreta undersø-
kelser mv. om registrerte næringsdrivende mv. i fi-
nansinstitusjoner. Det foreslås at fylkesskattesjefen
erstattes med skattekontoret. Det vises til forslag til
endring i § 48 annet ledd.

Merverdiavgiftsloven § 49a første ledd første
punktum regulerer opplysningsplikten for nærings-
drivende mv. som engasjerer utenlandske nærings-
drivende. Disse skal sende opplysninger til «fylkes-
skattekontoret i det fylket hvor arbeidet utføres».
Det foreslås at slik melding sendes til skattekonto-
ret, det vil si til hvilket som helst av skatteetatens
kontorsteder. Det vises til forslag til endring i § 49a.

3.3.2.3 Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

Departementet foreslår at Kongen gis fullmakt til å
bestemme når lovendringene skal tre i kraft, og at
endringene kan tre i kraft på ulike tidspunkter.

Ikrafttredelse av endringene i merverdiavgifts-
loven vil kreve overgangsbestemmelser, blant an-
net når det gjelder behandlingen av klager på ved-
tak truffet før endringene trer i kraft. Det foreslås at
departementet får hjemmel til å gi overgangsbe-
stemmelser.

3.4 Folkeregisterloven

3.4.1 Gjeldende rett

3.4.1.1 Registermyndigheten

Lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering har
regler om folkeregistermyndigheten. I henhold til
delegeringsvedtak med hjemmel i Kongelig resolu-
sjon 16. januar 1970 med senere endringer i kron-
prinsregentens resolusjon av 11. januar 1991, er
Sentralkontoret for folkeregistreringens funksjon
lagt til Skattedirektoratet.

Folkeregisterloven og dens forskrifter bruker
gjennomgående betegnelsen «folkeregister» når
den angir lokal forvaltningsenhet med vedtaksmyn-
dighet. Ved omorganiseringen av ligningsforvalt-
ningen fra 2002, ble den lokale vedtaksmyndighe-
ten lagt til landets 99 ligningskontorer.

Fylkesskattekontorene er registermyndighet
med myndighet til å treffe vedtak i saker om en-
dring av fødselsdato.

På riksnivå er det ett Sentralkontor for folkere-
gistrering. Videre er det to registermyndigheter
med landsdekkende funksjoner: 
– Personregisteret, som har ansvar for registre-

ring av fødsler og farskap samt tildeling av fød-
selsnummer og D-nummer. Personregisteret
ligger til Oslo likningskontor.

– Særregisteret, som står for utlevering av masse-
opplysninger (opplysninger om flere enn tre
personer og regelmessige forespørsler). Særre-
gisterets funksjoner ivaretas av Sør-Hedmark
likningskontor.

3.4.1.2 Vedtaksmyndighet i første instans

Etter gjeldende folkeregisterlovgivning har det lo-
kale folkeregister, fylkesskattekontoret og Skatte-
direktoratet v/Sentralkontoret for folkeregistrering
vedtaksmyndighet i første instans.

Det lokale folkeregister har vedtaksmyndighet i
alle saker om hvor personer skal være registrert
bosatt. Dette gjelder saker om inn- og utvandring,
flytting mellom kommuner og innen en kommune.
Videre har det vedtaksmyndighet i saker om utle-
vering av opplysninger fra registeret for personer
bosatt innen sitt distrikt. Det er også det lokale fol-
keregisteret som har vedtaksmyndighet i saker om
registrering av fødsler og avgjør søknader om utle-
vering av fødselsattester. I tillegg behandler det lo-
kale folkeregisteret saker om adressesperring for
truede personer. Det følger av lov 7. juni 2002 nr. 19
om personnavn (navneloven) § 11 at den som vil ta,
endre eller sløyfe et navn må gi melding om det til
folkeregisteret som avgjør om meldingen skal god-
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tas. I lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskaps-
loven) § 6 er myndigheten til å prøve om vilkårene
for inngåelse av ekteskap foreligger, lagt til folkere-
gistrene.

Fylkesskattekontoret i det fylket som søkeren
er bostedsregistrert i på søknadstidspunktet, har
vedtaksmyndighet i saker om endring av fastsatt
fødselsdato. For Oslo er det folkeregisteret som fat-
ter slike vedtak, jf. forskrift 4. mars 1994 nr. 161 om
folkeregistrering (nedenfor betegnet som folkere-
gisterforskriften) § 32.

Sentralkontoret for folkeregistrering er ved-
taksmyndighet ved behandling av saker om utleve-
ring av opplysninger om samtlige som er registrert
i Det sentrale folkeregister. Sentralkontoret for fol-
keregistrering har også vedtaksmyndighet i saker
om registrering av personer som ikke har bestemt
bosted i Norge, jf. folkeregisterforskriften § 28.

3.4.1.3 Klage- og omgjøringsregler

Det er ikke gitt særlige forvaltningsbestemmelser
for behandling av saker etter folkeregisterloven.
De alminnelige regler i lov 10. februar 1967 om be-
handlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslo-
ven) gjelder derfor både ved klage og ved omgjø-
ring.

Fylkesskattekontoret er klageorgan i saker
hvor folkeregisteret har truffet vedtak i tilknytning
til flytting mellom kommuner samt flytting innen
kommunen, og i saker hvor folkeregisteret på eget
initiativ treffer vedtak i bostedssaker. For folkere-
gisteret i Oslo er Sentralkontoret for folkeregistre-
ring klageorgan i slike saker. Det vises til folkere-
gisterforskriften §§ 10, 22 og 23.

For andre klagesaker er Sentralkontoret for fol-
keregistrering klageorgan. Det gjelder ved klage
over: 
– fylkesskattekontorenes/Oslo likningskontors

vedtak om endring av fødselsdato, jf. folkeregis-
terforskriften § 32 nr. 2

– vedtak vedrørende flytting til og fra utlandet, jf.
folkeregisterforskriften §§ 16 og 19

– nektelse av å utstede fødselsattest, jf. forskrift
25. oktober 1982 nr. 1525 § 3

– vedtak i saker om adressesperring, jf. folkere-
gisterforskriften § 37

– personregisterets avslag på tildeling av D-num-
mer, jf. forskrift 14. februar 1995 nr. 125 § 6

– avslag om utlevering av opplysninger fra folke-
registeret, jf. folkeregisterforskriften §§ 35–36.

Når Sentralkontoret for folkeregistrering har truf-
fet vedtak i første instans, er departementet som

nærmeste overordnede organ, klageinstans, jf. for-
valtningsloven § 28 første ledd.

Fylkesmannen på det stedet melderen bor, er
klageinstans for folkeregisterets vedtak knyttet til
melding om navneendring, jf. navneloven § 11. Li-
keledes er fylkesmannen på det stedet brudefolke-
ne er bosatt, klageinstans for folkeregisterets ved-
tak om ikke å utstede prøvingsattest etter ekte-
skapsloven, jf. ekteskapsloven § 10.

3.4.2 Departementets forslag

3.4.2.1 Innledning

Folkeregisterloven er basert på at det skal føres eg-
ne folkeregistre for hver kommune over de som er
bosatt i kommunen. Allerede i 1994 ble imidlertid
de lokale registrene erstattet av ett felles register –
Det sentrale folkeregister – og ved omorganiserin-
gen av ligningsforvaltningen i 2002 ble den lokale
vedtaksmyndigheten på folkeregisterområdet lagt
til landets 99 ligningskontorer.

Fordi det lokale folkeregisteret ikke lenger er
en organisatorisk enhet i hver kommune, og for å
harmonisere ordlyden med de faktiske endringer
som har skjedd for folkeregistreringsordningen, fo-
reslår departementet at det i tillegg til lovendringe-
ne som følger av omorganisering av skatteetaten,
også foretas enkelte andre lovendringer av mer tek-
nisk og begrepsmessig karakter. Disse endrings-
forslagene omtales nedenfor i avsnitt 3.4.2.2 sam-
men med endringsforslagene som direkte følger av
omorganiseringen.

I høringsnotatet foreslås det at folkeregister-
myndighetene organiseres i to nivåer. Det innebæ-
rer at den myndigheten som i dag er lagt til lig-
ningskontorene og fylkesskattekontorene samles
ved at skattekontorene gjøres til registermyndighet
på regionalt nivå. Skattedirektoratet foreslås videre-
ført som sentral registermyndighet, mens betegnel-
sen Sentralkontoret for folkeregistrering ikke len-
ger brukes i lovteksten.

Det foreslås at skattekontorene skal ha de funk-
sjoner som i dag ivaretas av ligningskontorene og
fylkesskattekontorene. Saker som i dag behandles
av fylkesskattekontoret i første instans foreslås lagt
til skattekontoret, mens saker hvor fylkesskatte-
kontoret i dag er klageinstans foreslås overført til
Skattedirektoratet.

Departementet foreslår her de nødvendige end-
ringer i folkeregisterloven slik at loven tilpasses
den nye organiseringen og myndighetsfordelingen.
Omorganiseringen nødvendiggjør også endringer i
folkeregisterforskriften.
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3.4.2.2 Endringer i folkeregisterloven

Lovgivningen på folkeregisterområdet bruker i dag
begrepet folkeregister som betegnelse på både re-
gistermyndigheten og selve registeret med sine
opplysninger. For å klargjøre begrepsbruken fore-
slår departementet at begrepet folkeregister bru-
kes om selve registeret. Begrepet registermyndig-
het blir betegnelsen på folkeregisterforvaltningen
der det ikke er hensiktsmessig å vise direkte til
skattekontoret eller Skattedirektoratet. Det vises til
forslag til endringer i § 6 første ledd første punk-
tum og annet ledd, ny § 7, § 8 første ledd første
punktum og annet ledd første punktum, § 10 første
ledd annet punktum, § 11 første, annet og tredje
ledd, § 12 første ledd, § 13 første ledd første og
tredje punktum og tredje ledd første punktum, § 14
første ledd første punktum og fjerde ledd, § 14a
første punktum og § 16 tredje ledd.

Folkeregisterloven bruker i flere bestemmelser
betegnelsen distrikt synonymt med kommune. Si-
den all registrering i dag foregår i ett sentralt regis-
ter, foreslås det at lovens bruk av begreper som di-
strikt, folkeregisterdistrikt og lignende endres. Det
vises til forslag til ny § 7 og endringer i § 8 annet
ledd første og annet punktum og § 11 første ledd
første punktum.

Det følger av folkeregisterloven § 1 at det skal
det føres folkeregister for hver kommune over de
som er bosatt der. I tillegg skal det føres et sentralt
register. Som nevnt ovenfor føres alle endringer
vedrørende folkeregistreringen i Det sentrale folke-
register som er felles for hele landet. Det foreslås å
endre folkeregisterloven § 1 i samsvar med dette.
Det foreslås videre at § 1 omformuleres slik at den
klarere angir hvilke persongrupper folkeregisteret
skal omfatte. Dette vil, som i dag, være alle som er
eller har vært bosatt i Norge og alle som er født i
Norge, samt de som har fått tildelt fødselsnummer
eller D- nummer.

Det foreslås å oppheve § 1 tredje ledd om at de-
partementet kan bestemme at to eller flere kommu-
ner skal utgjøre ett folkeregisterdistrikt, da bestem-
melsen ikke lenger vil ha betydning når begrepet
distrikt bortfaller. Det vises til forslag til ny § 1.

Samtidig foreslås det at «Folkeregisterets opp-
lysninger» i § 6 første ledd siste punktum endres til
«Opplysning».

Folkeregisterloven § 2 slår fast at staten sørger
for føringen av folkeregistrene og bærer kostnade-
ne ved deres virksomhet. Bestemmelsen foreslås
endret som følge av at det ikke lenger vil være flere
lokale folkeregistre. Det vises til forslag til endrin-
ger i § 2.

Ved omorganiseringen av skatteetaten er det

forutsatt at de nye skattekontorene skal være regio-
nal registermyndighet. Departementet foreslår at
det fremgår av § 3 første ledd at skattekontoret er
folkeregistermyndighet i første instans.

Etter § 3 første ledd slik den lyder i dag, er det
Kongen som bestemmer hvilken institusjon Sen-
tralkontorets funksjoner skal legges til. I henhold
til delegeringsvedtak er Sentralkontoret for folkere-
gistreringens funksjon lagt til Skattedirektoratet.
Departementet foreslår i samsvar med forslaget til
ny organisering at det i § 3 annet ledd fremgår at
Skattedirektoratet er sentral registermyndighet.
Departementet foreslår samtidig at dagens bestem-
melser om at sentralkontoret skal føre kontroll med
folkeregistrenes virksomhet, gi de nødvendige på-
legg vedrørende registreringen, avgjøre prinsipiel-
le registreringsspørsmål og løse tvister mellom lo-
kale registermyndigheter tas bort, da dette følger
av de alminnelige prinsipper om organisasjons- og
instruksjonsmyndighet i forvaltningen.

Omorganiseringen innebærer at Skattedirekto-
ratet skal ha myndighet til å tildele skattekontorene
myndighet og oppgaver. Skattekontorene skal pri-
mært behandle saker fra egen region, men Skatte-
direktoratet kan også organisere oppgaver på tvers
av regionene. Det foreslås at det i § 3 første ledd an-
net punktum tas inn en bestemmelse om at depar-
tementet har myndighet til å fordele oppgaver mel-
lom skattekontorene. Det tas sikte på at myndighe-
ten delegeres til Skattedirektoratet. Det vises til for-
slag til ny § 3.

Som følge av forslaget til endring av § 3 første
ledd, foreslås det at sentralkontoret i § 13 første
ledd fjerde punktum og § 14 tredje ledd første
punktum endres til Skattedirektoratet. Forskrifts-
hjemlene i § 6 tredje ledd og § 13 annet ledd fjerde
punktum foreslås lagt til departementet.

Folkeregisterloven § 5 har regler om iverkset-
telse av landsdekkende og lokale undersøkelser
(folketellinger). Paragraf 6 har bestemmelser om
plikt til å gi opplysninger ved slike tellinger mv.
Formålet med slike folketellinger er blant annet å
innhente opplysninger om tilflyttede til kommunen,
hvem som var midlertidig tilstede i kommunene på
telletidspunktet, og i hvilken kommune de i så fall
er bosatt. Bestemmelsen bruker her ordet distrikt
synonymt med kommune. For å unngå utilsiktede
realitetsendringer som følge av omorganiseringen,
foreslår departementet å benytte uttrykket kommu-
ne i folkeregisterloven § 6, slik at det klart fremgår
at kommunene fortsatt kan få gjennomført tellinger
mv. for sitt område, jf. også § 14 a.

Folkeregisterloven § 18 bruker også uttrykket
distrikt synonymt med kommune. Dette er en sær-
skilt bostedsbestemmelse for medlemmer av Re-
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gjeringen og Stortinget, statssekretærer og politis-
ke rådgivere i departementene og ved statsministe-
rens kontor. Departementet foreslår at distrikt en-
dres til kommune også her for å unngå en utilsiktet
realitetsendring. Det vises til forslag til endringer i
§ 6 første ledd og § 18 første og annet punktum.

Folkeregisterloven § 7 har regler om plikt til å
sende melding ved endring av bostedskommune,
mens § 9 regulerer slik plikt ved flytting innen den
enkelte kommune. Som ledd i en forenkling, fore-
slår departementet at bestemmelsene nå reguleres
samlet i ny § 7, og at § 9 oppheves. Dette medfører
ingen realitetsendringer.

Ved flytting mellom kommuner skal melding i
dag gis til registermyndigheten i innflyttingskom-
munen. I tråd med omorganiseringsforslaget fore-
slås dette endret slik at meldeplikten er oppfylt ved
at melding sendes skattekontoret. Melding kan
sendes et hvilket som helst av skatteetatens kontor-
steder.

Etter § 7 annet punktum skal de som flytter an-
ses som «bosatt i innflytningsdistriktet fra den dag
meldingen er mottatt av folkeregisteret». Departe-
mentet foreslår at bestemmelsen tas ut av loven, og
at forholdet reguleres i folkeregisterforskriften.
Forskriften har allerede bestemmelse om hvilken
dato som skal brukes i de tilfellene registermyndig-
heten treffer vedtak for en person som ikke har gitt
pliktig flyttemelding. Det vises til forslag til ny § 7.

Den formelle myndigheten til å treffe en rekke
beslutninger, gi nærmere regler mv. er flere steder
i folkeregisterloven lagt til Kongen. Departementet
foreslår at denne myndigheten legges til departe-
mentet. Det vises til forslag til endringer i § 4 tredje
punktum, § 5, § 8 annet ledd fjerde punktum, § 14
fjerde ledd, § 14a og § 15.

3.4.2.3 Ikrafttredelse

Departementet foreslår at Kongen gis fullmakt til å
bestemme når lovendringene skal tre i kraft, og at
endringene kan tre i kraft på ulike tidspunkter. Det
foreslås at departementet får hjemmel til å gi over-
gangsbestemmelser.

3.5 Skattebetalingsloven

3.5.1 Gjeldende rett

3.5.1.1 Innkrevingsmyndighetene

Innkrevingen av merverdiavgift, arveavgift og visse
særskilte skatter skjer i dag hos 18 skattefogdkon-
torer, ett kontor for hvert fylke med unntak av Oslo

og Akershus som har felles skattefogdkontor. Skat-
tedirektoratet er overordnet innkrevingsmyndighet
for skattefogdkontorene. Under skattefogdkontore-
ne hører også den faglige oppfølgingen av landets
rundt 400 skatteoppkreverkontorer. Det admini-
strative ansvaret for skatteoppkreverne er kommu-
nalt forankret. Skatteoppkreverkontorene har an-
svar for innkreving av skatt, arbeidsgiveravgift og
trygdeavgift samt skatteregnskapet og arbeidsgi-
verkontrollen.

3.5.1.2 Ny skattebetalingslov

Hovedloven for betaling og innkreving av skatter
og visse avgifter er lov 21. november 1952 nr. 2 om
betaling og innkreving av skatt (skattebetalingslo-
ven). For arveavgift og merverdiavgift finnes det i
dag betalings- og innkrevingsregler i henholdsvis
lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse ga-
ver (arveavgiftsloven) og i lov 19. juni 1969 nr. 66
om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). Reglene
om tvangsinnfordring i skattebetalingsloven kom-
mer til anvendelse også for disse kravene, jf. lov 21.
juli 1894 nr. 5 om delvis Omordning af det civile
Embedsværk.

Ny skattebetalingslov er vedtatt ved lov 17. juni
2005 nr. 67. Den nye loven viderefører i stor grad
gjeldende rett, og kommer til anvendelse på innkre-
ving av formues- og inntektsskatt etter skatteloven,
artistskatt, petroleumsskatt, arveavgift, merverdiav-
gift, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift, petroleums-
skatt og Svalbardskatt. Det henvises i det følgende
til den nye skattebetalingsloven.

3.5.1.3 Innkrevingsmyndighetene i første instans

Skattefogdkontorene

Merverdiavgift skal betales til og innkreves av skat-
tefogdkontoret for det fylket hvor den avgiftsplikti-
ge er registrert, jf. skattebetalingsloven § 2–2 første
ledd. I hvilket fylke virksomheten skal registreres,
følger av merverdiavgiftsloven § 27.

Skattefogdkontoret innkrever også arveavgift,
jf. skattebetalingsloven § 2–2 annet ledd. Dersom
arveavgiften ikke blir oppgjort fullt ut av de midler
som holdes tilbake ved offentlig skifte, skal beta-
ling skje til skattefogdkontoret. Når boet skiftes pri-
vat skal avgiften betales til det skattefogdkontoret
som er avgiftsmyndighet etter arveavgiftsloven § 24
annet og tredje ledd.

Formues- og inntektsskatt fastsatt av Sentral-
skattekontoret for utenlandssaker, betales til og
innkreves av Rogaland skattefutkontor. Også artist-
skatt skal betales til og innkreves av Rogaland skat-
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tefutkontor. Petroleumsskatt skal betales til og inn-
kreves av Oslo og Akershus skattefogdkontor,
mens Troms skattefogdkontor er skatteoppkrever
for skatt til Svalbard.

Skatteoppkreverkontorene

Det følger av skattebetalingsloven § 2–1 første ledd
at formuesskatt, inntektsskatt, trygdeavgift og ar-
beidsgiveravgift innkreves av den kommunale skat-
teoppkreveren. Utgangspunktet er at skatt innkre-
ves og betales til skatteoppkreveren for den kom-
munen skatten er skrevet ut for.

Skattefogdkontorenes og skatteoppkrevernes
særnamsmyndighet

Etter skattebetalingsloven § 14–3 har skattefogd-
kontorene og skatteoppkreverne myndighet til å
holde forretning for utleggspant i sitt distrikt for
skatte- og avgiftskrav som de har innkrevingsan-
svaret for (særnamsmyndighet). Etter den såkalte
bistandsordningen som reguleres i § 14–3 annet
ledd, kan et skattefogdkontor eller en skatteopp-
krever på anmodning holde forretning for utlegg-
spant for et annet skattefogdkontor eller en annen
skatteoppkrever.

3.5.1.4 Klage- og omgjøringsregler

Det er to regelsett for klage i innkrevingssaker. For
klager over avgjørelser truffet av skattefogden som
særnamsmann ved inndriving av et krav, kommer
klagereglene i tvangsfullbyrdelsesloven til anven-
delse. I slike tilfeller er tingretten klageinstans. 

For klager over avgjørelser truffet av skatte-
fogdkontoret i medhold av den nye skattebetalings-
loven, gjelder forvaltningslovens klage- og omgjø-
ringsregler med nærmere angitte unntak.

Skatteutvalgets avgjørelser om lempning av
skatt av hensyn til skyldneren kan ikke påklages, jf.
skattebetalingsloven § 3–3 første ledd annet punk-
tum. Avgjørelse fattes av skatteutvalget når søkna-
den om ettergivelse gjelder skattebeløp under
200 000 kroner. Gjelder søknaden skatt over
200 000 kroner eller merverdiavgift treffes avgjørel-
sen av skattefogdkontoret i første instans med Skat-
tedirektoratet som klageinstans.

Hvilken innkrevingsmyndighet som treffer av-
gjørelse om lempning av skatt og avgift av hensyn
til det offentlige som kreditor, avhenger av beløpets
størrelse. Det er ikke klageadgang over slike avgjø-
relser, uansett kravets art.

3.5.1.5 Søksmål

Skattebetalingsloven har to regelsett om retter-
gang, avhengig av sakstype. Det er en prosessord-
ning i innfordringssaker og en prosessordning i
andre saker hvor avgjørelser er truffet etter skatte-
betalingsloven, jf. §§ 17–1 og 17–2.

Ved prosesser i innfordringssaker (tvangsfull-
byrdelse, midlertidig sikring, konkursbegjæringer
mv.) er staten saksøker. Statens partsstilling utøves
av innkrevingsmyndigheten for kravet, jf. skattebe-
talingsloven § 17–1 første ledd. Departementet kan
imidlertid i enkeltsaker eller i grupper av saker
overta utøvelsen av statens partsstilling eller over-
føre den til et annet organ i skatteetaten (for ek-
sempel Skattedirektoratet), jf. § 17–1 tredje ledd.
Skattebetalingsloven regulerer ikke nærmere hvor
søksmål skal reises. Dette reguleres i andre lover,
for eksempel i tvangsfullbyrdelsesloven når saken
gjelder tvangssalg og i konkursloven når det er sa-
ker etter denne loven som skal behandles.

Rettslig prøving av andre avgjørelser etter skat-
tebetalingsloven rettes mot staten som saksøkt.
Søksmålet anlegges for retten i det distriktet hvor
innkrevingsmyndigheten har truffet det angrepne
vedtaket i første instans. Statens partsstilling ut-
øves av innkrevingsmyndigheten for kravet, jf. skat-
tebetalingsloven § 17–2.

3.5.2 Departementets forslag

3.5.2.1 Innledning

Omorganisering av skatteetaten innebærer at ord-
ningen med fylkesvise skattefogdkontor opphører.
Arbeidsoppgavene vil etter omorganiseringen tillig-
ge skattekontorene. Skattekontorene skal primært
behandle saker fra egen region, men Skattedirekto-
ratet skal ha myndighet til å organisere oppgaver
på tvers av regionene. De kommunale skatteopp-
kreverne omfattes ikke av forslaget, og bestemmel-
sene i skattebetalingsloven som legger myndighe-
ten til skatteoppkreverne videreføres derfor.

Som følge av omorganiseringen foreslås her de
nødvendige endringer i skattebetalingsloven slik at
loven tilpasses den nye organiseringen og myndig-
hetsfordelingen.

3.5.2.2 Endringer i skattebetalingsloven

Innkrevingsmyndighet og betalingsmottaker

Skattebetalingsloven kapittel 2 regulerer hvem som
er innkrevingsmyndighet og betalingsmottaker for
de ulike skatte- og avgiftskravene som omfattes av
loven. Det foreslås at bestemmelsen endres slik at
det fremgår at skattekontoret er betalingsmottaker
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og innkrevingsmyndighet for merverdiavgift og ar-
veavgift. Det vises til forslag til endringer i skatte-
betalingsloven § 2–2.

Skattebetalingsloven § 2–3 regulerer hvem som
er innkrevingsmyndighet og betalingsmottaker for
formues- og inntektsskatt fastsatt ved Sentralskat-
tekontoret for utenlandssaker, artistskatt, petrole-
umsskatt og formues- og inntektsskatt og lønns-
trekk til Svalbard. De skattytergrupper som i dag
behandles ved Sentralskattekontoret for utenlands-
saker vil etter forslaget til omorganisering bli be-
handlet ved en egen kontorenhet i skattekontoret.
Det foreslås at § 2–3 endres slik at formues- og inn-
tektsskatt for skattytere som ikke har varig tilknyt-
ning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, skal be-
tales til og innkreves av det skattekontoret departe-
mentet bestemmer. Det samme gjelder artistskatt,
petroleumsskatt og svalbardskatt. Det vises til for-
slag til endringer i skattebetalingsloven § 2–3.

Stedet for forskuddsutskrivingen

Skattebetalingsloven § 4–5 regulerer stedet for for-
skuddsutskrivingen. Forskuddsutskrivingen er
som utgangspunkt knyttet til ligningskontoret for
den kommunen som skattyteren er skattepliktig til
etter skatteloven kapittel 3. Etter omorganiserin-
gen skal forskuddsutskrivingen foretas av skatte-
kontoret. Skattedirektoratet skal tildele skattekon-
torene myndighet og oppgaver. Skattekontorene
skal primært behandle saker for egen region, men
kan også tildeles myndighet til å behandle saker for
andre regioner. Det er dermed ikke behov for sær-
skilte regler i loven om hvor forskuddsutskriving
skal foretas. Det foreslås derfor at skattebetalings-
loven § 4–5 annet til femte ledd oppheves, og at
første ledd endres slik at det fremgår at forskudd-
sutskrivingen foretas av skattekontoret.

Når stedet for forskuddsutskrivingen legges til
skattekontoret generelt, vil ikke Skattedirektoratet
ha behov for myndighet til å bestemme at utskrivin-
gen skal skje ved et annet skattekontor enn det
som følger av paragrafen. Nåværende sjette ledd fo-
reslås derfor endret og tas inn som nytt annet ledd.
Det vises til forslag til endringer i skattebetalings-
loven § 4–5.

Betaling

Skattebetalingsloven § 9–1 regulerer betalingsmå-
ten for skatte- og avgiftskrav. I bestemmelsens an-
net ledd, som er foreslått flyttet til tredje ledd, jf. av-
snitt 23.8, gis departementet anledning til å gi nær-
mere regler om betalingsordningen for skatte- og
avgiftskrav. Det følger av forslaget til omorganise-

ring at de skatte- og avgiftspliktige skal kunne hen-
vende seg til ethvert av skatteetatens kontorsteder
ved behov. For å sikre at kontante innbetalinger
blir raskt og korrekt registrert i regnskapet hos
skatte- og avgiftsmyndighetene, er det behov for
særregler for kontantinnbetalinger. På denne bak-
grunn foreslås det presisert i forskriftshjemmelen i
§ 9–1 tredje ledd at departementet i forskrift kan gi
nærmere regler om hvor kontant betaling kan skje.
Det vises til forslag til endringer i skattebetalings-
loven § 9–1 tredje ledd.

Spesielt om betaling av petroleumsskatt

Etter skattebetalingsloven § 9–3 første ledd skal pe-
troleumsskatt betales ved overføring av beløpet til
Oslo og Akershus skattefogdkontors konto for pe-
troleumsskatt. Bestemmelsen må ses i sammen-
heng med § 2–3 tredje ledd som regulerer hvilken
myndighet petroleumsskatt skal betales til og inn-
kreves av. Det foreslås at § 9–3 første ledd endres
slik at innbetalingen skal skje ved overføring av be-
løpet til en bestemt konto for petroleumsskatt hos
det skattekontoret departementet bestemmer. I til-
legg endres bestemmelsen slik at det fremgår at
betaling anses å være skjedd når beløpet er god-
skrevet banken til det aktuelle skattekontoret. Det
vises til forslag til endringer i skattebetalingsloven
§ 9–3.

Forretning for utleggspant

Skattebetalingsloven § 14–3 første ledd hjemler
skattefogdkontorenes myndighet til å holde forret-
ning for utleggspant i sitt distrikt for skatte- og av-
giftskrav som kontorene har innkrevingsansvaret
for. Uttykket sitt distrikt foreslås tatt ut, og bestem-
melsen foreslås endret slik at myndigheten legges
til skattekontorene. Skattekontorene vil med dette
få myndighet til å holde forretning for utleggspant i
hele landet.

Skattebetalingsloven § 14–3 første ledd regule-
rer også skatteoppkrevernes myndighet til å holde
utleggsforretning. Skatteoppkreverne er ikke om-
fattet av omorganiseringsforslaget og deres myn-
dighet vil fortsatt være knyttet til den enkelte skat-
teoppkrevers distrikt. Bestemmelsen foreslås end-
ret slik at skattekontorenes og skatteoppkrevernes
myndighet til å holde utleggsforretning beskrives i
henholdsvis første og annet punktum.

Skattebetalingsloven § 14–3 første ledd annet
punktum bestemmer at innkrevingsdistriktet er he-
le landet for skatte- og avgiftkrav fastsatt av Sentral-
skattekontoret for utenlandssaker. Sentralskatte-
kontoret for utenlandssaker er en del av skattekon-
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toret i den regionen det ligger i, jf. forslaget til ny
§ 2–1 i ligningsloven. Som følge av omorganise-
ringsforslaget vil skattekontorene være innkre-
vingsmyndighet og ha myndighet til å holde forret-
ning for utleggspant i hele landet. Den særskilte re-
gelen om innkrevingsdistriktet for Sentralskatte-
kontoret for utenlandssaker foreslås opphevet.

Skattebetalingsloven § 14–3 annet ledd regule-
rer den såkalte bistandsordningen. Når det foreslås
at skattekontorene skal kunne tildeles myndighet
på tvers av regionene, er det ikke behov for bestem-
melser om at et skattekontor kan holde utleggsfor-
retning for et annet skattekontor. Av hensyn til lo-
kal tilstedeværelse vil det imidlertid fortsatt være
behov for at en skatteoppkrever kan holde utleggs-
forretning for skattekontorene. Det er også fortsatt
behov for at skattekontorene kan holde utleggsfor-
retning for skatteoppkreverne. Bestemmelsens
første punktum foreslås derfor endret slik at skatte-
oppkreverne har myndighet til å holde utleggsfor-
retninger for andre skatteoppkrevere og skattekon-
torene. Bestemmelsens annet punktum foreslås
endret slik at skattekontorene har myndighet til å
holde utleggsforretninger for skatteoppkrevere.
Det vises til forslag til endringer i skattebetalings-
loven § 14–3.

Utleggstrekk

Skattefogdkontorenes adgang til å nedlegge utlegg-
strekk og gjennomføringen av utleggstrekket regu-
leres av §§ 14–4 og 14–5. Bestemmelsene foreslås
endret slik at myndigheten som i dag er lagt til
skattefogdkontorene, legges til skattekontorene.

Det vises til forslag til endringer i § 14–4 første
ledd og § 14–5 første ledd første punktum.

Lempning

Skattebetalingsloven kapittel 15 har regler om beta-
lingsutsettelse og -nedsettelse av skatte- og avgifts-
krav av hensyn til skyldneren og av hensyn til det
offentlige som kreditor. I § 15–1 tredje ledd er myn-
digheten til å behandle søknader om betalingsned-
settelse av skatt for inntil 200 000 kroner av hensyn
til skyldneren tillagt skatteutvalget. Det følger av
tredje punktum at det skal være ett skatteutvalg for
hvert likningskontor.

Etter opplegget for omorganiseringen skal lan-
det deles i regioner, med ett skattekontor i hver re-
gion. Skattekontoret skal være ligningsmyndighet i
første instans, og erstatte dagens ligningskontor.
Skattebetalingsloven § 15–1 tredje ledd må derfor
endres. Departementet legger til grunn at ordnin-

gen med skatteutvalg skal videreføres i samsvar
med de hensyn som ligger bak bestemmelsen, jf.
Innst.O. nr. 130 (2004–2005). Det foreslås at depar-
tementet får hjemmel til å fastsette hvilket utvalg
den enkelte kommune skal tilhøre. Det vises til for-
slag til endringer i skattebetalingsloven § 15–1 tred-
je ledd tredje og fjerde punktum.

Søksmål

Prosessordningen i innfordringssaker reguleres av
skattebetalingsloven § 17–1. Omorganiseringsfor-
slaget medfører ingen endringer for slike saker.
Ved rettslig prøving av andre avgjørelser i medhold
av skattebetalingsloven, skal søksmål anlegges for
retten i det distriktet hvor det angrepne vedtaket er
truffet i første instans. Det foreslås ingen endringer
i denne regelen der skatteoppkreverkontoret og
tollregionen er innkrevingsmyndighet.

Som følge av omorganiseringsforslaget er det
behov for regler som ikke knytter vernetinget til
stedet der vedtaket i medhold av skattebetalingslo-
ven treffes der skattekontoret er saksøkt. Departe-
mentet ser det som en fordel at søksmålsreglene er
mest mulig like innen skatteetaten. Departementet
foreslår derfor at skattebetalingsloven § 17–2 en-
dres tilsvarende forslaget om søksmål i saker om
skatt og merverdiavgift, slik at søksmål om avgjø-
relser truffet i medhold av skattebetalingsloven an-
legges ved saksøkers alminnelige verneting. Det vi-
ses til forslag til endringer i § 17–2 første ledd.

Øvrig tilpasning

Departementet foreslår for øvrig at skattebetalings-
lovens henvisninger til ligningskontor, fylkesskat-
tekontor og skattefogdkontor endres til skattekon-
tor. I § 5–13 tredje punktum, § 5–14 fjerde ledd,
§ 5–16 første ledd, § 14–4 første ledd og § 14–5 førs-
te ledd første punktum foreslås skattefogdkontor
endret til skattekontor.

I § 4–4 første ledd første punktum og tredje
ledd, § 5–1 første ledd første og annet punktum og
annet ledd, § 5–3 annet ledd første og annet punk-
tum, § 6–3 fjerde og sjette ledd, § 6–4 første ledd
bokstav a, § 6–5 tredje og fjerde ledd første punk-
tum og § 14–6 annet ledd annet punktum foreslås
ligningskontor endret til skattekontor. I § 6–6 annet
ledd foreslås fylkesskattekontor endret til skatte-
kontor.
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3.5.2.3 Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

Departementet foreslår at Kongen får fullmakt til å
bestemme når lovendringene skal tre i kraft, og at
endringene kan tre i kraft på ulike tidspunkter. Det
foreslås at departementet får hjemmel til å gi over-
gangsregler.

3.6 Arveavgiftsloven

3.6.1 Gjeldende rett

3.6.1.1 Avgiftsmyndighetene

Reglene om arveavgift er gitt i lov 19. juni 1964 nr.
14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftslo-
ven). Arveavgiftsforvaltningen er organisert med
en sentral ledelse i Skattedirektoratet og til sam-
men 18 skattefogdkontorer, ett for hvert fylke, bort-
sett fra Oslo og Akershus som har felles kontor.

Skattefogdkontorene er avgiftsmyndighet med
mindre saken hører inn under en tingrett, jf. arveav-
giftsloven § 24. Tingretten er avgiftsmyndighet i bo-
er som skiftes offentlig. Tingretten er også avgifts-
myndighet for gaver, når de ikke er avgiftsbereg-
net, og gaven er gitt av den hvis bo skiftes offentlig,
og mottaker er blant dem som mottar midler på
skiftet, jf. § 24 første ledd.

3.6.1.2 Vedtaksmyndighet i første instans

Etter arveavgiftsloven § 23 første ledd skal skatte-
fogdkontorene (eller tingrettene) påse at avgifts-
plikten overholdes, fastsette avgiftsgrunnlaget, be-
regne avgiften, innkreve avgiftsbeløpet og ellers
håndheve de regler som følger av arveavgiftsloven.

Hvilket skattefogdkontor en avgiftssak hører
inn under, følger av § 24 annet og tredje ledd. Ved
privat skifte av dødsbo er det skattefogdkontoret i
det fylket hvor avdøde hadde sin bopel ved dødsfal-
let, som skal behandle saken. Ved gaver og ved ut-
deling fra uskiftebo er det skattefogdkontoret i det
fylket hvor giver/gjenlevende ektefelle hadde sin
bopel da midlene ble ytet, som skal behandle sa-
ken. Hvis bopelen er i utlandet, er det skattefogd-
kontoret i Oslo og Akershus som er avgiftsmyndig-
het. I tvilstilfeller og i tilfelle hvor det finnes hen-
siktsmessig å overføre en sak til en annen avgifts-
myndighet enn den regulære, avgjør Skattedirekto-
ratet, i henhold til delegering fra departementet,
hvilken avgiftsmyndighet som skal behandle sa-
ken.

Etter arveavgiftsloven § 25 første ledd skal mel-
ding om arv gis til skattefogdkontoret innen seks
måneder etter arvelaters død. Melding om avgifts-

pliktig gave eller utdeling fra uskiftemidler, skal gis
skattefogdkontoret innen en måned etter at midle-
ne er ytet, jf. § 25 annet ledd. Melding skal gis til
det skattefogdkontor som saken hører inn under, jf.
§ 24 annet og tredje ledd. Dersom boet er overtatt
av tingretten før meldefristens utløp, skal melding
som hovedregel ikke sendes skattefogdkontoret.

I saker om fastsetting av tilleggsavgift etter ar-
veavgiftsloven § 44, har Skattedirektoratet vedtaks-
myndighet etter delegering fra departementet.

3.6.1.3 Klage- og omgjøringsregler

Enhver som er ansvarlig for avgiften kan klage over
avgiftsfastsettingen, jf. arveavgiftsloven § 35. Klage-
og omgjøringsadgangen er nærmere regulert i ar-
veavgiftsloven kapittel VIII og forvaltningsloven ka-
pittel VI.

Klagen fremsettes for avgiftsmyndigheten, som
etter forvaltningsloven § 33 annet ledd kan omgjøre
vedtaket til gunst for den avgiftspliktige. Klage over
verdsetting av avgiftspliktige midler eller fradrags-
poster behandles av avgiftsmyndigheten selv, jf. ar-
veavgiftsloven § 36.

Skattedirektoratet er klageinstans for avgifts-
vedtak for annet enn klage over verdsetting av av-
giftspliktige midler eller fradragsposter. Direktora-
tet er også klageinstans for annet enn klage over
verdsettingsspørsmål når tingretten opptrer som
avgiftsmyndighet.

Det følger av arveavgiftsloven § 34 at avgifts-
myndigheten av eget tiltak, innen visse frister, skal
rette andre feil ved avgiftsfastsettingen enn de som
gjelder verdsetting. Avgiftsmyndigheten kan etter
forvaltningsloven § 35 første ledd omgjøre vedtaket
uten at det er påklaget, dersom visse vilkår er opp-
fylt.

Skattedirektoratet kan som klageinstans prøve
alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye om-
stendigheter, jf. forvaltningslovens § 34. Skattedi-
rektoratets klageavgjørelse kan ikke påklages, men
direktoratet kan på visse vilkår omgjøre sitt eget
vedtak, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd. Skatte-
direktoratet har fått delegert myndighet fra depar-
tementet til på visse vilkår å kunne omgjøre avgifts-
myndighetens avgiftsfastsetting uten forutgående
klage, jf. arveavgiftsloven § 35 annet og tredje ledd.

Klage over avgiftsmyndighetens enkeltvedtak
om andre forhold enn avgiftsfastsettingen, følger
forvaltningslovens alminnelige regler. Har Skatte-
direktoratet truffet et vedtak i første instans, er de-
partementet klageinstans.
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3.6.2 Departementets forslag

3.6.2.1 Innledning

Arveavgiftsmyndighetene er allerede i dag organi-
sert i to forvaltningsnivåer: skattefogdkontorene
(og tingretten) og Skattedirektoratet. Omorganise-
ringen av skatteetaten innebærer at den formelle
myndigheten som i dag er lagt til skattefogdkonto-
rene, legges til skattekontorene som blir arveav-
giftsmyndighet på regionalt nivå.

I den nye organiseringen skal Skattedirektora-
tet fordele oppgaver og myndighet mellom skatte-
kontorene. Dette gjør det nødvendig med endrin-
ger i arveavgiftslovens bestemmelser som knytter
skattefogdkontorenes stedlige myndighet til eget
fylke.

Departementet foreslår her de endringer i arve-
avgiftsloven som er nødvendig for å tilpasse loven
til den nye organiseringen og myndighetsfordelin-
gen.

3.6.2.2 Endringer i arveavgiftsloven

Etter arveavgiftsloven § 24 annet og tredje ledd er
skattefogdkontorene avgiftsmyndighet i de tilfeller
hvor saken ikke hører inn under en tingrett. Skatte-
fogdkontorenes stedlige myndighet er begrenset til
eget fylke. Omorganiseringen av skatteetaten inne-
bærer at Skattedirektoratet tildeler skattekontore-
ne myndighet og oppgaver. Skattekontorene skal
primært behandle saker fra egen region, men kan
også tillegges myndighet til å behandle saker fra
andre regioner. Det foreslås at departementet gis
myndighet til å bestemme hvor avgiftsfastsettingen
skal foretas. Det legges til grunn at denne myndig-
heten vil bli delegert til Skattedirektoratet. Det vi-
ses til forslag til § 24 nytt annet ledd. Paragraf 24
tredje ledd første og annet punktum foreslås opphe-
vet.

Etter omorganiseringen er det lagt opp til at de
avgiftspliktige skal kunne levere melding om arv og
gave til ethvert av skatteetatens kontorsteder. Som

følge av dette foreslås det at § 25 første ledd første
punktum og annet ledd første punktum endres, slik
at det fremgår at melding om arv og gave skal leve-
res til skattekontoret.

Det foreslås at skattefogden endres til skatte-
kontoret i arveavgiftsloven § 25 fjerde ledd annet
punktum, § 25 femte ledd og § 27 fjerde ledd.

Etter arveavgiftsloven § 33 annet ledd plikter
tingretten etter anmodning fra skattefogden, i visse
tilfelle, å holde tilbake avgiftspliktige midler som
sikkerhet for avgiften. Paragraf 33 første og annet
ledd blir ny § 32 ved ikrafttredelsen av ny skattebe-
talingslov. Resten av § 33 inntas i ny skattebeta-
lingslov. Ny § 32 annet ledd i arveavgiftsloven fore-
slås endret ved at skattefogden endres til skatte-
kontoret.

Arveavgiftsloven § 35 har regler om klage og
omgjøring. Det følger av første ledd at forvaltnings-
loven gjelder med de unntak som følger av arveav-
giftsloven kapittel VIII. Etter forvaltningsloven § 32
første ledd bokstav a skal klage fremsettes for det
organ som har truffet vedtaket. Departementet fo-
reslår at det inntas en bestemmelse i arveavgiftslo-
ven § 35 om at klage skal fremsettes for skattekon-
toret. Dette innebærer at klage med fristavbrytende
virkning kan leveres til ethvert av skatteetatens
kontorsteder. Det vises til forslag til nytt siste punk-
tum i arveavgiftsloven § 35 første ledd.

3.6.2.3 Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

Departementet foreslår at Kongen får fullmakt til å
bestemme når lovendringene skal tre i kraft, og at
endringene kan tre i kraft på ulike tidspunkt.

Ikrafttredelse av endringene i arveavgiftsloven
vil kreve enkelte overgangsbestemmelser. Det må
gis overgangsregler slik at skattekontorenes myn-
dighet etter loven gjelder uavhengig av rådighets-
tidspunktet i den enkelte sak. Det foreslås at depar-
tementet får hjemmel til å gi overgangsregler.
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4 Skattebegrensningsregelen og skattefritak for AFP-
tillegget for tidligpensjonister mellom 62 og 64 år

4.1 Innledning

I forbindelse med tariffoppgjøret i 1997 ble skatte-
begrensningsregelen for pensjonister mv. og skat-
tefritaket for AFP-tillegget utvidet til å omfatte også
tidligpensjonister mellom 62 og 64 år. Utvidelsen
skulle fases ut med virkning fra 1. januar 2007. Reg-
lene ble derfor utformet slik at personer som fyller
62 år i 2006, vil være den siste gruppen tidligpensjo-
nister som blir omfattet av skattebegrensningsre-
gelen for pensjonister mv. og skattefritaket for
AFP-tillegget fra 62 år.

I forbindelse med årets tariffoppgjør signaliser-
te Regjeringen i brev av 31. mars d.å. til fellesfor-
bundet, at de særskilte skattefordeler som i dag
gjelder for tidligpensjonister mellom 62 og 64 år,
skal videreføres frem til 1. januar 2010.

4.2 Videreføring av de særskilte
skattefordeler for
tidligpensjonister mellom 62 og
64 år frem til 1. januar 2010

4.2.1 Gjeldende regler

Skattebegrensningsregelen skal sikre pensjonister
mv. med midlere og lav inntekt og lav formue en
ekstra skattereduksjon. Regelen innebærer at det
ikke skal beregnes skatt på alminnelig inntekt eller
trygdeavgift for skattytere som omfattes av skatte-
begrensningsregelen, når vedkommendes net-
toinntekt er under et visst nivå. For inntektsåret
2006 utgjør denne inntektsgrensen 95 300 kroner
for enslige og 156 300 kroner samlet for ektefeller,
registrerte partnere og meldepliktige samboere.
Fordelen av skattebegrensningsregelen avtrappes
med økende inntekt og formue. Etter dagens regler
omfatter skattebegrensningsregelen også tidlig-
pensjonister mellom 62 og 64 år som mottar avtale-

festet pensjon (AFP), jf. skatteloven § 17–1 første
ledd bokstav e.

Videre kan pensjonister med AFP motta et så-
kalt AFP-tillegg skattefritt, jf. skatteloven § 5–15
første ledd bokstav a nr. 1. Bestemmelsen innebæ-
rer at arbeidstakere kan motta et sluttvederlag på
opptil 950 kroner per måned skattefritt, dersom
sluttvederlaget etter overenskomst mellom hoved-
organisasjoner for arbeidstakere og arbeidsgivere
blir utbetalt ved oppsigelse, og sluttvederlaget ut-
betales i forbindelse med at arbeidstakeren mottar
AFP. Bestemmelsen omfatter også tidligpensjonis-
ter mellom 62 og 64 år. 

Skattebegrensningsregelen og skattefritaket for
AFP-tillegget omfattet opprinnelig ikke tidligpen-
sjonister mellom 62 og 64 år. Bestemmelsene ble
utvidet til å omfatte også denne gruppen pensjonis-
ter fra og med inntektsåret 1997. Utvidelsen skulle
imidlertid fases ut med virkning fra 1. januar 2007.
Reglene ble derfor utformet slik at personer som
fyller 62 år i 2006, vil være den siste gruppen tidlig-
pensjonister som blir omfattet av skattebegrens-
ningsregelen for pensjonister mv. og skattefritaket
for AFP-tillegget fra 62 år.

4.2.2 Departementets forslag

I forbindelse med årets tariffoppgjør signaliserte
Regjeringen i brev av 31. mars d.å. til Fellesforbun-
det at utfasingen av de særskilte skattefordelene for
tidligpensjonister mellom 62 og 64 år vil bli utsatt til
1. januar 2010.

Som følge av de signaler som ble gitt ved årets
lønnsoppgjør, foreslår departementet at de særskil-
te skattefordelene for tidligpensjonister mellom 62
og 64 år videreføres til og med 2009.

Det vises til forslag til endring av skatteloven
§ 5–15 første ledd bokstav a nr. 1 tredje punktum,
og §17–1 første ledd bokstav e første punktum. De-
partementet foreslår at endringen trer i kraft straks
med virkning fra og med inntektsåret 2007.
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5 Avvikling av skattefavorisering for IPA og livrenter

5.1 Innledning og sammendrag

5.1.1 Bakgrunn

Regjeringen varslet i St.meld. nr. 2 (2005–2006) en
innstramming i skattefavoriseringen av pensjons-
spareordninger som går utover lov om innskudds-
pensjon, lov om foretakspensjon, andre lovreguler-
te pensjonsordninger samt offentlige pensjonsord-
ninger i arbeidsforhold. Det ble varslet at innskudd
i individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven
(IPA) ikke ville gi rett til fradrag i inntekt med virk-
ning fra og med 12. mai 2006. Videre varslet regje-
ringen en avvikling av formuesskattefritaket for in-
dividuelle livrenter og en avvikling av fritaket fra
lønnsbeskatning av arbeidsgiverbetalte kollektive
livrenter.

Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon i
2006 sikret praktisk talt alle yrkesaktive rett til skat-
tefavorisert pensjonssparing gjennom arbeidsfor-
hold eller næring. En viktig begrunnelse for de
supplerende pensjonsspareordningene falt dermed
bort. Regjeringen ser det ikke som ønskelig å utvi-
de omfanget av skattefavoriserte pensjonsspareord-
ninger samlet. Utvidelsen av ordningene i forbin-
delse med obligatorisk tjenestepensjon innebærer
at omfanget av skattefavorisert pensjonssparing re-
gulert gjennom innskuddspensjonsloven og fore-
takspensjonsloven, har økt. Denne utvidelsen mots-
vares delvis av en innstramming i pensjonsspare-
ordningene som ikke er regulert av disse lovene,
og som i mindre grad bidrar til å ivareta pensjons-
politiske mål.

Det ble også i St.meld. nr. 2 (2005–2006) argu-
mentert for at innstrammingene vil ha gode forde-
lingsegenskaper i den forstand at de aktuelle skat-
teøkningene eller skattefremskyndelsene i stor
grad vil bli båret av personer med høye inntekter
og/eller formuer. Dette har nær sammenheng med
at det er personer med høye inntekter og/eller for-
muer som har vært storbrukere av de supplerende
pensjonsspareordningene.

I meldingen ble det videre varslet at departe-
mentet ville komme tilbake med forslag til nødven-
dige lovendringer om innstramminger av skattefa-
voriseringen av disse ordingene, samt vurdere be-
hovet for ytterligere endringer i regelverket, i for-
bindelse med budsjettet for 2007.

Når det gjelder yrkesaktives rett til skattefavori-
sert pensjonssparing er det reist spørsmål om en-
kelte grupper frilansere vil falle utenfor obligato-
risk tjenestepensjon, samtidig som de ikke anses
som selvstendig næringsdrivende. Departementet
vil komme tilbake med en vurdering av om frilanse-
re bør få adgang til å opprette pensjonsordning et-
ter lov om innskuddspensjon på lik linje med næ-
ringsdrivende.

5.1.2 Sammendrag

Departementet foreslår at fradragsretten for indivi-
duell pensjonssparing (IPA) fjernes med virkning
for innbetalinger foretatt fra og med 12. mai 2006.
Det foreslås at eksisterende IPA-kontrakter avslut-
tes og at forsikringstaker får en fripolise. Fripolisen
vil bli beskattet etter dagens regler for beskatning
av IPA. Samtidig gis forsikringstaker en rett til å
inngå en ny kontrakt på samme vilkår. Denne kon-
trakten vil bli skattlagt etter de ordinære reglene
for livrenter.

Fradragsretten fjernes også for fortsettelsesfor-
sikring. Denne endringen får virkning fra og med
inntektsåret 2007. Det foreslås tilsvarende over-
gangsregler som for IPA.

Departementet foreslår å innføre skatteplikt på
arbeidsgiverens betaling av premie til kollektive liv-
renter. Arbeidstakeren vil således bli skattlagt for
premiebeløpet som lønn. Utbetalinger fra kollekti-
ve livrenter hvor premien er skattlagt som lønn,
skal skattlegges som utbetalinger på individuelle
livrenter. Dette innebærer at det bare er avkastnin-
gen som beskattes ved utbetalinger fra kollektive
livrenter. Avkastningen beskattes som alminnelig
inntekt med 28 %. For eksisterende kollektive liv-
renter som videreføres etter at det innføres beskat-
ning av premien hos medlemmene i ordningen, vil
utbetalingen bli skattlagt som pensjon. For å unngå
slik skattlegging kan det i disse tilfellene utstedes
en fripolise knyttet til de rettigheter som er oppar-
beidet ved utgangen av 2006. Det kan om ønskelig
også tegnes en ny kontrakt på samme vilkår som
gjaldt tidligere slik at en skiller den opparbeidede
skattefavoriserte ordningen fra nye ordninger uten
skattefavorisering. Det foreslås at endringen får
virkning fra og med inntektsåret 2007.

Departementet foreslår at det innføres formues-
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skatt på livrenteforsikring. Etter forslaget skal for-
muesskattegrunnlaget være livrentens gjenkjøp-
sverdi. Det foreslås at de nye reglene trer i kraft
med virkning for inntektsåret 2007 for eksisterende
livrenter, der det ikke foretas nye innbetalinger på
forsikringen etter 5. oktober 2006. Samtidig fore-
slår departementet at ekstrabeskatningen ved gjen-
kjøp av livrenter oppheves med virkning fra og med
inntektsåret 2007.

Det foreslås unntak for formuesskatteplikten
for fripoliser som utstedes i forbindelse med avvik-
lingen av IPA.

Som følge av at formuesskattefritaket for livren-
ter i større eller mindre grad kan ha ført til redusert
erstatning for personer som har fått utmålt erstat-
ning for personskade etter skadeerstatningsloven
kapittel 3, foreslås det en overgangsregel hvor det
gis fritak for formuesskatt for livrente som er erver-
vet med midler fra tilkjent erstatning for personska-
de. Dette omfatter likevel ikke de tilfeller hvor det
er utmålt en standardisert erstatning etter skadeer-
statningslova § 3–2 a, og der det dermed er tatt hen-
syn til fremtidig skatteplikt for erstatningen. Etter
forslaget er det et vilkår at erstatningssummens
størrelse er fastsatt med bindende virkning før 6.
oktober 2006, samt at livrente er ervervet innen 30.
juni 2007.

5.2 Gjeldende rett

5.2.1 Inntektsbeskatning av IPA og livrenter

5.2.1.1 IPA

Etter skatteloven § 6–47 første ledd bokstav c gis
det fradrag for premie, innskudd og tilskudd til pre-
miefond under individuelle pensjonsavtaler som er
i samsvar med regler gitt i skattelovforskriften § 6–
47. Fradraget kan ikke overstige 40.000 kroner pr.
år. Det foretas ikke løpende beskatning hos rettig-
hetshaveren av avkastning på innestående midler.
Utbetalinger fra individuell pensjonsavtale er skat-
tepliktig som alminnelig inntekt etter skatteloven
§ 5–1 første ledd og som personinntekt etter skatte-
loven § 12–2 bokstav d. Det betales trygdeavgift et-
ter lav sats, jf. folketrygdloven § 23–3 første ledd.

Skattelovforskriften § 6–47 oppstiller en rekke
krav til individuelle pensjonsavtaler etter skattelo-
ven. Det fremgår av forskriften at avtalen kan inn-
gås som pensjonsforsikringsavtale eller pensjons-
spareavtale. Den skal alltid inneholde avtale om al-
derspensjon og det kan avtales ytelser til etterlatte.
I tillegg kan det i pensjonsforsikringsavtaler avtales
rett til uførepensjon og premiefritak ved uførhet.

Pensjonsalderen er 64 år med mindre høyere pen-
sjonsalder er avtalt. Ytelsesperioden må være minst
10 år fra avtalt pensjonsalder.

5.2.1.2 Individuelle livrenter

Det som kjennetegner en livrenteforsikring er at
selskapet skal utbetale terminbeløp så lenge en per-
son lever eller til personen når en bestemt alder, jf.
forsikringsavtaleloven § 10–2 bokstav e. Motsatsen
til livrente er kapitalforsikring, hvor utbetaling
skjer enten i et engangsbeløp eller et bestemt antall
ganger.

Premie til individuell livrenteforsikring er ikke
fradragsberettiget. Utbetalinger på livrenter er i ut-
gangspunktet skattepliktig i sin helhet, jf. skattelo-
ven § 5–1 første ledd.

Skatteplikten for utbetalinger er begrenset i
skatteloven § 5–41. Etter denne bestemmelsen er
skatteplikten begrenset til den del av utbetalingen
som anses å gå ut over tilbakebetaling av premien.
Det er en forutsetning at det ikke er gitt fradrag ved
ligningen for premien og at forsikringen er tegnet i
selskap som har eller har hatt tillatelse til å drive
forsikringsvirksomhet her i landet. Begrensningen
gjelder bare for individuelle livrenter som oppfyller
vilkårene i skattelovforskriften § 5–41.

I forskriften er livrenter definert som en forsik-
ring hvor selskapet skal utbetale terminbeløp så
lenge en person lever eller til personen når en viss
alder, jf. også forsikringsavtaleloven § 10–2 bokstav
e. Hvis terminbeløpet skal utbetales frem til en be-
stemt alder, er det et vilkår at den avtalte forsik-
ringstid er minst 12 år fra tegningstidspunktet. Ut-
betalingstiden må i disse tilfellene være 6 år eller
mer.

Skattlegging av avkastningen skjer på utbeta-
lingstidspunktet. Det følger av forskriften at den
skattepliktige delen av utbetalingen skal beregnes
som differansen mellom årets ytelse og et årlig fra-
dragsbeløp. Fradragsbeløpet er summen av innbe-
talte premier dividert på antall år livrenten skal lø-
pe. Den skattepliktige delen av utbetalingene skatt-
legges som alminnelig inntekt.

Hvis en livrente gjenkjøpes, er den skatteplikti-
ge inntekten gjenkjøpsverdien med fradrag av den
del av den innbetalte premien som ikke allerede er
kommet til fradrag ved tidligere utbetaling. Blir liv-
renten gjenkjøpt før vilkårene til minste forsikrings-
tid er oppfylt, skal i tillegg en fjerdedel av gjenkjøp-
sverdien anses som skattepliktig inntekt.



48 2006–2007Ot.prp. nr. 1
Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

5.2.1.3 Kollektive livrenter

Med kollektive livrenter forstås i denne sammen-
heng forsikringsprodukter hvor forsikringen er
knyttet til et ansettelsesforhold og som skal sikre
pensjon, enten for alle eller en klart definert gruppe
arbeidstakere. Arbeidsgiveren betaler premien
knyttet til forsikringen. Kollektive livrenter kan be-
nyttes som pensjonsordning for å sikre alders-, ufø-
re og/eller etterlattepensjon. I de lovregulerte skat-
tefavoriserte pensjonsordningene (innskudds- og
foretakspensjonsordninger og andre lovregulerte
ordninger og offentlige pensjonsordninger i ar-
beidsforhold) er det gitt en rekke produktkrav som
må være oppfylt. Det er i disse ordningene blant an-
net fastsatt krav til opptjeningstid for fulle pensjons-
rettigheter, pensjonsalder, avgrensning av pen-
sjonsgrunnlaget, maksimal pensjonsprosent/mak-
simalt innskudd og prinsipper om forholdsmessig-
het mellom medlemmene av pensjonsordningene.
Produktkravene må være oppfylt for at disse pen-
sjonsordningene fullt ut skal være skattefavorisert
etter skatteloven i samsvar med det såkalte P-prin-
sippet. P-prinsippet innebærer at det er fradragsrett
for premien, det skal ikke betales skatt av den lø-
pende avkastningen på pensjonsmidlene, pensjons-
formuen er fritatt for formuesskatt og utbetalinger
fra pensjonsordningen skattlegges som pensjons-
inntekt.

For kollektive livrenteordninger er det ikke
fastsatt regler i skattelovgivningen om hvilke pro-
duktkrav som må være oppfylt. Ordningen følger
ikke P-prinsippet. De kollektive livrenteordingene
er bare regulert av forsikringslovgivningen. Man
står derfor svært fritt til å utforme vilkårene i ord-
ningen. Man kan for eksempel velge ønsket pen-
sjonsalder, fastsette egne krav til opptjeningstid for
fulle pensjonsrettigheter og fastsette ulik pensjons-
givende inntekt for ulike grupper av ansatte. Etter
praksis er det en forutsetning for gjeldende skatte-
messig behandling av en kollektiv livrente at ord-
ningen har full dødelighetsarv, dvs. at livrentens
sparesaldo ved medlemmets død tilfaller forsik-
ringskollektivet. Det er videre en forutsetning at
medlemskravene er generelle og objektive og at al-
le som oppfyller kriteriene har rett til å være med-
lem i pensjonsordningen.

Den skattemessige behandlingen av kollektive
livrenter har ikke fullt ut vært regulert i formelt re-
gelverk, men har i det vesentligste blitt utviklet
gjennom ligningspraksis. Før 1988 var regelen for
kollektive livrenter i arbeidsforhold slik at dersom
premien var betalt med beskattede midler, skulle
bare den delen av pensjonen som representerte av-
kastning utover innbetalt premie regnes som pen-

sjonsinntekt. Fra 1988 ble det fastsatt at all utbeta-
ling fra kollektive livrenter i arbeidsforhold skulle
beskattes som lønn/pensjon. Den skattemessige
behandlingen av kollektive livrenter i arbeidsfor-
hold har vært så lang og fast at dersom det skal gjø-
res endringer, må dette skje gjennom lovendring.

Skatteloven § 6–45 avgrenser fradragsretten for
kostnader til sikring av pensjon til bare å omfatte
kostnader som nevnt i skatteloven §§ 6–46 og 6–47
eller der pensjonsordningen er pålagt i lov eller i
medhold av lov eller er en offentlig pensjonsord-
ning i arbeidsforhold. Ordninger etablert i medhold
av foretakspensjonsloven, innskuddspensjonslo-
ven, lov om statens pensjonskasse, og enkelte and-
re lovregulerte ordninger og de kommunale pen-
sjonsordningene som sikrer pensjonsordninger i
arbeidsforhold, er skattefavorisert i samsvar med P-
prinsippet. Arbeidsgiver vil ha fradragsrett for kost-
nader knyttet til slike ordninger.

For kollektive livrenter som ikke oppfyller de
produktkrav som gjelder for de ordninger som gis
fradragsrett etter skatteloven § 6–45, vil arbeidsgi-
ver ikke ha fradragsrett for kostnadene. Det er såle-
des en skattemessig ulempe knyttet til kollektive
livrenter, ved at arbeidsgiver ikke får lov til å regne
livrenteinnbetalingene som en kostnad ved bereg-
ning av skattepliktig overskudd. Dette betyr at kol-
lektive livrenter først skattlegges på foretakets
hånd ved innskudd og deretter på arbeidstakers/
rettighetshavers hånd som pensjon ved utbetaling.
Fradragsrett foreligger likevel dersom arbeidsgi-
veren har behandlet premieinnbetalingen som lønn
på medlemmenes hånd. For ikke skattepliktige
virksomheter vil spørsmålet om fradragsrett for
premien ved betaling av innskuddet ikke være in-
teressant. Arbeidstakerne har ikke fradragsrett
dersom de betaler en del av premien til en kollektiv
livrente som ikke er skattefavorisert. Arbeidsgiver-
ens betaling av premie til kollektive livrenter inngår
i grunnlaget for arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdlo-
ven § 23–2 fjerde ledd.

Det er arbeidstakerne som etter gjeldende
praksis nyter godt av den begrensede skattefavori-
seringen knyttet til kollektive livrenter. Arbeidsta-
keren skattlegges ikke for fordel av arbeidsgiver-
ens betaling av premie til en kollektiv livrente i ar-
beidsforhold med mindre arbeidsgiveren selv har
behandlet premiebetalingen som lønn. Arbeidsta-
keren skattlegges heller ikke løpende for avkast-
ningen på pensjonskapitalen. Pensjonskapitalen er
ikke skattepliktig formue på arbeidstakerens hånd.

Utbetalt pensjon fra en kollektiv livrenteordning
skattlegges som vanlig pensjonsinntekt, jf. skattelo-
ven § 5–41 annet ledd, jf. § 5–1 og § 12–2 bokstav b.
Det betales trygdeavgift med lav sats, jf. folketrygd-
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loven § 23–3 annet ledd nr. 1 bokstav a. Dette er
samme beskatningsmåte som for utbetalinger fra
en innskudds- eller foretakspensjonsordning. Utbe-
taling av pensjon skattlegges på denne måten selv
om arbeidstakeren er skattlagt ved premieinnbeta-
lingen. Utbetalinger til etterlatte skattlegges på
samme måte som utbetaling fra en foretakspens-
jonsordning. Etter gjeldende rett skal pensjonsinn-
tekter tidfestes etter kontantprinsippet, det vil si på
samme måte som for eksempel lønnsinntekter, jf.
skatteloven § 14–3.

5.2.2 Formuesskatt på livrenter mv.

Kapitalverdien av livrenter er etter gjeldende rett
skattefri formue. Dette følger av skatteloven § 4–2
første ledd bokstav c som bestemmer at tidsbe-
grenset rett til periodiske ytelser ikke medregnes i
den skattepliktige formue. Livrente skattlegges ik-
ke som formue selv om renteutbetalingen er påbe-
gynt. En forfalt livrentetermin er derimot skatte-
pliktig formue.

Unntaket for livrenter gjelder både for individu-
elle og kollektive livrenter, og uavhengig av om liv-
renten er tegnet i norsk eller utenlandsk selskap.
Det er ikke knyttet særskilte produktkrav til dette
formuesfritaket for livrenter.

Fritak for formuesskatt på livrenter kan i noen
tilfeller også være forankret i skatteloven § 4–2
første ledd bokstav a, som unntar rettigheter som
er avhengig av at en betingelse inntrer fra formues-
skattegrunnlaget. For livrenter som utelukkende er
knyttet til syke-, ulykkes- eller uføreforsikring, fore-
ligger det dermed dobbel hjemmel for formuesfri-
tak. Dette unntaket for betingede rettigheter omfat-
ter derimot ikke rettigheter som forfaller på en be-
stemt dato eller ved dødsfall. For livrenter som ikke
kun er knyttet til inntreden av en uviss betingelse
(sykdom eller ulykke), er hjemmelen for formues-
fritak dermed skatteloven § 4–2 første ledd bokstav
c.

Foruten individuelle og kollektive livrenter om-
fatter unntaket i skatteloven § 4–2 første ledd bok-
stav c også bl.a. alle pensjoner som utbetales i ter-
miner, herunder pensjoner fra folketrygden, andre
offentlige pensjoner og private pensjonsordninger.
Etter en forsikringsrettslig definisjon er dette også
å anse som livrenter. I skatteloven § 4–2 annet ledd
er Finansdepartementet gitt fullmakt til å gi for-
skrift om at også andre arter av livsforsikring og
pensjonsspareprodukter skal fritas for formues-
skatt. Med hjemmel i denne bestemmelsen er det
bestemt i skattelovforskriften § 6–47-11 at midler i
individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven skal
være unntatt (likevel ikke midler i premiefond).

Dette unntaket har særlig betydning for individuel-
le pensjonsspareavtaler som ellers ville blitt be-
handlet som sparing i de underliggende objekter.

Kapitalforsikring er forsikring hvor utbetaling
skjer enten i et engangsbeløp eller et bestemt antall
ganger. I motsetning til livrenter anses kapitalforsi-
kring med oppsparing som skattepliktig formue.
Forsikringer som etter sin art er uten gjenkjøpsver-
di, herunder risikoforsikringer, beskattes likevel ik-
ke som formue. Formuesverdien settes til gjenkjøp-
sverdien for kapitalforsikring med avkastningsga-
ranti på sparedelen, jf. skatteloven § 4–16. Avtale
om at forsikringen ikke kan gjenkjøpes er uten be-
tydning. Kapitalforsikring med investeringsvalg
uten garantert avkastning på sparedelen, verdset-
tes til verdien av de underliggende andeler knyttet
til sparedelen. Når forsikringstilfellet er inntruffet,
men forsikringssummen ennå ikke er utbetalt, er
hele forsikringssummen skattepliktig som formue.

5.3 Departementets vurderinger og
forslag

5.3.1 Inntektsbeskatning av IPA og livrenter

5.3.1.1 IPA

(i) Avvikling av skattefavoriseringen av IPA

Som varslet i St.meld. nr. 2 (2005–2006) foreslår de-
partementet å avvikle fradragsretten for innbetalin-
ger til individuelle pensjonsavtaler etter skattelo-
ven.

Forslaget innebærer at fradragsretten etter
skatteloven § 6–47 bokstav c for innbetalinger til in-
dividuelle pensjonsavtaler oppheves. De krav til in-
dividuelle pensjonsavtaler som er oppstilt i skatte-
lovforskriften § 6–47, er vilkår for fradragsretten.
Når fradragsretten for innbetalinger til individuelle
pensjonsavtaler opphører, vil det ikke lenger være
behov for nærmere regulering av krav til individu-
elle pensjonsavtaler i skatteloven. Dette tilsier at
bestemmelsene i skattelovforskriften § 6–47 opphe-
ves. Det vises til forslag om å oppheve skatteloven
§ 6–47 bokstav c.

Når særreglene om fradrag for innbetalinger til
individuelle pensjonsavtaler i skatteloven § 6–47
bokstav c med tilhørende forskrift oppheves, vil det
ikke lenger være særskilte regler om individuelle
pensjonsavtaler i skatteloven. Beskatning av indivi-
duelle avtaler om pensjonssparing vil dermed bero
på hvilken type avtale som er inngått. Er avtalen ut-
formet som en livrente etter forsikringsavtaleloven
§ 10–2 bokstav e, vil den beskattes som livrente.
Det vises til punkt 5.3.1.2 nedenfor om beskatning
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av livrenter. Er avtalen utformet som en kapitalfor-
sikring, vil den bli beskattet etter reglene for be-
skatning av kapitalforsikringer. Rene spareavtaler
vil bli beskattet som andre spareprodukter. Det vil
blant annet si at avkastningen beskattes løpende og
at innestående sparesaldo er formuesskattepliktig.

(ii) Behandling av eksisterende kontrakter

I St.meld. nr. 2 (2005–2006) er det varslet at eksis-
terende IPA-kontrakter videreføres etter samme
regler som i dag, men uten fradragsrett. Det inne-
bærer at eksisterende kontrakter fortsatt skal være
unntatt for skatt på opptjent avkastning og formue,
mens utbetalinger skattlegges som pensjonsinn-
tekt.

Det er således lagt til grunn at de som har IPA-
kontrakter skal kunne fortsette å innbetale på ord-
ningen, men uten fradragsrett for nye innbetalin-
ger. Hvis utbetalinger fra ordningen beskattes fullt
ut som pensjonsinntekt vil dette innebære en dob-
beltbeskatning. Dette vil som hovedregel gjøre det
lite gunstig å fortsette innbetalinger på samme kon-
trakt.

Et alternativ er å behandle innbetalinger det ik-
ke gis fradrag for på samme måte som innbetalin-
ger på individuelle livrenter. Det vil si at utbetalin-
ger ut over innbetalt beløp skattlegges som almin-
nelig inntekt. Dette innebærer ulik beskatning på
ulike deler av utbetalinger. Det vil være komplisert
å gjennomføre en slik beskatning på samme IPA-
kontrakt.

Et tredje alternativ er at alle eksisterende IPA-
kontrakter avsluttes med hensyn til å foreta nye
innbetalinger og at forsikringstakerne får en fripoli-
se. Samtidig gis forsikringstakerne rett til å inngå
en ny kontrakt på samme vilkår. Fripolisen vil da bli
beskattet etter dagens regler for beskatning av IPA.
Det vil si at avkastning på midlene ikke beskattes
løpende og at de er unntatt fra formuesskatt. Utbe-
talingene vil imidlertid, på samme måte som hittil,
bli skattlagt som pensjonsinntekt. De nye kontrak-
tene vil bli beskattet som livrenter. Dermed er det
bare utbetalinger ut over innbetalt beløp som skatt-
legges. Denne avkastningen beskattes som almin-
nelig inntekt. Videre vil midlene som er inneståen-
de på en slik kontrakt være formuesskattepliktig.

Etter departementets syn er det ønskelig at de
som har IPA-kontrakter skal kunne fortsette sparin-
gen på samme type kontrakter som de har. Samti-
dig vil dagens regler for beskatning av utbetalinger
fra IPA lede til dobbeltbeskatning av innbetalinger
det ikke er gitt fradrag for. En ulik beskatning av ut-
betalinger alt etter som den stammer fra innbetalin-
ger det er gitt fradrag for eller ikke, vil være kom-

plisert. Av skattetekniske grunner foreslår departe-
mentet derfor en overgangsregel der eksisterende
IPA-kontrakter avsluttes med hensyn til nye innbe-
talinger, og at det utstedes en fripolise. Samtidig
gis forsikringstakerne en rett til å tegne en ny kon-
trakt på samme vilkår uten at det foretas noen ny
helsevurdering. I forbindelse med et slikt opphør
av den eksisterende kontrakten og inngåelse av en
ny kontrakt, kan det påløpe kostnader. Departe-
mentet foreslår at kundens eventuelle utgift til etab-
lering av en ny kontrakt begrenses på samme måte
som for flytting av individuell livsforsikring eller
pensjonsforsikring i forskrift til forsikringsloven
§ 11–3. Dette innebærer at kundens gebyr for inn-
gåelse av ny kontrakt begrenses til 200 kroner. De-
partementet foreslår at selskapene må varsle kun-
dene om retten til å tegne ny forsikring, og at retten
til å tegne ny forsikring må benyttes innen 31. juli
2007. Det vises til forslag til overgangsregler og en-
dring av skatteloven § 12–2 bokstav c.

Kravene i skattelovforskriften § 6–47 vil bli vide-
reført for fripolisene som utstedes i forbindelse
med opphevelsen av fradragsretten for innbetalin-
ger til IPA. Når det gjelder nye kontrakter som av-
løser eksisterende IPA-kontrakter, må disse inngås
på samme vilkår som den IPA-kontrakten den avlø-
ser. Det vil imidlertid ikke være knyttet skattefavo-
risering til disse kontraktene. Etter departementets
vurdering tilsier dette at det ikke bør gjelde sær-
skilte skattemessige vilkår for disse kontraktene et-
ter inngåelsen. Dette innebærer blant annet at skat-
tereglene ikke vil være til hinder for gjenkjøp eller
endringer av disse kontraktene. Det vises til forslag
til overgangsregler.

Når det vedtas en omleggingen av beskatnin-
gen av IPA, kan det være mange som relativt nylig
har opprettet IPA-kontrakter. For disse vil verdien
av innestående på IPA-kontrakten være begrenset.
Samtidig vil det kunne være mange år til midlene
kommer til utbetaling. Midlene vil normalt være
bundet frem til forsikringstakeren er 64 år, og skal
deretter normalt utbetales over minst 10 år. Dette
kan virke lite hensiktsmessig. For å begrense ulem-
pene ved avviklingen av skattefavoriseringen av
IPA foreslår departementet derfor at skattereglene
endres slik at de ikke er til hinder for at eksisteren-
de IPA-kontrakter med en gjenkjøpsverdi på under
2 G kan gjenkjøpes. Forsikringstakeren vil ha fått
fradrag for innbetalinger på ordningen. Det fore-
slås derfor at utbetalinger ved slike gjenkjøp be-
skattes som pensjonsinntekt. Det vises til forslag til
overgangsregler.

I tillegg til premie kan forsikringstakeren også
ha fått fradrag for innbetalinger til premiefond. Pre-
miefondet skal benyttes til hel eller delvis dekning
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av premie. Det foreslås at premiefondet overføres
til ordningen og inngår i fripolisen.

(iii) Fortsettelsesforsikring

Etter forsikringsavtaleloven § 19–7 første ledd har
medlemmene rett til å fortsette forsikringsforhol-
det med individuell premieberegning uten å gi nye
helseopplysninger når et medlem av annen grunn
enn alder trer ut av en kollektiv livsforsikring. Etter
skatteloven § 6–47 første ledd bokstav d gis det og-
så fradrag for premie til slik fortsettelsesforsikring
etter foretakspensjonsloven § 4–9 og innskudd-
spensjonsloven § 6–5 første ledd.

Fradrag for innskudd til fortsettelsesforsikring
er begrenset slik at fradrag for innskudd til IPA og
fortsettelsesforsikring til sammen ikke kan utgjøre
mer enn 40 000 kroner pr. år.

Departementet foreslår at fradragsretten for
innskudd til slike fortsettelsesforsikringer på sam-
me måte som for tilskudd til IPA oppheves. Det vi-
ses til forslag til oppheving av skatteloven § 6–47
første ledd bokstav d.

Også for eksisterende fortsettelsesforsikringer
vil pensjonsbeskatning av utbetalinger fra forsikrin-
gen innebære en dobbeltbeskatning av innbetalin-
ger det ikke er gitt fradrag for. Departementet fore-
slår derfor tilsvarende overgangsregler for fortset-
telsesforsikringer som for IPA. Det vil innebære at
det utstedes en fripolise for eksisterende fortsettel-
sesforsikringer og at forsikringstakeren får rett til å
tegne ny forsikring på samme vilkår uten ny helse-
vurdering. Utbetalinger fra de nye kontraktene vil
da, som for kontrakter som avløser IPA-kontrakter,
følge de ordinære reglene for beskatning av livren-
ter. Det vises til omtalen av IPA ovenfor.

Departementet foreslår at de foreslåtte reglene
for IPA, når det gjelder mulighet for gjenkjøp, kost-
nader og tidsfrist for forsikringstaker til å inngå ny
kontrakt, skal gjelde tilsvarende for fortsettelsesfor-
sikringer. Det vises til forslag til overgangsregler.

(iv) Reinvestering av arvet IPA

Etter skatteloven § 5–40 kan arvinger foreta rein-
vestering av arvet IPA i egen pensjonspareavtale.
Som en konsekvens av at adgangen til å oppnå skat-
tefradrag for egen pensjonssparing oppheves, må
også adgangen for reinvestering av arvet IPA opp-
heves. Det vises til forslag om endring av skattelo-
ven § 5–40.

(v) Ikrafttredelse

I St.meld. nr. 2 (2005–2006) avsnitt 3.8.3 er det var-
slet at avvikling av fradragsretten for innbetalinger
til IPA skal gjelde innbetalinger foretatt fra og med
12. mai 2006. Det innebærer at innskudd foretatt et-
ter dette tidspunkt ikke er fradragsberettiget. Dette
vil også si at det ikke kan opprettes nye avtaler om
individuell pensjonsavtale etter skatteloven etter
dette tidspunkt.

Departementet foreslår videre at avviklingen av
fradragsretten for fortsettelsesforsikring får virk-
ning fra og med inntektsåret 2007.

5.3.1.2 Individuelle livrenter

I forsikringsavtaleloven § 10–2 bokstav e er livren-
teforsikring definert som forsikring hvor selskapet
skal utbetale terminbeløp så lenge en person lever
eller til personen når en bestemt alder. I skattelov-
forskriften § 5–41 er det oppstilt særskilte krav til
livrenter for at de skal kunne skattlegges etter skat-
teloven § 5–41 med tilhørende forskrift. Produkt-
kravene i forskriften må sees på bakgrunn av skat-
tefavoriseringen av individuelle livrenter. Departe-
mentet foreslår nå å oppheve skattefavoriseringen.
Det kan da anføres at grunnlaget for å oppstille sær-
skilte produktkrav i skattelovgivningen faller bort.
Dette tilsier at produktkravene, blant annet med
hensyn til bindingstid, inntatt i skattelovforskriften
§ 5–41, oppheves.

Dette gjelder først og fremst kravene til forsik-
ringstid og utbetalingstid når terminbeløpet skal ut-
betales frem til en bestemt alder. I tilknytning til
disse vilkårene er det også gitt regler om skatte-
messig behandling hvis livrenter gjenkjøpes før
kravet til minste forsikringstid er oppfylt. Etter de-
partementets syn bør også disse reglene oppheves.
Det vil da ikke være noen særskilt skattemessig be-
handling av livrenter som gjenkjøpes. All skatte-
messig bindingstid blir dermed opphevet. Utbeta-
linger ut over innbetalt premie på utbetalingstids-
punktet vil da bli beskattet på samme måte som ved
ordinære utbetalinger av ytelser i henhold til kon-
trakten.

Departementet vil følge opp med endringer av
skattelovforskriften § 5–41 i tråd med det som er
skissert ovenfor.

Departementet legger til grunn at beskatning
etter skatteloven § 5–41 fortsatt skal gjelde livren-
ter som er tegnet i selskap som har eller har hatt til-
latelse til å drive forsikringsvirksomhet her i landet.
Når det gjelder definisjonen av livrenter, vises det
til definisjonen i forsikringsavtaleloven § 10–2 bok-
stav e der livrenteforsikring er definert som forsik-
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ring hvor selskapet skal utbetale terminbeløp så
lenge en person lever eller til personen når en be-
stemt alder. Som nevnt ovenfor legger departemen-
tet ikke opp til at det skal stilles særskilte produkt-
krav til individuelle livrenter som beskattes etter
skatteloven § 5–41 i skattelovgivningen.

Som det fremgår under 5.2.1.2 ovenfor skattleg-
ges avkastning på livrenter med garantert avkast-
ning på utbetalingstidspunktet. Hensynet til lik be-
skatning av ulike former for sparing kan tale for at
avkastningen på livrenter bør beskattes løpende.
Dette kan imidlertid være vanskelig å gjennomføre
i praksis. Departementet foreslår derfor ikke end-
ringer i beskatningen av avkastning på livrenter
som beskattes etter skatteloven § 5–41. Det vil si at
avkastning på livrenten beskattes som alminnelig
inntekt på utbetalingstidspunktet.

Det tilsier at avkastningen beregnes på samme
måte som i dag, og at reglene om beregning av av-
kastningsdelen av utbetalinger på livrenter i skatte-
lovforskriften § 5–41, videreføres.

5.3.1.3 Kollektive livrenter

(i) Avvikling av skattefavoriseringen av kollektive
livrenter

Som varslet i St.meld. nr. 2 (2005–2006) foreslår de-
partementet at det innføres beskatning av fordel
ved arbeidsgivers betaling av premie til en kollektiv
livrente. Skattefavoriseringen av pensjonssparing
bør forbeholdes ordninger etablert etter foretaks-
pensjonsloven, innskuddspensjonsloven og andre
lovregulerte ordninger samt de offentlige pensjons-
ordningene i arbeidsforhold. Delvis skattefavorise-
ring av andre pensjonsordninger er egnet til å uthu-
le de vilkår som er fastsatt for de generelle skattefa-
voriserte pensjonsordningene. Av hensyn til nøytra-
litet i forholdet mellom ulike spareformer bør skat-
tefavorisering så langt det er mulig fjernes for øvri-
ge spareprodukter.

Departementet foreslår at det blir innført skatte-
plikt for arbeidstakeren når arbeidsgiveren betaler
premie til en kollektiv livrenteordning som arbeids-
takeren er medlem av. Skatteplikten for det enkelte
medlem avgrenses til en forholdmessig andel av
den samlede premie som arbeidsgiveren innbetaler
for det enkelte medlem i pensjonsordningen.

Skatteplikten vil omfatte den fordel arbeidstake-
ren mottar ved at arbeidsgiveren betaler premie til
en kollektiv livrente, men bare når livrenten ikke
oppfyller kravene etter foretakspensjonsloven, inn-
skuddspensjonsloven, andre lovregulerte pensjons-
ordninger eller offentlige pensjonsordninger i ar-
beidsforhold. Det foreslås således at det bare skal

være fritak for skatteplikt når arbeidsgiveren beta-
ler premie til en pensjonsordning som oppfyller vil-
kårene for fradragsrett for premiekostnadene etter
skatteloven § 6–45, jf. §§ 6–46 og 6–47. Premie til
kollektive livrenter vil bestå av et spareelement og
dekning for ulike risikoelementer, for eksempel
uføredekning og barnepensjon. Når arbeidsgiveren
betaler premeie til en ikke skattefavorisert kollektiv
livrenteordning, vil fordelen bestå i verdien av alle
de elementer som premien dekker for det enkelte
medlem, både spareelementet og dekning for even-
tuelle risikoelementer. Fordelen bør fastsettes i for-
hold til den premie arbeidsgiveren innbetaler for
hvert av medlemmene i den kollektive livrenteord-
ningen.

Hovedregelen om tidfesting av arbeidsinntekt
er at fordelen skal tas til inntekt det året beløpet ut-
betales eller ytelsen erlegges, jf. skatteloven § 14–3.
Departementet legger til grunn at etter kontant-
prinsippet vil arbeidsgivers innbetaling til en kol-
lektiv livrente måtte tas til inntekt etter som premi-
en betales. Departementet fremmer forslag om at
fordelen skal tidfestes til det år arbeidsgiver innbe-
taler premien til forsikringsselskapet/pensjonskas-
sen. Dette innebærer at arbeidstakeren årlig skal ta
til inntekt en andel av den premie som arbeidsgiver
innbetaler og som er knyttet til det enkelte medlem
i ordningen..

Forslaget forutsetter en endring av skatteloven
§ 5–41 annet ledd som bestemmer at ordinær liv-
rentebeskatning ikke skal gjelde for utbetaling un-
der kollektiv livrente i arbeidsforhold. Bestemmel-
sen foreslås opphevet, men må videreføres som en
overgangsregel for utbetalinger fra ordninger hvor
det ikke er foretatt beskatning av premeien hos
medlemmene. Det vises til forslag til endring i skat-
teloven § 5–12, § 5–41 og § 14–3.

Når det innføres lønnsbeskatning av premiebe-
talingen på arbeidstakerens hånd, bør arbeidsgiver-
en få fradrag for kostnadene på samme måte som
for andre lønnskostnader. Etter tidligere lignings-
praksis har arbeidsgiver også fått fradrag for premi-
ekostnadene dersom medlemmene er blitt skatt-
lagt for premien. Innføring av fradragsrett for ar-
beidsgiver som alminnelig prinsipp vil således ikke
kreve særskilt regulering.

For kollektive livrenteordninger hvor sparemid-
lene i ordningen er skattlagt hos medlemmene ved
innbetalingen, bør beløp som utbetales fra ordnin-
gen splittes i en del som skattlegges som avkast-
ning og en del som anses som tilbakebetaling av al-
lerede skattlagt kapital. Prinsippene for beskatnin-
gen og fordelingen bør være de samme som gjelder
for individuelle livrenter etter skatteloven § 5–41
første ledd. Det vises til omtalen foran under avsnitt
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5.3.1.2. Den del av utfallende beløp som anses som
avkastning bør skattlegges som kapitalinntekt.

For kollektive livrenteordninger som viderefø-
res etter at det innføres beskatning av premien hos
medlemmene i ordningen, vil den samlede innbe-
talte premien bestå både av premie som er skattlagt
hos medlemmene i ordningen og av premie som ik-
ke har vært beskattet hos medlemmene. Utbetalin-
ger fra slike ordninger som videreføres uendret må
skattlegges som pensjon, selv om arbeidstakerne
er skattlagt for deler av premieinnbetalingene. For
å unngå dette kan det i disse tilfellene utstedes en
fripolise knyttet til de rettigheter som er opparbei-
det ved utgangen av 2006. Det kan i tilfelle tegnes
en ny kontrakt på de samme vilkårene som gjaldt
tidligere. Beskatning av utfallende beløp fra en ny
kollektiv livrenteordning, hvor premien er skattlagt
som lønn hos medlemmene, skal gjennomføres
som annen beskatning av utbetaling fra livrenteord-
ninger. Dette innebærer at det bare er avkastnin-
gen som skal skattlegges, mens tidligere skattlagt
kapital i ordningen ikke skal skattlegges på nytt
ved utbetaling fra ordningen. Beskatningen av mid-
ler som utbetales fra kollektive livrenteordninger
hvor premien er innbetalt til ordningen etter 1. ja-
nuar 2007, skal følge forskriften om utbetaling på
livrenter fastsatt med hjemmel i skatteloven § 5–41
første ledd.

Den skattemessige behandlingen av pensjons-
ordninger for arbeidstakere som er medlem av pen-
sjonsordning i annen EØS-stat reiser særlige spørs-
mål. Departementet vil arbeide videre med denne
problemstillingen.

(ii) Innberetning og rapportering

Også etter gjeldende praksis kan det forekomme at
arbeidsgiver innbetaler premie til en kollektiv liv-
renteordning som skattemessig lønnsbeskattes på
medlemmenes hånd. Skattepliktige fordeler som
arbeidstaker mottar skal innberettes, jf ligningslo-
ven § 6–2. De rutiner som følges for slike tilfeller vil
nå bli gjort gjeldende for alle tilfeller hvor arbeids-
taker skal skattlegges for arbeidsgiverens innbeta-
ling til en kollektiv livrenteordning. Det foreslås ik-
ke endringer i forsikringsselskapenes eller pen-
sjonskassenes rutiner for innberetning av skatte-
pliktige pensjonsytelser. For ytelse som skal be-
skattes etter de endrede skattereglene, hvor det ba-
re er skatteplikt på avkastningen av sparemidlene
som alminnelig inntekt, vil innberetningen måtte
innrettes i samsvar med det som gjelder for livren-
ter i dag. Det skulle således ikke være behov for
endringer her.

(iii) Ikrafttredelse

Departementet foreslår at de endrede reglene for
beskatning av kollektive livrenter i arbeidsforhold
settes i kraft med virkning fra og med inntektsåret
2007. Etablerte pensjonsordninger som ønskes om-
gjort til foretakspensjonsordning, vil kunne gjen-
nomføre slik omdanning i løpet av 2007. Forutsatt
at det ikke betales premie til en kollektiv livrente
før slik omgjøring av pensjonsordningen er gjen-
nomført, vil det ikke oppstå skatteplikt for en for-
holdmessig andel av premien på medlemmenes
hånd. En tilpasningsperiode på over ett år etter at
forslaget til nye regler legges frem bør være til-
strekkelig til at pensjonsordningene kan tilpasses
de ordninger som heretter vil være skattefavori-
sert. Etter departementets syn er det derfor ikke
påkrevet med overgangsregler i forhold til kollekti-
ve livrenter.

5.3.2 Pensjon over driften

For pensjonsordninger hvor arbeidsgiver selv skal
stå for pensjonsutbetalingen (pensjon over driften),
er det ikke noen offentligrettslig regulering av hvil-
ke vilkår som gjelder for ordningen. Ordningen kan
således ha vilkår som avviker fra vilkårene i de
skattefavoriserte pensjonsordningene. Blant annet
kan driftspensjonene ha lav pensjonsalder, kort
opptjeningstid, høy pensjonsprosent og opptjening
også for inntekter over 12 G. I enkelte ordninger
kan det være kombinasjoner av flere gunstige ele-
menter. For eksempel kan det for ledere være avta-
ler med lav pensjonsalder og opptjening for hele
inntekten, også den delen som overstiger 12 G.

Pensjon over driften kan benyttes i tilfelle ar-
beidsgiver ønsker å gi pensjon utover det som ytes
etter en eksisterende ordning i virksomheten, for
eksempel en foretakspensjonsordning eller en inn-
skuddspensjonsordning. Det kan også være tale
om pensjon kombinert med fortsatt arbeid i virk-
somheten (deltidspensjon). Pensjonen kan være
tidsbegrenset frem til pensjonisten mottar andre
pensjoner (førtidspensjon). Pensjon over driften
kan også være et element i det totale vederlaget
ved salg av virksomhet. Pensjon over driften kan
være et alternativ til kollektive livrenter i arbeids-
forhold.

Kollektive livrenter vil på bakgrunn av forslage-
ne framsatt foran i fremtiden fremstå som mindre
gunstige. Det kan derfor bli større interesse for å
gå over til pensjonsordninger som betales over drif-
ten. Siden det ikke er noen offentligrettslig regule-
ring av slike pensjonsordninger, kan vilkårene
knyttet til slike ordninger på flere punkter avvike
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fra de skattefavoriserte ordningene. Slike avvik er
pensjonspolitisk uheldig, og de samme innvendin-
ger som kan reises mot kollektive livrenteordnin-
ger kan reises mot driftspensjoner. Det er for ek-
sempel ikke ønskelig at det fastsettes lavere pen-
sjonsalder eller høyere pensjonsytelser enn det
som følger av de skattefavoriserte pensjonsordnin-
gene. Pensjon over driften vil i utgangspunktet ikke
være sikret, og det vil dermed være kredittrisiko
knyttet til ordningene. Pensjon over driften vil der-
for ikke oppfylle de pensjonspolitiske hensyn som
er med på å begrunne skattefavoriseringen av fore-
takspensjons- og innskuddspensjonsordninger og
de offentlige pensjonsordningene. Departementet
antar at pensjon over driften kan bli benyttet for å
løse eventuelle overgangsproblemer i forbindelse
med avvikling av tidligere kollektive livrenteordnin-
ger. Det kan imidlertid reises de samme innvendin-
ger overfor ordninger med pensjon over driften
som for ordninger med kollektive livrenter. Også
driftspensjonsordninger er egnet til å uthule de vil-
kår/produktkrav som gjelder i de skattefavoriserte
pensjonsordningene. Betydelig økt bruk av drifts-
pensjonsordninger vil derfor være uheldig.

Departementet vil følge med på utviklingen i
forhold til bruken av driftspensjoner, og vil eventu-
elt på et senere tidspunkt utrede grunnlaget for mu-
lige endringer i de skattemessige vilkår som gjel-
der for pensjon over driften.

5.3.3 Avløsning av driftspensjon mv.

Den skattemessige behandlingen av engangs og
avløsningsbeløp og andre kapitalytelser fra pen-
sjonsordning, føderåd og livrente som er ledd i pen-
sjonsordning i arbeidsforhold, er regulert i skattelo-
ven § 5–40 annet ledd. Etter denne bestemmelsen
skal engangs- og avløsningsbeløp og andre kapita-
lytelser anses som skattepliktig inntekt. Slik inn-
tekt anses også som personinntekt etter skattelo-
ven § 12–2 første ledd bokstav b. Etter folketrygd-
loven § 23–3 skal det betales trygdeavgift med lav
sats så fremt avløsningsbeløpet ikke skattlegges
som lønnsinntekt. Skjer avløsningen mens arbeids-
takeren fortsatt er i arbeid skal avløsningsbeløpet
skattlegges som lønn. Skjer avløsningen etter at ar-
beidstakeren har gått av med pensjon, skal avløs-
ningsbeløpet skattlegges som pensjon. Det er like-
ledes også skatteplikt for avløsningsbeløpet ved av-
løsning i forhold til etterlatte etter en tidligere ar-
beidstaker.

Etter skatteloven § 5–40 tredje ledd er anled-
ning til å unngå beskatning av avløsningsbeløpet
dersom det innen en viss frist reinvesteres i en indi-
viduell pensjonsavtale som nevnt i skatteloven § 6–

47 bokstav c. Foretas reinvestering vil utfallende
beløp fra den individuelle pensjonsavtalen bli skatt-
lagt som annen pensjonsinntekt.

Etter departementets syn kan bestemmelsen
om adgang til reinvestering av avløsningsbeløp ik-
ke opprettholdes når det ikke lenger skal være ad-
gang til skattefavorisert sparing i individuelle pen-
sjonsavtaler. Det vises til omtale foran under avsnitt
5.3.1.1. Det vises til forslag til endring av skattelo-
ven § 5–40

5.3.4 Avvikling av formuesfritak for livrenter

5.3.4.1 Generelt

Livrenteordningene kan i stor grad betraktes som
spareprodukter og ikke som pensjonsforsikring.
Dette har sammenheng med at det ikke oppstilles
krav til bestemt pensjonsalder, men kun et krav om
en viss varighet for avtalen (minst 12 år fra teg-
ningstidspunktet, hvorav utbetaling skjer over mi-
nimum 6 av disse årene, jf. skattelovforskriften § 5–
41–2 bokstav a). Utbetalingene kan påbegynnes
straks dersom disse går over minst 12 år. Livrenter
kan derfor benyttes som et mer kortsiktig kapital-
plasseringsalternativ. Det er ingen beløpsgrenser
for innskuddene. De fleste former for individuelle
livrenter gir enten en sikkerhet for tilbakebetaling
av innbetalt premie ved forsikredes død eller en liv-
rentedekning til etterlatte. Dette innebærer at det
er mulig å skyte inn store beløp, og på denne måten
oppnå en betydelig reduksjon av formuesskatten.

Hensynet til likebehandling tilsier at ulike for-
mer for finansiell sparing behandles likt skattemes-
sig. Formuesskattefritaket for midler plassert i liv-
rentepoliser bidrar til en skattemessig forskjellsbe-
handling ved at livrente favoriseres i forhold til and-
re former for finansiell sparing, herunder også spa-
ring i kapitalforsikring. Skattefavoriseringen bidrar
til at skattemessige hensyn påvirker valg av spare-
form, og bryter dermed med nøytralitetshensynet.
Dersom en slik skattemessig forskjellsbehandling
skal kunne opprettholdes, forutsetter det at sær-
skilte hensyn kan begrunne forskjellsbehandlin-
gen. Et slikt hensyn kunne for eksempel være øns-
ket om å stimulere yrkesaktive til økt pensjonsspa-
ring. Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon
og adgangen til innskuddsordninger for selvsten-
dig næringsdrivende gjør imidlertid at dette hensy-
net ikke lenger kan tillegges særlig vekt. Dette for-
sterkes ytterligere av at individuelle livrenteordnin-
ger i stor grad må betraktes som spareprodukter
og ikke som pensjonsforsikring.

Det er videre grunn til å anta at forskjellsbe-
handling kan medføre en uthuling av formuesskat-
tegrunnlaget fordi det gir muligheter for skatte-
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messige tilpasninger. Dette bidrar til å begrense
formuesskattens rolle som et effektivt skattegrunn-
lag som er godt egnet til å ivareta fordelingspoliti-
tiske mål.

Etter departementets vurdering bør formues-
skattesystemet i størst mulig grad utformes slik at
skattemessige hensyn ikke påvirker skattyterens
valg av investeringsobjekt. Dette tilsier at midler
plassert i livrenteordninger samt avkastningen av
disse ikke bør være fritatt fra formuesskatt, men
beskattes på lik linje med andre former for finansi-
ell sparing. Dette vil bl.a. gi bedre sammenheng i
reglene for formuesbeskatning av kapital- og livren-
teforsikring.

Som varslet i St.meld. nr. 2 (2005–2006), fore-
slår departementet derfor at formuesfritaket opphe-
ves for livrenteforsikring som nevnt i forsikringsav-
taleloven § 10–2 bokstav e, dvs. forsikringer hvor
selskapet skal betale terminbeløp så lenge en per-
son lever eller personen når en bestemt alder.

Det foreslås at det innføres formuesskatt for liv-
renter som ifølge polisen er tegnet i selskap som
har eller har hatt tillatelse til å drive forsikringsvirk-
somhet her i landet. Livrente som er tegnet i sel-
skap uten slik tillatelse, er skattepliktig i sin helhet
ved utbetaling, jf. skatteloven §§ 5–1 og 5–41. I dis-
se tilfellene beskattes skattyter også for tilbakebe-
taling av innbetalt premie. Etter departementets
oppfatning tilsier denne skjerpede skattlegging ved
utbetaling at formuesfritaket videreføres for livren-
te som er tegnet i selskap som ikke har tillatelse til
å drive forsikringsvirksomhet i Norge.

Som nevnt i avsnitt 5.3.1.2 anser departementet
at det ikke er behov for særlige produktkrav for liv-
renter i skattelovforskriften § 5–41 flg. når skattefa-
voriseringen avvikles. Det er heller ingen grunn til
å knytte spesielle produktkrav til en livrente for at
den skal være skattepliktig formue. Rene risikofor-
sikringer (bl.a. uførerente) inneholder likevel ikke
et spareelement. Slike livrenteforsikringene er det
derfor ikke grunnlag for å skattelegge som formue
før forsikringen har forfalt til betaling. Etter gjel-
dende rett følger formuesfritak for slike forsikrin-
ger av skatteloven § 4–2 første ledd bokstav a som
unntar betingede rettigheter fra formuesgrunnla-
get. Departementet foreslår ingen endringer for sli-
ke forsikringer. Det innebærer at det heller ikke
skal svares formuesskatt på grunnlag av uforfalt
krav på uførepensjon som er under utbetaling.

Pensjonsforsikring defineres i forsikringsavtale-
loven § 10–2 bokstav f som kapital- eller livrentefor-
sikring som går inn under de særregler som er gitt
om pensjonsforsikring i lovgivningen for øvrig. Liv-
renter og pensjonsforsikring er dermed forsik-
ringsteknisk like produkter. Det innebærer at det

må avklares i hvilken utstrekning pensjonsforsik-
ringer for øvrig bør være formuesskattepliktige.

De obligatoriske tjenestepensjonene etter lov
om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon,
er skattefavorisert gjennom regler om fradragsrett
for arbeidsgivers premiebetaling i skatteloven § 6–
45, jf. § 6–46. Bakgrunnen for skattefavoriseringen
er både de vilkår som er knyttet til ordningene og
det pensjonspolitiske grunnlaget for disse. Departe-
mentet mener at rettigheter i disse pensjonsordnin-
gene fortsatt bør være unntatt fra formuesskatt. Det
samme gjelder pensjonsrettigheter som er oppar-
beidet i offentlige pensjonsordninger som for ek-
sempel KLP eller pensjonsordninger som er pålagt
i lov eller i medhold av lov, herunder Statens Pen-
sjonskasse etc.

Det foreslås således ingen endringer for pen-
sjonsrettigheter knyttet til folketrygden, de obliga-
toriske tjenestepensjonene etter lov om foretaks-
pensjon og lov om innskuddspensjon, og heller ik-
ke for pensjonsrettigheter som er opparbeidet i of-
fentlige tjenestepensjonsordninger eller andre pen-
sjonsordninger som er pålagt i lov eller i medhold
av lov. Slike pensjonsrettigheter vil fortsatt være fri-
tatt for formuesskatt.

For andre pensjonsforsikringer bør det avgjø-
rende for formuesskatteplikten være om disse opp-
fyller de forsikringstekniske kravene for å være liv-
rente. Dersom pensjonsforsikring materielt sett er
en livrenteforsikring etter forsikringsavtaleloven
§ 10–2 bokstav e, bør den behandles på samme må-
te som individuelle livrenter. Departementet be-
grunner dette med sammenhengen i systemet, og
at skattefavoriseringen skal være forbeholdt de lov-
baserte pensjonsordningene.

Hensynet til likebehandling mellom ulike typer
livrenter tilsier at det også innføres formuesskatt
for kollektive livrenter. Etter departementets opp-
fatning bør skattekonsekvensene i størst mulig
grad være de samme om skattyter selv velger å in-
vestere i en livrente eller om arbeidsgiver gjør dette
for ham. Innføring av formuesskatt for kollektive
livrenter reiser imidlertid enkelte særlige spørsmål
om bl.a. skattegrunnlaget for slike livrenter. Depar-
tementet vil derfor ikke foreslå opphevelse av for-
muesfritaket for kollektive livrenter nå, men vil vur-
dere dette nærmere.

Rene pensjonsspareavtaler uten forsikringsele-
ment bør være skattepliktig formue. Dette er også
hovedregelen i dag, med unntak for pensjonsspare-
avtaler (IPA) etter skatteloven § 6–47 med tilhøren-
de forskrifter, jf. skattelovforskriften § 6–47-4. De-
partementet foreslår som nevnt ovenfor i avsnitt
5.3.1.1 å avvikle IPA. I forbindelse med avviklingen
foreslår departementet å videreføre formuesskatte-
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fritaket for fripoliser som utstedes ved avviklingen.
Nye pensjonsspareavtaler, herunder avtaler som
avløser eksisterende IPA-avtaler vil etter dette bli
skattlagt i samsvar med verdien av de underliggen-
de eiendeler i spareavtalen.

Etter gjeldende rett er midler i livrenter bundet
kapital for skattyter gjennom regler om bindingstid
(minste forsikringstid) og sanksjon i form av ekstra
beskatning ved gjenkjøp, jf. skattelovforskriften
§ 5–41-1 a og § 5–41-8. Det er blitt hevdet at for-
muesskatt på livrenter vil ha urimelige virkninger
som følge av dette for skattytere som må gjenkjøpe
livrente for å være i stand til å betale skatten. Vide-
re er det pekt på at forslaget reiser særlige proble-
mer for umyndige og deres foresatte når overfor-
mynderiet har foretatt investering i livrenter.

Ved avviklingen av skattefavoriseringen av liv-
renter, mener departementet at det ikke lenger er
behov for særskilte skattemessige krav om bin-
dingstid og heller ikke for skattemessige sanksjo-
ner når forsikringsforholdet avbrytes. Departemen-
tet foreslår at regler om dette i skattelovforskriften
oppheves, jf. nærmere i avsnitt 5.3.1.2. Dette gjør at
det vil være mulig for skattyter å frigjøre midler ved
gjenkjøp av livrentepolisen dersom det er nødven-
dig for å oppfylle skatteforpliktelsen. Skattekonse-
kvensene av gjenkjøp vil være at skattyteren må ta
livrentens eventuelle avkastning til inntekt. Dette
bidrar til skattemessig likebehandling mellom liv-
renter og andre finansielle investeringer, og gir ik-
ke grunn til særbehandling av livrenter ved for-
muesbeskatningen.

I de tilfeller hvor overformynderiet har foretatt
investering i livrente for umyndige barn, må verge
og overformynderi vurdere om det eventuelt er
nødvendig å gjenkjøpe livrenten for å betale den
formuesskatten som vil påløpe. Dette er det anled-
ning til etter vergemålsloven § 44.

Det vises til forslag til skatteloven § 4–2 annet
ledd.

5.3.4.2 Livrente finansiert med erstatning for
personskade

I henhold til norsk erstatningsrett skal det gis et til-
legg i erstatning for skattebelastning som vil påløpe
på erstatningen. Tillegget utmåles sjablonmessig
etter en konkret og skjønnsmessig vurdering ut fra
skadelidtes alder og livssituasjon. I rettspraksis har
man sett eksempler på at skattereglene for livrenter
er vektlagt ved fastsettelse av tillegg for skattebe-
lastning. Selv om det ikke er en generell regel eller
standard etter norsk erstatningsrett at formuesfrita-
ket for livrenter skal påvirke erstatningsutmålin-
gen, er det klart at dette i noen tilfeller, uten at det

har vært mulig å kartlegge omfanget, har ført til re-
dusert erstatning for personer som har fått utmålt
erstatning for personskade.

For en gruppe er det likevel klart at skatteregle-
ne for livrente ikke har hatt noen innflytelse på er-
statningsutmålingen. For barn under 16 år som får
erstatning for tap i fremtidig erverv for livsvarig
funksjonshemming, skal erstatningen utmåles som
en standarderstatning, jf. skadeserstatningsloven
§ 3–2 a. Det skal i disse tilfellene ikke gjøres sær-
skilt tilleggsberegning for skatteulempen som følge
av skatt på erstatningskapitalen og renteavkastnin-
gen av den. Slik skatteulempe anses i stedet inklu-
dert i standarderstatningen for ervervstapet, jf.
Ot.prp. nr 81 (1986–1987) side 11. For barn under
16 år innebærer dette at det ved erstatningsutmå-
lingen er tatt hensyn til fremtidig skatteplikt på den
utmålte erstatningskapitalen.

Etter departementets oppfatning bør ikke løs-
ninger i domstolskapt erstatningsrett låse skatte-
reglene på et område, når endringer tilsies av andre
samfunnsmessige og skattemessige hensyn. At
skatteregler som regulerer fremtidig skatt for er-
statningsutbetalinger kan endres, er en påregnelig
mulighet for alle parter. Det er også uklart i hvilken
utstrekning erstatning for personskade faktisk er
påvirket av skattefritaket for livrenter. I de tilfeller
hvor det ikke er lagt vekt på dette ved erstatnings-
utmålingen, kan fortsatt formuesfritak for livrenter
gi en dobbel fordel ved at skattyter har fått kompen-
sasjon for en skatteulempe som så i neste omgang
er unngått ved at skattyter investerer erstatningen i
en livrentepolise.

I de tilfeller hvor erstatningen er redusert under
henvisning til at livrenter ikke er skattepliktige for-
mue, kan det imidlertid hevdes at innføring av for-
muesskatt på livrenter til en viss grad vil være en
bristende forutsetning for allerede foretatte erstat-
ningsoppgjør, uten at det finnes noen muligheter
for senere korrigering av erstatningsutmålingen.
Formuesskatt på livrenter kan i disse tilfellene få en
ekstra effekt som ikke er tilsiktet ut fra hensynene
bak innføring av formuesskatt. Det kan derfor være
grunn til å vurdere midlertidige overgangsordnin-
ger som ivaretar hensynet til denne gruppen. Dette
gjelder likevel ikke for barn som er tilkjent skadeer-
statning etter skadeerstatningsloven § 3–2 a. I disse
tilfellene er det klart at det ved erstatningsfastset-
telsen er tatt hensyn til fremtidig skatteplikt på den
utmålte erstatningen. I denne sammenheng viser
departementet også til at skatteloven § 4–22 inne-
bærer at barn som har fått engangserstatning etter
skadeserstatningsloven kapittel 3 fram til og med
fylte 21 år, er fritatt for formuesskatt på erstatnings-
beløpet (uansett om beløpet står på bankkonto eller
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i en livrentepolise). Unntaket omfatter barn som
har fått ervervsevnen nedsatt til minst 50 prosent.
Departementet foreslår at denne regelen også utvi-
des til å gjelde barn som har fått erstatning for tap
av forsørger. Det vises til nærmere omtale av forsla-
get i kapittel 19.

Det må kunne legges til grunn at endring i reg-
lene for formuesskatt på livrenter vil føre til en om-
legging av praksis for erstatningsutmåling for fram-
tiden. Hensynene bak et unntak for personer som
har fått erstatning for personskade gjør seg derfor
bare gjeldende for de tilfeller hvor erstatningsutmå-
lingen er bindende fastsatt på det tidspunkt forslag
om innføring av formuesskatt gjøres kjent. Dette til-
sier at det kun gis en overgangsregel om fritak for
formuesskatt på livrentepoliser som retter seg mot
personer som allerede har fått utmålt erstatning for
personskade etter norsk erstatningsrett på binden-
de måte før statsbudsjettet fremlegges og som har
investert i en livrenteforsikring eller vil gjøre det in-
nen rimelig tid etter fremleggelsen.

Departementet har vurdert om en slik over-
gangsregel kan begrenses til de tilfeller hvor skat-
tereglene for livrenter påviselig har ført til en redu-
sert erstatning.

Mulighetene for å etterprøve om skattereglene
for livrenter har påvirket erstatningen kan være for-
skjellig ettersom erstatningen er fastsatt ved dom
eller forlik. I en dom vil det kunne fremgå av doms-
grunnene hva som er vektlagt ved erstatningsutmå-
lingen, men det er ikke sikkert at dommerens
skjønnsmessige fastsettelse av tillegg for skattebe-
lastning viser alle vurderinger som er gjort. Når er-
statningen er fastsatt ved forlik, kan de underlig-
gende skatteforutsetningene for erstatningsoppgjø-
ret være enda mindre eksplisitt uttalt. For tilfeller
som ligger mange år tilbake i tid, er det heller in-
gen automatikk i at skadelidte fortsatt er i besittelse
av et fullstendig underlagsmateriale som kan doku-
mentere de vurderinger som er gjort omkring det-
te. Et krav om at skattereglene for livrenter har hatt
en påviselig effekt på erstatningsutmålingen kan gi
vanskelige bevisvurderinger, dels fordi forutsetnin-
gen kan ha kommet til direkte uttrykk i varierende
grad og dels fordi de aktuelle erstatningsregler for
utmåling av tillegg for skattebelastning, er skjønns-
messige. Dette vil kunne føre til et forholdsvis stort
merarbeid for ligningsmyndighetene og kan i prak-
sis gi en nokså tilfeldig regel.

På denne bakgrunn er det etter departementets
syn ikke grunnlag for å stille krav om dokumenta-
sjon for at skattereglene for livrenter har påvirket
utmåling av erstatning for personskade i det enkel-
te tilfelle. Det foreslås derfor at det i en overgangs-
regel for opphevelse av formuesfritaket for livren-

ter gjøres et generelt unntak for skattytere som har
finansiert livrentepolise med personskadeerstat-
ning utmålt etter norsk erstatningsrett før 6.okto-
ber 2006, men likevel med unntak for erstatninger
som er utmålt etter skadeerstatningsloven § 3–2 a.
Det vises til nærmere omtale av forslaget under av-
snitt 5.3.4.6.

5.3.4.3 Skattegrunnlaget

Etter skatteloven § 4–1 første ledd er hovedregelen
at skattepliktig formue skal verdsettes til omset-
ningsverdien pr. 1. januar i ligningsåret. Hvor det
ikke finnes en omsetningsverdi for et formueso-
bjekt, må verdsettelsen foretas på grunnlag av hjel-
peberegninger.

Etter skatteloven § 4–16 skal formuesskatteplik-
tig livsforsikringspolise verdsettes til gjenkjøpsver-
di. Som følger av formuesfritaket for livrenter, har
denne bestemmelsen hittil kun fått anvendelse for
kapitalforsikring. Gjenkjøpsverdien utgjør i ut-
gangspunktet forsikringens sparedel, dvs. innbetalt
premie og akkumulert avkastning. Det foreslås at
livrenteforsikring, i likhet med annen livsforsikring
(kapitalforsikring), verdsettes til gjenkjøpsverdi.
Forslaget innebærer at livrenten skal verdsettes til
gjenkjøpsverdi selv om det foreligger avtale eller
annen bestemmelse om at livrenten ikke kan gjen-
kjøpes. Dersom det ikke finnes opplysninger om
livrentens gjenkjøpsverdi, må gjenkjøpsverdien
fastsettes ved skjønn. Med hjemmel i skatteloven
§ 4–16 annet ledd har departementet i skattelovfor-
skriften § 4–16 gitt nærmere regler om fastsettelse
av livsforsikringers gjenkjøpsverdi. Departementet
vil gjennomgå skattelovforskriftens § 4–16 og vur-
dere om det er behov for endringer når forskriften
også får anvendelse for verdsettelse av livrenter.

Det vises til forslag til endring av skatteloven
§ 4–16 første ledd.

5.3.4.4 Fradrag for verdien av livrenter som gjeld

Etter skatteloven § 4–3 bokstav c gis ikke forsik-
ringsselskap fradrag for verdien av livrente-forplik-
telser ved fastsettelse av skattepliktig formue på
selskapets hånd. Denne bestemmelsen har kun be-
tydning for formuesverdsettelse av aksjer i forsik-
ringsselskap som ikke er børsnotert, eller for for-
sikringsselskap som er organisert på en måte som
gir selvstendig formuesskatteplikt.

Ved innføring av formuesskatteplikt for livren-
ter må det, for å unngå at verdien av livrenter be-
skattes to ganger, gjøres en endring i skatteloven
§ 4–3 som gir selskapet rett til fradrag i bruttofor-
muen for forpliktelser som knytter seg til livrenter
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som er skattepliktig formue for poliseeieren. Av-
grensningen av gjeldsfradraget gis samme utfor-
ming som den korresponderende skatteplikt på po-
liseeierens hånd i skatteloven § 4–2 annet ledd, og
verdien av fradraget fastsettes også tilsvarende til
gjenkjøpsverdien. Det vises til forslag til skattelo-
ven § 4–3 nytt annet ledd.

5.3.4.5 Innberetning og rapportering

I ligningsloven § 6–6 bokstav a er det hjemmel for å
pålegge forsikringsselskaper opplysningsplikt om
forhold som vedrører livsforsikring. I Skattedirek-
toratets forskrift av 5. august 1993 nr. 799 er det gitt
nærmere regler om oppgaveplikt for så vidt gjelder
kapitalforsikring med sparing. Departementet leg-
ger til grunn at hjemmelen i ligningsloven § 6–6 og-
så gjelder for livsforsikring i form av livrenter. Det
er derfor ikke behov for endring i ligningsloven
som følge av innføring av formuesskatteplikt for liv-
renter. Departementet vil imidlertid sørge for at det
foretas nødvendige endringer i forskrift av 5. au-
gust 1993 nr. 799 ved innføring av formuesskatt for
livrenter.

5.3.4.6 Ikrafttredelse og overgangsregler

(i) Generelt

Departementet foreslår at livrenter skal inngå i for-
muesskattegrunnlaget med virkning fra og med
inntektsåret 2007. Det innebærer at innføring av
formuesskatt på livrenter først får virkning for for-
muesskatt for 2007. Samtidig foreslår departemen-
tet at ekstrabeskatningen ved gjenkjøp av livrenter
oppheves fra og med inntektsåret 2007.

I forbindelse med oppheving av de særskilte
reglene for beskatning av gjenkjøp av livrenter vil
skattytere kunne kjøpe nye livrenter eller foreta
innbetalinger på eksisterende livrenteavtaler før
årsskiftet, som gjenkjøpes etter årsskiftet for å unn-
gå formuesbeskatning for 2006. For å forhindre sli-
ke tilpasninger foreslår departementet at verdien av
individuelle livrenter tegnet etter 5.oktober 2006
(fra og med dato for fremleggelse av proposisjo-
nen), samt eksisterende livrenteavtaler hvor det fo-
retas nye innbetalinger etter dette tidspunkt, skal
være formuesskattepliktig for forsikringstakeren
ved formuesbeskatningen for 2006. Det vises til for-
slag til ikrafttredelsesbestemmelse for forslag til
endring i skatteloven.

Hensynet til forutberegnelighet og lang bin-
dingstid for pensjonsmidlene tilsier at eksisterende
IPA-avtaler unntas fra formuesbeskatning. Departe-
mentet foreslår at det gis en overgangsregel til

skatteloven § 4–2 annet ledd om at rettigheter knyt-
tet til fripoliser som er utstedt ved avviklingen av
eksisterende IPA-kontrakter skal være unntatt fra
formuesskatt. Formuesskattefritaket vil dermed
fortsatt gjelde for allerede inngåtte IPA-avtaler.
Dersom skattyter inngår ny kontrakt på tilsvarende
vilkår etter forslaget til overgangsregel til skattelo-
ven § 6–47 første ledd bokstav c (jf. avsnitt 5.3.1.1),
vil kun ny pensjonsforsikring være skattepliktig for-
mue.

Det vises til forslag til overgangsregel til skatte-
loven § 4–2 annet ledd.

(ii) Unntak for livrente finansiert med erstatning for
personskade

Det antas at formuesskattefritaket for livrenter i
større eller mindre grad kan ha ført til redusert er-
statning for personer som har fått utmålt erstatning
for personskade, jf. avsnitt 5.3.4.2. Departementet
foreslår derfor at det i en overgangsregel gis fritak
for formuesskatt for livrente som er ervervet med
midler fra allerede tilkjent erstatning for personska-
de når erstatningen er utmålt etter norsk erstat-
ningsrett.

Hensynene bak dette unntaket gjør seg bare
gjeldende i de tilfeller hvor erstatningen er binden-
de fastsatt før denne proposisjonen er fremlagt, og
hvor det dermed ikke lenger er anledning til å få
korrigert erstatningsutmålinger som bygger på at
livrenter er skattefri formue. Etter forslaget er det
derfor et vilkår at erstatningssummens størrelse er
fastsatt med bindende virkning før 6. oktober 2006.
Selv om erstatningssummen er endelig fastsatt, er
det ikke nødvendigvis slik at skattyter har rukket å
få erstatningen utbetalt eller investert i en livrente
ved fremleggelse av statsbudsjettet. Det foreslås
derfor at det settes en frist til 30. juni 2007, der
skattyter gis tid til å erverve livrente for hele eller
deler av erstatningssummen.

Forslaget til overgangsregel retter seg kun mot
personer som har fått erstatning for personskade.
For slik personskadeerstatning foreslås det at rege-
len skal gjelde uavhengig av om erstatningen dek-
ker tapt ervervsevne, erstatning til etterlatte, me-
nerstatning, oppreisning eller fremtidige sykdoms-
utgifter el. I et samlet erstatningsoppgjør vil det ge-
nerelt kunne være inkludert elementer som ikke er
påvirket av skattefritaket for livrenter, herunder er-
statning for utgifter som er påløpt. Etter departe-
mentets oppfatning er det likevel lite hensiktsmes-
sig å skille ut enkeltposter.

Som følge av at unntaket er begrunnet ut fra
norske erstatningsregler, foreslås det en begrens-
ning til tilfeller hvor erstatning er tilkjent og utmålt
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på grunnlag av skadeerstatningsloven kapittel 3.
Dette utelukker tilfeller hvor erstatningen er fast-
satt etter andre lands erstatningsrett, samt erstat-
ninger som utbetales med et på forhånd fastsatt be-
løp på grunnlag av livs-, syke- eller uføreforsikring.
I de nevnte tilfeller skal ikke skattereglene for liv-
renter ha hatt noen innvirkning på erstatningens
størrelse.

Skattereglene for livrente har heller ikke påvir-
ket erstatningen for barn under 16 år, jf. avsnitt
5.3.4.2. Departementet viser til at det for disse er ut-
målt en standardisert erstatning etter skadeerstat-
ningsloven § 3–2 a, der det er tatt hensyn til fremti-
dig skatteplikt for erstatningen. Begrunnelsen for
unntaket for formuesskatt er ikke til stede i disse
tilfellene, og departementet foreslår derfor at unn-
taket ikke gis anvendelse for denne gruppen.

Etter forslaget vil unntaket få anvendelse både
når erstatningen er fastsatt ved dom og forlik (ev.
ensidig erkjennelse av ansvar).

Det er et vilkår at livrenten er ervervet i sam-
menheng med utbetaling av tilkjent erstatning for
personskade. Det er skattyter som har bevisbyrden
for at livrenten er ervervet i sammenheng med ut-
betaling av erstatningsmidler. For at regelen skal
treffe den målgruppen man tar sikte på å ivareta,
må det stilles et krav om nokså klar sammenheng
mellom erstatningsutbetaling og plassering i livren-
te.

Unntaket vil bare gjelde så langt skattyter be-
holder sin plassering av erstatningsmidler i en liv-
rente. Dersom midlene omplasseres til annet enn
livrente, vil formuesbeskatningen følge de alminne-
lige formuesskatteregler.

Ved ligningsbehandlingen må skattyter selv
opplyse om og i tilfellet dokumentere at vilkårene
for unntak er oppfylt, fordi dette ikke er opplysnin-
ger som ligningsmyndighetene rår over.

Det vises til forslag til overgangsregel til skatte-
loven § 4–2 annet ledd.

5.4 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Avvikling av ordningene ble realitetsbehandlet i
St.prp. nr. 2 (2005–2006) Revidert nasjonalbudsjett.

5.4.1 Individuelle pensjonsavtaler (IPA)

Avviklingen av skattefavoriseringen av IPA innebæ-
rer en avvikling av en kombinasjon av fritak fra
skatt og utsettelse av skatt. Provenyvirkningene av
forslaget har derfor både kortsiktige budsjettvirk-

ninger for 2007 og langsiktige virkninger. På kort
sikt vil avviklingen av fradragsretten og formues-
skattefritaket innebære en innstramming fra 2007
for nye innskudd i pensjonsspareordninger eller
andre spareprodukter. På lengre sikt motvirkes
imidlertid dette delvis av redusert skatt på utbeta-
linger fra slik ny sparing, jf. at utbetalinger fra nye
pensjonsspareordninger blir skattlagt som alminne-
lig inntekt (28 pst. skatt på avkstningsdelen) og ik-
ke som pensjonsinntekt (minst 31 pst. på hele utbe-
talingen). Imidlertid vil provenyvirkningene i for-
bindelse med formueskatt og skatt på avkastning i
hovedsak komme over tid. Innstrammingene er li-
kevel ikke så sterke som den kortsiktige helårsvirk-
ningen kan gi inntrykk av.

En avvikling av skattefavoriseringen av IPA har
en helårsvirkning på om lag 390 mill. kroner på
kort sikt. Dette anslaget er basert på Statistisk sen-
tralbyrås skattemodell, LOTTE. Av dette anslås det
om lag 260 mill. kroner påløpt i 2006 og 130 mill.
kroner påløpt i 2007. Bokført virkning i 2007 anslås
til 180 mill. kroner.

Over tid vil helårsvirkningen reduseres som føl-
ge av at skatt på utbetalte beløp fra alternative spa-
replasseringer er lavere enn for IPA. Den samlede
nåverdien av skattefavoriseringen av IPA i 2005 er
anslått til 295 mill. kroner i avsnitt 4.5 i Nasjonal-
budsjettet 2006.

Beregninger viser at det meste av sparingen i
IPA foretas av personer med relativt høye inntek-
ter. Tabell 5.1 viser den gjennomsnittlige skatte-
skjerpelsen fordelt på inntektsgrupper etter ekviva-
lentinntekt. Tolkningen er at inntektsgruppe 1 ut-
gjør tidelen av befolkningen med dårligst råd, mens
inntektsgruppe 10 utgjør tidelen av befolkningen
med best råd, målt etter bruttoinntekt i husholdnin-
gen og korrigert for størrelsen på husholdningen
(se St.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- avgifts- og toll-
vedtak avsnitt 4.5, for nærmere beskrivelse av me-
todikken). Skatteskjerpelsen i Tabell 5.1 viser hel-
årsvirkningen, og viser dermed ikke endringen i
skatteopplegget fra 2006 til 2007, i og med at det er
begrensninger på fradrag for IPA også for 2006.

Tabell 5.1 viser at nesten 40 prosent av skatteu-
lempen (i 2007) av avvikling av IPA tilfaller tidelen
av befolkningen med høyest inntekt, mens om lag
85 prosent tilfaller halvdelen av befolkningen med
høyest inntekt. Bakgrunnen for dette er både at en
større andel av personer med høy inntekt har be-
nyttet seg av IPA, og at de med høy inntekt gjen-
nomgående har spart høyere beløp.

Sparing i IPA er imidlertid ikke skattemessig
gunstig for alle. Bakgrunnen for dette er at fradra-
get ved innskudd er 28 pst., mens utbetalinger
skattlegges som pensjonsinntekt. Pensjonsinntekt
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Tabell 5.1 Fordeling av skatteskjerpelsen ved avvikling av IPA på inntektsgrupper etter
ekvivalensinntekt

Inntektsgrupper
Gjennomsnitts-

inntekt
Gjennomsnittlig

skatteøkning
i kroner

Andel av 
skatteøkning 

i prosent

1. desil ................................................................... 77 700 3 0,3
2. desil ................................................................... 128 800 23 2,5
3. desil ................................................................... 164 200 40 4,5
4. desil ................................................................... 191 900 18 2,0
5. desil ................................................................... 217 400 54 6,0
6. desil ................................................................... 242 500 64 7,1
7. desil ................................................................... 270 300 64 7,1
8. desil ................................................................... 306 700 112 12,4
9. desil ................................................................... 360 700 180 19,9
10. desil ................................................................. 636 400 344 38,2
I alt ........................................................................ 259 600 90

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet

skattlegges normalt med en skattesats på 31 pst.
For personer med lav eller middels pensjonsinntekt
er imidlertid ofte marginalskattesatsen på pensjons-
inntekt høyere (42 pst.), på grunn av skattebeg-
rensningsregelen. For personer med svært høy
pensjonsinntekt vil marginalskattesatsen være høy
på grunn av toppskatten, men dette vil imidlertid
gjelde en liten gruppe. I 2006 var det imidlertid an-
slått at om lag halvparten av pensjonistene ble
skattlagt etter skattebegrensningsregelen, 40 pst.
med en pensjonsinntekt som medfører høy margi-
nalskattesats. Denne andelen antas å bli langt lave-
re for nye generasjoner av pensjonister.

Ulempen ved en høyere skattesats ved utbeta-
lings- enn ved fradragstidspunktet må kompense-
res av fordelen ved å unnslippe formuesskatt og
skatt på avkastning på det innskutte beløpet. Med
høy marginalskatt på pensjonsinntekt, skal det mye
til å spare skatt ved hjelp av IPA-ordningen. De som
har brukt IPA til å supplere en relativt lav pensjon
fra andre kilder (folketrygden og ev. tjenestepen-
sjon), har derfor i de fleste tilfeller hatt begrenset
fordel av skattefavoriseringen som nå avvikles. Selv
om noen personer med lave inntekter har brukt
IPA, vil de altså i liten grad rammes av innstram-
mingen.

5.4.2 Individuelle livrenter

Avviklingen av formuesskattefritaket for individuel-
le livrenter innebærer skjerpet formuesskatt. Det
sto 31.12.2005 inne om lag 40 mrd. kroner i indivi-
duelle livrenter. Dette beløpet er skjønnsmessig
fremskrevet til om lag 50 mrd. kroner 31.12.2007
med gjeldende skatteregler. Med forslaget vil disse
midlene bli skattbar formue. Samtidig vil midlene

ikke lenger være bundet i livrenteproduktet, jf. av-
snitt 5.3.1.2. 

Maksimalt kunne provenyøkningen vært på
over 500 mill. kroner dersom hele livrenteformuen
ble skattlagt med en skattesats på 1,1 prosent (mak-
simal formuesskattesats). En provenyøkning i den-
ne størrelsesorden er imidlertid usannsynlig. Selv
uten individuelle livrenter, vil det være flere måter
å tilpasse seg slik at reell formue ikke blir lignings-
formue, bl.a. ved å kjøpe eiendom eller andre for-
muesplasseringer med gunstig verdsettelse i skat-
temessig sammenheng. Dessuten er ikke alle som
har livrenter, i formuesskatteposisjon. På skjønns-
messig grunnlag anslår departementet at forslaget
vil innebære en innstramming på om lag 100 mill.
kroner påløpt og 80 mill. kroner bokført i 2007.

Avviklingen av formuesskattefritaket på livren-
ter bør også ses i sammenheng med Regjeringens
øvrige arbeid med å forbedre formuesskatten som
fordelingspolitisk virkemiddel ved å utvide grunnla-
gene.

5.4.3 Kollektive livrenter

Det ble skutt inn om lag 800 mill. kroner i kollekti-
ve livrenter i 2004 og 850 mill. kroner i 2005. På
usikkert grunnlag anslår departementet at avviklin-
gen av skattefavoriseringen av kollektive livrenter
innebærer en netto provenyøkning på 250 mill. kro-
ner påløpt og 280 mill. kroner bokført. Av dette an-
slås det at arbeidsgivere får en netto skattelettelse
på om lag 90 mill. kroner påløpt, mens arbeidstake-
re får en skatteøkning på anslagsvis 340 mill. kro-
ner påløpt i 2007.

Provenyanslaget tar skjønnsmessig hensyn til
at arbeidsgivere som tidligere ikke hadde adgang
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til innskuddspensjon eller foretakspensjon fordi de
ikke var skattepliktige, fra 2006 vil ha både rett og
plikt til å opprette pensjonsavtaler innen disse ord-
ningene. Dette antas å føre til en viss forskyving av
etterspørsel fra kollektive livrenter til pensjonsavta-
ler innen innskuddspensjons- eller foretakspens-
jonsloven.

I tillegg er det lagt til grunn at en avvikling av
skattefavoriseringen av kollektive livrenter neppe
vil redusere kompensasjonen som betales fra ar-
beidsgiver til arbeidstaker i særlig grad. Det er der-
for lagt til grunn at arbeidsgivers kostnader til kol-
lektive livrenter, som inkluderer økt skatt fordi inn-
skuddene ikke er fradragsberettiget, isteden går til
lønn.

En avvikling av skattefavoriseringen av disse
ordningene må antas å ha gode fordelingsvirknin-
ger. Dette har sammenheng med at kollektive liv-
renter ofte har vært brukt for å omgå begrensnin-
gene i innskuddspensjonsloven og foretakspens-
jonsloven, bl.a. som tjenestepensjonsordninger for
utvalgte grupper av ansatte, førtidspensjonsavtaler,
pensjonsavtaler som gir pensjonsopptjening for inn-
tekter over 12 G osv. Dette er derfor ordninger som
i hovedsak er utformet for høyinntektsgrupper.

Kollektive livrenter har også vært brukt som
pensjonsavtaler for ansatte hos ikke-skattepliktige
arbeidsgivere. Disse var for det første utestengt fra
foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven
før lov om obligatorisk tjenestepensjon. For det
andre rammes ikke slike arbeidsgivere av unntaket
fra fradragsrett knyttet til kollektive livrenter som
ikke tilfredsstiller produktkravene i innskudd-
spensjons- eller foretakspensjonsloven. Dermed
har kollektive livrenter vært like gunstig for ikke-
skattepliktige arbeidsgivere uavhengig av om ord-
ningene tilfredsstiler disse produktkravene.

I forbindelse med lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon må alle arbeidsgivere opprette pensjons-
ordninger innen innskuddspensjons- eller foretaks-
pensjonsloven. Avviklingen av skattefavorisering av
kollektive livrenter innebærer at ikke-skattepliktige
arbeidsgivere må tilpasse seg produktkravene som
ligger i innskuddspensjonsloven eller foretakspens-
jonsloven, for å få skattefavoriserte pensjonsordnin-
ger. Avviklingen av skattefavoriseringen av kollek-
tive livrenter vil derfor ikke ha konsekvenser for ar-
beidstakere som har eksisterende kollektive livren-
teordninger som oppfyller produktkravene i fore-
takspensjonsloven og innskuddspensjonsloven.

Elementer av eksisterende ordninger som går
utover disse kravene, må imidlertid eventuelt vide-
reføres uten skattefavorisering. Eksempler på
brudd på produktkravene kan være at pensjonsal-
deren er satt til lavere enn 67 år, at det gis pensjons-
opptjening for inntekter over 12 G, eller at pen-

sjonsordningen kun gjelder utvalgte grupper i orga-
nisasjonen.

En videreføring av eksisterende pensjonsord-
ninger vil da antagelig best kunne gjennomføres
ved hjelp av en pensjonsordning som tilfredsstiller
produktkravene i innskuddspensjons- eller fore-
takspensjonsloven, supplert med separate ordnin-
ger for de deler av eksisterende ordning som går
utover disse kravene. Eventuelt kan man tilpasse
ordningen innenfor de relativt sjenerøse rammene
gitt av innskuddspensjons- og foretakspensjonslo-
vene. For eksempel kan en tjenestepensjonsord-
ning utformes slik at den sikrer at pensjonsytelsene
sammen med beregnet folketrygd utgjør inntil 100
pst. av lønn opp til 6 G og inntil 70 pst. av den del av
medlemmets lønn som ligger mellom 6 G og 12 G.

Innskudd eller premier i ordninger som ikke til-
fredsstiller produktkravene i innskuddspensjons-
og foretakspensjonslovene, vil være skattepliktige
som lønn. Skattleggingen ved utbetaling vil imidler-
tid være begrenset til 28 pst. av avkastningen på
sparebeløpet i ordningen. Dette betyr at det vil væ-
re behov for lavere innskudd for å oppnå samme
netto utbetalte pensjon sammenlignet med en kol-
lektiv livrente etter dagens skatteregler. Fordi mar-
ginalskatten på lønn vanligvis vil være høyere enn
marginalskatten på pensjon, vil flyttingen av beskat-
ningstidspunktet forbundet med avvikling av skat-
tefavoriseringen likevel innebære en ulempe for
den enkelte arbeidstaker.

5.4.4 Administrative konsekvenser

Oppheving av fradragsretten for innbetalinger til
IPA og fortsettelsesforsikring innebærer isolert
sett en administrativ forenkling. I forbindelse med
endringen er det gitt overgangsregler som påleg-
ger selskapene å utstede fripoliser til forsikringsta-
kerne og tilby nye kontrakter på samme vilkår. Det-
te vil innebære en ekstra belastning for selskapene
i en overgangsperiode.

For kollektive livrenter foreslås det at arbeidsgi-
vers innbetaling til premie til kollektive livrenteord-
ninger skal lønnsbeskattes. Også etter gjeldende
praksis kan det forekomme at arbeidsgivers innbe-
taling til en kollektiv livrenteordning skal lønnsbe-
skattes på arbeidstakers hånd. Endringen vil føre til
økt lønnsinnberetning av arbeidsgivers innbetalin-
ger, men dette følger kjente rutiner for lønnsinnbe-
retning. Departementet legger derfor til grunn at
de administrative konsekvensene av denne endrin-
gen vil være begrensede.

Innføringen av formuesskatt på livrenter vil in-
nebære en økt rapporteringsplikt for forsikringssel-
skapene, og vil innebære noe merarbeid for lig-
ningsmyndighetene.
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6 Beskatning av aksjegevinster mv. etter utflytting

6.1 Innledning og sammendrag

I forbindelse med budsjettet for 2006, ble det ved-
tatt endringer i reglene om beskatning av aksjege-
vinster mv. etter utflytting, jf. skatteloven § 2–3
tredje ledd, for å sikre en nøytral beskatning av ver-
distigning på aksjer og andeler mv. mens skattyter
var bosatt i Norge. I Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) var-
slet departementet at det skulle gis utfyllende be-
stemmelser i forskrift.

Departementet sendte forslag til utfyllende be-
stemmelser, samt forslag til enkelte endringer i de
vedtatte reglene, på høring 13. juni 2006. I hørings-
notatet foreslo departementet at flere av reglene
skal fremgå av lovteksten, samt at bestemmelsen
blir flyttet fra skatteloven § 2–3 tredje ledd til skat-
teloven ny § 10–70. Departementet foreslo videre at
ikrafttredelsen blir utsatt til 1. januar 2007, og at
den gamle femårsreglen i skatteloven § 2–3 tredje
ledd, slik den lød frem til lovendringen i 2006, gjen-
innføres fra og med 13. juni 2006 til og med inn-
tektsåret 2008.

I tråd med forslaget i høringsnotatet foreslår de-
partementet endringer i reglene om beskatning av
aksjegevinster mv. etter utflytting, med enkelte jus-
teringer som følge av merknader fra høringsinstan-
sene. Forslaget innebærer at skattytere som flytter
til utlandet med latente gevinster på aksjer eller an-
deler mv. i norske eller utenlandske selskap er
skattepliktig som om aksjene eller andelene mv.
var realisert siste dag før skattyter anses skatte-
messig bosatt i tilflytningslandet i henhold til skat-
teloven eller skatteavtale med tilflytningslandet.
Skatteplikten omfatter alle skattytere som har vært
skattemessig bosatt i Norge forut for utflyttingen,
men det gis en ny inngangsverdi for skattytere som
har bodd i Norge en kort periode før utflyttingen og
som eide aksjene eller andelene mv. før han eller
hun ble skattemessig bosatt i Norge. Utgangsverdi-
en settes til markedsverdien ved utflyttingen. Ut-
flyttingsskatten kommer kun til anvendelse for ge-
vinster som overstiger 500 000 kroner. Det gis ut-
settelse med betalingen av utflyttingsskatten frem
til faktisk realisasjon når skattyter stiller betryggen-
de sikkerhet for betalingsforpliktelsen. Det gis au-
tomatisk utsettelse når skattyter flytter til en stat in-
nenfor EØS hvor Norge i medhold av en folkeretts-

lig overenskomst kan kreve informasjon og bistand
til innfordring. Den beregnede skatten kan korrige-
res eller bortfalle som følge av begivenheter som
inntrer etter utflyttingen, for eksempel hvis aksjene
eller andelene mv. realiseres til en lavere verdi enn
beregnet ved utflyttingen, hvis gevinsten er skatte-
pliktig til annen stat, eller hvis aksjene eller andele-
ne ikke er realisert innen fem år etter utflyttingen.
Det gis fradrag for latente tap når skattyter flytter til
en annen EØS-stat, i samme utstrekning og på sam-
me vilkår som gevinst er skattepliktig.

6.2 Gjeldende rett

6.2.1 Gjeldende rett frem til og med
inntektsåret 2005

I henhold til skatteloven § 2–3 tredje ledd, slik den
lød før lovendringen i 2006, var personer som tidli-
gere hadde alminnelig skatteplikt til Norge skatte-
pliktig for gevinster av aksjer og andeler i norske
selskaper som ble realisert i utlandet innen fem år
etter at skatteplikten til Norge opphørte (femårsre-
gelen). Skatteplikt til Norge kunne også oppstå et-
ter regelen i skatteloven § 2–3 første ledd bokstav b
om skatteplikt for virksomhet som drives eller be-
styres i Norge.

Formålet med bestemmelsen var å demme opp
for at skattytere som overveide å selge aksjer i nor-
ske selskaper først flyttet ut av landet. Bestemmel-
sen hadde imidlertid enkelte svakheter, som gjorde
at bestemmelsen ikke alltid virket etter sin hensikt.
For det første var Norges beskatningsrett etter
skatteloven § 2–3 tredje ledd ofte begrenset i skat-
teavtale Norge hadde med tilflytningslandet. For
det andre innebar femårsregelen at Norge hadde
beskatningsrett til aksjegevinster og aksjeposter er-
vervet etter utflytting. For det tredje gjaldt bestem-
melsen kun aksjer og andeler i norske selskaper.
Behovet for en bedre beskatningsregel ble forster-
ket etter innføringen av fritaksmetoden og skjer-
mingsmetoden, som i større grad åpner for en skat-
temessig tilpasning ved å flytte til utlandet før aksje-
ne eller andelene blir realisert.
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6.2.2 Gjeldende rett fra og med inntektsåret
2006

For å demme opp for de tilpasningsmulighetene
som innføringen av fritaksmetoden og skjermings-
metoden medførte, foreslo departementet å revide-
re regelen om beskatning av aksjegevinster reali-
sert etter utflytting. Ved lov 9. desember 2005 nr.
113 ble skatteloven § 2–3 tredje ledd endret. Regle-
ne er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2005–2006)
Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer og
Innst. O. nr. 1 (2005–2006) Innstilling fra finansko-
miteen om skatte- og avgiftsopplagget 2006 – lov-
endringer. Reglene trådte i kraft med virkning fra
og med 1. januar 2006.

Regelendringen innebærer at personlige skatt-
ytere som har vært skattemessig bosatt i Norge, og
som flytter til utlandet med latente gevinster på ak-
sjer eller andeler, er skattepliktig til Norge som om
aksjene eller andelene var realisert ved utflyttin-
gen. Beskatningstidspunktet er det året alminnelig
skatteplikt til Norge opphører etter skatteloven
§ 2–1, normalt etter utløpet av det tredje hele inn-
tektsåret etter at skattyter har tatt fast opphold i ut-
landet. Det er fritak for skatteplikt når den samlede
nettogevinsten ikke overstiger 200 000 kroner (ter-
skelbeløp). Skatten betales bare når eieren realise-
rer aksjene eller andelene innen fem år etter skatte-
messig utflytting. Skatteplikten bortfaller hvis
skattyter igjen får alminnelig skatteplikt til Norge
før aksjene eller andelene er realisert. Latente tap
er fradragsberettiget ved flytting innenfor EØS-om-
rådet.

6.3 Bakgrunn for forslaget

I Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) kapittel 11 ble det var-
slet at det skulle gis utfyllende bestemmelser til
skatteloven § 2–3 tredje ledd i forskrift, jf. forskrifts-
hjemmel i skatteloven § 2–3 fjerde ledd. Bestem-
melsen gir departementet hjemmel til å fastsette
forskrift om blant annet rett til utsettelse med utlig-
ningen, gevinstberegning, sikkerhetsstillelse, ren-
tefritak og oppgaveplikt.

Departementet har kommet til at bestemmelse-
ne så langt det er mulig bør fremgå av loven, og fo-
reslår derfor at flere av reglene som ble varslet i
Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) skal reguleres direkte i
lovbestemmelsen, med utfyllende bestemmelser i
forskrift. I tillegg til den varslede regelfastsettelsen,
ser departementet behov for at det gjøres enkelte
endringer i reglene for å sikre en effektiv beskat-
ningsrett som er i samsvar med formålet med be-
stemmelsen.

Videre mener departementet at reglene om
skatteplikt for gevinst som nevnt heller bør tas inn i
kapittel 10 i skatteloven, med tilhørende bestem-
melser i forskrift. Det vil da gå klarere frem at reg-
lene omhandler skatteplikt knyttet til aksjer og sel-
skapsandeler mv. (som objekter) for personer som
på skatteplikttidspunktet er omfattet av alminnelig
skatteplikt til Norge, og ikke gjelder omfanget av
den personlige skatteplikt som er regulert i skatte-
loven kapittel 2.

Det vil i den videre fremstillingen vises til den
nye bestemmelsen i skatteloven § 10–70 når det
gjøres endringer i det materielle innholdet i den
gjeldende bestemmelsen i skatteloven § 2–3 tredje
ledd. Bestemmelser som videreføres uendret fra
skatteloven § 2–3 tredje ledd til skatteloven ny
§ 10–70 kommenteres ikke særskilt, med mindre
det følger av sammenhengen.

Ettersom det gjøres flere vesentlige endringer i
de vedtatte reglene, foreslår departementet at
ikrafttredelsen utsettes til 1. januar 2007. Departe-
mentet ser videre behov for å gjeninnføre den gam-
le femårsregelen fra og med fremleggelsen av hø-
ringsnotatet (13. juni 2006) til og med inntektsåret
2008. Se nærmere om dette under avsnitt 6.12.

6.4 Høring

Departementet sendte 13. juni 2006 ut et hørings-
notat til i alt 28 høringsinstanser med forslag til
endringer i reglene for beskatning av aksjegevin-
ster mv. etter utflytting. Høringsfristen var 11. au-
gust 2006.

Departementet har mottatt henvendelser fra 10
instanser i forbindelse med høringen, hvorav 7 av
disse hadde realitetsmerknader til høringsnotatet.

I dette punktet refereres generelle synspunkter
på forslagene i høringsnotatet. Uttalelser vedrøren-
de enkeltløsninger og detaljer gjengis i tilknytning
til de enkelte punktene i teksten nedenfor.

Skattebetalerforeningen har følgende synspunkt:

«Skattebetalerforeningen er enig i at det er nød-
vendig med regler om beskatning av aksjege-
vinster mv etter utflytting. Reglene bør imidler-
tid ikke gå lenger enn formålet tilsier; å hindre
skattemotivert utflytting for å realisere oppspar-
te gevinster.»

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
(NARF)uttaler:

«NARF mener det er hensiktmessig å innta reg-
ler om beskatning av aksjegevinster mv. etter
utflytting i skatteloven § 10–70 fremfor i for-
skrift til skatteloven § 2–3 tredje ledd. For øvrig
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mener NARF at forslagene i høringsnotatet bå-
de er fornuftige og velbegrunnede.»

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har føl-
gende merknad:

«NHO ser det som en fordel at flere av reglene
fremgår av lovteksten, slik departementet nå fo-
reslår. Det er positivt at forslag til nærmere for-
skrifter også er kjent før reglene trer i kraft. I
lys av den opprinnelige mangelfulle utrednin-
gen av saken, må det være en riktig løsning å ut-
sette ikrafttredelsen av de justerte endringene
til 1. januar 2007. NHO har heller ingen merk-
nader til at den gamle femårsregelen gjeninnfø-
res med virkning fra 13. juni 2006 til og med inn-
tektsåret 2008.»

Advokatforeningen uttaler:

«Etter Advokatforeningens mening medfører
de foreslåtte regler om utflyttingsskatt så man-
ge betenkeligheter at det begrensede formål
med å hindre skattemotivert utflytting hos noen
skattytere, ikke forsvarer innføring av slike reg-
ler. Dette gjelder også etter Finansdepartemen-
tets gjennomgang og forslag til endringer. Det
er særlig hensynet til skattyternes rettssikkerhet
og forutberegnlighet og de administrative byrder
for både ligningsetat og mange skattytere for-
eningen finner avgjørende.»

6.5 Hvilke objekter skal omfattes av
utflyttingsskatten?

6.5.1 Forslag i høringsnotatet

I henhold til skatteloven § 2–3 tredje ledd skal ut-
flyttingsskatten komme til anvendelse for skattyte-
re som har aksjer og andeler i norske og utenland-
ske selskaper som nevnt i skatteloven § 2–2 annet
ledd og § 2–38. Henvisningen til skatteloven § 2–38
skaper imidlertid en vanskelig objektavgrensning,
og departementet foreslo derfor i høringsnotatet at
det skulle henvises til skatteloven § 2–2 første ledd
a-e i stedet for § 2–38, slik at objektavgrensningen
ble mer presis. En henvisning til skatteloven § 2–2
første ledd a-d innebærer at skatteplikten kommer
til anvendelse for skattytere som flytter til utlandet
med aksjer, andeler og grunnfondsbevis i aksjesel-
skap, allmennaksjeselskap, sparebank, annet sel-
veiende finansieringsforetak, gjensidig forsikrings-
selskap og samvirkeforetak. Henvisningen til skat-
teloven § 2–2 første ledd e, innebærer videre at og-
så skattytere som flytter til utlandet med andeler i
verdipapirfond omfattes av utflyttingsbeskatningen.

Departementet foreslo i høringsnotatet at regle-

ne om utflyttingsskatt også skal komme til anven-
delse for skattytere som flytter til utlandet med la-
tente gevinster på opsjoner og andre finansielle in-
strumenter knyttet til eierandel i selskap som nevnt
ovenfor, i samsvar med hva som gjaldt etter den
gamle femårsregelen. Det ble vist til at det kan
knytte seg latente gevinster til slike formuesobjek-
ter, og at dette tilsier at de nye reglene også bør får
anvendelse på slike gevinster.

6.5.2 Høringsinstansenes synspunkter

Skattebetalerforeningen, Skattedirektoratet og Næ-
ringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er enig i for-
slaget om å la opsjoner og andre finansielle instru-
menter være omfattet av utflyttingsskatten. Skatte-
direktoratet mener at det bør presiseres klarere
hvis opsjoner i arbeidsforhold skal omfattes av reg-
lene, og har i tillegg følgende merknad til objektav-
grensningen:

«Når begrunnelsen for utflyttingsskatten er å
hindre skattemotivert utflytting bør det vurde-
res nærmere om denne begrunnelsen i tilstrek-
kelig grad også gjør seg gjeldende for skattyte-
re som har spart eller investert i verdipapirfond.
Som utgangspunkt antar vi at investeringer i sli-
ke fond normalt har en annen karakter enn de
selskapsinvesteringene som det først og fremst
er meningen at en utflyttingsskatt skal treffe. Vi
ser at det vil bryte med nøytraliteten i systemet
å holde andeler i verdipapirfond utenfor utflyt-
tingsskatten. Fra et administrativt ståsted vil det
likevel være en fordel om reglene ikke kommer
til anvendelse i de tilfeller skattyter ikke har ak-
sjer eller selskapsandeler, men bare andeler i
verdipapirfond.»

Advokatforeningen har følgende synspunkt:

«[De] objekter som foreslås presisert omfattet
[bør] begrenses. Vårt syn er at det i forhold til
reglenes formål ikke er nødvendig å omfatte
grunnfondsbevis og andeler i sparebanker, gjensi-
dige forsikringsselskap, selveiende finansieringsfo-
retak, samvirkeforetak og verdipapirfond. Opp-
bygging av ubeskattet kapital under skattyters
kontroll vil med dagens skatteregime først og
fremst skje gjennom unoterte aksjer og andeler
i aksjeselskaper og selskaper med ubegrenset
og blandet ansvar, samt tilsvarende utenland-
ske selskaper og etter omstendighetene gjen-
nom finansielle instrumenter med slike under-
liggende objekt. En begrensning som foreslått
vil derfor være forenklende og ligningsadmini-
strativt fordelaktig.»
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6.5.3 Departementets vurderinger og forslag

I tråd med forslaget i høringsnotatet foreslår depar-
tementet at objektavgrensningen for reglene om ut-
flyttingsskatt presiseres, slik at det henvises til
skatteloven § 2–2 første ledd a-e i stedet for skatte-
loven § 2–38.

Skattedirektoratet foreslår i sin høringsuttalelse
at andeler i verdipapirfond skal holdes utenfor an-
vendelsesområdet for utflyttingsskatten. Tilsvaren-
de mener Advokatforeningen at utflyttingsskatten
bør begrenses til aksjer og andeler i selskaper med
begrenset og blandet ansvar og tilsvarende uten-
landske selskaper. Departementet er ikke enig i
dette. Nøytralitet i skattesystemet tilsier etter de-
partementets mening at de objektene som er omtalt
i høringsnotatet bør omfattes av utflyttingsbeskat-
ningen. Ved å henvise til skatteloven § 2–2 første
ledd a-e, omfattes aksjer og andeler mv. i selskaper
og sammenslutninger hvor private aksjonærer og
andelshavere kan opparbeide latente gevinster.
Dette er også selskaps- og sammenslutningsformer
som er mye brukte investeringsobjekter. Departe-
mentet mener derfor at skattytere som flytter til ut-
landet med latente gevinster på aksjer og andeler
mv. i slike selskaper og sammenslutninger bør om-
fattes av utflyttingsskatten.

Departementet foreslår videre i samsvar med
høringsnotatet å utvide objektbegrepet for utflyt-
tingsskatten. Skatteloven § 2–3 tredje ledd, slik den
lød til og med 2005, omfattet i tillegg til aksjer og
andeler i norske selskaper også opsjoner og andre
finansielle instrumenter knyttet til aksje eller andel,
tegningsretter til aksjer og grunnfondsbevis. En til-
svarende avgrensning foreslås gjeninnført i skatte-
loven ny § 10–70. I forhold til forslaget i høringsno-
tatet foreslår departementet at tegningsrett til aksje
og opsjoner nevnes særskilt i lovteksten. Når det
gjelder opsjoner i arbeidsforhold mener departe-
mentet at disse bør omfattes av utflyttingsskatten
fordi det kan knytte seg store latente gevinster til
slike verdipapirer, og det derfor kan være skatte-
messig ønskelig å flytte til utlandet før opsjonen
innløses eller realiseres. Den skattepliktige forde-
len knyttet til opsjoner i arbeidsforhold skal inngå i
grunnlaget for personinntekt.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70
annet ledd.

6.6 Hvilke subjekter skal omfattes av
utflyttingsskatten?

6.6.1 Forslag i høringsnotatet

Departementet foreslo ingen endringer i subjektbe-
grepet i høringsnotatet. Den vedtatte bestemmel-
sen om at utflyttingsskatten kommer til anvendelse
for personer som forut for utflyttingen har vært
skattemessig bosatt i Norge etter reglene i skattelo-
ven § 2–1 første ledd, ble derfor foreslått videreført
i skatteloven ny § 10–70. Det betyr at man er skat-
tepliktig for latente gevinster ved utflytting, uav-
hengig hvor lenge man var skattemessig bosatt i
Norge før utflyttingen.

6.6.2 Høringsinstansenes synspunkter

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Skatte-
direktoratet påpeker at det hadde vært hensiktmes-
sig å gi unntaksregler for personer som har opp-
holdt seg i Norge i begrenset varighet forut for ut-
flyttingen. Det vises til at fastsettelse av latent ge-
vinst for personer med kortvarig opphold i Norge
vil kunne innebære unødvendig merbelastning for
både skattyterne og ligningsmyndighetene, og at
dette særlig går ut over utenlandske arbeidstakere
på midlertidig oppdrag i Norge.

6.6.3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet foreslår å videreføre forslaget i hø-
ringsnotatet om at alle personer som har vært skat-
temessig bosatt i Norge etter reglene i skatteloven
§ 2–1 første ledd, skal være omfattet av reglene om
utflyttingsskatt. Dette bør etter departementets me-
ning gjelde uavhengig av hvor lenge skattyter har
vært skattemessig bosatt i Norge forut for utflyttin-
gen. Departementet mener at de hensyn som er på-
pekt av høringsinstansene er ivaretatt gjennom at
det gis en ny inngangsverdi i de tilfeller hvor skat-
temessig bosted i Norge opphører etter bestem-
melsen i skatteloven § 2–1 tredje ledd a, og skatt-
yter eide aksjene eller andelene før han ble skatte-
messig bosatt i Norge, se nærmere under avsnitt
6.9.2.3.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70
første ledd.
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6.7 Skatteplikt ved utflytting

6.7.1 Tidfesting av utflyttingsskatten

6.7.1.1 Forslag i høringsnotatet

Det fremgår av Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) at det ved
utflytting skal foretas en beregning av den skatte-
pliktige gevinsten, mens utligningen og betalingen
av den beregnede skatten i de fleste tilfeller først
blir gjennomført når aksjene eller andelene blir rea-
lisert i utlandet etter utflytting. I høringsnotatet fo-
reslo departementet å endre dette, slik at både fast-
settelsen av skattegrunnlaget (gevinsten) og skat-
teberegningen skal fastsettes ved utflyttingen, det
vil si per siste dag før skatteplikten til Norge opphø-
rer. I henhold til forslaget skal imidlertid ikke skat-
ten som refererer seg til denne gevinsten tas med i
skatteavregningen for inntektsåret når det gis ut-
settelse med betalingen av den beregnede skatten
frem til aksjene eller andelene faktisk realiseres.
Forslaget innebærer at den skattepliktige gevin-
sten beregnes, innvinnes og tidfestes siste dag før
skatteplikten til Norge som bosatt i riket opphører.

Det påpekes i høringsnotatet at femårsfristen
medfører bortfall av skatteplikt, og ikke er et vilkår
for skatteplikt. Det innebærer at hvis aksjene eller
andelene faktisk ikke blir realisert innen fem år et-
ter utflytting, bortfaller skatteplikten, og det skal fo-
retas en korrigering av ligningen for utflyttingsåret.
Den alminnelige inntekten skal da reduseres med
den latente gevinsten som ble utlignet i forbindelse
med utflyttingen.

Det foreslås videre i høringsnotatet at bestem-
melsen i skatteloven § 2–3 tredje ledd annet punk-
tum om at skattytere som flytter til en stat innenfor
EØS har rett til fradrag for latente tap i samme ut-
strekning som latente gevinster er skattepliktig,
skal videreføres i skatteloven ny § 10–70.

6.7.1.2 Høringsinstansenes synspunkter

Skattedirektoratet og professor Zimmer ved Universi-
tetet i Oslo mener at forslaget til bestemmelsen i
skatteloven § 10–70 bør suppleres med en særskilt
tidfestingsregel i skatteloven kapittel 14, i samsvar
med skattelovens systematikk.

Skattebetalerforeningen uttaler:

«Det fremgår av høringsnotatet at det kun gis
fradrag for latente tap dersom skattyter flytter
til en annen EØS-stat. Skattebetalerforeningen
kan ikke se noen grunn til denne begrensnin-
gen. Gevinster er skattepliktige også når skatt-
yter flytter til en stat utenfor EØS, og symmetri-
hensyn tilsier da at det bør gis fradragsrett på
samme vilkår.»

6.7.1.3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet foreslår i tråd med høringsnotatet
at den skattepliktige gevinsten skal beregnes, tid-
festes og innvinnes siste dag før skatteplikten til
Norge som bosatt i riket opphører. Tilsvarende vil
gjelde for tap, det vil si at tapet beregnes, tidsfestes
og pådras siste dag før skatteplikten til Norge som
bosatt i riket opphører.

Departementet foreslår imidlertid at dette skal
fremgå av en egen tidfestingsregel i skatteloven ka-
pittel 14, som påpekt av enkelte av høringsinstanse-
ne. Det vil være mer i samsvar med skattelovens sy-
stematiske oppbygging, og departementet ser at
det ikke er noen grunn til å endre på denne. Det fo-
reslås derfor at det tas inn en ny tidfestingsregel i
underkapittelet om særregler om tidfesting i skatte-
loven §§ 14–20 flg. Det foreslås videre at det gjøres
en henvisning til denne tidfestingsregelen i skatte-
loven ny § 10–70.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70
første ledd og ny § 14–25.

Skattebetalerforeningen påpeker at symmetri-
hensyn tilsier at det bør være fradragsrett for tap
ved flytting til en stat utenfor EØS-området, fordi
gevinst er skattepliktig også når skattyter flytter til
en stat utenfor EØS. Departementet er ikke enig i
denne merknaden, og opprettholder derfor forsla-
get i høringsnotatet om at det kun er fradragsrett
for latente tap når skattyter flytter til en annen EØS-
stat.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70
tredje ledd første punktum.

6.7.2 Beskatningstidspunktet (tidspunktet
for utflytting)

6.7.2.1 Forslag i høringsnotatet

Etter skatteloven § 2–3 tredje ledd er tidspunktet
for beregning av utflyttingsskatten satt til det tids-
punktet bostedet opphører etter skatteloven. I hø-
ringsnotatet foreslo departementet å endre dette,
fordi den vedtatte regelen i skatteloven § 2–3 tredje
ledd i praksis innebærer at Norge ikke vil kunne
gjennomføre utflyttingsskatt for aksjegevinster mv.
når skattyteren flytter til et skatteavtaleland. Når
skattyter flytter til et land som Norge har skatteav-
tale med, er det en forutsetning for å kunne gjen-
nomføre beskatningen at Norge ikke har frafalt ge-
vinstbeskatningsretten til aksjene eller andelene i
skatteavtalen. For aksjegevinster bygger våre skat-
teavtaler på at slik inntekt i utgangspunktet bare
kan beskattes i den stat hvor skattyteren er bosatt
etter skatteavtalens bostedsregler, jf. OECDs
mønsteravtale art. 13 nr. 4.
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I høringsnotatet påpekte departementet at et
skjæringstidspunkt knyttet til overgangen må fast-
settes slik at skatteplikten inntrer innen det tids-
rom der skattyteren fortsatt er omfattet av alminne-
lig skatteplikt til Norge etter skatteloven, samtidig
som det skattemessige bosted ikke er gått over til
tilflyttingslandet etter skatteavtalen, for at utflyt-
tingsskatten skal kunne gjennomføres effektivt
uten hinder av inngåtte skatteavtaler. Departemen-
tet foreslo derfor at tidspunktet for utflyttingsbe-
skatning skal settes til dagen før vedkommende an-
ses bosatt i den andre staten. Hvis skattyter flytter
til en stat som Norge ikke har skatteavtale med, vil
tidspunktet for utflyttingsbeskatning være dagen
før det tidspunkt da bostedskatteplikten opphører
etter skatteloven. Departementet påpekte at valget
av overgangen fra norsk til utenlandsk skatteavtale-
messig bosted som skjæringstidspunkt, i tillegg til
å effektivt å sikre beskatningsretten, vil være hen-
siktsmessig fordi dette er noe norske ligningsmyn-
digheter uansett må ta stilling til i en utflyttingssi-
tuasjon.

6.7.2.2 Høringsinstansenes synspunkter

Skattebetalerforeningen og Skattedirektoratet støtter
forslaget til tidspunkt for beskatning, men påpeker
at det kan herske uklarhet med hensyn til om vilkå-
rene for endret skattemessig bosted er oppfylt. Det-
te kan medføre at ligningsmyndighetenes avgjørel-
se av bostedsspørsmålet kan ta lang tid. Skattedi-
rektoratet anser det derfor sentralt at det er hjem-
mel og rutiner for innhenting av opplysninger ved
det endelige utflyttingstidspunktet.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har føl-
gende synspunkt:

«Denne endrede tidfestingen skal sikre at det
ikke oppstår konflikt med andre land om be-
skatningsretten i henhold til inngått skatteavta-
le, eller som det heter i høringsnotatet: «For at
utflyttingsskatten skal kunne gjennomføres ef-
fektivt uten hinder av skatteavtaler, ...». Etter
NHOs mening er det betenkelig dersom nasjo-
nale myndigheter i sin lovgivning beveger seg
på grensen av hva som er tillatt i henhold til inn-
gåtte internasjonale avtaler, enten de er multila-
terale eller bilaterale. Hvorvidt det justerte for-
slaget finansdepartementet nå presenterer er
uproblematisk i relasjon til inngåtte skatteavta-
ler, krever en grundigere utredning enn det
NHO har hatt anledning til å foreta. Finansde-
partementet burde etter NHOs mening drøftet
dette mer inngående i høringsnotatet.»

Professor Zimmer ved Universitetet i Oslo skriver
at det utvilsomt er en nødvendig forbedring at tids-

punktet for utløsning av skatten i forslaget er knyt-
tet til opphør av skatteplikt til Norge i henhold til
skatteavtalene. Han påpeker imidlertid at det inter-
nasjonalt er diskutert om utflyttingsskatter overho-
det kan gjøres gjeldende i forhold til skatteavtaler.
Dette er dels begrunnet i at innføring av en utflyt-
tingsskatt innebærer en ensidig endring av kriteri-
er som utløser skatteplikt fra salg til utflytting, og
dels i at den vilkårsløse utsettelsen av skattleggin-
gen og den mulig senere reduksjon eller bortfall av
denne innebærer at det skjer for lite substansielt
ved selve utflyttingen til at skatteplikten kan anses
for å være utløst allerede på dette tidspunkt i for-
hold til skatteavtalene.

Advokatforeningen uttaler:

«Mens den gamle femårs-regelen om utsatt
skatteplikt ga forutberegnlighet med hensyn til
omfanget av skatteplikten ved realisasjon, vil
forslaget i høringsnotatet ikke gjøre det samme.
Dette skyldes at man på det tidspunkt man fak-
tisk og fysisk flytter fra Norge regelmessig ikke
vil kjenne det fremtidige tidspunktet for den
skatteutløsende begivenhet, dvs. på hvilket
fremtidig tidspunkt man vil bli ansett bosatt i
den annen stat etter skatteavtale.
[-]

Finansdepartementet bør på denne bak-
grunn vurdere nærmere om den skatteutløsen-
de begivenhet skal være tidspunktet for faktisk
(fysisk) utflytting og ikke det senere tidspunkt
da skatteavtalemessig bosted opphører.»

6.7.2.3 Departementets vurderinger og forslag

Utflyttingsskatten skal som nevnt ovenfor utlignes,
beregnes og tidfestes siste dag før skatteplikten til
Norge som bosatt i riket opphører. Etter skattelo-
ven § 2–3 tredje ledd er tidspunktet for beregning
av utflyttingsskatten satt til det tidspunktet boste-
det opphører etter skatteloven. Det kan skje etter to
forskjellige regler. For personer som har vært bo-
satt i riket i minst 10 år opphører bostedet etter ut-
løpet av det tredje hele inntektsåret (det vil si fra 1.
januar i det fjerde inntektsåret) etter at vedkom-
mende tar fast opphold i utlandet, forutsatt at han i
hele perioden oppfyller bestemte vilkår som loven
oppstiller, jf. skatteloven § 2–1 tredje ledd b. For
personer som ikke har vært bosatt i Norge i minst
10 år, bringes det skattemessige bostedet til opp-
hør raskere, etter regelen i skatteloven § 2–1 tredje
ledd a). Når bostedet bringes til opphør etter denne
bestemmelsen, kan bostedet opphøre enten ved et
årsskifte, eller i løpet av inntektsåret, avhengig av
hvilket av lovens vilkår som oppfylles sist.

I en utflyttingssituasjon vil vedkommende etter
skatteavtale som regel anses bosatt i tilflyttingssta-
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ten før bostedet opphører etter skatteloven. Helt
unntaksvis kan dette skje samtidig, men det skatte-
messige bostedet etter skatteavtale kan aldri opp-
høre etter at bosted er opphørt etter skatteloven, jf.
OECDs mønsteravtale artikkel 4 nr. 1 og 2. Det
fremgår av disse bestemmelsene at man aldri kan
være avtalemessig bosatt i en stat uten samtidig å
være internrettslig bosatt der.

Den vedtatte regelen i skatteloven § 2–3 tredje
ledd innebærer således i praksis at Norge ikke vil
kunne gjennomføre utflyttingsskatt for aksjegevin-
ster mv. når skattyteren flytter til et skatteavtale-
land, bortsett fra der skatteavtalen har en femårsre-
gel. Departementet mener derfor at det er behov
for å endre tidspunktet for utflyttingsbeskatningen.
Dette krever en lovendring.

For at utflyttingsskatten skal kunne gjennomfø-
res effektivt også når flytting skjer til et land som
Norge har skatteavtale med, må skjæringstids-
punktet fastsettes slik at skatteplikten inntrer innen
det tidsrom der skattyteren fortsatt både er omfat-
tet av alminnelig skatteplikt til Norge etter skattelo-
ven, og ikke er blitt å anse som skattemessig bosatt
i tilflyttingslandet etter skatteavtale.

Departementet foreslår i samsvar med hørings-
notatet at tidspunktet for utflyttingsbeskatning bør
settes til dagen før vedkommende anses bosatt i
den andre staten. Det følger av kommentarene til
OECD-modellen artikkel 13 at det er internretten
som er avgjørende i forhold til spørsmålet om reali-
sasjon skal anses skjedd. Det er ikke noe særsyn in-
ternasjonalt at opphør av skattemessig bosted an-
ses som en slik begivenhet. Departementet viser
for øvrig til de i avsnitt 6.7.1 foreslåtte justeringene
i reglene for tidfesting av utflyttingsskatten, som in-
nebærer at den både beregnes, innvinnes og tidfes-
tes på dette tidspunktet.

For tilfeller der skattyter flytter til en stat som
Norge ikke har skatteavtale med, vil tidspunktet for
utflyttingsbeskatning være dagen før det tidspunkt
da bostedskatteplikten opphører etter skatteloven.

Advokatforeningen foreslo i sin høringsuttalel-
se at tidspunktet for beskatningen bør settes til fak-
tisk utflytting. Dette er imidlertid et ukjent og nytt
begrep i skattesammenheng. Dette er også et krite-
rium som er vanskelig å håndtere. Selv om det sam-
me i en viss grad også gjelder opphør av bosteds-
skatteplikten etter skatteavtale, er dette derimot et
kriterium som er kjent, og som ligningsmyndighe-
tene uansett må håndtere. Ettersom ligningsmyn-
dighetene må ta stilling til dette i enhver utflyttings-
situasjon, vil et slik kriterium også kunne legges til
grunn som avgjørende for utflyttingsskatten, uten
at dette nødvendigvis vil lede til merarbeid av be-
tydning.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70
første ledd første punktum.

6.7.3 Oppgaveplikt ved utflytting

6.7.3.1 Forslag i høringsnotatet

For å sikre norske ligningsmyndigheters kontroll
med hvilke aksjer og andeler mv. skattyter eier ved
utflytting, ble det i høringsnotatet foreslått at skatt-
ytere som flytter til utlandet med latente gevinster
på aksjer og andeler mv., må levere en oppgave
over aksjer og andeler mv., og en gevinstberegning
for disse. Departementet påpekte i høringsnotatet
at en slik oppgave i tillegg til å styrke norske myn-
digheters kontrollmulighet, også kan danne grunn-
lag for beregning av skattepliktig gevinst og fastset-
telse av sikkerhetsstillelse ved flytting til en stat
utenfor EØS-området eller til en EØS-stat der sik-
kerhet kreves. Departementet foreslo derfor at opp-
gaveplikten skulle gjelde generelt, uavhengig av
om skattyteren flytter til en stat innenfor eller uten-
for EØS, på lik linje med de danske reglene.

Oppgaven skal i henhold til forslaget gis i ved-
legg til selvangivelsen for det år skattyteren påstår
seg utflyttet. Disse opplysningene vil dermed inngå
som en del av skattyters alminnelige opplysnings-
plikt. Frist for levering og leveringssted skal følge
de alminnelige regler i ligningsloven.

Hvis skattyter ikke leverer slik oppgave ved ut-
flyttingen, foreslo departementet i høringsnotatet at
det ikke gis utsettelse med betalingen av den skat-
tepliktige gevinsten. Det betyr at den utlignede
skatten skal tas med i avregningen i utflyttingsåret
og forfaller til betaling selv om aksjene eller andele-
ne ikke er realisert. Ligningsmyndighetene må i sli-
ke tilfeller fastsette den skattepliktige gevinsten
ved skjønn.

6.7.3.2 Høringsinstansenes synspunkter

Skattedirektoratet støtter i utgangspunktet forslaget
om at personer som flytter til utlandet med latente
gevinster skal levere en oppgave over aksjer og an-
deler mv. i forbindelse med utflyttingen, og at
brudd på oppgaveplikten skal medføre at skattyte-
ren ikke får utsettelse med betalingen av den utlig-
nede skatten. Skattedirektoratet uttaler i tillegg:

«Denne oppgaveplikten synes etter høringsno-
tatet å skulle gjelde generelt, uten hensyn til om
skattyter har en latent gevinst eller latent tap og
uansett størrelsen på gevinsten/tapet. Etter di-
rektoratets oppfatning bør det vurderes om det
skal innføres en ordning der kun skattytere
med f eks en bruttoformue over et visst beløp
skal levere en oppstilling over aksjegevinst
uoppfordret.
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[-]
Oppgaven over aksjer mv, i forbindelse med

utflytting bør leveres sammen med selvangivel-
sen for det året skattyter påstår at skattemessig
bosted i Norge opphører etter intern rett eller
skatteavtale. Dersom skattyter først gis med-
hold i at skattemessig bosted opphører på et se-
nere tidspunkt, bør skattyter ha plikt til å gi til-
svarende opplysninger om verdien av aksjene
eller andelene på det tidspunkt han har fått god-
kjent utflytting.»

6.7.3.3 Departementets vurderinger og forslag

I tråd med forslaget i høringsnotatet foreslår depar-
tementet at skattytere som flytter til utlandet med
latente gevinster/latente tap på aksjer og andeler
mv. må levere en oppgave over aksjer og andeler
mv., og en gevinst-/tapsberegning for disse som
vedlegg til selvangivelsen for det året skattyter på-
står seg utflyttet etter reglene i skatteloven eller et-
ter skatteavtale med tilflytningslandet. Når det gjel-
der spørsmålet om hvorvidt en slik selvangivelses-
plikt kan innebære en restriksjon i strid med EØS-
avtalen, vises det til departementets vurderinger
under avsnitt 6.10.2.3.

Etter departementets mening bør en slik oppga-
veplikt gjelde generelt, det vil si uavhengig av stør-
relsen på den aksje- og andelsportefølje som skatt-
yter eier ved utflyttingen. Departementet er imid-
lertid enig med Skattedirektoratet i at oppgaveplik-
ten også bør gjelde i de tilfeller hvor skattyter blir
ansett for å ha flyttet skatteavtalemessig bosted på
et annet tidspunkt enn den datoen skattyter har på-
stått. Det innebærer at skattyter plikter å levere en
oppgave over aksjer og andeler mv., og en gevinst-/
tapsberegning for disse, som vedlegg til selvangi-
velsen for det året ligningsmyndigheten anser
skattyter som utflyttet. Dette er det samme skjema-
et som ble levert sammen med selvangivelsen for
det året skattyter påsto seg utflyttet, og bør derfor
ikke medføre for store vanskeligheter for skattyter.
Dette er også opplysninger som skattyter måtte le-
vert årlig etter utflyttingen for fortsatt å ha rett til
utsettelse med betalingen.

Departementet foreslår at oppgaveplikten fast-
settes av departementet i forskrift.

6.8 Overføring mellom ektefeller

6.8.1 Forslag i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å lovfeste
forslaget i Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) om at overfø-
ringer av aksjer eller andeler fra en ektefelle bosatt

i Norge til den andre ektefellen som er bosatt i ut-
landet skal likestilles med utflytting, og dermed ut-
løse skatteplikt, selv om bosted for ektefellene ikke
endres.

Departementet påpekte også i høringsnotatet at
det ikke er nødvendig å omfatte overføring av ak-
sjer eller andeler fra en ektefelle til den andre ekte-
fellen før denne flytter ut av landet, ettersom det er
kontinuitet i skattemessige posisjoner ved overfø-
ring av aksjer og andeler mv. ved arv eller gave, jf.
skatteloven §§ 10–33 og 10–46, og det således er
den andre ektefellens inngangsverdi som skal leg-
ges til grunn ved beskatningen ved en eventuell se-
nere utflytting.

6.8.2 Høringsinstansenes synspunkter

Skattebetalerforeningen støtter forslaget i hørings-
notatet om at reglene om utflyttingsskatt også bør
få anvendelse i tilfeller hvor en ektefelle bosatt i
Norge overfører aksjer eller andeler til den andre
ektefellen som er bosatt i utlandet.

Professor Zimmer ved Universitetet i Oslo uttaler:

«Bestemmelsen i den foreslått sktl. § 10–70,
1.ledd, 2. punktum om gave til ektefelle i utlan-
det, synes feilplassert i loven. Dette er ikke en
utflyttingsskatt, og bruken av uttrykket «Tilsva-
rende» – som viser tilbake til effekt av en per-
sons utflytting – er derfor ikke særlig adekvat.
Bestemmelsen er et unntak fra bestemmelsen i
sktl. § 9–2, 3.ledd d om at overdragelse mellom
ektefeller ikke er realisasjon, og den bør derfor
plasseres der.»

6.8.3 Departementets vurderinger og forslag

I tråd med forslaget i høringsnotatet, foreslår de-
partementet å lovfeste regelen om at overføring av
aksjer eller andeler fra en ektefelle bosatt i Norge
til den andre ektefellen som er bosatt i utlandet skal
likestilles med utflytting, og således utløse skatte-
plikt etter reglene om utflyttingsskatt.

Når det gjelder bestemmelsens plassering i lo-
ven, er departementet enig med professor Zimmer
ved Universitetet i Oslo at dette er et unntak fra be-
stemmelsen i skatteloven § 9–2 tredje ledd d, og at
dette kunne tilsi at bestemmelsen plasseres i kapit-
tel 9 i stedet for i kapittel 10. Av pedagogiske hen-
syn mener imidlertid departementet at bestemmel-
sen om at overføring av aksjer eller andeler fra en
ektefelle bosatt i Norge til en ektefelle bosatt i ut-
landet skal utløse utflyttingsskatt reguleres i skatte-
loven ny § 10–70.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70
første ledd annet punktum.
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6.9 Gevinst- og tapsberegning ved
utflytting

6.9.1 Skatteplikt for gevinster/fradragsrett
for tap over et terskelbeløp

6.9.1.1 Forslag i høringsnotatetet

Utflyttingsskatten kommer ikke til anvendelse når
den samlede gevinsten er under 200 000 kroner,
samtidig som det ikke er fradragsrett når det sam-
lede tapet ikke overstiger 200 000 kroner. Det er
skattyters samlede nettogevinst/-tap som er avgjø-
rende, det vil si at man ved beregningen skal gjøre
fratrekk for fradragsberettigede tap i de skatteplik-
tige gevinstene. Departementet foreslo ingen en-
dring av terskelbeløpet i høringsnotatet.

6.9.1.2 Høringsinstansenes synspunkter

Både Skattebetalerforeningen, Advokatforeningen og
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ønsker at
terskelbeløpet settes vesentlig høyere enn forslaget
i høringsnotatet. Disse instansene mener at en ge-
vinst på 200 000 kroner ikke gir grunnlag for utflyt-
ting før realisasjon av gevinsten, samtidig som et
høyere terskelbeløp vil hindre at mange skattytere
blir rammet av de nye reglene. Skattebetalerforenin-
gen og Næringslivets Hovedorganisasjon påpeker vi-
dere at det er mer hensiktmessig å operere med et
bunnbeløp enn et terskelbeløp for å unngå uheldige
og urettferdige konsekvenser for skattyterne. Skat-
tebetalerforeningen har i tillegg følgende merknad:

«Det er [et] problem at markedsverdi i utgangs-
punktet vil måtte fastsettes også i tilfeller hvor
samlet gevinst eller tap ligger under terskelbe-
løpet.

Skattebetalerforeningen foreslår derfor å
innføre en forenklet behandling for skattytere
med en beholdning av aksjer mv som er lavere
enn terskelbeløpet. Dette kan for eksempel en-
kelt gjøres ved at skattyter i selvangivelsen gir
en oversikt over de aksjer mv som han eide ved
utflyttingen, samtidig som han avgir en erklæ-
ring om (f.eks krysser av for) at aksjene mv ik-
ke hadde samlet verdi av mer enn kr 2 mill (ter-
skelbeløpet). Kombinert med en betydelig he-
ving av terskelbeløpet, vil dette eliminere ho-
veddelen av merarbeidet og kostnadene for en
stor gruppe skattytere.

Vi kan ikke se at det er nødvendig med en
mer omfattende kartlegging fordi skattyter på
vanlig måte er ansvarlig for følgene av å gi feil
informasjon, og ligningsmyndighetene har kon-
trolltiltak som kan iverksettes i en konkret sak
dersom de anser dette for nødvendig.»

Ligningsutvalget har ingen kommentarer til ter-
skelbeløpet, men uttaler for øvrig:

«Ligningsutvalget kan ikke se at det så langt er
tatt standpunkt til om gevinster tilhørende
mindreårige barn skal i inngå i beregningen av
skattyterens gevinst. Dette må det tas stilling
til.»

6.9.1.3 Departementets vurderinger og forslag

For å skjerme skattytere med små gevinster for be-
skatning, foreslår departementet i tråd med hø-
ringsnotatet at reglene om utflyttingsskatt kun skal
komme til anvendelse for latente gevinster som
overtiger et fastsatt terskelbeløp. Tilsvarende vil
det kun være fradragsrett for latente tap som over-
stiger terskelbeløpet.

Hensynet bak reglene om utflyttingsskatt på la-
tente gevinster på aksjer og andeler mv. er å sikre
en nøytral beskatning av verdistigningen mens ved-
kommende var bosatt i Norge. En slik nøytral be-
skatning vil hindre at skattytere flytter til utlandet
for å realisere opparbeidede gevinster i et land hvor
det er lav eller ingen beskatning på gevinsten, og
således unngå norsk beskatning på verdistigning
som er opparbeidet mens skattyter var bosatt i Nor-
ge. Enhver gevinst vil imidlertid ikke lede til ønske
om utflytting før realisasjon av verdistigningen. For
å skjerme skattytere med mindre gevinster fra be-
skatning, ble det derfor vedtatt et terskelbeløp på
200 000 kroner. Terskelbeløpet er også begrunnet i
ligningsadministrative hensyn.

I høringsnotatet foreslo departementet at ter-
skelbeløpet skulle opprettholdes på 200 000 kroner.
Flere av høringsinstansene mener at et terskelbe-
løp på 200 000 kroner er for lavt. Dette begrunnes i
at ingen vil flytte til utlandet for å unngå norsk skatt
på en gevinst på 200 000 kroner. De mener derfor
at hensynet bak reglene tilsier at terskelbeløpet
burde settes vesentlig høyere. Ønske om et høyere
terskelbeløp er også begrunnet i at det vil hindre at
mange skattytere vil bli omfattet av reglene, og at
dette vil lette de administrative konsekvensene for
både skattyter og for ligningsmyndighetene. De-
partementet er enig med høringsinstansene i at la-
ve gevinster ikke vil medføre ønske om å flytte fra
Norge før realisasjon av verdistigningen. Det er
mange kostnader forbundet med flytting, og det er
liten grunn til å tro at man velger å pådra seg disse
kostnadene for å unngå norsk skatt på en gevinst
på 200 000 kroner. Et høyere terskelbeløp vil også
lette de administrative kostnadene ytterligere. De-
partementet foreslår derfor å heve terskelbeløpet til
gevinster som overstiger 500 000 kroner.

For å redusere de administrative kostnadene i
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forbindelse med gevinster som omfattes av terskel-
beløpet, foreslår Skattebetalerforeningen at det inn-
føres en forenklet behandling i de tilfeller hvor
skattyter anser gevinsten for å ligge innenfor ter-
skelbeløpet. Departementet mener at det ikke bør
innføres en slik forenklet behandling for gevinster
som angivelig er under terskelbeløpet. Selv om
skattyter er forpliktet etter de alminnelige regler i
ligningsloven til å oppgi riktig informasjon ved lig-
ningen, vil en slik forenklet behandling kunne føre
til økt kontrollbehov hos ligningsmyndighetene for
å sikre at skattyter har oppgitt riktig gevinst. De-
partementet mener videre at den opplysningen som
skattyter må gi i forbindelse med utflyttingen, vil
lette arbeide med gevinstberegningen i mange til-
feller, og således kompensere for det til tider vans-
kelige og tidkrevende arbeidet med å fastsette ge-
vinsten, og skatteplikten.

Enkelte av høringsinstansene hevder videre at
det burde vært et bunnbeløp i stedet for et terskel-
beløp. Et bunnbeløp vil komme alle som omfattes
av reglene til gode, ved at bunnbeløpet vil komme
til fradrag i den skattepliktige gevinsten. Et terskel-
beløp innebærer i motsetning at skatteplikten inn-
trer så fort gevinsten overstiger terskelbeløpet, og
at hele gevinsten da er skattepliktig. Departemen-
tet mener at et terskelbeløp er bedre egnet enn et
bunnbeløp. Departementet ser ingen grunn til at
skattytere med store latente gevinster skal få et fra-
drag i bunn. Terskelbeløpet er som nevnt ovenfor
gitt blant annet for å skjerme skattytere med lave
gevinster fra beskatning, og det bør derfor ikke gis
et fradrag til de som bestemmelsen er ment å om-
fatte.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70
fjerde ledd.

Ligningsutvalget påpekte i høringsuttalelsen at
det ikke var tatt standpunkt til om gevinster på ak-
sjer og andeler mv. tilhørende mindreårige barn
skal tas med ved beregningen av skattyters skatte-
pliktige gevinst. Det følger av sambeskatningsreg-
lene i skatteloven § 2–14 at inntekt og formue for
barn under 17 år skal lignes sammen med foreldre-
nes inntekt og formue. Departementet legger til
grunn at det samme skal gjelde ved anvendelse av
reglene om utflyttingsskatt.

6.9.2 Fastsettelse av inngangsverdi

6.9.2.1 Forslag i høringsnotatet

Inngangsverdien fastsettes som hovedregel etter
reglene i skatteloven § 10–32 annet ledd og § 10–44
tredje ledd, det vil si til historisk kostpris med til-
legg for eventuelle reguleringer. I høringsnotatet
kom departementet til at hovedregelen om histo-

risk kostpris kan virke urimelig strengt i de tilfeller
hvor skattyter kun har vært skattemessig bosatt i
Norge en kort periode før utflytting, og hvor skatt-
yter eide de aktuelle aksjer eller andeler ved innflyt-
tingen til Norge.

Departementet viste til at skattytere som anses
skattemessig bosatt i Norge både etter norsk lov-
givning og skatteavtale med tidligere bostedsstat,
omfattes av reglene om utflyttingsskatt, også når
skattyter har vært bosatt i Norge en kort periode
før utflytting. Når skattyter flytter fra Norge, skal
det beregnes skatt på den latente gevinsten, også
for aksjer eller andeler skattyter eide på det tids-
punkt da han eller hun ble skattemessig bosatt i
Norge. Bruk av historisk kostpris som inngangs-
verdi innebærer at verdistigning som er oppstått
før skattyter ble skattemessig bosatt i Norge blir
gjenstand for norsk beskatning. Departementet på-
pekte at dette kan sies å ligge utenfor formålet med
reglene, som er å sikre en nøytral beskatning av
verdistigning på aksjer og andeler mv. som er opp-
arbeidet mens skattyter var bosatt i Norge.

Departementet foreslo derfor i høringsnotatet
at det skal gis ny inngangsverdi i de tilfeller hvor
skattemessig bosted i Norge opphører etter skatte-
loven § 2–1 tredje ledd a. Inngangsverdien skal fast-
settes på utflyttingstidspunktet, og settes til mar-
kedsverdien ved innflytting. Det gis kun ny inn-
gangsverdi til aksjer og andeler som skattyter eide
på det tidspunkt han ble ansett skattemessig bosatt
i Norge etter skatteloven § 2–1 og eventuell skatte-
avtale. Det vil si at aksjer og andeler mv. som erver-
ves i Norge etter innflytting og før utflytting skal
følge de alminnelige regler for beregning av den la-
tente gevinsten, samtidig som aksjer og andeler
som realiseres mens skattyter er bosatt i Norge,
skal følge hovedregelen om historisk kostpris. Hvis
den fastsatte inngangsverdien er høyere enn ut-
gangsverdien, og aksjene eller andelene således
har hatt en verdireduksjon i perioden skattyter har
vært skattemessig bosatt i Norge, foreslo departe-
mentet at det ikke skal gis fradrag for tap.

6.9.2.2 Høringsinstansenes synspunkter

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Skatte-
betalerforeningen støtter forslaget om at det skal
fastsettes en ny inngangsverdi for personer som
har vært bosatt i Norge i en kort periode før utflyt-
ting, og som hadde aksjer eller andeler med seg inn
til Norge. Disse påpeker imidlertid at symmetrihen-
syn tilsier at det bør være fradragsrett for tap når
den fastsatte inngangsverdien er høyere enn den
fastsatte utgangsverdien.
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6.9.2.3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet forslår i samsvar med forslaget i hø-
ringsnotatet at det skal fastsettes en ny inngangs-
verdi i de tilfeller hvor skattyter har vært skatte-
messig bosatt i Norge i en kort periode før utflyt-
ting, og hvor skattyter eide de aktuelle aksjene eller
andelene før han eller hun ble skattemessig bosatt i
Norge.

Flere av høringsinstansene mener at det bør
være symmetri mellom retten til ny inngangsverdi i
gevinst- og tapstilfeller. Departementet er ikke enig
i dette. Hensynet med å gi en ny inngangsverdi, er
å skjerme personer som eide aksjer eller andeler
før de ble skattemessig bosatt i Norge, og som had-
de gevinster knyttet til disse aksjene eller andelene
ved innflyttingen. På denne måten er det bare ver-
distigning som er opparbeidet mens skattyter var
bosatt i Norge som kommer til beskatning, og be-
skatningen blir således nøytral. Dette hensynet
gjør seg etter departementets mening ikke gjelden-
de på tilsvarende måte i tapssituasjoner. Metoden
for fastsettelse av ny inngangsverdi er valgfri for
skattyter. Dersom det er mer lønnsomt for skatt-
yter å benytte historisk kostpris ved gevinstbereg-
ningen, kan han eller hun velge dette. Departemen-
tet foreslår derfor å opprettholde forslaget i hø-
ringsnotatet, slik at det ikke gis tapsfradrag når den
fastsatte inngangsverdien er høyere enn utgangs-
verdien ved utflytting.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70
sjette ledd.

6.9.3 Fastsettelse av utgangsverdi

6.9.3.1 Forslag i høringsnotatet

Ettersom aksjene eller andelene ikke realiseres
mot vederlag, er det nødvendig med særskilte reg-
ler for å bestemme utgangsverdien. Departementet
la til grunn i høringsnotatet at det er aksjens eller
andelens markedsverdi på tidspunktet for utflyt-
tingsbeskatningen som skal legges til grunn som
utgangsverdi.

Departementet påpekte i høringsnotatet at mar-
kedsverdien av børsnoterte aksjer i de aller fleste
tilfeller kan settes til kjøperkursen dagen før utflyt-
tingen skjer, eventuelt siste noterte kjøperkurs. En
tilsvarende angivelse av omsetningsverdien finnes
ikke for unoterte aksjer, andeler mv. Departemen-
tet la derfor til grunn at markedsverdien for slike ei-
endeler må fastsettes på grunnlag av skjønn eller
eventuelt i henhold til en særskilt regulert bereg-
ningsmetode. Departementet vurderte ulike meto-
der for fastsettelsen av markedsverdien, men kom

frem til at disse i mange tilfeller vil medføre at mar-
kedsverdien vil bli satt for lavt eller for høyt i for-
hold til reell markedsverdi.

Departementet foreslo ikke i høringsnotatet et
regelverk for fastsettelse av markedsverdien av ak-
sjer og andeler mv. der denne ikke enkelt kan fast-
settes på bakgrunn av omsetning eller lignende.
Departementet foreslo derfor at verdien i slike til-
feller burde fastsettes ved skjønn, hvor man tar ut-
gangspunkt i eiendelene i selskapet, herunder im-
materielle rettigheter. Departementet påpekte at
det vil komme tilbake til om det skal fastsettes ret-
ningslinjer for skjønnet når ligningsmyndighetene
har vunnet erfaringer med arbeidet knyttet til verd-
settelse av aksjer og andeler mv.

6.9.3.2 Høringsinstansenes synspunkter

Skattebetalerforeningen har følgende merknad:

«Skattebetalerforeningen er enig i at det er na-
turlig at det, så langt det er mulig, er aksjen el-
ler andelens markedsverdi som legges til grunn
som utgangsverdi, da det er denne verdien som
sier noe om hvilken gevinst eller hvilket tap
skattyter har på aksjen eller andelen. 

Dette skaper imidlertid problemer i ikke-
børsnoterte selskaper dersom aksjen ikke har
vært omsatt til uavhengig kjøper i rimelig nær
tid før utflyttingen. Skattebetalerforeningen an-
tar at dette vil gjelde for en stor andel av relativt
små aksjeselskaper med få eiere. Arbeidet med
fastsetting av markedsverdi er komplisert og ar-
beidskrevende, og det antas at de fleste skatt-
ytere vil måtte ha bistand av revisor, med de be-
tydelige kostnader dette medfører. 

Skattebetalerforeningen anser det videre
som sannsynlig at arbeidet med verdsettelsen i
mange tilfeller vil måtte gjøres flere ganger for-
di skattyters påstand om bosted i tilflytningssta-
ten ofte vil bli fraveket av ligningsmyndighetene
(...). Det vil da måtte utarbeides ny verdsettelse
ved neste års ligning med påstand om bosted i
tilflytningsstaten. 

Det antas at også ligningsmyndighetene vil
ha et betydelig merarbeid i disse sakene. 
[-] 

De nevnte kostnader ved verdsettelse bør
under enhver omstendighet være fradragsbe-
rettiget, uansett på hvilket tidspunkt aksjene re-
aliseres og selv om verdsettelsen må foretas fle-
re ganger.»

Ligningsutvalget uttaler:

«Ligningsutvalget legger til grunn at skatteeta-
tens arbeid med å finne frem til utgangsverdien
på ikke-børsnoterte aksjer mv. vil medføre en
del merarbeid om ikke verdsettelsen blir stan-
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dardisert. Det er ulike måter å verdsette aksjer
mv på når markedsverdien ikke er kjent gjen-
nom salg på det åpne marked. 

For skattyter og skattemyndighetene vil det
være en fordel å få en enkel verdsettelsesmeto-
de som er lett håndterlig. Dette er nødvendig
for å kunne håndtere regelverket med en res-
sursbruk som vil være forsvarlig.»

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har føl-
gende synspunkt:

«Departementet drøfter ulike metoder for å
komme frem til markedsverdien. Vi er enig i de-
partementets vurdering om at metodene vil
kunne medføre at verdiene settes for lavt eller
for høyt. På den annen side vil manglende ret-
ningslinjer for skjønnet også kunne føre til
svært varierende verdsettelser og være minst li-
ke ressurskrevende både for ligningsetaten og
skattyterne. Vi imøteser derfor departementets
vurderinger og eventuelt forslag til nærmere
retningslinjer etter at ligningsmyndighetene
har samlet erfaring knyttet til dette.»

Skattedirektoratet uttaler:

«For unoterte aksjer kan situasjonen være me-
get forskjellig fra de (børs)noterte. Norske ak-
sjeselskap har gjennomsnittlig 3 aksjonærer. I
slike selskaper vil forvaltningen ofte ha preg av
et nært samarbeid mellom eierne. Omsetningen
av slike aksjer er normalt svært begrenset. Skat-
tedirektoratet legger til grunn at ved omsetning
av aksjer i selskaper med få eiere, er det i reali-
teten en andel av virksomheten som omsettes.
Dette i motsetning til børsnoterte aksjer som
vanligvis har preg av finansinvestering snarere
enn virksomhetsinvesteringer.

I høringsnotatet pkt. 5.2.1 drøftes ulike me-
toder for fastsettelse av markedsverdi for uno-
terte aksjer og andeler mv. Direktoratet slutter
seg til de vurderinger som ligger i høringsnota-
tet når det gjelder alternative fremgangsmåter
for skjønnsutøvelsen. Anvendelsen av skatte-
messig formuesverdi for norske selskaper vil
være enkel å anvende, men i mange tilfeller gi
et dårlig uttrykk for selskapets og dermed ak-
sjens verdi. Metoden vil dessuten bare kunne
anvendes for eierandeler i norske selskaper.
Det må likevel nevnes at denne verdien i mange
tilfeller vil kunne være hensiktmessig som et ut-
gangspunkt for en skjønnsmessig verdsettelse
av aksjene. Sist registrerte omsetningsverdi vil i
mange tilfeller være helt tilfeldig for selskap der
omsetning skjer sjelden. En tilfeldig omsetning
kan være preget av så spesielle forhold, at den
ikke på noen måte gir en indikasjon på en
egentlig markedsverdi for aksjen.

Etter Skattedirektoratets syn bør skjønnet
som utgangspunkt utøves i samsvar med aner-

kjente prinsipper for verdsettelse av aksjer og
andeler slik det foreslås i høringsnotatet. Aner-
kjente metoder vil bl.a. også få med immateriel-
le verdier som er opparbeidet i selskapet, som
goodwill og rettigheter. En praktisk tilnærming
for å finne en virkelig verdi av aksjen, kan være
å ta utgangspunkt i regnskapsmessig resultat
før skatt de tre siste regnskapsår. Direktoratet
vil peke på at det ligger en betydelig utfordring i
å anslå selskapets risiko som skal innarbeides i
diskonteringsrenten ved for eksempel en av-
kastningsverdiberegning. En slik beregning vil
likevel være en metode som antas å gi et tryg-
gere uttrykk for virkelig verdi av aksjen enn
andre metoder. Det må på denne bakgrunn vur-
deres om ikke skattemessig formuesverdi skal
kunne brukes som en form for utgangspunkt
ved verdivurderingen, men i det minste justert
for kjente størrelser av betydning for verdsettel-
sen.

Skattedirektoratet vil anbefale at det i like-
het med i Danmark fastsettes retningslinjer for
skjønnsutøvelsen dersom reglene innføres. Sli-
ke retningslinjer vil sikre at skattyterne vil opp-
leve en prinsipielt lik behandling.

Når det gjelder tilgang til opplysninger om
regnskapstall, kostnader og inntekter anses det-
te forholdsvis uproblematisk for norske selska-
per.

For selskaper hjemmehørende i andre land,
kan skjønnsutøvelsen bli meget tid- og kompe-
tansekrevende. Dette blir spørsmål om i hvilken
grad det vil være tilgang til pålitelig regnskaps-
informasjon, evt informasjon om omsetning i
markeder utenfor børs. Dette problemet kan bli
spesielt stort for skattytere som faller inn under
§ 2–3 tredje ledd a og der utflytting skjer innpå
10 år etter innflytting. Direktoratet legger til
grunn at det er ligningsmyndighetene som skal
foreta skjønnet, basert på opplysninger gitt av
skattyter, jfr ligningsloven § 4–3 nr 1. Dersom
skattyter ikke kan fremskaffe de nødvendige
opplysninger, mener direktoratet at skattyters
kostpris for aksjene må vurderes som en tilnær-
ming til verdien på innflyttingstidspunktet om
ikke forholdene skulle tilsi noe annet.»

Advokatforeningen uttaler:

«Det bør inntas i lovteksten at det skjønn som
skal utøves som alternativ metode for verdset-
telse av aksjer og andelers utgangsverdi skal
være et forsiktig skjønn. Dette er særlig viktig
for skattytere som skal flytte utenfor EØS siden
disse forutsettes å stille betryggende sikkerhet
for skattekravet som vilkår for utsettelse skatte-
betalingen.»
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6.9.3.3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet foreslår i samsvar med høringsnota-
tet at utgangsverdien skal settes til markedsverdien
ved utflyttingen. Dette kan, som påpekt i hørings-
notatet, medføre enkelte vanskeligheter når skatt-
yter flytter til utlandet med unoterte aksjer og ande-
ler mv. Det ble i høringsnotatet vurderte ulike me-
toder for fastsettelse av markedsverdien for unoter-
te aksjer og andeler, og departementet kom frem til
at utgangsverdien i de tilfeller hvor omsetningen ik-
ke gir tilstrekkelig grunnlag for å fastsette mar-
kedsverdien, måtte fastsettes på grunnlag av
skjønn eller eventuelt i henhold til en særskilt regu-
lert beregningsmetode. Departementet foreslo
imidlertid ingen metode for fastsettelsen av mar-
kedsverdien, og ville komme tilbake til dette etter
at ligningsmyndighetene har vunnet erfaringer
med verdsettelsen. Departementet foreslo derfor at
utgangsverdien skal fastsettes ved skjønn.

Departementet ser de ulike merknadene fra hø-
ringsinstansene, og er enig i at det er ønskelig med
en særlig beregningsmetode for å fastsette mar-
kedsverdien av unoterte aksjer og andeler mv., slik
at fastsettelsen blir så rettferdig og nøytral som mu-
lig. Departementet mener imidlertid at en slik even-
tuell beregningsmetode ikke bør utarbeides før lig-
ningsmyndighetene har opparbeidet praksis knyt-
tet til reglene, og således foretatt en evaluering av
disse. Departementet foreslår derfor at det i sam-
svar med forslaget i høringsnotatet fremgår av lov-
teksten at utgangsverdien skal settes til markeds-
verdien ved utflytting, og at markedsverdien skal
fastsettes ved skjønn når denne ikke er kjent.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70
femte ledd.

6.10 Betaling og nedsettelse av
utlignet skatt mv.

6.10.1 Innledning – utsettelse med
avregningen og endring av ligningen

6.10.1.1 Forslag i høringsnotatet

Det fremgår av forslaget i høringsnotatet at den
skattepliktige gevinsten skal beregnes og tidfestes
siste dag før skatteplikten til Norge opphører etter
skatteloven eller etter skatteavtale med annen stat.
Skatten utlignes ved ligningen for utflyttingsåret.
Det legges imidlertid opp til i høringsnotatet at be-
talingen av utflyttingskatten i mange tilfeller kan ut-
settes inntil aksjene eller andelene faktisk realise-
res i utlandet etter utflyttingen. Betalingsutsettel-
sen foreslås av praktiske grunner gjennomført ved

at utflyttingsskatten i disse tilfellene ikke tas med i
avregningen for utflyttingsåret. Mens avregningen
er utsatt, kan det i henhold til forslaget inntre begi-
venheter som gjør at utflyttingsskatten skal settes
ned eller bortfalle. I disse tilfellene skal den iligne-
de skatten korrigeres ved endring av ligningen, jf.
ligningsloven § 9–5 nr. 2 bokstav b. Fristene for å
endre ligningen i ligningsloven § 9–6 nr. 1 og 2 vil
først begynne å løpe fra det år da vilkårene for å fo-
reta endring ble oppfylt, jf. ligningsloven § 9–6 nr.
7. I slike tilfeller skal det bare gjennomføres avreg-
ning dersom noe av den utlignede skatten fasthol-
des og vilkårene for utsatt betaling ikke lenger fore-
ligger.

Når vilkårene for å utsette avregningen ikke er
oppfylt, skal skattekravet i henhold til forslaget be-
tales på ordinær måte for det inntektsår skattyter
flytter ut. Hvis det i disse tilfellene inntrer begiven-
heter som gjør at skatten skal settes ned eller bort-
falle, skal det i henhold til forslaget i høringsnotatet
også gjennomføres en endring av ligningen for ut-
flyttingsåret, jf. ligningsloven § 9–5 nr. 2 bokstav b.
I slike tilfeller skal det også gjennomføres ny avreg-
ning, jf. skattebetalingsloven § 25.

Når skattyter har et latent tap ved utflyttingen,
foreslo departementet i høringsnotatet at tapet skal
fastsettes i forbindelse med ligningen for utflyt-
tingsåret, mens fradraget først gis som en endring
av ligningen for utflyttingsåret når skattyter kan do-
kumentere at aksjene eller andelene faktisk er rea-
lisert.

6.10.1.2 Høringsinstansenes synspunkter

Skattedirektoratet slutter seg til forslagene i hø-
ringsnotatet, men bemerker at reglene innebærer
at det må utvikles rutiner for håndteringen av av-
regningen og skatteoppgjøret. Det påpekes videre
at resultatet av skatteberegningen må fremkomme
på skatteoppgjøret slik at skatten på den latente ge-
vinsten er identifiserbar, og at det må etableres
særskilte rutiner for kommunikasjon mellom lig-
ningskontoret og skatteoppkreveren i disse sake-
ne.

Ligningsutvalget uttaler:

«Det legges opp til at beregnet «utflyttings-
skatt» skal korrigeres dersom hele eller deler
av skattyterens aksjeportefølje realiseres. Dette
reiser, slik ligningsutvalget ser det, flere uav-
klarte problemstillinger.

Enhver realisasjon av aksjer synes å utløse
endringssak for å fastsette eksakt gevinst som
igjen skal medføre innfordring av korresponde-
rende skatter. Dette kan få den konsekvens at
det vil bli utløst flere separate endringer og inn-
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fordringssaker det enkelte år, eller for perioden
under ett.

Ligningsutvalget antar at dette er forhold
som vil medføre et betydelig merarbeid for lig-
ningskontorene. Etter ligningsutvalgets mening
bør det legges opp til et system som begrenser
endringssakene mest mulig.»

Professor Zimmer ved Universitetet i Oslo har føl-
gende merknad:

«[Det er] noe uklart hvordan tapsfradrag skal
tilpasses systemet med at utsettelse av skatt
skal skje gjennom avregningsreglene. Dettes
synes uregulert i forslaget; den foreslåtte be-
stemmelsen i 7. ledd, gjelder direkte bare for
skatt av gevinst. Parallellen på tapssiden måtte
vel bestå i at skatteverdien av tapsfradrag skal
holdes utenfor avregningen i utflyttingsåret. Et
slikt system lar seg kanskje gjennomføre, men
det foreliggende forslaget synes ikke tilpasset
dette.»

6.10.1.3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet foreslår i tråd med høringsnotatet
at utsettelse med betalingen av utflyttingsskatten,
gjennomføres ved at den utlignede skatten ikke tas
med i avregningen for utflyttingsåret. Etterfølgen-
de begivenheter som innebærer at utflyttingsskat-
ten skal settes ned eller bortfalle, vil medføre at den
ilignede skatten skal korrigeres ved endring av lig-
ningen, jf. de alminnelige regler i ligningsloven ka-
pittel 9. Hvis vilkårene for utsettelse ikke er oppfylt,
vil etterfølgende begivenheter som gjør at skatten
skal settes ned eller bortfalle medføre en endring
av ligningen for utflyttingsåret, samt at det skal
gjennomføres en ny avregning.

Det fremgår av høringsnotatet at utsettelse med
retten til tapsfradrag ved latente tap skal gjennom-
føres ved at tapet fastsettes i forbindelse med lig-
ningen for utflyttingsåret, men at fradraget først gis
som en endring av ligningen for utflyttingsåret når
skattyter kan dokumentere at aksjene eller andele-
ne ikke er faktisk realisert innen fem år etter utflyt-
tingen. Departementet foreslår å endre dette, slik at
det blir symmetri med utsettelsen i tapstilfeller og
gevinsttilfeller. Det innebærer at utsettelsen skal
gjennomføres ved at tapet fastsettes i ligningen for
utflyttingsåret, men at avregningen utsettes frem til
aksjene eller andelene mv. faktisk realiseres innen
fem år etter utflyttingen. Hvis aksjene eller andele-
ne ikke blir realisert innen fem år, og retten til taps-
fradrag således bortfaller, må det gjennomføres en
endring av ligningen for utflyttingsåret. Tilsvaren-
de må det gjennomføres en endring av ligningen
for utflyttingsåret når tapsfradraget skal korrigeres
som følge av begivenheter som har inntruffet etter

utflyttingen, for eksempel når aksjene eller andele-
ne mv. realiseres til en høyere verdi enn beregnet
ved utflyttingen, slik at tapsfradraget skal reduse-
res. Forslaget samsvarer med tidfestingsregelen,
om at tapet anses pådratt siste dag før skattyter an-
ses utflyttet.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70
tredje ledd tredje punktum og syvende ledd tredje
punktum.

6.10.2 Utsettelse

6.10.2.1 Forslag i høringsnotatet

For å unngå likviditetsproblemer for skattyter ved
utflytting, foreslo departementet i høringsnotatet at
det skal gis utsettelse med betaling av den utligne-
de skatten. Utsettelse skal gis inntil aksjene eller
andelene faktisk realiseres i utlandet, og gjennom-
føres som nevnt ved at den utlignede skatten ikke
tas med i avregningen for inntektsåret.

For å sikre at skattyter gir informasjon til nor-
ske myndigheter når aksjene eller andelene mv. er
faktisk realisert i utlandet, foreslo departementet at
det settes som vilkår for utsettelse med betaling av
utflyttingsskatten at skattyter stiller betryggende
sikkerhet for skatteforpliktelsen. Forslaget innebæ-
rer at sikkerhet skal stilles i forbindelse med utflyt-
tingen, når den skattepliktige gevinsten er bereg-
net. Sikkerheten som skal stilles må være betryg-
gende, det vil si svare til skatteforpliktelsen, slik at
sikkerhetsstillelsen får den tilsiktede effekten. Kra-
vet til sikkerhetsstillelse og dens varighet skal i
henhold til forslaget fastsettes av ligningskontoret.
Hvis aksjene eller andelene mv. ikke er realisert in-
nen fem år etter utflytting, eller er realisert til en la-
vere verdi enn den som ble lagt til grunn ved utflyt-
tingen, vil sikkerhetsstillelsen, eller deler av denne,
bli frigitt. Tilsvarende skal i henhold til høringsno-
tatet gjelde når skattyter ikke vil stille sikkerhet.
Det vil si at skattyter vil få refundert den betalte
skatten etter endring av ligningen for utflyttings-
året, hvis skattyter kan dokumentere fortsatt eier-
skap til aksjene eller andelene innen fem år etter ut-
flytting.

Departementet foreslo at når det gis utsettelse
skal det ikke betales renter på den utlignede skat-
ten frem til faktisk realisasjon.

Departementet foreslo videre i høringsnotatet
at det ved flytting innenfor EØS-området skal gis
automatisk rentefri utsettelse med betalingen inntil
aksjene realiseres, så fremt skattyter flytter til en
stat hvor Norge etter folkerettslig overenskomst
kan kreve opplysninger om skattyters inntekts- og
formuesforhold, og også kan kreve bistand til inn-
fordring. Det påpekes i høringsnotatet at hvis det



76 2006–2007Ot.prp. nr. 1
Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

generelt gis utsettelse uten sikkerhetsstillelse ved
flytting til en stat innenfor EØS, vil Norge risikere
at skattekravet ikke blir gjort opp eller at det ikke
kan innkreves, ettersom Norge som EØS-stat ikke
er omfattet av EUs direktiver om bistand til utveks-
ling av opplysninger og hjelp til inndrivelse av skyl-
dige skattebeløp.

For å unngå at skattyter benytter en EØS-stat
hvor det ikke kreves sikkerhet som vilkår for utset-
telse som mellomstasjon før skattyter flytter videre
til en stat hvor slik sikkerhet kreves, foreslås det i
høringsnotatet at vilkår om sikkerhetsstillelse skal
inntre når skattyter flytter videre til et land utenfor
EØS eller en EØS-stat der sikkerhet kreves.

6.10.2.2 Høringsinstansenes synspunkter

Professor Zimmer ved Universitetet i Oslo mener at
forslaget i høringsnotatet er i strid med EØS-avta-
len. Dette begrunnes først og fremst med at kravet
om at det må stilles sikkerhet ved flytting til en
EØS-stat som ikke er omfattet av en folkerettslig
overenskomst om informasjon og bistand til innfor-
dring må innebære en restriksjon som ikke kan
rettferdiggjøres. Men det bemerkes også at reglene
i seg selv kan innebære en restriksjon, og at denne
på bakgrunn av generaladvokatens uttalelse i en
sak om de nederlandske reglene ikke kan rettfer-
diggjøres. Han uttaler også videre:

«[Det] er ikke i alle henseender klart hvordan
reglene om utsettelse av skatteplikten skal til-
passes tapsfradrag. Ved flytting til de fleste
EØS-stater gis utsettelse av skattebetaling for
gevinst automatisk. Meningen er formodentlig
at tapsfradrag heller ikke skal kunne kreves før
aksjene selges innen fristen; dette er uttalt i pkt.
6.4 og kan sies å følge av parallellen til gevinster
som 3. ledd gir uttrykk for. Parallellen blir imid-
lertid noe problematisk i forhold til EØS-stater
der det etter forslaget skal kreves sikkerhet:
skattyteren kan her med en viss rett anføre at
han i en gevinstsituasjon ikke ville ha stilt sik-
kerhet og at parallellen derfor er at han må ha
krav på fradrag straks.»

Skattedirektoratet støtter forslaget om at det er
ligningskontorene som skal ta stilling til om det
skal gis utsettelse med betalingen, om det skal stil-
les sikkerhet og om betingelsene for fortsatt utset-
telse er oppfylt. Skattedirektoratet har videre følgen-
de merknad:

«Det kan ikke kreves sikkerhetsstillelse før det
latente skattekravet er fastsatt. Dette kan skje
tidligst ved ligningsbehandlingen som utføres i
kalenderåret etter det siste inntektsåret skatt-
yter er bosatt hele eller deler av året. Det må

vurderes hvilken type sikkerhet skattyter, som
på tidspunktet for krav om sikkerhetsstillelse
anses skattemessig bosatt i utlandet, må kunne
stille for at den skal anses betryggende. Stiller
skattyteren i slike tilfeller ikke betryggende sik-
kerhet, skal skattekravet etter de foreslåtte reg-
lene avregnes og inndrives straks. Er skattyter
uvillig til å betale, antar vi at den manglende sik-
kerhetsstillelsen i slike tilfeller kan medføre et
visst innfordringsproblem. Sanksjonsmulighe-
tene overfor skattytere som ikke kan/vil stille
sikkerhet og heller ikke frivillig betaler det
skattekravet den manglende sikkerheten skal
utløse, kan være begrenset.
[-]

Skattyter skal ha tilsvarende rett til fradrag
for latente tap når han flytter til en annen EØS-
stat. Det fremgår ikke av høringsnotatet om det
er et krav for tapsfradrag at skattyter er bosatt i
en EØS-stat i hele perioden fra utflytting til ak-
sjene eller andelene realiseres. Dersom det er
et slik krav bør det etter vår oppfatning fremgå
av lovteksten at retten til tapsfradrag faller bort
hvis skattyter flytter til en stat utenfor EØS.»

Advokatforeningen uttaler:

«Kravet om at skattyter som flytter utenfor EØS
må stille betryggende sikkerhet for det bereg-
nede skattekravet bør tas ut. Dette er et krav
som for mange skattytere kan medføre uhold-
bare og stekt urimelige resultater. I et hvert fall
bør det fremkomme klarere – fortrinnsvis i lov-
teksten – at kravet til sikkerhet kan lempes i de
tilfeller skattyter kan dokumentere vanskelig-
heter med å stille den sikkerhet som normalt vil
kreves.»

6.10.2.3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet foreslår i samsvar med høringsnota-
tet at det skal gis utsettelse med betalingen av den
utlignede utflyttingsskatten frem til aksjene eller
andelene er faktisk realisert i utlandet.

Når det gjelder forholdet mellom forpliktelsene
etter EØS-avtalen og kravet om sikkerhetsstillelse
ved flytting til en EØS-stat som ikke er omfattet av
en folkerettslig overenskomst om informasjon og
bistand til innfordring, viser departementet til at
skattekontrollens effektivitet er et av de allmenne
hensyn som i følge EF-domstolens praksis kan rett-
ferdiggjøre en restriksjon på utøvelsen av de fire fri-
heter.

Det fremgår av Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) avsnitt
11.3.2 og 11.4.2 at de franske og de nederlandske
reglene om utflyttingsskatt er forelagt EF-domsto-
len, jf. sakene C-9/02 Lasteyrie og C-470/04 «N».
Generaladvokatenes drøftelser av hensynet til ef-
fektiv skattekontroll og skatteinndriving i disse sa-
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kene viser at disse allmenne hensyn er relevante i
forhold til å rettferdiggjøre en restriksjon på utøvel-
sen av de fire friheter i forbindelse med utflyttings-
skatter.

EF-domstolen avsa 7. september 2006 dom i sa-
ken som gjaldt de nederlandske reglene. For at na-
sjonale regler som innebærer en restriksjon på ut-
øvelsen av de fire friheter ikke skal være i strid med
felleskapsretten, må restriksjonen kunne rettferdig-
gjøres ut fra allmenne hensyn. Man må da vurdere
om restriksjonen er egnet til å forfølge et formål av
allmenn interesse, og at denne ikke går ut over det
som er nødvendig for å forfølge dette formålet.

Domstolen legger til grunn at det innebærer en
restriksjon på utøvelsen av de fire friheter å ha reg-
ler som i forbindelse med utflytting pålegger en
plikt til å svare eller stille sikkerhet for en skatt på
verdistigning av aksjer, krever levering av selvangi-
velse og ikke tar hensyn til verditap oppstått etter
utflyttingen. Domstolen legger videre til grunn at
disse restriksjonene er egnet til å forfølge et formål
av allmenn interesse fordi de sikrer skattleggingen
av verdistigningen på skattyterens formuesgoder
under oppholdet i medlemsstaten og hindrer dob-
beltbeskatning.

I forhold til de materielle reglene forutsetter
domstolen at reglene fullt ut må ta verditap inntrådt
etter utflyttingen i betraktning, med mindre disse
tas i betraktning i tilflyttingsstaten, se nærmere om
dette i avsnitt 6.10.6. Derimot finner domstolen at
selvangivelsesplikten ikke er uforholdsmessig i for-
hold til formålet.

Et krav om sikkerhetsstillelse finner domstolen
at går ut over hva som er strengt nødvendig. Be-
grunnelsen for dette er at medlemsstatene i med-
hold av direktivene om gjensidig bistand kan anmo-
de andre medlemsstater om alle nødvendige opp-
lysninger for skattleggingen og om bistand til inn-
fordring av skattekravet.

De nevnte direktiver utgjør ikke en del av EØS-
avtalen. Norge kan derfor ikke ivareta hensynet til
effektiv skattekontroll og skatteinndriving på den-
ne måten. Norske myndigheter står i en helt annen
og svakere posisjon med hensyn til skattekontroll
og inndriving overfor en person som er bosatt i ut-
landet sammenlignet med en person som er bosatt i
Norge. Skattekravet må derfor sikres på annen må-
te.

Hensynet til effektiv kontroll og inndriving av
utflyttingsskatten ivaretas kun i den grad Norge
ved skatte- og bistandsavtaler har etablert en gjen-
sidig forpliktelse til informasjonsutveksling og bi-
stand til innfordring. Departementet legger på bak-
grunn av ovennevnte rettspraksis til grunn at for-
pliktelsene etter EØS-avtalen ikke er til hinder for

et krav om sikkerhetsstillelse ved flytting til EØS-
stater der slike mekanismer ikke er etablert. De-
partementet viser til at de danske utflyttingsskatte-
reglene er avgrenset på tilsvarende måte, jf. Ot.prp.
nr. 1 (2005–2006) avsnitt 11.3.3.

For skattytere som flytter til en stat utenfor
EØS-området, mener departementet at hensynet til
informasjon og bistand til innfordring tilsier at det i
slike tilfeller må stilles betryggende sikkerhet for at
skattyter skal få utsettelse med betalingen av utflyt-
tingsskatten. Departementet foreslår derfor å opp-
rettholde forslaget i høringsnotatet om det skal stil-
les sikkerhet som vilkår for utsettelse når skattyter
flytter til en stat utenfor EØS. Departementet fore-
slår videre å opprettholde forslaget om at plikten til
å stille sikkerhet som vilkår for utsettelse skal inn-
tre når skattyter flytter videre fra en EØS-stat der
sikkerhet ikke kreves, til en stat utenfor EØS eller
en EØS-stat der sikkerhet kreves.

Når skattyter har et latent tap ved utflyttingen
fra Norge, og skattyter flytter til en EØS-stat der
sikkerhet kreves som vilkår for utsettelse, bør rege-
len om at man først får tapets verdi når aksjene el-
ler andelene realiseres gjelde tilsvarende, selv om
skattyter påstår at han ikke ville stilt sikkerhet om
han hadde hatt en skattepliktig gevinst. Dette inne-
bærer at tapet fastsettes, beregnes og pådras i lig-
ningen for utflyttingsåret, men at avregningen ut-
settes til aksjene eller andelene mv. faktisk realise-
res innen fem år etter utflyttingen. Man kan si at
man i slike tilfeller stiller sikkerhet for tapsfradra-
get, men at sikkerheten er 0 ettersom man ikke kan
stille negativ sikkerhet.

Skattedirektoratet påpekte i sin høringsuttalel-
se at det at sikkerhet først beregnes og kreves i for-
bindelse med ligningen for utflyttingsåret, det vil si
på et tidspunkt hvor skattyter er skattemessig bo-
satt i tilflytningslandet, vil medføre et innfordrings-
problem. Departementet ser at det i enkelte tilfeller
kan oppstå slike innfordringsproblemer.

Skattedirektoratet bemerket videre i høringsut-
talelsen at det ikke fremgår av høringsnotatet om
man må holde seg innenfor EØS-området for fort-
satt å ha rett til tapsfradrag. Departementet mener
at det bør være symmetri mellom taps- og gevinstsi-
tuasjonene så langt det er mulig innenfor reglenes
formål, og forslår derfor at retten til tapsfradrag
skal være betinget av at skattyter ikke flytter videre
til en stat utenfor EØS innenfor femårsfristen, på til-
svarende måte som skattytere som flytter til en
EØS-stat der det ikke kreves sikkerhet for skatte-
forpliktelsen, må stilles slik sikkerhet hvis han flyt-
ter videre til en stat utenfor EØS eller en EØS-stat
der sikkerhet kreves.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70 sy-
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vende ledd. Departementet foreslår at plikten til å
stille sikkerhet når skattytere som har fått automa-
tisk utsettelse med betalingen flytter videre til en
stat der sikkerhet kreves fastsettes av departemen-
tet i forskrift. Kravet til sikkerhetsstillelse kan også
fastsettes av departementet i forskrift.

6.10.3 Bortfall av utsettelse med betaling
ved faktisk realisasjon i utlandet

6.10.3.1 Forslag i høringsnotatetet

Utsettelse med betaling av utflyttingsskatten gis
inntil aksjene faktisk realiseres i utlandet. Realisa-
sjonsbegrepet er regulert i skatteloven § 9–2, og
omfatter overføring av eiendomsrett mot vederlag
og opphør av eiendomsrett. For å hindre at reglene
om utflyttingsskatt skal kunne omgås ved å gjen-
nomføre transaksjoner etter utflytting som ikke an-
ses som realisasjon etter bestemmelsen i skattelo-
ven § 9–2, foreslo departementet i høringsnotatet å
likestille gaveoverføring og opphør av virksomhet
med realisasjon.

6.10.3.2 Høringsinstansenes synspunkter

Skattebetalerforeningen uttaler:

«Det foreslås fra departementets side at gaveo-
verføring skal likestilles med realisasjon, slik at
gevinsten kommer til beskatning på mottakers
hånd. Skattebetalerforeningen anser det som
uheldig at det gis egne regler for realisasjon i
slike tilfeller, og i alle tilfeller må reglene utfor-
mes slik at det ikke utløser beskatning på givers
hånd dersom mottaker er en personlig skattyter
som er bosatt i Norge. Dersom denne reserva-
sjonen ikke tas inn, vil den samme gevinsten be-
skattes både hos giver og mottaker.»

6.10.3.3 Departementets vurderinger og forslag

Gaveoverføring

Gaveoverføring anses generelt ikke som realisa-
sjon etter skatteloven, jf. skatteloven § 9–2 tredje
ledd bokstav a. Hvis skattyter etter utflytting over-
fører aksjene eller andelene til en annen vederlags-
fritt, kan han således oppnå fortsatt utsettelse med
betalingen, ettersom man får utsettelse frem til fak-
tisk realisasjon. Skattyter kan på denne måten unn-
gå skatteplikten ved å overføre aksjene eller ande-
len mv. vederlagsfritt til for eksempel ektefellen el-
ler et heleid aksjeselskap før de realiseres. Gaveo-
verføring bør derfor, som foreslått i høringsnotatet,
likestilles med realisasjon.

Departementet ser likevel innvendingen fra

Skattebetalerforeningen om at gevinsten ved over-
føring til en person skattemessig bosatt i Norge vil
bli gjenstand for dobbelbeskatning. Ettersom det er
kontinuitet i skattemessige posisjoner ved overfø-
ring av aksjer og andeler mv. ved arv eller gave, jf.
skatteloven §§ 10–33 og 10–46, er det giverens inn-
gangsverdi som skal legges til grunn ved en even-
tuell senere gevinstbeskatning (enten fordi aksjene
eller andelene realiseres eller fordi mottakeren flyt-
ter ut fra Norge). Dette medfører at samme gevinst
kan bli gjenstand for dobbel skatteplikt. Departe-
mentet foreslår derfor at gaveoverføring kun skal li-
kestilles med realisasjon når overføringen skjer til
en person som ikke er skattemessig bosatt i Norge.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70 åt-
tende ledd.

Opphør av virksomhet i Norge etter utflytting

I tråd med forslaget i høringsnotatet foreslår depar-
tementet at opphør av virksomhet skal likestilles
med realisasjon.

Reglene om beskatning av latente gevinster ved
utflytting gjelder også for skattytere som flytter til
utlandet med latente gevinster på andeler i delta-
kerlignede selskaper. Ved å likestille opphør av
virksomhet med realisasjon, sikrer man at fortje-
neste som er opptjent mens skattyter er bosatt i
Norge blir gjenstand for skatteplikt til Norge. Dette
innebærer at det beregnes en skattepliktig gevinst
ved utflytting, som utsettes (med eller uten sikker-
hetsstillelse) inntil andelen faktisk realiseres eller
virksomheten opphører. Det vil bare være opphør
av virksomhet i selskap som skattyter eier andeler i
og som det er beregnet utflyttingsskatt av som vil
medføre at utflyttingsskatten kommer til betaling.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70 åt-
tende ledd.

6.10.4 Bortfall av utsettelse med betaling
ved manglende informasjon

6.10.4.1 Forslag i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet at skattyte-
re som har fått beregnet en utflyttingsskatt, og som
har fått utsettelse med betalingen frem til realisa-
sjonen, er forpliktet til å gi informasjon til lignings-
kontoret innen 31. januar i hvert av de påfølgende
år etter utflyttingen om at skattyter ikke har reali-
sert aksjene eller andelene. I tillegg foreslo depar-
tementet at skattyter må gi opplysning om sitt skat-
temessige bosted, slik at ligningskontoret kan kon-
trollere at skattyter ikke flytter videre til en stat
hvor utsettelse er betinget av at det stilles sikkerhet
uten at det gis slik sikkerhetsstillelse. Hvis informa-
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sjonsplikten ikke overholdes, skal utflyttingsskat-
ten i henhold til forslaget komme til betaling, selv
om aksjene eller andelene ikke er realisert.

Informasjonen skal gis til ligningsmyndighete-
ne, skriftlig eller elektronisk via e-post med elektro-
nisk signatur eller via Altinn. Inntil skattyteren er
skattemessig utflyttet etter skatteloven § 2–1 plik-
ter han å levere ordinær selvangivelse til Norge.
Denne skal leveres til ligningskontoret i den kom-
mune som skattyter tidligere har vært skattepliktig
til, jf. ligningsloven § 8–6 jf. skattloven § 3–1. Depar-
tementet foreslo derfor at det samme ligningskon-
toret bør motta oppgavene også etter at skattyter er
utflyttet etter skatteloven, men før femårsfristen lø-
per ut.

Når aksjene eller andelene mv. realiseres i ut-
landet innen fem år etter utflytting fra Norge, eller
skattyter ikke vil stille sikkerhet ved flytting/vide-
reflytting til en stat som ikke er omfattet av en fol-
kerettslig overenskomst om utveksling av informa-
sjon og bistand til innfordring, må skattyter infor-
mere norske myndigheter om den beskatningsutlø-
sende hendelsen. Det foreslås at denne informasjo-
nen skal gis innen 2 måneder.

6.10.4.2 Høringsinstansenes synspunkter

Skattedirektoratet uttaler:

«Den oppgaven som skal gis for etterfølgende
år for å få fortsatt utsettelse med skattebetalin-
gen, bør også leveres sammen med selvangivel-
sen for de skattytere som fortsatt har selvangi-
velsesplikt. Skattytere som ikke plikt til å levere
selvangivelse, bør ha frist den 30. april (fristen
for å levere selvangivelse for lønnstakere og
pensjonister), som er den innleveringsfrist som
er i ferd med å bli innarbeidet hos folk flest. I
oppgaven bør det bekreftes at vilkårene for fort-
satt utsettelse var oppfylt pr 1. april.
[-]

Når det gjelder skattytere som har fått fast-
satt et latent tap er det mulig at skattyterne vil
ha et tilstrekkelig incitament til å melde fra til
norske skattemyndigheter at de har realisert
aksjene eller andelene, uten at det er en utryk-
kelig regel som pålegger en oppgaveplikt. Etter
direktoratets oppfatning bør det vurderes å inn-
føre en regel av samme type som den tomåne-
dersregelen som er foreslått i FSFIN § 10–70-2,
slik at skattyter må gi opplysninger om det en-
delige tapet innen to måneder for at ikke lig-
ningsmyndighetene skal måtte gjennomføre en
vurdering etter ligningsloven § 9–5 nr. 7 for å
avgjøre om ligningen faktisk skal endres.»

6.10.4.3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet foreslår i tråd med høringsnotatet
at skattytere som har fått beregnet en utflyttings-
skatt, og som har fått utsettelse med betalingen
frem til faktisk realisasjon, er forpliktet til å gi infor-
masjon til ligningskontoret i hvert av de påfølgende
år etter utflyttingen om at skattyter ikke har reali-
sert aksjene eller andelene mv. og hva som er skatt-
yters skattemessige bosted. Departementet fore-
slår også at skattytere som har fått utsettelse med
betalingen må gi informasjon til norske lignings-
myndigheter innen 2 måneder etter en betalingsut-
løsende hendelse.

I samsvar med forslaget til Skattedirektoratet
foreslår imidlertid departementet at denne informa-
sjonen skal gis innen 31. april i hvert av de påføl-
gende årene etter utflyttingen. Dette er som direk-
toratet påpeker en innleveringsfrist som er innar-
beidet hos de fleste, og det innebærer etter depar-
tementets mening ingen særlig svekket situasjon
for norske myndigheter at informasjonen gis tre
måneder senere enn etter forslaget i høringsnota-
tet.

Skattedirektoratet påpekte videre i høringsutta-
lelsen at behovet for å gi slik informasjon ikke er li-
ke sterkt i tapssituasjoner, ettersom skattyter må
dokumentere at aksjene eller andelene mv. faktisk
er realisert for å få tapsfradraget. Tilsvarende vil
skattyter måtte dokumentere at han ikke har flyttet
videre til en stat utenfor EØS, slik at tapsfradraget
ville ha bortfalt. Det er derfor etter direktoratets
mening ikke nødvendig at skattytere som har laten-
te tap ved utflyttingen gir årlig informasjon til nor-
ske ligningsmyndigheter. Departementet er enig
med direktoratet. Den nødvendige informasjonen
vil bli gitt når skattyter mener å ha krav på tapsfra-
draget. Skattyter har således tilstrekkelig incita-
ment til å gi denne informasjonen når aksjene eller
andelene er realisert. Det foreslås videre i samsvar
med forslaget fra Skattedirektoratet at skattyter må
gi informasjon om det endelige tapet innen to må-
neder etter realisasjonen.

Departementet foreslår at skattyters plikt til å gi
informasjon etter utflytting fastsettes av departe-
mentet i forskrift.

6.10.5 Reduksjon av tapsfradrag når tapet er
kommet til fradrag i annen stat

6.10.5.1 Forslag i høringsnotatet

Det følger av høringsnotatet at det skal gis fradrag
for latent tap i samme utstrekning som gevinst er
skattepliktig når skattyter flytter til en stat innenfor
EØS-området. Avregningen gjennomføres imidler-
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tid først når skattyter kan dokumentere at aksjene
eller andelene faktisk er realisert innen fem år etter
at skatteplikten til Norge opphørte. Ettersom skatt-
yter på denne måten må dokumentere at aksjene el-
ler andelene er realisert for å få tapsfradraget, fore-
slo departementet at ligningskontoret også kunne
kreve å få dokumentasjon på de skattemessige kon-
sekvensene av realisasjonen i tilflytningslandet, slik
at den delen av tapet som ble pådratt mens skatt-
yter var bosatt i Norge, og som eventuelt er kom-
met helt eller delvis til fradrag i tilflytningslandet,
ikke kommer til fradrag i Norge i tillegg. Beregnin-
gen av hvilken del av tapet som er fradragsberetti-
get i både Norge og tilflytningslandet, bør i hen-
hold til høringsnotatet avgjøres etter de samme
regler som gjelder for gevinster.

6.10.5.2 Høringsinstansenes synspunkter

Skattedirektoratet uttaler:

«Det vil være vanskelig å endre den norske lig-
ningen i realisasjonsåret dersom det tas hensyn
til hvilken del av det latente tapet som har kom-
met til fradrag i utlandet – ligningen kan ikke
endres før det foreligger en ligning i utlandet. I
de tilfeller hvor skattyter kan dokumentere på
en tilfredsstillende måte hvordan tapsfradraget
vil bli beregnet i utlandet, bør den norske lignin-
gen kunne endres før det foreligger en ligning i
utlandet. Dette bør komme bedre frem i lov-
teksten.»

6.10.5.3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet foreslår i tråd med høringsnotatet
at tapsfradraget skal reduseres når den delen av ta-
pet som ble pådratt mens skattyter var bosatt i Nor-
ge har kommet helt eller delvis til fradrag i tilflyt-
ningslandet.

Skattedirektoratet påpeker i sin høringsuttalel-
se at en bestemmelse som foreslått innebærer
praktiske problemer i de tilfeller hvor den utenland-
ske ligningen ikke foreligger på det tidspunkt den
utsatte avregningen skal gjennomføres i Norge. De-
partementet mener at man i slike tilfeller må følge
hovedregelen om at ligningskontoret kan kreve å få
dokumentasjon på de skattemessige konsekvense-
ne av realisasjonen i tilflytningslandet for at skatt-
yter skal ha rett til tapsfradraget. Det bør imidlertid
i slike tilfeller være utvidet mulighet for skattyter til
å klage på ligningen og fremlegge dokumentasjon
på den skattemessige behandlingen av realisasjo-
nen i tilflytningslandet når den utenlandske lignin-
gen foreligger.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70
tredje ledd annet punktum.

6.10.6 Reduksjon av ilignet skatt når faktisk
salgsverdi er lavere enn verdien
beregnet ved utflyttingen

6.10.6.1 Forslag i høringsnotatet

For å sikre at skattytere som realiserer aksjer og
andeler mv. i utlandet etter utflytting likestilles med
skattytere som realiserer aksjer eller andeler i Nor-
ge, foreslo departementet i høringsnotatet at skatt-
yter må kunne få velge å benytte den faktiske reali-
sasjonsverdien fremfor verdien som beregnes ved
utflyttingen. Valgmuligheten har betydning for
skattytere som har aksjer eller andeler som synker
i verdi etter utflytting. Den faktiske realisasjonsver-
dien skal ikke kunne settes lavere enn inngangsver-
dien. Departementet foreslo også at valg av faktisk
realisasjonsverdi ikke skal gjelde ved gaveoverfø-
ringer som likestilles med realisasjon.

I de tilfeller hvor det kreves sikkerhet for rett til
utsettelse, og skattyter ikke vil eller kan stille sik-
kerhet, skal det i henhold til forslaget i høringsno-
tatet gis en forholdsmessig refusjon hvis aksjene el-
ler andelene realiseres til en lavere pris enn den be-
regnede markedsverdien innen fem år etter utflyt-
tingen. Refusjonskravet skal avgjøres av lignings-
myndighetene, og skal ikke redusere utgangsverdi-
en til en verdi lavere enn inngangsverdien. Et slikt
refusjonskrav medfører en endring av ligningen for
utflyttingsåret, i henhold til reglene i ligningsloven
kapittel 9.

Det følger videre av høringsnotatet at retten til å
velge mellom faktisk realisasjonsverdi og verdien
som beregnes ved utflyttingen ikke skal gjelde til-
svarende i en tapssituasjon. Forslaget innebærer at
tapet som ble fastsatt ved utflyttingen ikke vil kun-
ne overstige et faktisk tap ved realisasjon, samtidig
som det kun gis fradrag for tapet som ble beregnet
ved utflyttingen hvis aksjene eller andelene har
sunket ytterligere i verdi etter utflyttingen.

For å unngå en tilpasning hvor skattyter etter
utflytting tapper selskapet for verdier ved store ut-
betalinger av lavt eller ikke beskattet utbytte, og
velger den faktiske realisasjonsverdien ved inn-
tektsberegningen etter at selskapet er tappet for
verdier, og aksjene eller andelene derfor har fått en
meget lav verdi, foreslo departementet i høringsno-
tatet at de siste fem års utbytter skal legges til
salgsprisen i de tilfeller hvor utbytte ikke blir be-
skattet eller blir beskattet lavt i utlandet, og Norge
har begrenset eller ingen beskatningsrett til utbyt-
tet. Med begrenset eller ingen beskatningsrett til
utbytte mente departementet tilfeller hvor Norge
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ikke har intern hjemmel for beskatning, for eksem-
pel når skattytere som ikke er skattemessig bosatt i
Norge mottar utbytte fra et utenlandsk selskap, el-
ler Norge har fraskrevet seg hele eller deler av be-
skatningsretten i skatteavtale med tilflytningslan-
det. Med «lavt» beskattet i utlandet mente departe-
mentet beskatning av utbytte som utgjør mindre
enn to tredjedeler av den skatten som ville blitt ut-
lignet dersom aksjonæren var bosatt i Norge. Til-
legg for de siste fem års utbytter vil etter forslaget
kun få anvendelse for utbytte som er utdelt etter
tidspunktet for utflyttingsbeskatningen. Skatt betalt
på utbyttet i tilflytningslandet og i Norge skal kom-
me til fradrag i gevinstberegningen.

6.10.6.2 Høringsinstansenes synspunkter

Skattebetalerforeningen og Næringslivets Hovedorga-
nisasjon (NHO) mener at symmetrihensyn tilsier at
det også i tapssituasjoner burde være adgang til å
velge mellom den beregnede verdien ved utflytting
og faktisk realisasjonsverdi. Skattebetalerforeningen
har i tillegg følgende merknad:

«Departementet foreslår at de siste fem års ut-
bytter bør legges til salgsprisen i de tilfeller
hvor utbytte ikke blir beskattet eller blir beskat-
tet lavt i utlandet, og Norge har begrenset eller
ingen beskatningsrett til utbyttet.

Skattebetalerforeningen støtter i utgangs-
punktet departementets forslag fordi det er nød-
vendig for å sikre en effektiv gjennomføring av
utflyttingsbeskatningen.

Skattebetalerforeningen er imidlertid sterkt
uenig med departementet når det foreslås at
eventuell skatt på utbyttet i Norge og tilflyt-
ningslandet kun skal komme til fradrag i ge-
vinstberegningen. Det riktige må her være å gi
fradrag i utlignet skatt på gevinsten. En annen
løsning vil føre til dobbelbeskatning som vi ikke
kan se kan begrunnes på en tilfredsstillende
måte.»

6.10.6.3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet foreslår i tråd med høringsnotatet
at skattyter som har fått utsettelse med betalingen
skal kunne velge å benytte den faktiske realisa-
sjonsverdien i stedet for den beregnede verdien
ved utflytting. Dette bør gjelde tilsvarende i de til-
feller hvor skattyter ikke vil eller kan stille sikker-
het som vilkår for utsettelse, og dermed betaler
skatten ved utflyttingen, slik at det gis en forholds-
messig refusjon hvis aksjene eller andelene mv. re-
aliseres til en lavere verdi enn den beregnede mar-
kedsverdien.

Flere av høringsinstansene har i høringsuttalel-
sene påpekt at symmetrihensyn tilsier at retten til å
velge mellom faktisk realisasjonsverdi og verdien
som beregnes ved utflytting også bør gjelde i taps-
situasjoner. Departementet deler ikke høringsin-
stansenes syn, og opprettholder derfor forslaget i
høringsnotatet, om at skattyter som har et latent
tap ved utflytting, ikke kan velge den faktiske reali-
sasjonsverdien som utgangsverdi i stedet for verdi-
en som ble beregnet i forbindelse med utflytting.
Som det fremgikk av høringsnotatet innebærer det-
te at det ikke gis fradrag for tap som overstiger et
faktisk tap ved realisasjon, det vil si når aksjene el-
ler andelene mv. har steget i verdi etter utflytting,
samtidig som det kun gis fradrag for tapet som ble
beregnet ved utflyttingen hvis aksjene eller andele-
ne mv. har sunket ytterligere i verdi etter utflyttin-
gen.

Departementet foreslår videre at siste fem års
utbytter skal legges til realisasjonsverdien i de til-
feller hvor utbytte ikke blir beskattet eller blir be-
skattet lavt i utlandet, og Norge har begrenset eller
ingen beskatningsrett til utbyttet, som foreslått i
høringsnotatet. Departementet foreslo i høringsno-
tatet at skatt betalt på utbyttet i tilflytningslandet og
i Norge skal komme til fradrag i gevinstberegnin-
gen. Skattebetalerforeningen påpekte i sin hørings-
uttalelse at fradrag i gevinstberegningen i stedet for
fradrag i utlignet skatt på gevinsten vil føre til dob-
beltbeskatning. Departementet er enig i dette, og
foreslår derfor at skatt som er betalt på utbyttet i til-
flytningslandet og i Norge skal komme til fradrag i
skatten på gevinsten.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70 ni-
ende ledd bokstav a. Reglene om rett til forholds-
messig refusjon når skatten betales ved utflytting,
definisjon av lavt beskattet utbytte, og fradrag for
skatt betalt på utbyttet i Norge og utlandet, foreslås
fastsatt av departementet i forskrift.

6.10.7 Fradrag i den norske skatten for
gevinstskatt betalt i utlandet

6.10.7.1 Forslag i høringsnotatet

Når aksjene eller andelene realiseres i utlandet,
kan tilflytningslandet etter sin lovgivning og skatte-
avtale med Norge ha beskatningsrett til gevinsten.
Den delen av gevinsten som er knyttet til verdistig-
ning før utflytting, kan derfor bli gjenstand for dob-
beltbeskatning.

For å unngå dobbelbeskatning følger det av
skatteavtalene og for Norges vedkommende av
skatteloven § 16–20 til § 16–28, at bostedsstaten
lemper på beskatningen gjennom kreditfradrag.
Ved skattlegging i Norge før utflytting og i utlandet
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etter utflytting vil begge stater utøve beskatnings-
rett som bostedsstater og således kunne lempe på
beskatningen. I Norge vil lempingen skje ved at det
gis fradrag i den beregnede skatten (eventuelt den
skatten som fremkommer ved å benytte faktisk rea-
lisasjonsverdi) for den skatt som er betalt i tilflyt-
ningslandet.

Kreditfradrag for personer som er bosatt i en
annen stat ved beskatningen der er ikke ukjent i
det norske skattesystemet. Etter Stortingets skatte-
vedtak § 3–5 annet ledd gis slikt fradrag for skatt
betalt i bostedsstaten i norsk skatt på lønn fra den
norske stat.

Departementet påpekte i høringsnotatet at reg-
lene i skatteloven § 16–20 til § 16–28 ikke er utfor-
met med tanke på de aktuelle tilfellene, da de forut-
setter at det er skatt av inntekt med kilde i utlandet
det gis kreditfradrag i, samtidig som reglene be-
grenser adgangen til kreditfradrag i tilfeller der inn-
tektene tidfestes forskjellig i Norge og utlandet.
Disse vilkårene ville i stor grad avskjære kreditfra-
drag i utflyttingsskatten dersom de skulle gjelde
også i slike tilfeller.

Departementet foreslo i høringsnotatet at retten
til kreditfradrag lovfestes på samme måte som den
er gjennomført i Stortingets skattevedtak, ved at
det i skatteloven ny § 10–70 niende ledd bokstav b
innføres en bestemmelse om at reglene i skattelo-
ven § 16–20 til § 16–28 gjelder tilsvarende så langt
de passer. Dette forbeholdet er ment å innebære at
kravet om at inntekten skal ha kilde i annen stat ik-
ke gjelder og at bestemmelsen i skatteloven § 16–
21 fjerde ledd må anvendes slik at det er uten-
landsk skatt i det faktiske realisasjonsåret som kan
fradras i norsk skatt som endelig avregnes da.

Forslaget om å anvende reglene i skatteloven
§ 16–21 om maksimalt kreditfradrag tilsvarende i
disse tilfellene innebærer at fradragsbeløpet ikke
kan overstige den skatt som er ilagt gevinsten i
Norge. Beregningen av fradragsbeløpet vil avhen-
ge av om tilflytningslandet benytter historisk kost-
pris ved beregningen av gevinst ved realisasjon, el-
ler om det fastsettes en ny inngangsverdi ved tilflyt-
ningen. Hvis det fastsettes ny inngangsverdi ved til-
flytningen, vil skatten som er betalt i tilflytningslan-
det ikke falle på den delen av gevinsten som er
skattepliktig til Norge, og skattyter vil ikke ha rett
til kreditfradrag. Hvis tilflytningslandet benytter
historisk kostpris, må derimot fradragsbeløpet be-
regnes, fordi deler av gevinsten da kan være skat-
tepliktig i begge stater. Hvis aksjene eller andelene
har sunket i verdi etter utflytting, anses hele gevin-
sten å skrive seg fra verdistigning før utflytting, og
det gis da kredit for hele skatten som er betalt på
gevinsten i utlandet. Hvis aksjene eller andelene

har steget i verdi i etter utflyttingen, vil deler av ge-
vinsten som er skattepliktig i tilflytningslandet, ik-
ke være gjenstand for beskatning i Norge, og det
kan således ikke gis kredit i Norge for skatten som
er betalt i utlandet på denne delen av gevinsten. De-
partementet forutsetter i høringsnotatet at skattyter
kan dokumentere at den skatten som er betalt i ut-
landet, omfatter den gevinsten som er skattepliktig
til Norge.

For å hindre at både Norge og tilflytningslandet
gir kredit for skatt betalt på gevinsten i den andre
staten, og det således ikke blir ilagt skatt i Norge el-
ler i tilflytningslandet på den delen av gevinsten
som er skattepliktig til begge stater, foreslo depar-
tementet at retten til kredit i den norske utflyttings-
skatten for skatt betalt på gevinsten i utlandet må
forutsette at bostedsstaten ikke gir kredit for skat-
ten som betales til Norge. Skattyter må derfor do-
kumentere overfor norske myndigheter at det ikke
er gitt kredit i tilflytningslandet for den delen av ge-
vinsten som er skattepliktig til Norge, for at det
skal gis kredit i Norge for skatt betalt i tilflytnings-
landet.

Kreditfradraget for skatt i utlandet på gevinsten
bør i henhold til høringsnotatet ikke komme til fra-
drag i skatt til Norge på annen inntekt.

6.10.7.2 Høringsinstansenes synspunkter

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) uttaler:

«Det er helt sentralt at reglene ikke medfører
dobbeltbeskatning. I motsetning til det opprin-
nelige forslaget ser NHO det derfor som posi-
tivt og helt nødvendig at det foreslås rett til fra-
drag for eventuell skatt betalt på gevinsten i ut-
landet.»

Professor Zimmer ved Universitetet i Oslo har
følgende merknad:

«I bestemmelsen om omvendt kredit i 9. ledd b,
er det foreslått at de ordinære kreditreglene
skal gjelde «så langt de passer». Dette er en lov-
givningsteknikk som lett reiser tolkningsspørs-
mål. Det vil være bedre om reglene om om-
vendt kredit uttrykkelig regulerer de spørsmå-
lene som løses annerledes enn iht. de ordinære
reglene. Kommentarene peker på to slike punk-
ter (pkt. 6.6 femte avsnitt). Spesielt synes det å
være behov for en uttrykkelig regulering av
hvordan man skal forholde seg til at inntekten i
Norge tidfestes i utflyttingsåret, mens den i den
annen stat tidfestes til salgsåret. Kommentare-
ne om dette fremstår ikke som noen innlysende
fortolkning av lovteksten.»
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Skattedirektoratet uttaler:

«Det bør etter direktoratets oppfatning presise-
res i lovteksten at det bare kan gis kreditfradrag
for utenlandsk skatt på den del av gevinsten
som også er skattepliktig i Norge.

Det står i høringsnotatet punkt 6.6 at kredit-
fradrag for skatt i utlandet på gevinsten ikke bør
komme til fradrag i annen skattepliktig innekt i
Norge. Vi antar meningen er at kreditfradrag i
norsk skatt på den latente gevinsten ikke skal
samordnes med kreditfradrag for annen uten-
landsk skatt i utflyttingsåret. Det bør i tilfelle
fremgå av lovteksten. Det bør også tas stilling til
om skattyter kan kreve inntektsfradrag etter
skatteloven § 6–15 for utenlandsk skatt på slike
gevinster.»

6.10.7.3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet foreslår at fradrag i utflyttingsskat-
ten for gevinstskatt betalt i utlandet lovfestes i sam-
svar med vurderingene som ble gjort i høringsnota-
tet. Som det ble påpekt der, vil det i sammenheng
med den pågående evalueringen av kreditreglene
vurderes om det bør gjøres enkelte tilpasninger i
skatteloven § 16–20 til § 16–28 ut fra deres anven-
delse på utflyttingsskatten. De presiseringer som
etterlyses av høringsinstansene, kan mest hensikts-
messig vurderes i den sammenheng.

Det vises til forslag til skatteloven ny § 10–70 ni-
ende ledd bokstav b.

6.11 Administrative og økonomiske
konsekvenser

6.11.1 Forslag i høringsnotatet

Departementet påpekte i høringsnotatet at de fore-
slåtte reglene om beskatning av latente gevinster
på aksjer og andeler mv. ved utflytting vil medføre
enkelte administrative konsekvenser, som også
nevnt i Ot.prp. nr. 1 (2005–2006).

Ved utflyttingen skal skattyter levere en oppga-
ve over aksjer og andeler mv. som han eller hun ei-
er ved utflyttingen, samt en gevinstberegning for
disse. Dette skal imidlertid gjøres i forbindelse med
den ordinære ligningen for utflyttingsåret, og bur-
de etter departementets mening kun medføre be-
grensede administrative konsekvenser for skatt-
yter og ligningsmyndighetene.

Departementet påpekte videre at beregningen
av utgangsverdi, og eventuell ny inngangsverdi,
ved skjønn vil medføre noe merarbeid for lignings-
myndighetene. Markedsverdien må fastsettes for

alle aksjer og andeler mv. som skattyter eier ved ut-
flyttingen, også når gevinsten er under 200 000 kro-
ner og således er unntatt fra skatteplikt, eller skat-
teplikten av ulike grunner bortfaller etter utflyttin-
gen.

Hvis betalingen av den ilignede skatten utsettes
frem til faktisk realisasjon, skal skattyter gi lig-
ningsmyndighetene i Norge årlig informasjon om
bostedsadresse og om aksjene eller andelen er i be-
hold, og informasjon om en eventuell betalingsutlø-
sende hendelse. Mottak og behandling av slike
opplysninger medfører etter departementets me-
ning kun moderate administrative konsekvenser
for ligningsmyndighetene, ettersom slik informa-
sjon kan gis elektronisk og føres på skattyters kon-
to i aksjonærregisteret.

Departementet antok i høringsnotatet at de fo-
reslåtte endringene i reglene ikke vil ha proveny-
virkninger av betydning.

6.11.2 Høringsinstansenes synspunkter

Skattedirektoratet uttaler:

«For å avhjelpe forvaltningen av reglene for ut-
flyttingsskatt, anser direktoratet det for nødven-
dig å utvikle ny funksjonalitet for aksjer regi-
strert i Aksjonærregisteret. Aksjonærregisteret
må etter innføringen av nye regler håndtere og
holde løpende oversikt over aksjonærenes skat-
temessige forhold. Aksjonærregisteret må også
beregne aksjenes verdi på utflyttingstidspunk-
tet. Aksjonærene vil motta oppgaver fra Aksjo-
nærregisteret og skal være pliktig til å levere
dem. De oppgavene som produseres av registe-
ret vil måtte modifiseres noe for å håndtere de
nye reglene. Overføringen av skattepliktig ge-
vinst/fradragsberettiget tap fra Aksjonærregis-
teret til likningsbehandlingen må tilpasses. Det-
te vil kreve et moderat omfang av utviklingsar-
beid med tilhørende kostnader.

For aksjer i andre enn norske selskaper, og
øvrige selskapsandeler og eventuelt verdipapir-
fondsandeler må det utvikles egne skjema og
oppfølgingsrutiner.

Videre må det i Skattedirektoratet utvikles
nye systemer og rutiner for håndtering av sam-
let gevinst-/tapsberegning for de objekter som
omfattes av de nye reglene, og det skattebelø-
pet som knytter seg til gevinst ved utflytting.
Dette beløpet må skilles ut på særskilt måte un-
der skatteberegningen og holdes utenfor ved
den alminnelige avregningen. Ettersom det ik-
ke eksisterer tilsvarende ordninger i dag må det
gjøres et utviklingsarbeid i de systemer som
omfattes, med tilhørende kostnader.»

Skattebetalerforeningen har foruten de løpende
kommentarer og forslag vedrørende administrative
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forhold som er gjengitt ovenfor, følgende merknad:

«Skatteyter skal ved utflytting levere en oppga-
ve over aksjer mv som ha eier ved utflyttingen,
samt en gevinstberegning for disse. Departe-
mentet hevder at dette kun bør medføre be-
grensede administrative konsekvenser for
skattyter og ligningsmyndigheter fordi dette
gjøres i forbindelse med den ordinære lignin-
gen for utflyttingsåret. Departementet uttaler at
beregning av utgangsverdi, og eventuell ny inn-
gangsverdi, ved skjønn vil medføre noe merar-
beid for ligningsmyndighetene.

Skattebetalerforeningen er av den oppfat-
ning at departementet her tar lite hensyn til det
merarbeid (med betydelige tilhørende kostna-
der) skattyter pålegges.»

Advokatforeningen uttaler:

«For svært mange skattytere vil reglene om ut-
flyttingsskatt medføre forpliktelser i form av
oppgaveinnlevering, beregning av gevinst(er)
og fremskaffelse av betryggende sikkerhet mv.
som i praksis ikke er håndterbare uten at ved-
kommende får bistand hos kyndig skatterådgi-
ver. Følgelig vil regelverket slik det nå er utfor-
met medføre økte kostnader for den enkelte
skattyter for i det hele tatt å kunne kartlegge si-
ne skatteposisjoner og ikke minst for å kunne
oppfylle de offentligrettslige krav som stilles.

Advokatforeningen legger til grunn at man
ikke kommer utenom økte ligningstekniske og
for skattyterne administrative utfordringer og
kostnader uten at utflyttingsskatten avskaffes.
Dette er derfor som anført ovenfor foreningens
prinsipale forslag. Opprettholdes regelverket,
vil imidlertid en begrensning av regelens om-
fang og rekkevidde som nevnt ovenfor antake-
lig i stor grad avhjelpe de økte administrative
kostnadene.»

6.11.3 Departementets vurderinger

Flere av høringsinstansene mener at forslagene vil
medføre betydelig større administrative konse-
kvenser for skattyterne og ligningsmyndighetene
enn det som departementet har antatt i høringsno-
tatet.

Departementet er enig med høringsinstansene i
at reglene om utflyttingsskatt innebærer admini-
strative kostnader både for ligningsmyndighetene
og for skattyter. Verdsettelse av aksjer og andeler
mv. er en oppgave som vil medføre økte kostnader
for ligningsmyndighetene. Dette vil imidlertid kun-
ne lettes ved at skattyter gir tilstrekkelig og riktig
informasjon om verdien på aksjene eller andelene
mv. i forbindelse med utflyttingen. Dette er infor-
masjon som skattyter burde ha egeninteresse i å ha

oversikt over. De økte kostnadene ved den utvide-
de oppgaveplikten bør derfor heller ikke være helt
urimelige.

De administrative kostnadene for skattyter og
ligningsmyndighetene vil også bli redusert som føl-
ge av at terskelbeløpet foreslås hevet fra 200 000
kroner til 500 000 kroner, noe som også er påpekt
av flere av høringsinstansene.

De foreslåtte endringene antas ikke å ha prove-
nyvirkninger av betydning.

6.12 Overgangsregler og
ikrafttredelse

6.12.1 Forslag i høringsnotatet

De vedtatte endringene i § 2–3 tredje ledd, jf.
Ot.prp. nr. 1 (2005–2006), gjelder fra og med inn-
tektsåret 2006. Endringene som ble foreslått i hø-
ringsnotatet er både utfyllende bestemmelser til de
allerede vedtatte reglene, og endringer i disse. De-
partementet vurderte når de foreslåtte endringene i
skatteloven ny § 10–70 burde tre i kraft.

Enkelte av forslagene innebærer en lempning i
beskatningen, og det var således etter departemen-
tets mening i utgangspunktet ikke noe problem å la
disse få virkning fra samme tidspunkt som den gjel-
dende bestemmelsen, det vil si fra og med inntekts-
året 2006. Endring av tidspunktet for utflyttingsbe-
skatning fra opphør av bostedskatteplikt etter skat-
teloven til opphør av skatteavtalemessig bosted vil
derimot i de aller fleste tilfeller innebære at tids-
punktet for utflyttingsbeskatningen blir fremskyn-
det. Dette er en innstramming i bestemmelsen og
endringen av tidspunktet for utflyttingsbeskatnin-
gen burde derfor, etter departementets mening,
først få virkning fra og med inntektsåret 2007. Til-
svarende bør gjelde for utvidelsen av skattepliktige
objekter under regelsettet.

Departementet kom imidlertid frem til at det ik-
ke bør være ulik ikrafttredelse for de forskjellige
delene av bestemmelsen. Departementet foreslo
derfor at skatteloven ny § 10–70 skal tre i kraft fra
og med inntektsåret 2007. Dette vil i henhold til hø-
ringsnotatet ikke innebære noe stort problem, sær-
lig fordi personer som har vært bosatt i Norge i mer
enn 10 år ikke kan gjennomføre skattemessig ut-
flytting fra Norge før utløpet av 2007, jf. skatteloven
§ 2–1 tredje ledd bokstav b. Det er således bare per-
soner som har vært skattemessig bosatt i Norge i
en kortere periode som reglene kan komme til an-
vendelse for i 2006. Fordi tidspunktet for beskatnin-
gen etter gjeldende regel er opphør av skattemes-
sig bosted etter skatteloven, vil Norges beskat-
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ningsrett ofte være avskåret i skatteavtale med til-
flytningslandet (fordi beskatningsretten tilligger til-
flytningslandet som bostedsstat). Videre vil skatt-
ytere som har flyttet fra Norge før fremleggelsen av
Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) ha innrettet seg etter
skatteloven § 2–3 tredje ledd slik den lød tidligere.
Dette er hensyn som etter departementets mening
tilsier at hele den foreslåtte regelen i skatteloven ny
§ 10–70 med tilhørende forskrifter først bør få virk-
ning fra og med inntektsåret 2007.

Departementet påpekte videre i høringsnotatet
at ved å innføre en ny bestemmelse i skatteloven
§ 10–70, må den gjeldende regelen i § 2–3 tredje
ledd oppheves. Som departementet hadde påpekt
vil ikke denne regelen omfatte mange skattytere i
2006, og det er derfor ikke noe stort behov for at re-
gelen skal gjelde for inntektsåret 2006. Det samme
gjelder forskriftshjemmelen i § 2–3 fjerde ledd. De-
partementet foreslo derfor at § 2–3 tredje og fjerde
ledd oppheves fra og med inntektsåret 2006.

Personer som flyttet fra Norge før 2004, og som
realiserer aksjer og andeler mv. i norske selskaper
etter utflyttingen vil ikke være omfattet av den fore-
slåtte utflyttingsskatten. I slike tilfeller har Norge
ofte hjemmel i skatteavtalene til å beskatte gevin-
ster realisert innen fem år etter at skattyter emig-
rerte fra Norge. Etter gjeldende rett har imidlertid
ikke Norge intern hjemmel til beskatte slike gevin-
ster. Departementet påpekte derfor i høringsnota-
tet at det er behov for å gjeninnføre den gamle fe-
mårsregelen i skatteloven § 2–3 tredje ledd. Det er
behov for å ha en slik regel for inntektsårene 2006,
2007 og 2008 (fem år etter at man senest kunne
emigrere etter den tidligere bestemmelsen i skatte-
loven § 2–1). Innføring av den gamle femårsregelen
for hele 2006, vil imidlertid være å innføre en skat-
teplikt med tilbakevirkende kraft, og departemen-

tet foreslo derfor at bestemmelsen skal få virkning
fra og med datoen for utsendelsen av høringsnota-
tet, det vil si 13. juni 2006. Innføring av den gamle
femårsregelen fra fremleggelsen av høringsnotatet
og til og med inntektsåret 2008 kan i enkelte tilfel-
ler medføre at Norge har dobbelt beskatningshjem-
mel. Departementet mente at skatteloven ny § 10–
70 burde gå foran skatteloven § 2–3 tredje ledd i sli-
ke tilfeller.

6.12.2 Høringsinstansenes synspunkter

Flere av høringsinstansene bemerket at de støtter
departementets forslag til utsatt ikrafttredelse,
samt gjeninnføring av den gamle femårsregelen i
skatteloven § 2–3 tredje ledd. For øvrig var det in-
gen av høringsinstansene som hadde særlige merk-
nader til vurderingene og forslagene i høringsnota-
tet på dette punktet.

6.12.3 Departementets vurderinger og
forslag

Departementet foreslår i tråd med høringsnotatet
at skatteloven ny § 10–70 settes i kraft straks med
virkning fra og med inntektsåret 2007. Samtidig fo-
reslår departementet at skatteloven § 2–3 tredje og
fjerde ledd, slik disse ble vedtatt fra og med inn-
tektsåret 2006, oppheves med virkning fra og med
inntektsåret 2006. Departementet foreslår videre at
den gamle femårsregelen i § 2–3 tredje ledd, slik
den lød frem til og med inntektsåret 2005, gjeninn-
føres fra og med 13. juni 2006 til og med inntekts-
året 2008, med det tillegget at skatteloven ny § 10–
70 skal gå foran skatteloven § 2–3 tredje ledd ved
dobbel beskatningshjemmel.



86 2006–2007Ot.prp. nr. 1
Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

7 Endringer i svalbardbeskatningen for inntektsårene
2006 og 2007

7.1 Innledning

Departementet foreslår enkelte endringer i skatte-
reglene for Svalbard med virkning for inntektsåre-
ne 2006 og 2007. Forslaget går ut på at skattytere
som anses skattemessig bosatt på Svalbard, skal ha
et særskilt svalbardfradrag i skatt ved avregnings-
oppgjøret for inntekt og formue (skatterefusjon).
Svalbardfradraget foreslås å utgjøre 7 200 kroner,
noe som svarer til et fradrag i lønnsinntekt på om
lag 60 000 kroner pr. person.

I tillegg foreslås det at forsørgere skal ha et
eget svalbardtillegg i barnetrygden, svarende til
finnmarkstillegget som gis til bosatte i Finnmark
og deler av Nord-Troms. Dette tillegget skal gis fra
og med inntektsåret 2007.

De foreslåtte tiltakene må ses i sammenheng
med de endringene som er gjort gjeldende i sval-
bardbeskatningen fra og med i år. I forbindelse
med skatteopplegget for 2006 vedtok Stortinget fle-
re endringer i skattesystemet for Svalbard. Endrin-
gene var en konsekvens av skattereformen som er
gjennomført på fastlandet, blant annet med innfø-
ring av skjermingsmetoden for næringsdrivende,
aksjonærer og andre selskapsdeltakere. Som en føl-
ge av disse endringene ble skattesatsen i den sær-
skilte bruttolønnstrekkordningen økt fra 8 pst. til
12 pst., se nærmere omtale av skattereformen og
Svalbard i avsnitt 7.3. Etter regjeringens vurdering
vil en slik skatteøkning kunne ha uheldige virknin-
ger, og det foreslås derfor særskilte mottiltak i den-
ne proposisjonen.

Endringene i skattereglene foreslås gjort gjel-
dende for de neste to inntektsårene som midlertidi-
ge lempende tiltak. Tillegget i barnetrygden fore-
slås gjort gjeldende med virkning fra og med 2007
som et varig tiltak. Ved utformingen av forslaget er
det lagt stor vekt på å bygge opp under de overord-
nede målene for Svalbard som et robust og livskraf-
tig familiesamfunn. Det er et mål å redusere insen-
tivene til pendling fra fastlandet og å oppfylle mål-
setningen om en stabil bosetning på Svalbard. Det
er også lagt vekt på å finne en løsning som er enkel
og som ikke krever administrativt merarbeid av be-
tydning. Samtidig har det vært ønskelig å finne en
løsning som kan gi bedre fordelingsegenskaper
enn det lønnstrekkordningen medfører i dag.

7.2 Arbeidsgruppen for revisjon av
svalbardbeskatningen

Det er nedsatt en interdepartemental arbeidsgrup-
pe for å vurdere mulige endringer i skattleggingen
på Svalbard. Arbeidsgruppen ble nedsatt i forbin-
delse med skatteopplegget for 2006, og gruppen an-
tas å ferdigstille sitt arbeid i løpet av 2007. Gruppen
består av medlemmer fra Justisdepartementet og
Finansdepartementet. Gruppen har et bredt man-
dat og skal vurdere skattesystemet på Svalbard i lys
av blant annet utvikling i befolkning, sysselsetting,
næringsliv, hensynet til fordelingsvirkninger og
ønsket om opprettholdelse av et familiesamfunn.
For en nærmere omtale av arbeidsgruppen og ar-
beidsgruppens mandat vises til St.prp. nr. 1 (2005–
2006).

Ved en fremtidig systemomlegging vil det bli
lagt vekt på å finne løsninger som kan sikre et fort-
satt lavt skattenivå for inntekt fra arbeid og virk-
somhet utført under opphold på Svalbard, men som
i større grad kan motvirke mulige skatteomgåelser
i en åpen økonomi, og som har gode fordelings-
egenskaper. Regjeringen legger vekt på fortsatt å
bruke lavt skattenivå som virkemiddel for å sikre
bosetting og aktivitet på Svalbard. Løsningene må
støtte opp under de overordnede målsetninger for
svalbardpolitikken, samtidig som det er viktig at de
harmonerer med prinsippene som ligger til grunn
for skattereformen.

De midlertidige lempende tiltakene for inntekt-
sårene 2006 og 2007 som foreslås i denne proposi-
sjonen, er utarbeidet i samråd med arbeidsgrup-
pen.

7.3 Nærmere om skattereformen og
Svalbard

I perioden 2004 til 2006 er det gjennomført en om-
fattende reform av det norske skatte- og avgiftssys-
temet. Skattereformen og de prinsippene den byg-
ger på, har bred politisk oppslutning. Et viktig mål
med skattereformen, og innføring av skjermings-
metoden, er å sikre mest mulig lik beskatning av
reelle arbeidsinntekter og eierinntekter (aksjeut-
bytter og aksjegevinster mv.). I tillegg har det vært
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et hovedhensyn at skattesystemet gis en utforming
som i minst mulig grad legger til rette for skattetil-
pasninger. Det er lagt vekt på å oppnå et forutsig-
bart og stabilt skattesystem. Ved at inntekter skatt-
legges mest mulig likt uavhengig av hvordan de
opptjenes, og ved at skattesystemet gis en utfor-
ming som i minst mulig grad åpner for skattetilpas-
ninger, kan en bidra til å opprettholde et bredt skat-
tegrunnlag og lave skattesatser. Videre vil mest
mulig lik beskatning av inntekter uavhengig av
hvordan de opptjenes, bidra til å bedre omfordelin-
gen gjennom skattesystemet. 

Etter vedtakelsen av skattereformen på fastlan-
det var det nødvendig å ta stilling til reformens an-
vendelse på Svalbard. I behandlingen av revidert
nasjonalbudsjett for 2005 ble det avklart at fritaks-
metoden skulle gjelde tilsvarende på Svalbard som
på fastlandet, jf. omtale i Ot.prp. nr. 92 (2004–2005)
kapittel 7.

I forbindelse med skatteopplegget for 2006 ble
det vedtatt at en modifisert skjermingsmetode skul-
le gis anvendelse på Svalbard. Skattleggingen gjen-
nomføres med utgangspunkt i samme hovedprin-
sipper som gjelder i fastlandsbeskatningen ved ut-
delinger til personlig aksjonær i aksjeselskaper og
personlig deltaker i deltakerlignede selskaper (an-
svarlige selskaper, kommandittselskaper mv.). I
motsetning til på fastlandet skal ikke disse skatt-
yterne innrømmes et eget skjermingsfradrag i inn-
tekten. Begrunnelsen er behovet for et enkelt sy-
stem samtidig som den samlede beskatningen, sel-
skap og deltaker sett under ett, fremdeles vil være
moderat i forhold til fastlandet. Kapital- og sel-
skapsskattesatsen på Svalbard er 10 pst. Det vil si at
selskap og selskapsdeltaker samlet vil svare 19 pst.
skatt ved utdeling til deltakeren. På fastlandet vil
den tilsvarende totale skattesatsen være mellom 28
og 48,16 pst., avhengig av skjerming. For selvsten-
dig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) skal
det beregnes personinntekt etter samme prinsipp
som på fastlandet. Beregnet personinntekt er
grunnlag for å beregne trygdeavgift for næringsdri-
vende på Svalbard som er medlemmer av den nor-
ske folketrygden. Trygdeavgiftssatsen for nærings-
inntekt på Svalbard er 10,7 pst., dvs. tilsvarende
som på fastlandet.

Skattesatsen for lønnsinntekter på Svalbard var
8 pst. frem til og med inntektsåret 2005. For ar-
beidstakere som er medlemmer av den norske fol-
ketrygden, skal det i tillegg svares trygdeavgift på
7,8 pst. (3 pst. av lønn for personer under 17 år og
over 69 år, det vil si samme sats som for pensjon og
attføringspenger). Sum skatt og trygdeavgift på
lønnsinntekt var dermed 15,8 pst. Gjennomføring
av skattereformen også på Svalbard og innføring av

skjermingsmetoden for aksjonærer og deltakere i
deltakerlignede selskaper nødvendiggjorde, på
samme måte som på fastlandet, en harmonisering
av satsstrukturen mellom lønn og utbetaling av sel-
skapsoverskudd til personlige skattytere. Ved å he-
ve skattesatsen for lønnsinntekter fra 8 pst. til 12
pst. oppnådde en tilnærmet lik beskatning av inn-
tekt uavhengig av hvordan den er opptjent, og bi-
dro dermed til de overordende målene for skattere-
formen. 

7.4 Høringsutkast av 2. juni 2006

7.4.1 Innledning

Fredag 2. juni 2006 sendte Finansdepartementet på
høring forslag til endringer i svalbardbeskatningen
for inntektsårene 2006 og 2007. Utkastet ble sendt
til følgende instanser: 
– Aksjonsgruppa mot skatteøkningen
– Barne- og likestillingsdepartementet
– Justis- og politidepartementet
– Kings Bay AS
– Longyearbyen lokalstyre
– Rikstrygdeverket
– Skattedirektoratet
– Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS
– Svalbard likningskontor
– Svalbard Næringsforening
– Svalbard Reiselivsråd
– Sysselmannen på Svalbard
– Utenriksdepartementet

Høringsutkastet inneholdt forslag til svalbardfra-
drag tilsvarende det som foreslås i denne proposi-
sjonen. I tillegg ble det foreslått å innføre et eget
svalbardtillegg i barnetrygden tilsvarende finn-
markstillegget. Dette følges opp i St.prp. nr. 1 Bar-
ne- og likestillingsdepartementet. En mer detaljert
gjennomgang av forslagene gis i avsnitt 7.4.2 og
7.4.3.

7.4.2 Lettelser i beskatningen

Størrelsen på fradraget

I høringsutkastet ble det foreslått et eget fradrag i
skatt utformet som tilbakebetaling av et kronebeløp
i forbindelse med skatteoppgjøret. For personer
som oppfyller vilkårene for fradrag, skulle fradra-
get kunne gis i all skatt på inntekt eller formue som
er skattepliktig til Svalbard. I utkastet ble det vist til
at et slikt fradrag vil ha relativt størst betydning for
grupper med lav inntekt. Fordelingsprofilen i sval-
bardskattesystemet vil dermed bedres. Denne virk-
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ningen ville ikke blitt oppnådd om en istedenfor
hadde gitt skattelettelsen gjennom en satsreduk-
sjon.

Det ble foreslått at fradraget skulle settes til
7 200 kroner. Det vil tilsvare et fradrag i lønnsinn-
tekt på om lag 60 000 kroner per person. Fradraget
kan bare redusere skatten til 0. Personer som beta-
ler mindre enn 7 200 kroner i skatt vil dermed ikke
kunne nyttiggjøre seg av hele fradraget. Fradraget
skal ikke avregnes mot trygdeavgiften.

Kretsen av fradragsberettigede

Som utgangspunkt ble det i høringsutkastet fore-
slått at fradraget skulle gis til personer som anses
skattemessig bosatt på Svalbard etter svalbardskat-
teloven § 2–1 og dermed har alminnelig skatteplikt
dit. En person anses bosatt på Svalbard når ved-
kommende har tatt varig opphold der. Opphold av
tolv måneders varighet regnes som bosettelse fra
oppholdets begynnelse. For å få rett til fradrag ble
det foreslått at vedkommende faktisk må ha ha opp-
holdt seg på Svalbard i tolv måneder, og at dette vil-
kåret er oppfylt i inntektsåret. En slik løsning vil
sikre at fradraget tilkommer personer med en mer
varig tilknytning til Svalbard. Løsningen innebærer
at personer som flytter til Svalbard, ikke vil ha rett
til fradrag for innflyttingsåret. Personer som flytter
fra Svalbard i løpet av inntektsåret, men som oppfyl-
ler botidskravet, vil ha rett til fullt fradrag.

Det ble lagt opp til at fradraget ikke skulle om-
fatte personer som pendler mellom fastlandet og
Svalbard, og som ikke anses skattemessig bosatt på
Svalbard.

I høringsutkastet var det lagt opp til at fradraget
skulle omfatte både nordmenn og utlendinger som
er bosatt på Svalbard, så fremt de skattlegges for
inntekt eller formue der ved ordinært lønnstrekk
og/eller ligning. Den russiske bosetningen i gru-
veindustrien i Barentsburg skattlegges ikke ved or-
dinært lønnstrekk, men etter et forenklet sjablon-
system. Etter den forenklede ordningen gjennom-
føres et årlig felles oppgjør fra arbeidsgiverselska-
pet for ansattes skatt, basert på et fast beløp per an-
satt. Det ble foreslått at fradraget ikke skulle omfat-
te denne gruppen. Bakgrunnen var dels at opp-
gjørsmåten for denne gruppen ikke er forenlig med
lemping gjennom individuelle fradrag. Dels var be-
grunnelsen at beløpene som legges til grunn ved
den forenklede sjablonbeskatningen, ikke har vært
løpende oppjustert i takt med økt lønnsnivå for
gruppen og endrede skattesatser. Det sjablonmes-
sige skattebeløpet som fastsettes for denne grup-
pen, gjenspeiler ikke direkte endringer i de ansat-
tes lønnsnivå, og det moderate nivået i denne be-

skatningen gjør at det ikke bør gis lempende ord-
ninger i tillegg.

Gjennomføring av fradraget

Med den kretsen av fradragsberettigete som er be-
skrevet ovenfor, ble det antatt at en kan gjennom-
føre en maskinell avregning av fradraget. Det ville
ikke vært mulig om en skulle ha inkludert også
dem som har korttidsopphold på Svalbard. Da måt-
te en ha gjennomført manuell avregning med må-
nedsvise oppgjør. I utkastet ble det vist til at dette
ville blitt meget komplisert og ressurskrevende.
Personer som ikke har fylt 17 år innen utgangen av
inntektsåret, føres ikke som selvstendige subjekter
i skattemanntallet. For denne gruppen må det der-
for gjennomføres manuell avregning. Dette gjelder
imidlertid relativt få personer, og det antas at manu-
ell avregning for denne gruppen ikke vil være sær-
lig ressurskrevende.

Selvangivelsesplikt

I høringsutkastet ble det i utgangspunktet lagt til
grunn at det ikke bør være et vilkår for å få fradrag
at selvangivelse er levert. Det ble imidlertid vist til
at levering av selvangivelse vil kunne gi et bedre
grunnlag for fastsettelse av skatt, blant annet ved at
en lettere kan fastslå varigheten av den enkeltes
opphold på Svalbard. Men et slikt krav må veies
mot de praktiske og administrative omkostninger
skattyterne og ligningsetaten ville blitt påført. I hø-
ringsutkastet ble det særskilt bedt om høringsin-
stansenes merknader til dette.

7.4.3 Svalbardtillegg i barnetrygden

Etter gjeldende regler ytes barnetrygd på Svalbard
etter de samme satser og regler som gjelder på fast-
landet, jf. barnetrygdloven § 3. I 2006 gis ordinær
barnetrygd med 11 640 kroner per år. Enslige for-
sørgere får barnetrygd for ett barn mer enn det fak-
tiske barnetallet. I tillegg kan det gis et småbarnstil-
legg på 7 920 kroner per år til hver enslige forsør-
ger som har barn i aldersgruppen 0–3 år.

I høringsutkastet ble det vist til at det er en ut-
talt målsetning at Svalbard skal bestå som familie-
samfunn. Det er derfor viktig å legge til rette for at
barnefamilier kan bo der. I tråd med dette ble det i
høringsutkastet foreslått å innføre et svalbardtil-
legg tilsvarende finnmarkstillegget i barnetrygden.

Familier som er bosatt og oppholder seg i Finn-
mark og enkelte kommuner i Nord-Troms mottar
et særskilt tillegg for hvert barn (finnmarkstilleg-
get). I 2006 er satsen 3 840 kroner per år.
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I høringsutkastet ble det vist til at et slikt tillegg
i barnetrygden vil være et målrettet tiltak for å yt-
terligere å bedre betingelsene for barnefamilier og
fremme målsetningen om at Svalbard skal bestå
som et familiesamfunn. I høringsutkastet ble det
lagt til grunn at både forsørger og det forsørgede
barn skulle være bosatt på Svalbard for å motta et
slikt tillegg.

Forslaget om et tillegg i barnetrygden ble fore-
slått å tre i kraft fra og med 2007. 

7.5 Høringsinstansenes synspunkter

Av de i alt tretten instansene som mottok hørings-
utkastet, har ni instanser besvart henvendelsen. Av
disse ni instansene har seks hatt merknader til for-
slaget.

I høringsrunden er det fremkommet mange
synspunkter og innspill som bør tillegges vekt. Det
understrekes at høringsinstansenes merknader ik-
ke bare er vurdert i forhold til de foreliggende for-
slagene, men at de også vil bli brukt i arbeidet med
en fremtidig større endring av skattereglene for
Svalbard med virkning fra og med inntektsåret
2008. Tidsaspektet og teknisk/administrative for-
hold legger klare begrensninger på hva det er mu-
lig å gjennomføre av endringer i skattereglene for
Svalbard på kort sikt. I forhold til en fremtidig løs-
ning er det vesentlig større spillerom. Det under-
strekes også i denne sammenheng at regjeringen
vektlegger et lavt skattenivå som virkemiddel for å
sikre bosetting og aktivitet på Svalbard.

Aksjonsgruppa mot skatteøkningen har blant an-
net følgende merknader:

«I løpet av de siste årene har det direkte og in-
direkte skattetrykket blitt så stort at både en-
keltpersoner og barnefamilier sitter igjen med
mindre penger enn om de hadde hatt tilsvaren-
de arbeidsforhold på fastlandet.

Arbeidsgivere opplever at det er blitt vans-
keligere å besette stillinger med høyt kvalifisert
personell, samtidig som flere har sluttet i sine
stillinger på Svalbard for å tiltre i bedre lønnede
jobber på fastlandet.

For de som ukependler til gruvene i Svea el-
ler som har arbeid som medfører lange friperio-
der, har det etter hvert blitt billigere å fly ned til
hjemstedet på fastlandet i friperiodene enn å be-
tale for dyr bolig og mat i Longyearbyen. En
fremtidig mulig omlegging til 14–14 dagers
pendling vil ytterligere forsterke flukten til fast-
landet.
...

Selv om vi har opplevd en dobling av brut-
toskatten siden 2003, fra 6 til 12 pst, har arbeids-

takere på Svalbard ikke blitt kompensert i form
av fradragsmuligheter på inntekt fra Svalbard.

Beregninger viser at den foreslåtte økning
av barnetrygden med et «finnmarkstillegg» og
det generelle skattefradrag på 7200 kroner bare
til en viss grad kompensere for den økte skat-
ten.

Finansdepartementet har uttalt at skatteøk-
ningen ikke er ment å skulle gi noen økt inntekt
til Staten, men har som formål å utjevne for-
skjellen mellom arbeids- og kapitalinntekt, den
såkalte skjermingsmetoden. Vi finner det derfor
svært urimelig at et så sårbart samfunn skal på-
legges det som etter vår mening er en svært uri-
melig skatteøkning.

Så vidt aksjonsgruppa kjenner til, har det i
svært liten grad vært saker der selskaper eller
enkeltpersoner har søkt å utnyttet skattesyste-
met på Svalbard til egen vinning, og at det der-
for ikke skulle være noen grunn til å «straffe»
resten av befolkningen med høyere skattesat-
ser.
...

[Statsansatte] har fordeler av subsidierte
reiser, gratis eller billig bolig/bil og «Svalbard-
tillegg».

Da størrelsen på skatten ble kjent, fikk blant
annet ansatte i både Store Norske og hos Sys-
selmannen umiddelbart en lønnsøkning som til-
svarte skatteøkningen.

Det gamle klasseskillet mellom arbeidere,
funksjonærer og offentlig ansatte forsvant på
1980-tallet. I dag ser vi begynnelsen på et øko-
nomisk klasseskille, der de offentlige ansatte er
de «rike og priviligerte». Selv om alle må betale
høyere skatt og økende gebyrsatser, må de pri-
vat ansatte også slite med uforandret lønn og
høye bo- og levekostnader.» 

Aksjonsgruppa viser for øvrig til høyt kostnads-
nivå på Svalbard, bl.a. for matvarer, postforsendelse
og transporttjenester, og at det er innført en rekke
nye gebyrer. Aksjonsgruppa konkluderer slik:

«Aksjonsgruppa mot skatteøkning på Svalbard
vil på det sterkeste anmode regjeringen ved fi-
nansdepartementet å reversere i skattesaken,
slik at bruttobeskatningen kommer ned på sam-
me nivå som før 2004, dvs 6 pst. Subsidiært kre-
ver vi at den siste skatteøkningen fra 8 til 12 pst
oppheves. 

En ordning med et generelt skattefradrag
og en økning av barnetrygden viser seg bare
delvis å kompensere for skatteøkningen, og vil
favorisere enkelte arbeidstakergrupper fremfor
andre. 

Vi ser klare tegn på at Svalbardsamfunnet er
i ferd med å gå i oppløsning som et livskraftig
familiesamfunn, og ber på det innstendigste om
at regjeringen snur i skattespørsmålet før det er
for sent.»
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Longyearbyen Lokalstyre uttaler blant annet føl-
gende:

«Dersom departementets overordnete mål er å
harmonisere selskapsskatt og personbeskatnin-
gen, er det bedre å gjøre dette ved å redusere
selskapsskatten og beholde fjorårets nivå på
personbeskatningen.
...

Vi kan ikke se at departementets påstand
om at det nye forslaget med lønnsfradrag vil
nullstille provenyeffekten av skatteøkningen,
stemmer med våre beregninger. Våre beregnin-
ger, basert på antall skattytere oppgitt av Sval-
bard ligningskontor, [tilsier] at provenyet blir
redusert med et langt mindre beløp enn den sis-
te skatteøkningen.
...

De næringer som blir hardest rammet av
skatteøkningen er reiselivsnæringen, tjenestey-
tende virksomheter og offentlig tjenesteyting,
herunder Longyearbyen lokalstyres egen virk-
somhet. Dette er sektorer som sysselsetter ho-
vedsakelig arbeidstakere med lav og middels
lønn, og de er ikke i stand til å kompensere
skatteøkningen på grunn av konkurransesitua-
sjonen, eller offentlige budsjettrammer.
...

Vi ser en helt klar og markant nedgang i an-
tallet søkere til ledige stillinger på Svalbard.
Mange opplyser at de ikke får tak i kvalifisert
arbeidskraft og fagfolk, og at de sliter med re-
krutteringen. Svalbard er ikke lenger i stand til
å konkurrere om arbeidskraft, spesielt med
Nord-Norge.
...

Det er spesielt 5 forhold som må iakttas når
skattenivå vurderes. 
– Prisnivået i Longyerabyen er ca 15 % over

fastlandet, selv om Svalbard ikke har MVA.
– Det er ingen fradrag for lønnsmottagere i

skattesystemet på Svalbard.
– Pleietjenester og omsorgstjenester gjelder

ikke på Svalbard, med de kostnadsmessige
konsekvenser dette kan få for den enkelte
skattebetaler.

– Longyearbyen er ikke et livsløpssamfunn,
alle må forberede retretten fra arbeidslivet
på et annet sted. Det vil si at en periode av
livet må man ha 2 boliger.

– Ordningen med avskrivning av studielån el-
ler gjeldsrenter gjelder ikke.

Vi ser det som positivt at arbeidsgruppen har
sett at det er nødvendig å gjøre noe med beskat-
ningen på Svalbard. Men hvis dette forslaget
skal [ha] noen som helst effekt, må beløpet
økes betydelig. Vi vil imidlertid igjen presisere
at vårt primære ønske er å reversere siste skat-
teøkning. Vi ønsker å opprettholde vårt skatte-

system, som er enkelt å forholde seg til både for
skatteyter og arbeidsgiver. Det gir heller ingen
muligheter for skatteunndragelser eller skatte-
tilpasninger.

Dersom arbeidsgruppen ser seg nødt til å
opprettholde sitt forslag om et lønnsfradrag,
mener vi at satsene som et absolutt minimum
må være; 
– Fradrag i inntekt på kr. 127.500,- tilsvarer en

skattereduksjon på 15.300,-
– Finnmarkstillegg i barnetrygden innføres.

Dette vil sikre at lønnsmottagere med lave og
middels inntekter vil komme ut med samme el-
ler noe lavere skatt sammenlignet med situasjo-
nen før økningen i skattesats til 12 %. Barnefa-
milier vil komme noe bedre ut enn andre ved
innføring av finnmarkstillegg i barnetrygden.
Denne gruppen har imidlertid kommet dårlige-
re ut tidligere som følge av høyt kostnadsnivå
og ingen fradrag i lønnsinntekt. Vi er av den
oppfatning at det er naturlig at finnmarkstilleg-
get i barnetrygden innføres uansett hvilket skat-
tesystem vi har på Svalbard.

Bakdelen er at vi får et mer arbeidskrevende
system som nødvendigvis må gi økte kostnader
på den administrative siden.
...

Forslaget fra arbeidsgruppen går ut på at
man skal bo på Svalbard i 12 måneder før man
kan dra nytte av dette fradraget. Vi vil gjøre ar-
beidsgruppen sterkt oppmerksom på at dette
igjen vil ramme spesielt reiselivsnæringen. I rei-
selivsnæringen det mange korttidsansatte og
sesongansatte. Dersom dette forslaget gjen-
nomføres, vil denne gruppen ikke nyte godt av
en fradragsordning.

Mange bedrifter har også påpekt at de i år
har vanskeligheter med å skaffe sommerhjelp.
Med dette skattesystemet vil en ungdom fra
fastlandet som har sommerjobb på Svalbard be-
tale 19,8 % skatt, mens man på fastlandet har fri-
kort!

Høringsinstansene blir spesifikt oppfordret
til å komme med merknader vedrørende selvan-
givelsesplikt eller ikke. I dagens ordning tren-
ger skattytere som kun har lønnsinntekt ikke å
levere selvangivelse på Svalbard. Dette er igjen
en ordning som fungerer utmerket, og vi har ik-
ke noe ønske om at man skal endre på dette.
...

Det legges opp til at man skal forskuttere
skatt i verste fall, opptil 1 år og 9 måneder, før
den skatt man er påtvunget betalt for mye blir
tilbakebetalt. Dette vil selvfølgelig ha likviditets-
messige konsekvenser for den enkelte skatt-
yter.»
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Svalbard likningskontor uttaler:

«Gjennomføring
I lovforslaget er skattefradraget begrenset til
personer som er skattepliktig til Svalbard etter
bosted – fradraget skal effektueres ved ligning.
Avregning av skattefradraget bør kunne innar-
beides i skatteetatens datasystem for ligning av
forskuddspliktige skattyere på Svalbard. Det da-
tatekniske løsninger for gjennomføring må
imidlertid avklares med Skattedirektoratet.

Kvalitetssikring
– Skatterefusjon knyttet til levert selvangivelse.
Langt de fleste skattytere er lojale og leverer
pliktig selvangivelse til Svalbard.

Ligningskontorets undersøkelser viser at
det i 2006 ble levert selvangivelse fra 81% av de
norske skattepliktige på Svalbard. Andel leverte
selvangivelser var ca 65% for ikke norske skat-
tepliktige. For langt de fleste skattyterne på
Svalbard har det derfor ingen betydning om
skattefradraget er knyttet til levert selvangivel-
se eller ikke.

Når selvangivelse ikke er levert blir ligning
gjennomført etter en av to metoder: 
– Ligning etter grunnlagsdata
– Skjønnsligning – Forskuddspliktige skatt-

ytere

Lønnstakere som ikke har levert selvangivelse
blir i stor grad lignet etter grunnlagsdata. Den-
ne metoden er akseptabel for en kortere perio-
de. Ligning etter grunnlagsdata over tid gir like-
vel et relativt usikkert beskatningsgrunnlag –
man kan lett risikere at verdifulle opplysninger
om den skattepliktige ikke blir fanget opp og
dermed ikke blir hensyntatt ved ligningen. Der-
til kan det konstateres at ligning etter grunn-
lagsdata – spesielt for utenlandske skatteplikti-
ge – er langt mer arbeidskrevende enn ligning
på grunnlag av levert selvangivelse.

For lønnstakere er beskatning til Svalbard
delt. Lønn mv avregnes i lønnstrekkordningen
uten noen krav til egenoppgave fra den skatte-
pliktige, mens andre inntekter og formue be-
skattes ved ligning. Dette medfører at grunnlag
for beregning av så vel forsinkelsesavgift og til-
leggsskatt ikke omfatter lønnsinntekter.

Det kan etter dette konstateres at skatte-
myndighetene på Svalbard for størstedelen av
skattytermassen er fratatt forsinkelsesavgift og
tilleggsskatt som virkemidler for å fremprovo-
sere at pliktige ligningsoppgaver blir levert.

Uten at skattefradraget blir knyttet mot le-
vert selvangivelse vil lovforslaget innebære at il-
lojale skattytere på lik linje med lojale og plikt-
oppfyllende skattytere blir «belønnet» med en
faktisk utbetaling tilsvarende den foreslåtte
skatterefusjonen.

Ligningskontoret vil videre påpeke at lever-
te selvangivelser også benyttes til kvalitetssikr-
ning av adresser i befolkningsregisteret. For
den del av skattytermassen som ikke kan un-
dergis slik kvalitetssikring er volumet av retur-
post relativt høyere. Så vel Svalbard lignings-
kontor som Skatteoppkreveren for Svalbard har
lagt merke til at andel returpost er særskilt høy
for ikke norske skattepliktige som flytter fra
Svalbard og direkte tilbake til sine hjemland.
Det er all grunn til å anta at retur ved utbetaling
av skatterefusjon til utlandet tilsvarende blir
høy – og dertil ressurskrevende for så vel skat-
teoppkrever som for ligningskontor.

Ordningen med skatterefusjon er midlerti-
dig. Skattesystemet for Svalbard skal nå tas opp
til vurdering – en noe fastere praksis vedrøren-
de levering av selvangivelse for 2006 og 2007 vil
kunne fremskaffe et sikrere grunnlag for even-
tuelle system- og skattelovsendringer på Sval-
bard.

Svalbard likningskontor finner ut fra foran-
stående å anbefale at foreslått skatterefusjon
blir betinget av at selvangivelse er levert.»

Svalbard Næringsforening uttaler blant annet:

«I tillegg til skatteøkning har «kommunale tje-
nester» som strøm, vei, vann etc. økt betydelig.
Denne siste skatteøkningen er altså bare en av
mange kostnadsøkninger de private bedriftene
nå må leve med. 

For få år tilbake var økonomien og fremtids-
utsiktene betydelig bedre enn i dag. Usikkerhe-
ten vedrørende fremtiden er stor hos mange
som har investert i bedrifter, næringsbygg og
boliger for egne ansatte. Vi merker nå større
vanskeligheter med å skaffe ansatte, både faste
og sesongansatte. Den økonomiske «gulroten»
er ikke lengre tilstede, samtidig som boligprise-
ne på leiemarkedet er høye. Arbeidstakere fra
lavkostland som kan ta til takke med lavere lønn
og dårligere boforhold kan bli en løsning for oss
i tillegg til å redusere helårig virksomhet. 

Flere av våre medlemmer har sesongansatte
som iht. forslaget ikke vil kunne få det foreslåtte
bunnfradraget da dette kun gis til personer som
har hatt opphold av tolv måneders varighet.
Hvis forslaget om bunnfradrag blir stående må
dette gis til alle. 

Svalbard Næringsforening signaliserte alle-
rede ved innføring av den siste skatteøkningen
sterk skepsis og at dette kunne få negative kon-
sekvenser for næringslivet på Svalbard og da
spesielt for de små og mellomstore bedriftene. 

Medlemsbedriftene melder allerede nå til-
bake at man opplever store utfordringer i å skaf-
fe kvalifisert arbeidskraft. Videre ser man at det
er unormalt mange barnefamilier som den sene-
re tid har flyttet ned. Slik sett er virkningene av
skatteøkningen åpenbare og man kan spørre
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seg om dette var en ønsket utvikling da vedta-
ket ble gjort. 

Som konklusjon ser Svalbard Næringsfor-
ening kun en løsning på den negative trenden,
full reversering i skattesaken og da helst flere
ledd tilbake.»

Svalbard Reiselivsråd har blant annet følgende
merknader:

«I den senere tid har flere av rådets medlemmer
opplevd at det er blitt vanskeligere å rekruttere
til ledige stillinger og fylle sesongengasjement.
Ved utlysning av ledige stillinger har antallet sø-
kere blitt betydelig redusert i forhold til tidlige-
re år. Vi har også merket en tendens til at de se-
songansatte ikke fullfører sine engasjement. 
... 

Uten oppmuntring til etablering blir reise-
livsnæringen på Svalbard i fremtiden kun en at-
traktiv arbeidsplass for «eventyrere» som vil ha
en friperiode og oppleve noe annet en kort
stund. Bransjen mister stabilitet, kontinuitet og
det vil bli nødvendig å sette inn store ressurser i
opplæring av nytt personell. Dette er særdeles
viktig for turoperasjon der sikkerhet er nært
knyttet til kompetanse og lokalkunnskap 
... 

Forslaget om å begrense retten til bunnfra-
drag til bosettelse over minimum tolv måneders
varighet vil føre til at det blir mindre interessant
for arbeidssøkere å velge engasjementer på
Svalbard og vil derigjennom ha svært uheldige
konsekvenser for sesongavhengige næringsak-
tører. Svalbard Reiselivsråd kan derfor ikke
støtte forslaget slik det foreligger. Som fremgår
over mener Svalbard Reiselivsråd at vedtaket
om skatteøkning må reverseres, dersom Fi-
nansdepartementet ikke finner dette å være et
reelt alternativ må en sikre at en inkluderer se-
songansatte, vikarer og ansatte i korttids enga-
sjement ved å innføre at et bunnfradrag skal
innvilges fra første måned. 

Avslutningsvis vil Svalbard Reiselivsråd stil-
le spørsmål ved administrering av den foreslåtte
ordningen. Rådet frykter at kontroll og oppføl-
ging av retten til fradrag vil komme til å kreve
betydelige ressurser, noe vi mener må taes i be-
traktning i forhold til å vurdere innføring av en
fradragsordning frem for reversering av årets
skatteøkning.»

Sysselmannen på Svalbard uttaler blant annet:

«Livskraftige lokalsamfunn er det viktigste ele-
ment i det norske nærværet på Svalbard, noe
som igjen er en forutsetning for en troverdig og
effektiv suverenitetsutøvelse på øygruppen. Et
av de overordnede målene i norsk svalbardpoli-
tikk har derfor i lang tid vært å sikre livskraftig
norsk bosetning av høy kvalitet på øygruppen.

Av de virkemidler som regjeringen har benyttet
for å gjennomføre denne målsetningen, har
vært et lavt skattenivå på Svalbard, for på denne
måten å stimulere til aktivitet og bosetning.
Samtidig har man valgt å utvikle et samfunn i
Longyearbyen som ikke er basert på at innbyg-
gerne skal bo her et helt livsløp, idet det bl a ik-
ke er etablert sentrale helse- og omsorgstjenes-
tetilbud. Også dette har vært reflektert i den tra-
disjonelt lave beskatningen, som – så lenge
skattenivået har vært godt under fastlandets – ei
heller ikke har gitt grunnlag for berettigete for-
ventninger om at sentrale samfunnsgoder som
finnes på fastlandet skal innføres på Svalbard.

Skattesystemet for Svalbard, med en flat
bruttobeskatning gjennom en lønnstrekkord-
ning, har dessuten i all hovedsak fungert godt i
praksis. Ordningen har vært enkel, forutsigbar
og lett å håndheve i det mangfoldige og mobile
samfunn som Longyearbyen i dag har utviklet
seg til å bli. Skattesystemet for Svalbard er
dessuten helt spesielt, og bakgrunnen for dette
kan føres tilbake til Svalbardtraktaten art 8, som
forutsetter at skatteinntekter fra Svalbard hol-
des atskilt fra fastlandsøkonomien. Det er på
denne bakgrunn ikke nødvendigvis slik at skat-
tesystemet for Svalbard må være så likt som
fastlandets som mulig, dersom en slik parallelli-
tet ikke fremmer de overordnede målsetninge-
ne.

Når det i andre saker vurderes om fastlan-
dets system på det offentligrettslige området
skal innføres på Svalbard, er det fast praksis at
det foretas en nøye vurdering av hvilke konse-
kvenser dette har for bl a håndheving av regel-
verket og de overordnede målene i svalbardpo-
litikken. Dette må også gjelde for skattelovgiv-
ningen. Omleggingen av skattesystemet på fast-
landet til den såkalte skjermingsmetoden for
aksjonærer m v ble innført også på Svalbard,
med en så å si automatisk oppjustering av skat-
tesatsen på alminnelig lønnsinntekt med 50 pro-
sent. Vi har imidlertid det bestemte inntrykk at
dette skjedde uten en slik forutgående vurde-
ring, bl a av hvilke konsekvenser denne omleg-
gingen ville få når det gjelder nettopp skatt som
et virkemiddel for å stimulere til aktivitet og bo-
setting på Svalbard. I denne sammenheng vil vi
vise til de innspill som er komme fra bl a lokale
myndigheter i Longyearbyen, som har illustrert
at den oppjusteringen av skattesatsen som nå er
foretatt, vil bidra negativt i så måte.

Dersom det nå skal foretas justeringer i det
nye systemet for å oppveie for dette, er vi redd
for at det vil være svært vanskelig å finne løsnin-
ger som virker forutsigbare og rettferdige for al-
le grupper, på tross av den uttalte målsetningen
om å fremme så vel stabilitet som bedre forde-
lingsegenskaper. Eget svalbardfradrag, som nå
er foreslått, vil tilgodese noen grupper – dvs i al-
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le fall en del av de helårsansatte i det lokale næ-
ringsliv. Vi er likevel i tvil om fradraget er stort
nok til å virke etter hensikten. Dessuten vil and-
re, f eks sesongarbeidere i turist- og handels- og
servicenæringene, falle helt utenfor. Selv om
det er et mål å stimulere til helårsvirksomhet,
må det nok erkjennes at flere næringer, bl a rei-
selivet, som er en «søylene» i norsk nærvær på
Svalbard, uansett vil være avhengig av å kunne
rekruttere på sesongbasis i tillegg. Dette viser
at det er vanskelig å finne et nytt skattesystem
som ivaretar målene i norsk svalbardpolitikk på
en god nok måte.

Det forslag som nå fremmes om et eget sval-
bardfradrag markerer dessuten etter vår vurde-
ring et veiskille i systemet for beskatning på
Svalbard, idet man nå beveger seg i retning av
et ordinært fastlandssystem, med ligning av
lønnsinntekt. Det nye systemet man nå synes å
legge opp til, forutsetter en ganske annen saks-
behandling og kontroll. Dette åpner for et kom-
plisert, byråkratisk, kostbart og tungvint sy-
stem, som ikke fremmer målsetningen om en
enklere og mer oversiktelig forvaltning. I denne
sammenheng vil vi også minne om at befolknin-
gen på Svalbard kommer fra en rekke land. Mo-
biliteten i samfunnet er også stor. En etterføl-
gende ligningsbehandling av samtlige personer
på Svalbard, vil innebære ressursmessige ut-
fordringer for ligningsmyndighetene, og store
praktiske utfordringer i håndhevelse og kon-
troll. Dette fordi mange har kort botid på Sval-
bard og vil være flyttet tilbake til sine respektive
hjemland når ligningsbehandlingen og gjen-
nomføringen av skatteoppgjøret skal finne sted.

I den forbindelse vil vi påpeke at en tilnær-
ming til skattesystemet på fastlandet også kre-
ver en vurdering av hvorvidt det forenklede sja-
blonsystemet som hittil har vært praktisert
overfor de ansatte i det russiske gruveselskapet
Trust Arktikugol kan videreføres i lys av Sval-
bardtraktatens likebehandlingsprinsipp. En lig-
ningsbehandling av disse vil blant annet, i for-
lengelsen av det som er nevnt ovenfor, innebæ-
re store praktiske utfordringer, særlig når det
gjelder ansatte som er flyttet tilbake til Russland
og Ukraina. Vi forutsetter at disse spørsmål er
tilstrekkelig vurdert og belyst.

Denne utviklingen mot et system på linje
med fastlandets vil dessuten åpne for en for-
ventning – som ikke kan anses som helt uberet-
tiget – om at et generelt forhøyet skattetrykk for
de grupper som ikke får full uttelling for fra-
dragsmulighetene, må følges opp med et bedre
utbygd helse- og sosialtilbud og derved tilrettte-
legging for et livsløpssamfunn, som inntil i dag
ikke har vært norsk svalbardpolitikk.

Når det nå på denne måten innføres ordnin-
ger for fastlandet som – når de gjøres gjeldende
for Svalbard, står i fare for å være i strid med

overordnede mål i Svalbardpolitikken, og etter
vår mening åpner for et mer komplisert, byrå-
kratisk og tungvint system, vil vi anbefale at det
nok en gang overveies å beholde det systemet
for Svalbard som tross alt har fungert rimelig
godt frem til og med 2005.

Det bør således – dersom det er uomgjenge-
lig nødvendig å beholde prinsippene for skjer-
mingsmodellen også på Svalbard, vurderes om
ikke heller skattesatsene på utbetaling av sel-
skapsoverskudd kunne justeres ned. Det er jo
harmoniseringen av disse med satsene for lønn-
sinntekt som anføres som begrunnelse for å jus-
tere skattesatsen for lønnsinntekt opp – fra 8 til
12 prosent. En slik nedjustering er således også
en måte å oppnå en tilnærmet lik beskatning
inntekt uavhengig av hvordan den er opptjent.

Når det gjelder forslaget om et eget tillegg i
barnetrygden, er dette et godt forslag som vil
støtte opp under de barnefamiliene som opple-
ver et høyt kostnadsnivå på f eks mat, klær og
andre forbruksvarer. Dette bidrar likevel ikke
til å oppveie de klare svakhetene vi ser i det
skattesystemet som nå er foreslått.»

7.6 Departementets vurderinger og
forslag

7.6.1 Lettelser i beskatningen

Reversering av satsøkningen

Aksjonsgruppa mot skatteøkningen, Longyearbyen lo-
kalstyre, Svalbard Næringsforening, Svalbard Reise-
livsråd og Sysselmannen på Svalbard ønsker pri-
mært at skattesatsen for lønnsinntekt reverseres til
6 eller 8 pst. Etter departementets vurdering vil en
slik reversering være svært uheldig. Innføring av
en modifisert skjermingsmetode og opphevelse av
delingsmodellen forutsetter forholdsvis lik beskat-
ning av lønnsinntekt og eierinntekt (aksjeutbytter
og aksjegevinster mv.). Departementet viser til at
kapitalskattesatsen på Svalbard er uendret, men at
innføring av utbytte- og annen utdelingsbeskatning
for selskapsdeltakere øker den totale beskatningen
av slike eierinntekter til 19 pst. Denne beskatnin-
gen av eierinntekter vil være lett å omgå dersom
summen av lønnsskatt og trygdeavgift ikke ligger
på et tilsvarende nivå.

En harmonisering av lønnsskattesatsen og eier-
beskatningen gjennom en reduksjon av kapitalskat-
tesatsen, er etter departementets vurdering ikke
ønskelig. Departementet viser i denne forbindelse
til at kapitalskattesatsen på Svalbard allerede er
svært lav i internasjonal sammenheng, og at en re-
duksjon av kapitalskattesatsen vil kunne gi et bety-
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delig press i retning av omgåelser i forhold til skat-
tesystemet på fastlandet. Etter departementets vur-
dering er en økning av marginalskattesatsen på
lønnsinntekt på Svalbard en nødvendig konsekvens
av opphevelsen av delingsmodellen og innføring av
en modifisert skjermingsmetode på Svalbard. Lem-
pende tiltak bør i stedet gjennomføres i form av et
fradrag som ikke reduserer marginalskattesatsen
på lønn. Departementet vil derfor ikke foreslå noen
reversering av lønnsskattesatsen til 6 eller 8 pst.

Departementet vil i denne forbindelse også vise
til at det er viktig at skattereformen får virke over
noe tid, for å få en oversikt over de økonomiske og
administrative virkningene. I stedet for satsreduk-
sjon bør den ønskelige skattelemping gis som et
fradrag i skatt.

Størrelsen på fradraget

Longyearbyen lokalstyre ønsker et høyere fradrag i
skatt enn det som er skissert i høringsutkastet.
Longyearbyen lokalstyre uttaler i den sammen-
heng at det foreslåtte bunnfradraget ikke er så stort
at det opphever provenyøkningen som følger av sat-
søkningen, se nærmere om høringsuttalelsen i av-
snitt 7.5.

Etter departementets vurdering er et svalbard-
fradrag som foreslått et målrettet tiltak for avhjelpe
uheldige virkninger av satsøkningen i lønnstrek-
kordningen. Det er viktig å se effekten av fradraget
i sammenheng med det foreslåtte tillegget i barne-
trygden. Barnefamilier har blitt fremhevet som en
gruppe som har blitt skadelidende etter den nevnte
skatteøkningen. Tillegg i barnetrygden er et tiltak
som kan bidra til å tilrettelegge for barnefamilier på
Svalbard, og i sum vil effekten av svalbardfradrag
og tillegg i barnetrygden være et betydelig lempen-
de tiltak.

For øvrig kan administrative hensyn tilsi at sval-
bardfradraget ikke gis med et høyere beløp enn fo-
reslått i høringsutkastet. Et vilkår for å få fradrag er
alminnelig skatteplikt til Svalbard. Dersom fradrag
gis med et vesentlig større beløp enn foreslått, vil
det gi et sterkt insitament i retning av å bli ansett
som skattemessig hjemmehørende på Svalbard.
Det må da forventes en del tilfeller hvor skattyter
påberoper seg alminnelig skatteplikt til Svalbard
selv om de faktiske vilkårene for det ikke er tilste-
de. For ligningsmyndighetene vil det være uheldig
om en betydelig del av ressursene skal brukes til
slikt kontrollarbeid.

På denne bakgrunn legger departementet til
grunn at det maksimale fradraget settes til 7 200
kroner, noe som da vil tilsvare et fradrag i lønnsinn-
tekt på om lag 60 000 kroner per person. Til sam-

menligning vil summen av lønnsfradraget og per-
sonfradraget på fastlandet tilsvare 67 200 kr.

På samme måte som foreslått i høringsutkastet
skal fradraget gis i skatt på all inntekt og formue
som er skattepliktig til Svalbard, men ikke i trygde-
avgift. At fradraget ikke skal gis i trygdeavgift, må
blant annet ses i sammenheng med at fradraget bør
gis på lik måte uansett om vedkommende er med-
lem av den norske folketrygden eller ikke.

Fradraget skal kunne redusere skatten til null.
Fradraget vil ikke gi grunnlag for refusjon i tilfeller
hvor skatten er lavere enn fradragsbeløpet.

Det vises til forslag til ny § 6–3 i svalbardskatte-
loven.

Kretsen av fradragsberettigede

Flere av høringsinstansene har hatt merknader
vedrørende kretsen av fradragsberettigede. Disse
instansene påpeker at det i enkelte næringer, spesi-
elt reiselivsnæringen, er mange kortidsansatte uten
alminnelig skatteplikt til Svalbard, og som derfor ik-
ke vil oppfylle vilkårene for svalbardfradrag. Depar-
tementet vil i denne forbindelse vise til at svalbard-
fradraget skal være rettet inn mot personer med
mer varig tilknytning til Svalbard. Denne gruppen
vil på grunn av lønnstrekkordningen ikke ha anled-
ning til å utnytte fradrag i lønnsinntekt. Når det
gjelder personer som pendler mellom fastlandet og
Svalbard, uten å anses skattemessig bosatt på Sval-
bard, vil situasjonen ofte være annerledes. Mange i
denne gruppen vil ha inntekt fra fastlandet som kan
samordnes med fradrag for boliglånsrenter og and-
re fradrag. De vil derfor ikke ha samme behov for
et særskilt fradrag som personer som kun har lønn-
sinntekt som bruttobeskattes etter lønnstrekkord-
ningen. For personer som ikke anses bosatt på
Svalbard, er det også ligningsadministrative hen-
syn som taler mot rett til fradrag.

Departementet legger vekt på at svalbardfradra-
get får en utforming som sikrer enkel og lite res-
surskrevende gjennomføring. Det legges opp til at
fradraget skal beregnes maskinelt, jf. nedenfor om
gjennomføringen av fradraget. En maskinell avreg-
ning av fradraget vil ikke være mulig i forhold til
personer med kortidsopphold på Svalbard. For dis-
se måtte et fradrag ha vært avregnet manuelt, i til-
knytning til det enkelte oppholdet på Svalbard. Det
måtte gis regler om samordning av fradrag ved fle-
re kortidsopphold i året, og hvor vedkommende
hadde flere arbeidsgivere. En slik ordning ville for-
utsette utvidet informasjonsplikt og nye registre-
ringsrutiner. Det er et betydelig antall personer
med kortidsopphold på Svalbard. En slik løsning
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ville ha blitt komplisert og ressurskrevende, og er
lite egnet.

Departementet vil for øvrig påpeke at svalbard-
fradraget også foreslås gitt til ungdom som anses
skattemessig bosatt på Svalbard. Denne gruppen
har tidligere måttet svare skatt etter lønnstrekkord-
ningen fra første opptjente krone. Svalbardfradra-
get innebærer at inntekt fra deltidsarbeid mv. for
denne gruppen langt på vei blir fritatt for skatt, og
kun skal ilegges trygdeavgift.

Departementet foreslår at svalbardfradraget
skal gis til personer med alminnelig skatteplikt til
Svalbard, med de presiseringene som er lagt til
grunn i høringsutkastet, jf. nærmere omtale av hø-
ringsutkastet i avsnitt 7.4.

Det vises til forslag til ny § 6–3 i svalbardskatte-
loven.

Gjennomføring av fradraget

Departementet viser til at svalbardfradraget vil inn-
gå i en maskinell og automatisk beregning som en
del av oppgjøret ved utlegging av skattelisten, høs-
ten etter inntektsåret. For formue og inntekt som
lignes, vil fradraget fremkomme som et refusjons-
beløp ved skatteavregningen. For inntekt som
skattlegges etter lønnstrekkordningen, gjennomfø-
res ingen ordinær ligning med etterfølgende avreg-
ningsoppgjør. Men også for slik inntekt skal det ut-
arbeides skatteliste og sendes melding til skattyter
om skatt, trygdeavgift og pensjonspoeng, jf. sva-
bardskatteloven § 4–6 tredje ledd. Fradraget i skatt
på inntekt i lønnstrekkordningen vil bli beregnet
forut for dette. Fradraget vil komme skattyterne til
gode på samme måte og til samme tid uansett om
skatten er beregnet på lønn, annen inntekt eller for-
mue. Fradragsbeløpet vil bli spesifisert i melding til
skattyter. Fradraget skal beregnes maskinelt, med
unntak for skattytere som ikke har fylt 17 år innen
utgangen av inntektsåret. Dette er imidlertid en li-
ten gruppe, og det antas derfor at en manuell avreg-
ning for denne gruppen ikke vil medføre et betyde-
lig merarbeid.

Longyearbyen lokalstyre har påpekt at ordningen
med svalbardfradrag innebærer at man skal «for-
skuttere skatt» frem til tilbakebetalingstidspunktet.
Etter departementets vurdering er dette isolert sett
en negativ side ved den foreslåtte løsningen. Men
fordi svalbardfradraget er et etterfølgende lempen-
de tiltak som først kan tre i kraft i siste halvdel av
inntektsåret, må ordningen i praksis gjennomføres
som et etterfølgende refusjonsoppgjør. Tidsaspek-
tet gjør det umulig å innpasse fradraget i de løpen-
de trekkene som gjøres av arbeidsgiver. En innpas-
sing i det løpende trekket ville også ha vært vanske-

lig å gjennomføre fordi mange arbeidstakere på
Svalbard har flere arbeidsgivere.

Selvangivelsesplikt

Departementet legger vekt på at svalbardfradraget
skal kunne gjennomføres på enklest mulig måte,
uten at ordningen medfører merarbeid for den en-
kelte skattyter, eller legger beslag på vesentlige
ressurser i ligningsforvaltningen. Et viktig spørs-
mål ved gjennomføringen av ordningen, er om det
skal kreves selvangivelse for å få rett til svalbardfra-
drag. Flere av høringsinstansene har gått i mot å
kreve selvangivelse. Svalbard likningskontor anbe-
faler på den annen side at svalbardfradrag gjøres
betinget av at selvangivelse blir levert, blant annet
for å kvalitetssikre ligningsarbeidet. Departemen-
tet slutter seg til Svalbard likningkontors vurdering
av at selvangivelsesplikt i mange situasjoner vil
kunne gi en kvalitativ forbedring av ligningsarbei-
det, i forhold til bruk av tredjepersonsoppgaver ale-
ne. Det må også legges vekt på at selvangivelses-
plikt vil gi et forbedret grunnlag for kvalitetssikring
av adresser i befolkningsregisteret. Etter en samlet
vurdering finner departementet likevel at målsettin-
gen om et enkelt skattesystem på Svalbard må væ-
re utslagsgivende. Levering av selvangivelse er in-
gen nødvendig forutsetning for å gjennomføre ord-
ningen med svalbardfradrag. Departementet leg-
ger til grunn at de kvalitetssikringsbehovene som
ligningskontoret påpeker, vil bli nærmere vurdert
av arbeidsgruppen som vurderer endringer i skatte-
systemet for Svalbard, og at spørsmålet om selvan-
givelsesplikt vil bli nærmere behandlet ved en
fremtidig revisjon av skattereglene for Svalbard.
Departementet vil ikke foreslå at retten til svalbard-
fradrag skal være knyttet til levering av selvangivel-
se.

Basert på de ovenstående premisser foreslår de-
partementet et svalbardfradrag for inntektsårene
2006 og 2007 som skissert i høringsnotatet. Et slikt
fradrag vil gi en bedre fordelingsprofil i beskatnin-
gen av lønnstakere på Svalbard, er administrativt
enkelt å gjennomføre, og vil bidra til å redusere in-
sentivene til pendling fra fastlandet. Fradraget vil
kunne bidra til å oppfylle målsettingen om stabil bo-
setting på Svalbard. Fradraget antas å være et godt
egnet kortsiktig lempende tiltak, i påvente av mer
langsiktige løsninger som den igangværende ar-
beidsgruppen vurderer.

Det foreslås at fradraget hjemles i svalbardskat-
teloven kapittel 6 om ikrafttredelse og overgangs-
bestemmelser. Det vises til forslag til ny § 6–3 i
svalbardskatteloven.
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7.6.2 Svalbardtillegg i barnetrygden

Ingen av høringsinstansene har hatt innsigelser
mot forslaget om å innføre et særskilt svalbardtil-
legg i barnetrygden. Departementet viser til at til-
legget i barnetrygd vil være et målrettet tiltak som
kan bidra til å oppfylle målsetningen om Svalbard
som familiesamfunn.

I høringsnotatet skisseres et tillegg svarende til
det såkalte finnmarkstillegget som ytes til foreldre
som er bosatt i Finnmark og enkelte kommuner i
Nord-Troms. For 2007 utgjør dette tillegget 3 840
kroner. Det foreslås at tillegget gjennomføres som
skissert i høringsutkastet, med virkning fra og med
2007. Det vises til nærmere omtale i avsnitt 7.4.3
foran.

Barne- og likestillingsdepartementet fremmer
forslag om et svalbardtillegg i barnetrygden i tråd
med det som er foreslått i høringsutkastet. Det vi-
ses til St.prp. nr. 1 (2006–2007) Barne- og likestil-
lingsdepartementet.

7.7 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Det foreslås at svalbardfradraget som utgangs-
punkt skal beregnes maskinelt, jf. nærmere omtale
i avsnitt 7.6.1.Gjennomføring av svalbardfradrag for
inntektsårene 2006 og 2007 antas ikke å medføre
særlige administrative merkostnader. Innføringen
av fradraget anslås å innebære en skattelettelse på
13 mill. kroner påløpt i 2006. Som følge av etter-
skuddsavregningen av ligningen kommer bokførte
skattelettelser på 13 mill. kroner først i 2007.

Tillegget i barnetrygden vil ikke medføre admi-
nistrative merkostnader. Det anslås at innføringen
av tillegget vil øke utgiftene med vel 1 mill. kroner i
2007.
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8 Beregning av friinntekt av investeringskostnader i
byggeperioden for nye og oppgraderte vannkraftverk

8.1 Innledning og sammendrag

Ved beregning av grunnrenteinntekt for vannkraft-
verk blir det gitt fradrag for friinntekt som fastset-
tes til skattemessig verdi av driftsmidler knyttet til
kraftproduksjonen i kraftverket multiplisert med en
normrente. Ved ligningsbehandlingen for tidligere
år har det oppstått uklarhet om det skal beregnes
friinntekt for investeringer i kraftverk allerede i
byggeperioden eller først når driftsmidlene er satt i
drift.

Det grunnleggende formål med friinntektsfra-
draget som er å skjerme kraftverkets normalavkast-
ning fra grunnrentebeskatning, tilsier etter departe-
mentets syn at det kan beregnes friinntekt allerede
fra investeringstidspunktet. Departementet finner
det nødvendig å avklare den tolkningstvil som har
oppstått, og foreslår at det med virkning fra og med
inntektsåret 2006 blir lovfestet at eier av kraftverk
kan beregne friinntekt av investeringskostnader
også i byggeperioden.

8.2 Gjeldende rett, herunder
uavklarte spørsmål vedrørende
tidligere inntektsår

Etter skatteloven § 18–3 første ledd skal eier av
kraftverk, i tillegg til ordinær overskuddsskatt, sva-
re skatt til staten av grunnrenteinntekt som fastset-
tes for hvert kraftverk. Grunnrenteinntekten skal
avspeile avkastning ut over normalavkastning fra
kraftproduksjonen. Beregningsgrunnlaget for
grunnrenteinntekt av løpende inntekt fra kraftvirk-
somhet er brutto salgsinntekter som fastsettes et-
ter nærmere regler i skatteloven § 18–3 annet ledd
med tilhørende forskriftsbestemmelser.

Etter skatteloven § 18–3 tredje ledd bokstav a
gis det fradrag i beregningsgrunnlaget for drifts-
kostnader mv. (i motsetning til investeringskostna-
der knyttet til erverv av driftsmidler) som har sam-
menheng med kraftproduksjonen etter følgende
regler: 

«(3) Grunnrenteinntekten for løpende inntekt
fra kraftvirksomhet fremkommer ved at det i
beregningsgrunnlaget gis følgende fradrag: 
a) I brutto salgsinntekter etter annet ledd fra-

dras følgende påløpte kostnader som har sam-
menheng med produksjonen ved kraftverket:
1. Driftskostnader som regulært følger av

kraftproduksjonen, herunder arbeidslønn
og andre personalkostnader, kostnader til
vedlikehold, forsikring, administrasjon, er-
statninger til grunneiere, pumping, tap ved
realisasjon av driftsmidler som fradragsfø-
res etter bestemmelsene i §§14–44 til 14–46,
og andre produksjonskostnader som er hen-
førbare til kraftverket. Det gis ikke fradrag
for salgs-, overførings- eller finanskostna-
der. Det gis likevel fradrag for kostnader
som påløper ved innmating av kraft til net-
tet. Kostnader som etter sin art faller inn un-
der første punktum, og som er til nytte ved
produksjonen i flere kraftverk som skattyter
driver, skal fordeles på en måte som er eg-
net til å gi samsvar mellom kostnadsandel
og nytte for hvert kraftverk. Tilsvarende for-
deling skal foretas for kostnader som er til
nytte både for kraftproduksjon og annen
virksomhet som skattyter driver.

2. Konsesjonsavgift samt eiendomsskatt 5 for
kraftverket.

3. Inntektsårets skattemessige avskrivninger
av driftsmidler som er knyttet til kraftpro-
duksjonen.»

For å skjerme normalavkastningen mot grunn-
renteskatt gis det ved fastsettelsen av grunnren-
teinntekten fradrag for friinntekt. Herunder vises til
forarbeidene i Ot.prp. nr. 23 (1995–96) avsnitt 1.2
hvor det heter:

«Utgangspunktet for skatten på grunnrente er
markedsverdien av produksjonen i hvert enkelt
kraftverk. Grunnrente er avkastning utover nor-
malavkastning, og normalavkastningen skal
derfor skjermes for skatt på grunnrente. Nor-
malavkastningen skjermes i forslaget ved at det
årlig beregnes en friinntekt på grunnlag av en
normert normalavkastning på den skattemessig
bokførte realkapitalen. Dette gjør at skatten på
grunnrente ikke vil påvirke foretakenes beslut-
ninger om utbygging og drift. Negativt bereg-
net grunnlag for skatt på grunnrente kan fram-
føres med rente.»

Om fradrag for friinntekt ved beregning av
grunnrenteinntekten er det i skatteloven § 18–3
tredje ledd bokstav b bestemt følgende: 
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«b. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt, til-
svarende gjennomsnittet av skattemessige
verdier av driftsmidler pr 1. januar og 31.de-
sember i inntektsåret, herunder ervervet
forretningsverdi og immaterielle rettigheter
knyttet til kraftproduksjonen i kraftverket,
multiplisert med en normrente fastsatt av
departementet i forskrift.»

I 2005 har Overligningsnemnda ved Sentral-
skattekontoret for storbedrifter i tre saker tatt stil-
ling til spørsmålet om eiere av kraftverk kan bereg-
ne friinntekt (og dermed negativ grunnrenteinn-
tekt) av investeringer i driftsmidler knyttet til kraft-
produksjon fra investeringstidspunktet, fra ervervs-
tidspunktet for driftsmidlene, jf. skatteloven § 14–
30, eller først når de er tatt i bruk. En sak gjaldt fra
hvilket tidspunkt investeringer ved oppgradering
av kraftverk skulle inngå i grunnlaget for beregning
av friinntekt, jf. 2002–49OLN omtalt bl.a. i Utv. 2006
s.144. To saker gjaldt tidspunktet for beregning av
friinntekt på investering i byggeperioden for nye
kraftverk, jf. 2003–010OLN og 2003–028OLN om-
talt bl.a. i Utv. 2006 s. 149.

I alle sakene kom overligningsnemnda til at det
kan beregnes friinntekt av investeringer som nevnt,
allerede i byggeperioden. Ligningsnemnda hadde
derimot lagt til grunn at driftsmidlene måtte være
ervervet og i tillegg tatt i bruk før friinntekt kunne
beregnes. Hovedbegrunnelsen for overlignings-
nemndas vedtak i nevnte tre saker er referert i Lov-
data med følgende likelydende tekst:

«Overligningsnemnda viste til at ordlyden i sktl.
§18–3 ikke var klar. Tredje ledd bokstav b –
som er rettsgrunnlaget for friinntekten – regule-
rer ikke uttrykkelig fra hvilket tidspunkt skatt-
yteren kan kreve at det beregnes friinntekt. Det
ble uttalt at lovteksten syntes å være skrevet
med produserende verk for øye. Dette kunne
imidlertid etter nemndas oppfatning ikke være
avgjørende, idet det var klart at det for ferdige
verk skal beregnes friinntekt selv om det ikke
er noen bruttoinntektsstrøm i året. Det var vide-
re klart forutsatt i §18–3 fjerde ledd at det kunne
oppstå negativ grunnrenteinntekt. Nemnda vis-
te videre til at det var skattelovens alminnelige
modell at fradragsrett ikke forutsetter at det fo-
religger noen bruttoinntektsstrøm samme år,
og nemnda anså det nærliggende å legge til
grunn at et fravik fra skattelovens alminnelige
modell burde vært uttalt klarere dersom fravik
var tilsiktet.

På denne bakgrunn måtte reglenes formål
tillegges vesentlig vekt. Nemnda viste til at for-
målet med friinntekten er å skjerme normalav-
kastningen av investeringen. Så vel skattyters
argumentasjon som beregninger foretatt av

kontoret viste at formålet bare kunne oppnås
hvis det gis rett til å beregne friinntekt også i
byggeperioden. Nemnda viste til at reglene om
friinntekt i flere henseender var sjablonmessig
utformet, og at dette kunne lede til at skjermin-
gen ble bedre eller dårligere enn en konkret
fastsettelse av normalavkastningen for det en-
kelte verk skulle tilsi. Overligningsnemnda kun-
ne imidlertid ikke finne holdepunkter i forarbei-
dene for at det gjennom fastsettelsen av sjablon-
faktorene hadde vært meningen å ta hensyn til
byggeperiodens innvirkning på normalavkast-
ningen.

Det hadde vært anført at dersom skattyteren
aktiverer byggelånsrenter, vil disse inngå i
friinntektsgrunnlaget og således delvis i realite-
ten bidra til at normalavkastningen skjermes
også i byggetiden. Nemnda viste imidlertid til at
dette under enhver omstendighet bare ville gi
en delvis skjerming (med mindre utbygningen
er fullt ut lånefinansiert). Dessuten viste nemn-
da til at skattyterne stort sett vil velge å utgifts-
føre gjeldsrenter løpende. Etter nemndas opp-
fatning var det således ikke et tungtveiende ar-
gument at skattyter kunne oppnådd den nevnte
delvise skjerming ved å aktivere gjeldsrente-
ne.» 

Om begrunnelsen og forutsetningen for overlig-
ningsnemndas vedtak i 2003–010OLN og 2003–
028OLN er det i referat inntatt i Lovdata i tillegg an-
gitt følgende:

«Når spørsmålet likevel fremstod tvilsomt for
nemnda var det på grunnlag av uttalelsen i
Ot.prp.nr. 23 (2005–2006) s. 193 hvor det frem-
går at det ikke skal fastsettes grunnrenteinntekt
for verk som ikke er satt i drift. Nemnda uttalte
at en slik uttalelse normalt ville ha betydelig
vekt ved lovtolkningen, men at den stod temme-
lig isolert i de spesielle motivene, og at den var
vanskelig å forene med det som fremgikk av
forarbeidene om reglenes formål. Nemnda viste
videre bl.a. til at det var flere uklare punkter i
forarbeidene til kraftskattereformen, og fant på
denne bakgrunn at uttalelsen ikke kunne tilleg-
ges avgjørende vekt. Skattyteren fikk dermed
medhold i sin påstand om at det skal beregnes
friinntekt og dermed negativ grunnrenteinntekt
i byggeperioden. 

Overligningsnemnda uttalte at rett til å beregne
friinntekt – og dermed negativ grunnrenteinn-
tekt – bare er aktuelt fra og med det tidspunkt
da selve byggingen av kraftverket har startet.
Det ble vist til at det fremgår av sktl. §18–3 førs-
te ledd at det bare skal fastsettes grunnren-
teinntekt for « eier av kraftverk «, og eier av ut-
byggingsprosjekt kan ikke anses som eier av
kraftverk før byggingen er påbegynt. Lovens
ordlyd og systematikk talte således for at utbyg-
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gingsprosjektet må ha kommet så langt at byg-
gingen av det ferdig prosjekterte kraftverket er
påbegynt før det kan bli aktuelt å anse skattyter
som eier av kraftverk.»

Skattedirektoratet har i medhold av ligningslo-
ven § 9–5 nr. 4 begjært overprøving av alle vedtake-
ne ved Østfold fylkesskattenemnd hvor sakene p.t.
ikke er avgjort. Sakene vil deretter kunne bli brakt
inn for Riksskattenemnda og vil også kunne bli
brakt inn for domstolene. Det kan ta lang tid før en-
delig avgjørelse av de aktuelle spørsmål vil forelig-
ge.

Utover uttalelser i forarbeidene til skatteloven
§ 18–3, jf. Ot.prp. nr. 23 (1995–1996), har departe-
mentet ikke uttalt seg om spørsmålet om det skal
kunne beregnes fradrag for friinntekt (og dermed
negativ grunnrenteinntekt) under byggeperioden
for nye og oppgraderte kraftverk eller først når
driftsmidlene settes i produksjon.

I ovennevnte tre vedtak fra Overligningsnemn-
da ved Sentralskattekontoret for storbedrifter, var
det ikke nødvendig å ta stilling til om det også kan
kreves fradrag for påløpte driftskostnader mv etter
skatteloven § 18–3 tredje ledd bokstav a (som ikke
skal aktiveres som investering i driftsmidler) i byg-
geperioden og før kraftverket er satt i produksjon.

Departementet legger til grunn at fradrag for
driftskostnader mv i grunnrenteinntekt etter skatte-
loven § 18–3 tredje ledd bokstav a forutsetter at det
kraftverk kostnadene knytter seg til, er satt i drift.
Dette standpunkt antas også lagt til grunn i lig-
ningspraksis.

8.3 Departementets vurderinger og
forslag

Formålet med reglene om friinntekt i skatteloven
§ 18–3 tredje ledd bokstav b er å skjerme normalav-
kastningen i vannkraftverk mot grunnrenteskatt.
Grunnrenteskatten skal virke nøytralt i forhold til
skattyters investeringsbeslutninger. Allerede når
skattyter pådrar seg investeringskostnader, avskjæ-
res skattyters muligheter til alternativavkastning av
investeringer i kraftverk. For å ivareta hensynet til
å skjerme normalavkastningen, er det etter depar-
tementets oppfatning ønskelig at friinntekt kan be-
regnes fra det tidspunkt det investeres i driftsmid-
ler som er/vil bli knyttet til produksjonen i kraftver-
ket og uavhengig av det tidspunkt driftsmidlene
faktisk blir satt i produksjon.

På bakgrunn av den uklarhet som har oppstått i
ligningspraksis om lovtolkningen på dette punkt,
bør lovteksten endres slik at ovennevnte forutset-

ning fremgår uttrykkelig. Det foreslås at dette lov-
festes i et nytt annet punktum til skatteloven § 18–3
tredje ledd bokstav b.

Når det gjelder utforming av forslaget har de-
partementet lagt til grunn at investeringskostnade-
ne vil bli å hensynta ved beregning av friinntekt fra
det tidspunkt kostnadene vil være aktiveringsplikti-
ge som en del av kostprisen på de aktuelle drifts-
midler på kraftverkseiers hånd. Om kostnadene
skal inngå i kostprisen blir å avgjøre etter skattelo-
vens alminnelige regler, jf. skatteloven § 6–1. Slik
aktiveringsplikt vil i prinsippet inntre på det tids-
punkt kostnadene er realisert, det vil si når det opp-
står en ubetinget forpliktelse til å dekke eller innfri
kostnaden, sml. skatteloven § 14–2 annet ledd.
Kostnadene vil kunne være relevante ved bereg-
ning av friinntekt uavhengig av om tidspunktet for
avskrivningsadgang etter skatteloven § 14–30 er
inntrådt.

Det tilsiktede meningsinnholdet i forslaget vil i
hovedsak tilsvare det som ble lagt til grunn ved
vedtakelse av regelen petroleumsskatteloven § 3 b
tredje punktum, om adgang til avskrivning av drifts-
midler som nevnt i bestemmelsen annet punktum,
fra og med det år utgifter til erverv av slike drifts-
midler er pådratt, jf. Ot.prp. nr. 3 (1986–1987) av-
snitt 4.1.

I den utstrekning forslaget kan anses som en
endring av gjeldende rett, vil det gjennomgående
være til gunst for skattyter. På bakgrunn av forsla-
get til endring av skatteloven § 18–3 tredje ledd har
departementet bedt Skattedirektoratet stille de
nevnte overprøvingssakene i bero. Dersom forslag
til lovendring blir vedtatt, finner departementet det
riktig at overprøving ikke foretas. Det vil medføre
at selskapenes ligning for tidligere inntektsår blir i
overensstemmelse med departementets lovforslag.
Det behov for rettsavklaring som foreligger, antas
således tilstrekkelig ivaretatt ved at forslaget om
lovfesting av adgang til å beregne friinntekt – og
dermed negativ grunnrenteinntekt i byggeperioden
for nye og oppgraderte kraftverk, gis virkning fra
og med inntektsåret 2006.

Avslutningsvis presiseres at forslaget ikke berø-
rer tidspunktet for beregning av øvrige fradrag i
grunnrenteinntekten etter skatteloven § 18–3 tredje
ledd bokstav a etter gjeldende rett, jf. punkt 8.2 for-
an. De formålsbetraktninger som gjør seg gjelden-
de med hensyn til adgangen til å kreve fradrag for
friinntekt allerede fra investeringsåret, gjør seg ik-
ke tilsvarende gjeldende for løpende driftsutgifter
mv. Noen tilsvarende endring med hensyn til forut-
setningene for fradrag slike kostnader er ikke til-
siktet. Etter departementets oppfatning er det hel-
ler ikke behov for å presisere at fradrag etter skat-
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teloven § 18–3 tredje ledd bokstav a forutsetter at
kraftverket er satt i drift.

Det vises til utkast til nytt annet punktum i skat-
teloven § 18–3 tredje ledd bokstav b nytt, som fore-
slås gitt virkning fra og med inntektsåret 2006.

8.4 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Ettersom spørsmålet om fra hvilket tidspunkt
friinntekt skal beregnes fortsatt, står under lig-
ningsbehandling og kan bli brakt inn for domstole-
ne, er det i prinsippet usikkert om forslaget vil med-
føre en endring av gjeldende rett i forhold til tidli-
gere år. Det legges derfor til grunn at forslaget ikke
har provenyvirkninger.

Forslaget innebærer en rettsavklaring og vil ik-
ke medføre administrative merbelastninger for
skatteetaten og skattyterne.
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9 Finansielle poster i petroleumsbeskatningen

9.1 Innledning og sammendrag

Den samlede skattesatsen for særskattepliktig virk-
somhet på sokkelen (78 pst.) er betydelig høyere
enn satsen ved inntektsbeskatningen av långiver
(28 pst. for norsk långiver). Oljeselskapene kan
derfor oppnå en skattefordel (50 pst.) ved å finansi-
ere virksomheten med rentebærende gjeld i stedet
for egenkapital (heretter omtalt som finansierings-
fordel). På grunn av finansieringsfordelen er det
egne regler i petroleumsskatteloven som regulerer
fordelingen av finansielle poster mellom sokkel og
land, jf. § 3 d, og størrelsen på netto finansposter
som kan fradragsføres på sokkelen (minstekapital-
regelen), jf. § 3 h.

Etter departementets oppfatning er det svakhe-
ter ved dagens skatteregler for netto finansposter.
For det første kan selskapene påvirke skattefradra-
get og oppnå utilsiktede skattefordeler gjennom til-
pasning av regnskapsmessige størrelser. For det
andre er reglene kompliserte og krevende å prakti-
sere både for selskapene og ligningsmyndighetene.
For det tredje har minstekapitalregelen en svakhet
som gir for lav avkorting av netto rentefradrag når
selskapene har tilpasset seg med en egenkapitalan-
del under 20 pst. Ved at § 3 h bygger på regnskaps-
messige størrelser, vil det dessuten oppstå økt fi-
nansieringsfordel ved de fleste overdragelser av ut-
vinningstillatelser på sokkelen. Dette krever særli-
ge skattemessige nøytraliseringsvilkår i vedtak et-
ter petroleumsskatteloven §10, og kompliserer
skattebehandlingen av overdragelser.

For å avhjelpe disse svakhetene og forenkle
skattereglene, foreslår departementet å endre skat-
tereglene for netto finansposter i petroleumsbe-
skatningen. Det foreslås at rentekostnader og valu-
taposter på rentebærende gjeld behandles separat,
og at fradraget for rentekostnadene mv. i særskat-
tepliktig inntekt fastsettes direkte ut fra forholdet
mellom skattemessige formuesverdier på sokkelen
og rentebærende gjeld. Selskapets overskytende
rentekostnader mv. føres til fradrag mot inntekt i
landdistriktet sammen med renteinntekter, øvrige
valutaposter og andre finansposter, men med sub-
sidiær rett til å føre et eventuelt negativt nettobeløp
til fradrag i det alminnelige sokkelgrunnlaget (28
pst.).

Endringsforslaget vil redusere selskapenes til-
pasningsmuligheter og korrigere minstekapitalre-
gelen, samtidig som skattereglene forenkles, her-
under behandlingen av overdragelser etter petrole-
umsskatteloven § 10.

Departementet legger til grunn at endringen er
provenynøytral.

9.2 Bakgrunn

Netto finansposter i utvinningsvirksomheten kan
etter nærmere regler i petroleumsskatteloven
§§ 3 d og 3 h føres til fradrag både i alminnelig inn-
tekt og grunnlaget for særskatt. I netto finansposter
inngår hovedsakelig rentekostnader og renteinn-
tekter, samt valutatap og valutagevinster. Netto fi-
nansposter vil som oftest være en netto kostnad.

Fordi den samlede skattesatsen på sokkelen (78
pst.) er betydelig høyere enn satsen ved inntektsbe-
skatningen av långiver i ordinær landvirksomhet
(28 pst. for norsk långiver) eller i utlandet, oppnår
selskapene en betydelig skattefordel ved å finansi-
ere virksomheten med rentebærende lån (heretter
omtalt som finansieringsfordel). Skatteverdien av
finansieringsfordelen beregnes som merverdien av
skattefradraget gjennom særskattesatsen (50 pst.)
multiplisert med de netto finanskostnadene som
kan fradragsføres innenfor petroleumsbeskatnin-
gen.

Selskapet kan i tillegg oppnå en økt finansie-
ringsfordel ved å legge annen virksomhet inn i sel-
skapet som er gjenstand for petroleumsbeskatning.
Dersom den øvrige virksomheten da lånefinansie-
res høyt, kan deler av lånekostnaden fordeles til
sokkelen og gi rett til fradrag i sokkeldistriktet med
høy skattesats (78 pst.). Dette var bakgrunnen for
at reglene for fordeling av netto finansposter mel-
lom sokkel og land ble endret fra og med inntekts-
året 2002, ved at fordelingen skal skje på grunnlag
av skattemessige verdier i henholdsvis sokkel- og
landdistriktet i stedet for nettoinntekt før skatt. Selv
om omleggingen til skattemessige verdier innebar
en betydelig forbedring, kan det fortsatt være situa-
sjoner der selskapene oppnår en økt finansierings-
fordel fra virksomhet utenom sokkelvirksomheten.
Fordi finansiering og opplåning er en fellesaktivitet
i selskapet, er det ikke praktisk mulig å fordele net-
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to finansposter basert på tilknytning til de enkelte
virksomhetsområder.

Skattereglene for netto finansposter i petrole-
umsbeskatningen er blitt vurdert og endret en rek-
ke ganger. I 1999 ble det oppnevnt et offentlig eks-
pertutvalg for å utrede petroleumsskattesystemet.
Petroleumsskatteutvalget la fram sin innstilling,
NOU 2000:18, i juni 2000. En av de viktigste svak-
hetene som utvalget påpekte, var mulighetene for
at ubeskattet inntekt fra utvinningsvirksomheten
kunne finansiere selskapets øvrige aktiviteter gjen-
nom finansieringsfordelen. For å bøte på denne
svakheten, foreslo utvalget en omlegging av fra-
dragsretten for netto finansposter. Utvalget foreslo
at netto finanskostnader ikke lenger skulle være
fradragsberettiget i særskattepliktig inntekt, men
sammen med friinntekten erstattes av et kapitalav-
kastningsfradrag. Videre foreslo utvalget at forde-
lingsgrunnlaget skulle endres til skattemessige for-
muesverdier på sokkelen og i øvrig aktivitet. For-
slaget om å holde netto finansposter utenfor sær-
skattegrunnlaget ble ikke videreført av departe-
mentet, men grunnlaget for fordeling av finanspos-
tene mellom sokkel og land ble endret til skatte-
messige formuesverdier i de to skattedistriktene
fra og med inntektsåret 2002, jf. Ot.prp. nr. 86
(2000–2001) og Innst. O. nr. 106 (2000–2001).

9.3 Svakheter ved gjeldende
skatteregler for netto
finansposter

9.3.1 Innledning

På grunn av de skattemessige incentivene til lånefi-
nansiering, er det gitt særlige regler i petroleums-
skatteloven som regulerer fordeling av og størrelse
på netto finansposter som kan fradragsføres på sok-
kelen. Nedenfor behandles fordelingsregelen for fi-
nansielle poster mellom sokkel og land, jf. petrole-
umsskatteloven § 3 d (avsnitt 9.3.2), minstekapital-
regelen i petroleumsskatteloven § 3 h (avsnitt
9.3.3), og oppjusteringsregelen for selskap med lav
låneandel, jf. petroleumsskatteloven § 3 d syvende
ledd (avsnitt 9.3.4).

9.3.2 Fordeling av finansielle poster mellom
sokkel og land

Utvinningsselskapene kan drive ordinær landvirk-
somhet i tillegg til sokkelvirksomheten, og netto fi-
nansposter må derfor fordeles mellom land- og sok-
kelvirksomheten. Fram til inntektsåret 2002 ble
netto finansposter fordelt mellom sokkel- og landdi-

striktet på grunnlag av størrelsen på nettoinntekten
i de to skatteområdene. Med virkning fra og med
inntektsåret 2002 ble regelen endret slik at netto fi-
nansposter i stedet fordeles på basis av skattemes-
sig nedskrevet verdi av nærmere angitte formues-
objekter i de respektive skattedistriktene, jf. petro-
leumsskatteloven § 3 d.

Etter innføringen av den nye fordelingsregelen
viser ligningspraksis en klar forbedring ved at netto
finansposter i større grad fordeles slik den ville blitt
dersom sokkel- og landvirksomheten ble drevet i to
selvstendige selskaper. Fordi finansiering og opplå-
ning er en fellesaktivitet i selskapet, må man i prak-
sis basere seg på en sjablonregel som gir en så øko-
nomisk korrekt fordeling som mulig.

Dagens fordelingsregel har fortsatt en svakhet
ved at den fordeler selskapets totale finanskostna-
der uten alltid å ta fullt ut hensyn til ulik sammen-
setning av passivasiden i den regnskapsmessige ba-
lansen mellom sokkelvirksomhet og øvrig virksom-
het. Fordelingen av netto finansposter kan derfor gi
større fradrag på sokkelen enn dersom sokkel- og
landaktiviteten hadde funnet sted i to atskilte sel-
skaper, jf. eksemplet i boks 9.2 nedenfor. Forde-
lingsregelen er i tillegg administrativt utfordrende,
og krever et detaljert regelverk for hva som inngår i
skattemessige verdier, jf. petroleumsskatteloven
§ 3 d. Ved lignings- og klagebehandlingen har det
oppstått flere spørsmål med hensyn til om enkelt-
poster skal medtas i henholdsvis sokkel- eller land-
distriktet, eller holdes utenfor fordelingsgrunnla-
get. Ved en endring av fradragsreglene vil det der-
for være en fordel om skattemessige formuesverdi-
er på sokkelen kan angis enklere og mer entydig.

9.3.3 Minstekapitalregelen og avkorting ved
lav egenkapitalandel

Med virkning fra inntektsåret 1994 ble det innført
en begrensning i retten til skattefradrag for netto fi-
nanskostnader når regnskapsmessig egenkapita-
landel er lavere enn 20 pst., jf. petroleumsskattelo-
ven § 3 h. Dersom egenkapitalandelen i regnskaps-
messig balanse pr. 31.12 i inntektsåret er lavere
enn 20 pst., skal det skje en forholdsmessig reduk-
sjon (avkorting) av netto finanskostnader som kom-
mer til fradrag på sokkelen, jf. formelen i boks 9.1

Koblingen til regnskapsmessig egenkapitalan-
del har for det første svakheter ved at selskapene
har ulike tilpasningsmuligheter. Selskapene kan
blant annet foreta egenkapitaltransaksjoner for å
unngå avkorting. For å avhjelpe dette er det stilt
krav om at tilført egenkapital i løpet av inntektsåret
bare skal hensyntas ved beregningen av egenkapi-
talandelen pr. 31.12 dersom midlene er i behold
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Boks 9.1 Beregning av skattefradrag for netto finanskostnader

ved utløpet av etterfølgende år. Kravet til binding
av tilført egenkapital har likevel svakheter, og en-
kelte selskaper oppnår en utilsiktet skattebesparel-
se ved for eksempel å foreta ekstraordinære utbyt-
teutdelinger. Ved ligningsbehandlingen foreligger
det tvister om regnskapsmessig tilpasning av utbyt-
teavsetninger for å unngå at en utbyttegjeld begren-
ser mulighetene til rentebærende gjeld.

Videre tilpasser enkelte selskaper seg med en
egenkapitalandel under 20 pst. Fordi dagens avkor-
tingsregel ikke tar hensyn til at det kan være store,
ikke-rentebærende gjeldsposter i balansen (f.eks.
utsatt skatt, avsetninger til framtidige nedsten-
gings- og fjerningskostnader og betalbar skatt), vil
selskapene kunne oppnå en skattemessig gevinst
ved lavere egenkapitalandel enn 20 pst., jf. eksem-
pel i boks 9.2. Det er flere selskaper som de siste
årene har hatt en egenkapitalandel lavere enn 20
pst.

Det er også administrative og prinsipielle pro-
blemer knyttet til minstekapitalregelen i § 3 h. Når
skattereglene er direkte knyttet til regnskapsmessi-
ge størrelser, vil selskapene kunne ønske å påvirke
regnskapet for å oppnå ulike skatteeffekter. Selv
om skattereglene ikke er bindende for regnskaps-
føringen, vil de indirekte påvirke sammensetningen
av selskapenes balanser og regnskapsføring. Det er
uheldig at selskapenes forretningsdrift og regn-
skapsføring påvirkes av skattemessige, og ikke
regnskapsfaglige, vurderinger, og at ligningsmyn-

dighetene får et aktivt kontrollansvar i forhold til
regnskapsmessige poster.

9.3.4 Oppjusteringsregel ved høy
egenkapitalandel

Ved endringen av fordelingsregelen i § 3 d med
virkning fra og med inntektsåret 2002, ble det inn-
ført en egen oppjusteringsregel for selskaper med
høyere egenkapitalandel enn 20 pst., jf. bestemmel-
sens syvende ledd. I de tilfeller et selskap som har
formuesobjekter både på land og sokkel, har høye-
re egenkapitalandel enn 20 pst., kan selskapet øke
andelen av netto finanskostnader som fordeles til
sokkelen, jf. formelen i boks 9.1. Muligheten til
oppjustering er begrenset til maksimalt 100 pst. av
selskapets samlede netto finanskostnader.

Det er bare netto finanskostnader som vil bli
gjenstand for oppjustering. Dette gir selskapene
mulighet til å tilpasse inntektsføring og eventuelt fi-
nansiering for over tid å oppnå en utilsiktet skatte-
besparelse. I de årene oppjusteringsregelen har ek-
sistert, er det eksempel på at selskap har valgt å
inntektsføre store urealiserte valutagevinster som
har gitt netto finansinntekt, som ikke er blitt opp-
justert. Ved senere reversering av denne valutage-
vinsten kan selskapet eventuelt oppnå oppjustering
av valutatap, og dermed en stor utilsiktet skatte-
besparelse samlet over årene. 

Oppjusteringsregelen har også de samme svak-
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Boks 9.2 Avkorting ved lav egenkapitalandel

hetene ved egenkapitaltransaksjoner som minste-
kapitalregelen. Selskapene kan foreta egenkapital-
transaksjoner ved årsskiftet, og oppnå en utilsiktet
oppjustering av netto finanskostnader. Disse svak-
hetene bør etter departementets syn rettes opp.

9.3.5 Særlig om valutaposter og
renteinntekter

Reglene om krav til minste egenkapitalandel og
oppjustering som er omtalt over, er i stor grad inn-
rettet mot fradrag for lånekostnader. Dette taler for
at avkortingen og oppjusteringen primært burde
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omfatte lånekostnader, og ikke andre elementer i
netto finansposter som renteinntekter og øvrige va-
lutaposter.

Valutagevinster og valutatap oppstår ved at sel-
skapene tar opp store deler av lånene eller har for-
dringer i utenlandsk valuta. Når verdiforholdet mel-
lom norske kroner og lånevaluta endrer seg, vil det
oppstå både realiserte og urealiserte valutaeffekter.
I gjeldende skatteregler for valutagevinster og valu-
tatap på langsiktige fordringer og gjeld i utenlandsk
valuta, er det en tilpasningsmulighet ved at selska-
pene kan velge om de vil ta urealiserte valutaeffek-
ter til inntekt eller fradrag skattemessig, jf. skattelo-
ven § 14–5 femte ledd og skattelovforskriften
§ 14–5 C. Selskapene kan da tilpasse inntektsførin-
gen ut fra om andre skatteparametre gjør inntekts-
føring fordelaktig, jf. bl.a. eksemplet i omtalen i av-
snitt 9.3.4.

Dagens minstekapitalregel er knyttet til gjeld
og egenkapital i selskapenes regnskapsmessige ba-
lanse, og er uavhengig av sammensetningen av ak-
tiva. Dersom selskapene plasserer midler i bank-
innskudd eller rentebærende papirer, vil de få ren-
teinntekter. Renteinntektene vil bli medregnet i
netto finanskostnader som kan bli gjenstand for av-
korting eller oppjustering. Når størrelsen på rente-
bærende aktivaposter ikke påvirker avkorting eller
oppjustering av sokkelfradraget, er det heller ingen
grunn til at renteinntekter skal være gjenstand for
avkorting eller oppjustering. Selskapene vil heller
ikke ha behov for store rentebærende aktivaposter
for å finansiere sokkelvirksomhet, fordi selskapene
har gode muligheter til løpende å justere størrelsen
på rentebærende gjeld og egenkapital.

9.3.6 Behov for § 10-nøytralisering ved
overdragelse av utvinningstillatelser

Etter endringene i petroleumsbeskatningen i 2002
ble det større skattemessig likebehandling av sel-
skaper i og utenfor skatteposisjon. Behandlingen
av saker om samtykke til overdragelse av utvin-
ningstillatelser etter petroleumsskatteloven § 10
har derfor kunnet forenkles og standardiseres ve-
sentlig. Ved overdragelser der vederlaget for utvin-
ningstillatelsen er høyere enn den regnskapsmessi-
ge verdien av tillatelsen hos selger, kan det imidler-
tid oppstå økt finansieringsfordel. I de fleste over-
dragelsessaker er det derfor behov for vilkår om
skattemessig nøytralisering av regnskapsmessig
merverdi, dvs. høyere regnskapsmessig verdi av
andelen hos kjøper (markedsverdi) enn den hadde
hos selger (regnskapsmessig nedskrevet verdi fra-
trukket utsatt skatt). For ytterligere å forenkle §10-
behandlingen, vil det være en fordel om en kunne

fjerne behovet for å nøytralisere økningen i finansi-
eringsfordelen (regnskapsmessig merverdi) som
følge av overdragelsen, jf. at departementet i
St.meld. nr. 2 (2003-2004) pekte på at en ville arbei-
de videre med sikte på ytterligere forenkling. Dette
kan eventuelt oppnås dersom skattereglene for net-
to finansposter ikke tar utgangspunkt i regnskaps-
messige balanseverdier, men baseres på skatte-
messige verdier.

9.4 Høring

Departementet sendte 2. juni 2006 på høring et for-
slag om endringer i reglene for finansielle poster i
petroleumsbeskatningen. Fristen for å komme med
merknader var 14. august 2006.

I høringsbrevet viste departementet til svakhe-
tene ved gjeldende regler for fordeling av finansiel-
le poster mellom land- og sokkeldistriktet, jf. petro-
leumsskatteloven § 3 d, og minstekapitalregelen i
petroleumsskatteloven § 3 h. For å avhjelpe disse
svakhetene og forenkle skattereglene, foreslo de-
partementet at reglene endres slik at rentekostna-
dene behandles separat, og at fradraget for rente-
kostnader i særskattepliktig virksomhet fastsettes
direkte ut fra forholdet mellom skattemessige ver-
dier på sokkelen og rentebærende gjeld. Selska-
pets overskytende rentekostnader ble foreslått ført
til fradrag i landdistriktet. For renteinntekter, valu-
taposter og øvrige finansposter foreslo departemen-
tet primært en løsning der disse ikke inngår i
grunnlaget for sokkelbeskatningen, men fullt ut
henføres til landdistriktet. Dersom det viste seg
vanskelig å skille valutaposter fra rentekostnadene,
ville departementet vurdere å ta valutaeffektene inn
i sokkelbeskatningen.

For rentekostnader og renteinntekter samlet
ble det anslått at endringsforslaget ville medføre et
provenytap på om lag 200 mill. kroner pr. år. Depar-
tementet la til grunn at endringen av skattereglene
for finansposter skulle skje innenfor en provenynø-
ytral ramme, og varslet at en ved eventuell frem-
ming av lovforslaget ville vurdere hvordan forslaget
kunne tilpasses innenfor denne rammen.

Departementet har mottatt realitetsmerknader
fra Oljeindustriens Landsforening (OLF), fellesutta-
lelse fra Revus Energy ASA, DONG Norge AS, E.ON
Ruhrgas Norge AS, Faroe Petroleum Norge AS, Gaz
de France Norge AS, Norwegian Energy Company
AS, Pertra ASA, Petro-Canada Norge AS, Premier
Oil Norge AS og Talisman Energy Norge AS, dvs. ti
«nykommere», Centrica Energi (støtter Revus
m.fl.), PA Resources AB, Marathon Petroleum Com-
pany og Oljeskattekontoret.
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Høringsinstansene deler i stor grad departe-
mentets vurdering av at gjeldende regler har svak-
heter. En hovedinnvending fra selskapene er like-
vel at høringsforslaget samlet innebærer en skatte-
skjerpelse, og at det særlig vil ramme finansiering
av lete- og utbyggingsaktivitet for nye aktører på
sokkelen. Selskapene anfører at det er nødvendig å
justere forslaget for å fjerne uheldige virkninger.
De vesentligste synspunktene fra høringsrunden er
behandlet løpende nedenfor i avsnitt 9.5 og 9.6.

9.5 Departementets vurderinger og
forslag

9.5.1 Samlede provenyvirkninger

Basert på selskapenes historiske balanse- og lig-
ningstall la departementet i høringsnotatet til grunn
at effekten av endringsforslaget for rentekostnader
og renteinntekter samlet for alle selskap ville gi et
provenytap på om lag 200 mill. kroner pr. år. Valuta-
gevinster og -tap og øvrige finansposter varierer fra
år til år, og det ble derfor sett bort fra disse i pro-
venyberegningene. Departementet forutsatte at en-
dringen skulle være provenynøytral, og varslet at
en i statsbudsjettet for 2007 ville vurdere hvordan
forslaget eventuelt kunne tilpasses innenfor denne
rammen.

I høringsrunden uttaler selskapene at hørings-
forslaget for finansposter vil innebære en proveny-
økning for selskapene samlet. OLF viser til egne
beregninger som viser en provenyøkning på 2 mrd.
kroner samlet for perioden 2007–2013. Revus m.fl.
har gjort beregninger for en gruppe på seks ny-
kommere som viser en provenyøkning på 610 mill.
kroner for perioden 2007–2013. Oljeskattekontoret
skriver at det har foretatt egne beregninger som in-
dikerer at departementets anslåtte provenytap er
undervurdert.

Departementet har ikke tilgang til de proveny-
modellene som selskapene benytter, og kan derfor
ikke vurdere selskapenes anslag direkte. Når det
gjelder OLF, viser departementet til at OLFs konsu-
lent ECON i vedlegget til høringsbrevet skriver:

«Resultatene av endringen til foreslått regel er
helt avhengig av hvor store renteinntekter selska-
pene har, hvordan oljeprisutviklingen er, samt
hvor stor aktivitet selskapene har knyttet til lete-
og utbyggingsvirksomhet.»

I et av ECONs alternative provenyanslag har de
tatt med alle renteinntektene som deres modell ge-
nererer. Dette alternativet gir en provenyreduksjon
på 563 mill. kroner. For å komme fram til hovedan-

slaget med en provenyøkning på 2 mrd. kroner, har
de halvert renteinntektene som fullt ut vil fordeles
til land (28 pst. beskatning) etter forslaget i hø-
ringsnotatet.

Når det gjelder anslaget fra Revus m.fl., vil de-
partementet vise til at de nye reglene vil gi en jevne-
re finansieringsfordel over levetiden til prosjektet,
jf. figur 9.1. Dagens regler gir en svært høy finansi-
eringsfordel de første årene, og en lav eller negativ
finansieringsfordel i senere år. Dersom en tar ut-
gangspunkt i en kort periode for selskaper i opp-
byggingsfasen, kan en dermed stå i fare for å over-
vurdere provenyeffekten av omleggingen. Som
drøftet i avsnitt 9.5.2 viser også departementets be-
regninger at endringsforslaget vil medføre en
mindre innstramming for nye aktører utenfor skat-
teposisjon, fordi de med dagens regler kan oppnå
en utilsiktet skattefavorisering i forhold til etablerte
aktører i skatteposisjon.

Departementet er enig med selskapene i at pro-
venyanslagene er svært avhengig av utviklingen i
rentekostnader, renteinntekter og valutaposter.
Dette er grunnen til at departementet har basert
provenyanslaget på historiske ligningstall. Disse vi-
ser et provenytap når en tar hensyn til at betydelige
renteinntekter etter forslaget vil bli fordelt fullt ut til
landdistriktet med 28 pst. beskatning. Det er imid-
lertid betydelig usikkerhet om framtidig utvikling i
rentekostnader, renteinntekter, valutaposter og øv-
rige finansposter, og provenyeffekten av omleggin-
gen er derfor usikker. Med den betydelige usikker-
heten om framtidig utvikling i finanselementene,
legger departementet til grunn at omleggingen til
skattemessige verdier i seg selv er om lag proveny-
nøytral for selskapene samlet. Det er dermed ikke
aktuelt å fremme forslag til innstramming på andre
områder for å oppnå en provenynøytral ramme.

9.5.2 Effekter for nye aktører med kun lete-
og utbyggingsaktivitet

OLF, Revus m.fl. og enkeltselskaper påpeker i hø-
ringsrunden at omleggingen vil medføre økte skat-
ter for nye aktører som driver lete- eller utbyg-
gingsaktivitet. Nye aktører som kun driver lete- og
utbyggingsaktivitet, vil ikke ha skattemessige inn-
tekter i en tidlig fase. Slike selskaper vil måtte fram-
føre underskudd med rentekompensasjon eller
eventuelt få refundert skatteverdien av letekostna-
der. I en tidlig fase vil disse aktørene ha lave skatte-
messige verdier, og vil derfor få lavt rentefradrag
på sokkelen med forslaget i høringsnotatet. Selska-
pene uttaler at omleggingen over noen år kan med-
føre en reduksjon i selskapenes nåverdier etter
skatt på i størrelsesorden 2–10 pst.
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Figur 9.1 Finansieringsfordel på sokkel for et modellprosjekt med letefase (mill. kroner)

Departementet vil påpeke at det er vanskelig å
oppnå en systemmessig omlegging uten at enkelte
selskaper enten kommer bedre eller dårligere ut
enn med eksisterende regler. Det nye forslaget ba-
sert på skattemessige verdier vil innebære at finan-
sieringsfordelen blir jevnere over prosjektets leve-
tid. Dagens regler medfører derimot en svært høy
finansieringsfordel de første årene, for så å gi en
negativ finansieringsfordel i en sen fase, jf. illustra-
sjonene i figur 9.1 som viser finansieringsfordelen
for et selskap i skatteposisjon. Virkningen av om-
leggingen er avhengig av i hvilken fase i prosjekt-
forløpet selskapets hovedaktivitet ligger. Det er
derfor viktig å ikke se på effekten for enkeltår, men
vurdere de samlede virkningene over prosjektets
levetid.

Skattemessig likebehandling mellom etablerte
og nye aktører var et viktig mål ved justering av pe-
troleumsskatten både i 2002 og 2005. Hensikten
har vært at skattevilkårene verken skal være til
ulempe eller fordel for nye aktører i forhold til etab-
lerte aktører som er i skatteposisjon. Framføring av
underskudd med rentekompensasjon, refusjon av
skatteverdien av underskudd ved opphør av virk-
somhet, samt refusjon av skatteverdien av letekost-
nader for selskaper utenfor skatteposisjon, har vært
viktige tiltak for å oppnå skattemessig likebehand-
ling. Skattemessig likebehandling vil medføre at
nåverdien av et prosjekt etter skatt bør være om lag
den samme for en ny aktør og en etablert aktør i
skatteposisjon.

Med dagens skatteregler for netto finansposter
har det oppstått en ikke ubetydelig skattefavorise-
ring av nye aktører i forhold til etablerte aktører.

Dette er illustrert i figur 9.2, som viser nåverdi etter
skatt av samme modellprosjekt for en etablert aktør
i skatteposisjon og for en ny aktør utenfor skattepo-
sisjon i oppbyggingsperioden. En viktig årsak til
den utilsiktede skattefavoriseringen er at selskaper
med underskudd til framføring kan få større rom
for rentebærende gjeld i den regnskapsmessige ba-
lansen. Effekten oppstår ved at selskaper utenfor
skatteposisjon både har lavere utsatt skattegjeld, in-
gen betalbar skattegjeld og lav eller ingen utbytte-
gjeld. Det er ikke tatt hensyn til dette økte rommet
for rentebærende gjeld ved tidligere skattejusterin-
ger. Nye aktører med underskudd til framføring og
høy belåning, kan dermed oppnå en utilsiktet høy
finansieringsfordel med dagens skatteregler. Dette
er bakgrunnen for at nye aktører utenfor skattepo-
sisjon vil få en mindre skatteskjerpelse ved den fo-
reslåtte omlegging til skattemessige verdier.

I modellprosjektet tilsvarer den økte skatten for
nye aktører utenfor skatteposisjon en reduksjon av
selskapenes nåverdi etter skatt på om lag tre pro-
sent. Ved lave oljepriser eller marginal prosjekt-
lønnsomhet vil skatteskjerpelsen være noe større
fordi dagens regler gir større finansieringsfordel
ved lave priser og marginal prosjektlønnsomhet.
Selv om en ikke skulle gjennomføre en omlegging
til skattemessige verdier, ville det uansett være ak-
tuelt å vurdere innstramminger på dette området
for i større grad å likestille nye og etablerte aktører.

Figur 9.2 viser også at en ny regel basert på
skattemessige verdier i større grad likestiller nye
og etablerte aktører. Når fradragsreglene har basis
i skattemessige verdier, vil påløpt finansieringsfor-
del være uavhengig av aktørenes skatteposisjon.
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Figur 9.2 Effekt av omlegging av rentefradraget (nåverdi etter skatt i mill. kroner)

Selskapene har også påpekt at omleggingen vil
medføre reduserte investeringsincentiv og svakere
økonomi etter skatt for marginale prosjekter. De-
partementet har tidligere vurdert, senest i St.meld.
nr. 2 (2003–2004) jf. Budsjett-innst. S. nr. II (2003–
2004), at de investeringsbaserte fradragene (av-
skrivninger, friinntekt og finansieringsfordel) i pe-
troleumsbeskatningen er for sjenerøse i forhold til
et nøytralt skattesystem. Selv om omleggingen vil
være en innstramming for enkelte selskaper, vil
fortsatt de investeringsbaserte fradragene være sje-
nerøse. Eventuelle problemer knyttet til investe-
ringsincentiver og marginale prosjekter vil derfor
fortsatt være at de investeringsbaserte fradragene
er for sjenerøse. Omleggingen vil også medføre en
større skattemessig likestilling mellom selskapene,
slik at selskapene ikke setter ulik verdi på prosjek-
tene på grunn av ulik skatteposisjon.

OLF og Revus m.fl. innvender at selskap som
utelukkende driver utvinningsvirksomhet, risikerer
ikke å få fradrag overhodet for finansielle kostna-
der som skal fordeles til landdistriktet fordi de ikke
har inntekt der å føre kostnadene mot. Etter gjel-
dende rett kan inntil en halvpart av underskudd fra
landdistriktet føres til fradrag i alminnelig inntekt
(28 pst.) på sokkelen. Det påpekes videre at fram-
føring av resterende underskudd til fradrag i fram-
tidige år uten rentekompensasjon uansett medfører
en verdireduksjon. Selskapene foreslår at finans-
kostnader som ikke kommer til fradrag i særskatte-

pliktig inntekt (78 pst.), skal kunne føres til fradrag
i alminnelig inntekt (28 pst.) på sokkelen.

Departementet er enig i at selskaper som ute-
lukkende driver utvinningsvirksomhet, bør få effek-
tivt fradrag for finanskostnadene i samme grad som
selskaper som også driver ordinær landvirksom-
het. Departementet foreslår at det gis en særregel
for netto finanskostnader som etter forslaget skal
henføres til land. Hvis selskapet i inntektsåret ikke
har inntekt i landdistriktet å føre finansnetto mot,
foreslås det at selskapet skal kunne føre kostnade-
ne til fradrag i alminnelig inntekt på sokkelen (28
pst. beskatning). Dersom selskapet heller ikke har
skattepliktig inntekt på sokkelen, medtas kostnade-
ne til framføring (28 pst.) sammen med øvrig un-
derskudd på sokkelen. Det vises til nærmere omta-
le i avsnitt 9.6.7 nedenfor.

Departementet vil også foreslå ytterligere en
lovendring som kan avhjelpe den innstrammingen
som nye aktører kan få ved overgang til ny regel for
finansielle poster. Det foreslås at det blir adgang til
å pantsette kravet på refusjon fra staten av skatte-
verdien av letekostnader. Dette spørsmålet er ikke
tatt opp i høringsrunden, men vil ha en positiv ef-
fekt på rentekostnadene for nye aktører på sokke-
len. En pantsettelsesadgang kan både gi nye, små
aktører større lånemuligheter og gi lavere låneren-
te pga. redusert risiko for långiver. Det vises til
nærmere redegjørelse for forslaget i avsnitt 9.6.11.
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9.5.3 Særlig om skillet mellom
rentekostnader og valutaposter,
renteinntekter og øvrige finansposter

I høringsnotatet ble det primært foreslått at kun
rentekostnader skulle komme til fradrag i petrole-
umsbeskatningen, og at andre finansposter som va-
lutagevinst og -tap og renteinntekter skulle henfø-
res fullt ut til landdistriktet. Det ble blant annet vist
til at for valutaposter, renteinntekter og øvrige fi-
nansposter er det ingen nødvendig direkte kobling
mellom de enkelte postene og petroleumsvirksom-
heten. Dersom det skulle vise seg vanskelig å skille
valutaposter fra rentekostnadene, varslet departe-
mentet at en ville vurdere å ta valutaeffektene inn i
sokkelbeskatningen.

Både OLF, Revus m.fl. og Oljeskattekontoret pe-
ker på at det kan være problemer med å skille valu-
taposter fra rentekostnadene når sokkelfradraget
beregnes. OLF og Revus m.fl. viser til at valutapos-
ter er en del av de totale kostnader ved lånefinansi-
ering, og at en full fordeling av valutaposter til land
særlig kan gi problemer for nye aktører. Probleme-
ne knytter seg til at selskapene i stor grad har lån i
valuta, samt at olje- og gassalget i hovedsak skjer i
USD og EUR, mens skattebetalingen må foretas i
norske kroner. Oljeskattekontoret peker på at sel-
skapene kan låne i en høyrentevaluta, og samtidig
inngå en valutaterminkontrakt som gir en sikker
valutagevinst. Med det primære forslaget i hørings-
notatet kunne en andel av de høye rentekostnadene
fordeles til sokkel (78 pst.), mens hele den sikre va-
lutagevinsten fordeles fullt ut til land (28 pst.). Der-
som kun rentekostnader skal fradragsføres på sok-
kelen, vil det derfor være fare for vesentlig proveny-
tap over tid.

Departementet er enig med Oljeskattekontoret i
at dersom alle valutaposter fordeles fullt ut til land,
vil det være fare for vesentlig provenytap over tid. I
høringsnotatet var det forutsatt at selskapene ikke
har klare forventninger til framtidig valutakursut-
vikling for de viktigste lånevaluta. Som Oljeskatte-
kontoret påpeker er det imidlertid mulig for selska-
pene å inngå valutaterminkontrakter, og dermed
oppnå en sikker valutaeffekt. Departementet fore-
slår derfor en justering i forhold til høringsutkastet
ved at også valutagevinster og valutatap som er di-
rekte knyttet til rentebærende lån, inngår i sokkel-
fradraget. Ved lån i utenlandsk valuta vil den uten-
landske renten sammen med forventet valutakurs-
utvikling over tid om lag kunne tilsvare den norske
lånerenten (udekket renteparitet). Ved å inkludere
både rentekostnaden og valutagevinst og -tap på lå-
net vil en inkludere hele den forventede lånekost-
naden i sokkelfradraget. Valutakursene vil imidler-

tid svinge fra år til år, og sokkelfradraget vil der-
med avvike fra den norske lånerenten det enkelte
år. Over tid vil en imidlertid ikke forvente at syste-
matiske avvik fra renteparitet holder. Det samlede
fradraget for et valutalån vil dermed kunne tilsvare
fradraget ved et lån i norske kroner.

Departementet foreslår at en bare inkluderer
valutagevinster og valutatap som er direkte knyttet
til de rentebærende lånene. Øvrige valutaposter
som f.eks. sikringsgevinster og -tap og valutaeffek-
ter av aktivaposter, skal fordeles fullt ut til landdi-
striktet sammen med renteinntekter. Slike inntek-
ter og utgifter er ikke i samme grad knyttet til sel-
skapenes aktivitet på sokkelen, og det er derfor ik-
ke ønskelig å inkludere slike valutaposter i sokkel-
fradraget. Selskapene vil fortsatt ha full frihet til å
inngå sikringskontrakter for valutalån, men må til-
passe sikringsandelen til de nye skattereglene. Det-
te tilsvarer selskapenes posisjon ved oljeprissikring
der sokkelbeskatningen er basert på normpriser
som skal tilsvare den løpende markedsprisen for ol-
je.

I forhold til selskapenes merknad om at salgs-
inntekter er i USD eller EUR, og skattebetaling i
norske kroner, vil departementet bemerke at sel-
skapene har gode muligheter til å tilpasse seg de
nye reglene. Selskapene vil ha full mulighet til å
inngå sikringskontrakter i den grad de ønsker det,
men sikringsandelen bør tilpasses de nye skatte-
reglene. Videre vil departementet bemerke at pe-
troleumsskatten beregnes på basis av normpriser
for olje som tar hensyn til valutakursen hver må-
ned. Selskapene kan unngå valutaeksponering ved
løpende å kjøpe norske kroner eller andre sikrings-
produkter i takt med inntektene gjennom året. Sel-
skapet vil da ha en posisjon i norske kroner som til-
svarer skattebetalingen, uten at det oppstår risiko
for valutagevinst og valutatap knyttet til skatteinn-
betaling. Departementet vurderer derfor ikke sel-
skapenes øvrige merknader for valutaposter som så
vesentlige at større deler av valutapostene bør inn-
gå i sokkelbeskatningen.

9.5.4 Hensynet til dobbeltbeskatning og
skatteavtaler

Ved tidligere vurderinger av rentefradraget i sær-
skattepliktig inntekt er det blitt lagt vekt på at man
ønsker å beholde krediterbarhet for de norske pe-
troleumsskattene slik at det ikke oppstår dobbelt-
beskatning for utenlandske oljeselskaper. Det er
derfor viktig at sokkelbeskatningen fortsatt anses
som en inntektsskatt der alle vesentlige kostnader
er fradragsberettigede. I skatteavtale med enkelte
land er det også inntatt en særbestemmelse som
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sikrer kredit for norske petroleumsskatter, og for
slike avtaler vil det ha betydning at det ikke skjer
vesentlige endringer i beskatningen i forhold til
skattesystemet da skatteavtalen ble inngått.

Departementets vurdering er at endringsforsla-
gene ikke vil medføre vesentlig risiko for dobbelt-
beskatning. Begrunnelsen for endringene er å rette
opp svakheter ved gjeldende regler, og gi skattevil-
kår som skal være enklere å praktisere for selska-
pene og myndighetene. Rentekostnader og valuta-
poster på rentebærende gjeld på sokkelen er som
tidligere fradragsberettiget i inntekt fra utvinnings-
virksomheten, og forslaget innebærer en teknisk
tilpasning av hvordan rentekostnadene mv. tilord-
nes sokkeldistriktet og eventuelt nedjusteres eller
oppjusteres ved høy eller lav belåning. De nye reg-
lene har det samme formålet som dagens regler om
fordeling mellom land og sokkel, krav til minsteka-
pital og oppjustering ved høy kapitalandel. Selska-
pene vil også oppnå om lag den samme skatteverdi-
en av fradraget for netto finansposter som ved da-
gens skatteregler for netto finansposter. Endrings-
forslaget kan dermed ikke anses som noen vesent-
lig endring av skattesystemet.

9.6 Nærmere om departementets
forslag

9.6.1 Generelt

Mange av de utilsiktede skattevirkningene for net-
to finansposter oppstår fordi skattereglene tar ut-
gangspunkt i selskapenes regnskapsmessige ba-
lanse. Etter departementets oppfatning oppnås en
mer treffsikker og enklere løsning dersom skatte-
reglene i stedet knyttes til skattemessig verdier.

Departementet foreslår en regel der rentekost-
nader og tilhørende valutaposter (heretter rente-
kostnader mv.) på rentebærende gjeld behandles
separat fra øvrige finansposter, jf. avsnitt 9.5.3 oven-
for. Det foreslås at skattefradraget for rentekostna-
der mv. fastsettes forholdsmessig basert på skatte-
messige verdier av formuesobjekter tilordnet sok-
keldistriktet. Fradraget vil fortsatt ta utgangspunkt
i selskapets faktiske rentekostnader mv., men disse
skal fordeles mellom sokkel- og landdistriktet og
justeres, slik det også gjøres i dag, etter bereg-
ningsformelen vist i boks 9.1.

Etter forslaget kan selskapet kreve fradrag i
særskattepliktig inntekt for faktiske rentekostna-
der mv. som svarer til 50 pst. av forholdet mellom
skattemessige formuesverdier tilordnet sokkeldi-
striktet og selskapets rentebærende gjeld. For ren-
tekostnader mv. innebærer departementets forslag

at gjeldende fordeling mellom land og sokkel etter
§ 3 d, herunder syvende ledd, og eventuell avkor-
ting etter § 3 h, skjer under ett. Regelen fører til at
det ikke lenger vil være behov for å foreta en for-
holdsmessig fordeling av rentekostnadene mv. mel-
lom sokkel og land, fordi fradraget fastsettes på ba-
sis av formuesverdier tilordnet sokkeldistriktet.
Når det gjelder en eventuell avkorting eller oppjus-
tering av skattefradraget i sokkelinntekten ved høy
eller lav gjeldsgrad, innebærer forslaget at bereg-
ningen skal skje på grunnlag av skattemessige for-
muesverdier i stedet for regnskapsmessige størrel-
ser som i dag, jf. § 3 h og § 3 d syvende ledd.

Det skattemessige fradraget for rentekostnader
mv. i sokkelinntekten kan maksimalt tilsvare sel-
skapets samlede rentekostnader mv. Det vises til
tilsvarende begrensning i dagens regler for oppjus-
tering av netto finanskostnader fordelt til sokkel.

Dersom selskapet tilpasser seg med høy andel
rentebærende gjeld, vil brøken bli mindre enn 1, og
skattemessig fradrag på sokkelen vil bli nedjustert
på en mer økonomisk korrekt måte enn i dagens
minstekapitalregel. De rentekostnader mv. som ik-
ke kan fradragsføres på sokkelen, vil etter de nye
reglene kunne fradragsføres i landdistriktet, jf. av-
snitt 9.6.2. Dette er en gunstigere løsning for sel-
skapene enn ved avkorting etter dagens regler.

Dersom selskapet også har formuesobjekter i
landdistriktet og tilpasser seg med høy egenkapita-
landel, vil beregningen gi om lag samme fradrag
som for et tilsvarende selskap med en lavere egen-
kapitalandel, jf. dagens oppjusteringsregel.

Skattefradraget på sokkelen ved dagens regler
og forslaget basert på skattemessig verdier er illu-
strert i boks 9.3.

Denne modellen har etter departementets opp-
fatning flere fordeler framfor gjeldende skattereg-
ler. Fradraget for rentekostnader mv. på sokkelen
vil samsvare bedre med selskapets finansieringsbe-
hov på sokkelen, svakhetene knyttet til avkortings-
mekanismen ved lav egenkapitalandel fjernes, og
mange av tilpasningsmulighetene faller bort. Samti-
dig blir regelverket enklere.

Ved at skattemessig fradrag for rentekostnader
mv. er knyttet til skattemessige verdier, vil selska-
pene videre ikke oppnå økt finansieringsfordel ved
overdragelse av utvinningstillatelser. Kjøper vil
overta selgers skattemessige verdi på driftsmidlene
som overdras. Det er dermed mulig å ytterligere
forenkle og standardisere §10-vilkårene ved de al-
ler fleste overdragelser. Dette vil være en forenk-
ling for selskapene, redusere omfanget av arbeidet
for myndighetene, og gjøre det enklere for nye ak-
tører å vurdere verdien ved kjøp av utvinningstilla-
telser på norsk sokkel.
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Andre finansielle poster enn rentekostnader og
valutaposter knyttet til den rentebærende gjelden,
foreslås henført direkte til land, jf. avsnitt 9.6.6.

Departementet foreslår at de nye reglene for

skattemessig behandling av finansielle poster i pe-
troleumsbeskatningen tas inn i petroleumsskattelo-
ven § 3 d.

Det vises til vedlagte lovforslag.

Boks 9.3 Illustrasjon av foreslått rentefradrag basert på skattemessige verdier
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9.6.2 Rentekostnader og valutaposter
knyttet til rentebærende gjeld

Med rentekostnader i beregningsformelen menes
renter av rentebærende gjeld, dvs. gjeld som har
gitt opphav til rentekostnader som skal behandles
etter den foreslåtte regelen. Kostnadene må for det
første være fradragsberettiget som rentekostnader
etter petroleumsskattelovens og skattelovens al-
minnelige regler, jf. skatteloven § 6–40. En forutset-
ning for at en rentekostnad skal behandles etter
den foreslåtte regelen er dessuten at kostnadene
ville inngått til fordeling etter gjeldende §§ 3 d og 3
h i petroleumsskatteloven. Det er ikke meningen å
endre virkeområdet på dette punktet. Derimot vil
det med den nye regelen bli nødvendig å trekke en
grense mellom rentekostnader og valutaposter
knyttet til rentebærende gjeld, og andre finansielle
kostnader som etter forslaget skal henføres til land.

Regelen tar først og fremst sikte på lånekostna-
der opptatt for å finansiere sokkelinvesteringene.
Rentekostnader kan imidlertid pådras i mange uli-
ke sammenhenger, som for eksempel ved innrøm-
met kreditt, forsinket betaling osv. For at en rente-
kostnad skal medtas etter den foreslåtte regelen,
må den ha tilknytning til en korresponderende ren-
tebærende gjeld som også inngår ved fastsettelsen
av skattefradraget for rentekostnader mv. på sokke-
len. Det betyr at det i utgangspunktet må være en
direkte sammenheng mellom de faktiske rente-
kostnader mv. som omfattes, og den gjennomsnitt-
lige rentebærende gjelden som inngår ved bereg-
ningen av fradragsberettigede rentekostnader, jf.
omtale i avsnitt 9.6.4. En tilsvarende sammenheng
kreves i dag etter bestemmelsen i petroleumsskat-
teloven § 3 d syvende ledd siste punktum.

I tillegg til rentekostnader skal valutatap og va-
lutagevinster på rentebærende gjeld medtas. Det er
bare valutaposter som er direkte knyttet til den ren-
tebærende gjelden som inngår i beregningsforme-
len, som omfattes. Valutaposter på både kortsiktig
og langsiktig rentebærende gjeld medtas. Alle reali-
serte valutagevinster og valutatap i inntektsåret inn-
går. Urealiserte valutaposter medtas i samme grad
som de etter gjeldende regler kan fradragsføres el-
ler inntektsføres for skatteformål. Når det gjelder
tidfestingen av valutatap og valutagevinst på for-
dringer og gjeld i utenlandsk valuta, er det gitt sær-
regler i skatteloven § 14–5 femte ledd, jf. skattelov-
forskriften § 14–5 C. Etter forskriften skal det føres
en omvurderingskonto for urealisert tap og gevinst.
Departementet foreslår i utgangspunktet ingen
endringer i disse tidfestingsreglene. Det betyr at
også urealiserte valutaposter kan føres til fradrag
eller tas til inntekt etter beregningsformelen i den

grad det følger av bestemmelsene i forskriften. Når
valutatap og valutagevinst knyttet til den rentebæ-
rende gjelden skal behandles separat, må imidler-
tid disse postene skilles ut fra den alminnelige om-
vurderingskontoen. Det må settes opp en egen om-
vurderingskonto for valutatap og valutagevinster på
den rentebærende gjelden. Denne omvurderings-
kontoen skal føres etter de samme prinsipper som
følger av skatteloven § 14–5 femte ledd, jf. skatte-
lovforskriften § 14–5 C. Når urealiserte valutapos-
ter på rentebærende gjeld skilles ut og behandles
for seg, mens urealiserte valutaposter knyttet til
langsiktige fordringer og eventuell øvrig gjeld føres
på den alminnelige omvurderingskontoen, vil det li-
kevel påvirke samordningen av selskapets samlede
urealiserte valutaposter det enkelte inntektsår. Et-
ter departementets oppfatning er det ingen grunn
til at tidfestingen som sådan av urealiserte valuta-
poster skal påvirkes av at de urealiserte valutapos-
tene knyttet til den rentebærende gjelden skal be-
handles separat fra øvrige valutaposter. Departe-
mentet vil derfor vurdere om det er behov for å re-
gulere dette nærmere i forskrift. Etter petroleums-
skatteloven § 8 har departementet hjemmel til å gi
nærmere regler til gjennomføring og utfylling av
petroleumsskatteloven. Departementet legger til
grunn at denne bestemmelsen gir hjemmel til i for-
skrift å gi nærmere regler om behandlingen av ure-
aliserte valutaposter etter forslaget til ny bestem-
melse i § 3 d.

For tidfesting av gevinst og tap på kortsiktig
(rentebærende) gjeld i utenlandsk valuta kommer
bestemmelsen i skatteloven § 14–4 annet ledd til
anvendelse.

Valutaposter som ikke er knyttet til den rente-
bærende gjelden, tilordnes landdistriktet, jf. avsnitt
9.6.6. Det gjelder også for ulike finansielle instru-
menter til sikring av den rentebærende gjelden.

Hvis selskapets faktiske rentekostnader mv.
overstiger det beregnede skattefradraget i særskat-
tepliktig inntekt etter forslaget, skal de overskyten-
de rentekostnadene mv. komme til fradrag i land-
inntekt.

Dersom et selskap ikke har formuesobjekter i
sokkelvirksomheten, skal selskapets samlede ren-
tekostnader mv. også fullt ut henføres til land.

Det vises til vedlagte lovforslag § 3 d annet til
femte ledd, og forslag om opphevelse av gjeldende
bestemmelse i § 3 h.

Petroleumsskatteforskriften § 2 annet ledd be-
stemmer at et selskap kan velge å aktivere rente-
kostnader som del av kostprisen for driftsmiddel
som nevnt i § 3 b. Rentekostnader som aktiveres,
kan ikke overstige netto finanskostnader som kom-
mer til fradrag i sokkeldistriktet etter §§ 3 d og 3 h,
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jf. §§ 3 j og 3 h fjerde ledd. Dersom den foreslåtte
regelen innføres, vil det skje en samlet fastsettelse
av skattemessig rentefradrag mv. Departementet
foreslår at det foretas en tilpasning av bestemmel-
sen i § 3 j slik at den delen som aktiveres, ikke kan
overstige de skattemessige rentefradrag mv. som
kommer til fradrag på sokkelen etter den nye rege-
len i § 3 d annet ledd. Årets aktiverte rentekostna-
der medregnes ikke i skattemessig nedskrevet ver-
di pr. 31. desember i inntektsåret av formuesobjek-
ter tilordnet sokkeldistriktet etter § 3 annet ledd.
Tidligere års aktiverte rentekostnader inngår der-
imot.

Etter opphevelsen av den någjeldende bestem-
melsen i § 3 h, blir gjeldende bestemmelse i § 3 j
inntatt som § 3 h. Någjeldende § 3 j foreslås opphe-
vet.

Det vises til forslag til § 3 h og forslag om opp-
hevelse av § 3 j.

9.6.3 Skattemessige formuesverdier
tilordnet sokkelen

I høringsnotatet foreslo departementet at fysiske
og immaterielle driftsmidler skulle medregnes som
formuesverdier tilordnet sokkeldistriktet etter be-
regningsformelen. Eiendelene ble foreslått verdsatt
til skattemessig nedskrevet verdi pr. 31.12 i inn-
tektsåret.

Selskapene anfører at det er gitt en for snever
definisjon av hvilke skattemessige verdier som inn-
går i beregningsformelen, og at andre vesentlige
poster som innebærer en klar kapitalbinding i sok-
kelvirksomheten, bør inkluderes. OLF viser bl.a. til
et forslag fra ECON som går ut på at man legger
inn «skatteverdiene pr. 1. januar i inntektsåret og
krav på tilbakebetaling av leteunderskudd (psktl.
§ 3c femte ledd), samt hele årets investeringer i tel-
leren. Årets investeringer inkluderer også utgifts-
førte investeringer (først og fremst letekostna-
der)».

Departementet fastholder at finansieringskost-
nadene i utvinningsvirksomheten hovedsakelig går
til finansiering av fysiske og immaterielle driftsmid-
ler. Videre legger departementet til grunn at det ba-
re er kostnader som ikke er kommet til fradrag
skattemessig (dvs. aktiverte kostnader og drifts-
midler), som bør gi grunnlag for tilordning av fra-
dragsberettigede finansieringskostnader. Letekost-
nader, på samme måte som driftskostnader som
fradragsføres løpende skattemessig, bør derfor ik-
ke inngå som formuesobjekt i beregningsformelen.
Eiendelene som skal medtas som formuesobjekter
tilordnet sokkelen, foreslås verdsatt til skattemes-
sig nedskrevet verdi.

Kapitalbindingen og sammensetningen av kapi-
talen vil variere gjennom inntektsåret. Av admini-
strative grunner foreslår departementet at en leg-
ger til grunn skattemessige formuesverdier pr.
31.12 i inntektsåret. En kunne også ha tatt utgangs-
punkt i skattemessige formuesverdier pr. 1.1, eller i
et gjennomsnitt av 1.1. og 31.12. ECONs forslag har
etter departementets vurdering ikke den nødvendi-
ge økonomiske sammenheng ved at det inkluderer
årets investeringer og letekostnader uten å trekke
fra de tilhørende avskrivninger og utgiftsføringer. 

I dagens fordelingsgrunnlag etter petroleums-
skatteloven § 3 d inngår også en del finanskapital i
skattemessige formuesverdier på sokkelen. Som
omtalt i avsnitt 9.3.2 er dagens fordelingsregel
komplisert, og det oppstår stadig nye spørsmål om
fordelingen av balanseposter. Ettersom fradraget
for rentekostnader mv. etter forslaget frikobles fra
regnskapsmessige balanseverdier, og renteinntek-
ter ikke lenger skal inngå i sokkelbeskatningen, er
det mindre grunn til at finansposter skal inngå i
skattemessige formuesverdier ved beregning av
rentefradraget. Departementet foreslår derfor en
løsning der skattemessige formuesverdier på sok-
kelen defineres som (fysiske og immaterielle)
driftsmidler. Selskapene vil trolig likevel ha behov
for noe finanskapital knyttet til sokkelaktiviteten,
men deler av dette vil finansieres ved ikke-rentebæ-
rende gjeldsposter. Det kan imidlertid ikke uteluk-
kes at det kan være behov for en viss rentebærende
arbeidskapital knyttet til sokkelaktiviteten. For å ta
høyde for dette, samtidig som en tar høyde for da-
gens skattemessige formuesverdier i fordelingsre-
gelen, har en derfor justert prosentsatsen som be-
nyttes ved beregningen av det skattemessige rente-
fradraget i sokkeldistriktet, jf. avsnitt 9.6.5. Å av-
grense formuesobjektene som skal tilordnes sok-
kelen til fysiske og immaterielle driftsmidler, vil gi
en regel som er enklere å praktisere enn gjeldende
§ 3 d.

Dersom et formuesobjekt skal medtas i sokkel-
grunnlaget, må det være anskaffet før utløpet av
inntektsåret. Videre må det ved utløpet av inntekts-
året ha den nødvendige tilknytning til sokkelvirk-
somheten. På disse punktene er vurderingene de
samme som i dag gjelder ved anvendelsen av forde-
lingsregelen i § 3 d. Det vises til nærmere omtale i
Ot.prp. nr. 86 (2000–2001) avsnitt 4.2.5.

Departementet foreslår etter dette for det første
at driftsmidler som avskrives etter petroleumsskat-
teloven § 3 b, dvs. produksjonsanlegg og rørlednin-
ger, skal medtas i sokkelgrunnlaget. En overveien-
de del av kapitalbindingen vil knytte seg til slike
driftsmidler. Også utgifter som ved utløpet av inn-
tektsåret er påløpt til erverv av slike driftsmidler,
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skal medtas. Likeledes inngår innleid flyttbar pro-
duksjonsinnretning med skattemessig nedskrevet
verdi, jf. petroleumsskatteloven § 3 i og forskrift 18.
august 1998 om skattemessig behandling av leie av
flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsok-
kelen (eieleie-forskriften). Det samme gjelder øvri-
ge driftsmidler i utvinningsvirksomheten som av-
skrives etter de alminnelige reglene i skatteloven,
herunder utgifter påløpt ved utløpet av inntektsåret
til erverv av slike driftsmidler. Ved overdragelser
etter petroleumsskatteloven § 10 skal utvinningstil-
latelse og driftsmidler medtas med den skattemes-
sige verdi som nedfelles i § 10-vedtaket (etter-skatt-
og kontinuitetsvilkår).

I tillegg til nevnte realaktiva (og eventuell utvin-
ningstillatelse), foreslår departementet at også im-
materiell kapital i utgangspunktet skal inngå i sok-
kelgrunnlaget. Det gjelder for det første ervervede
immaterielle formuesobjekter i utvinningsvirksom-
heten, med unntak av forretningsverdi. Videre skal
medtas aktiverte kostnader til forskning og utvik-
ling etter skatteloven § 6–25. I Ot.prp. nr. 86 (2000–
2001) er det gitt en nærmere redegjørelse og be-
grunnelse for å henføre disse driftsmidlene til sok-
kelgrunnlaget ved fordeling etter gjeldende regel i
petroleumsskatteloven § 3 d. Det vises til gjennom-
gangen der, som har tilsvarende relevans i forhold
til spørsmålet om hvilke formuesobjekter som skal
medtas i sokkelgrunnlaget etter departementets
forslag her.

Derimot foreslår departementet, i motsetning til
det som er tilfellet etter § 3 d, at finansaktiva, her-
under ulike typer fordringer, ikke skal inngå i sok-
kelgrunnlaget. Det gjelder selv om slike formues-
poster har en klar tilknytning til sokkelvirksomhe-
ten, jf. nærmere begrunnelse ovenfor og under av-
snitt 9.5.3.

Det vises til vedlagte forslag til § 3 d tredje ledd.

9.6.4 Rentebærende gjeld

Selskapets samlede rentebærende gjeld i brøken vil
typisk være lån fra ekstern långiver eller eventuelt
beslektet selskap for å finansiere sokkelvirksomhe-
ten. Lånene kan være gitt i form av prosjektlån, sel-
skapslån eller ulike former for kassakreditt osv.
Det skal ikke tas hensyn til rentebærende formues-
poster ved beregning av rentebærende gjeld. Ikke-
rentebærende gjeld, som for eksempel utsatt og be-
talbar skatt eller avsetninger til framtidige utgifter,
omfattes ikke. 

Det er den gjennomsnittlige rentebærende gjel-
den gjennom året som gir grunnlag for rentekost-
nadene. Ved at man beregner den gjennomsnittlige
rentebærende gjelden, vil man unngå svakheten

med skattemotiverte tilpasninger rundt årsskiftet
som nå foreligger etter minstekapitalregelen, jf. av-
snitt 9.3.3. Gjennomsnittlig rentebærende gjeld tar
hensyn til bevegelser i lånesaldoen gjennom året.
For mange lån vil saldoen endres sjelden, for ek-
sempel én til to ganger i året i forbindelse med be-
taling av avdrag. For andre lån kan det være hyppi-
ge endringer i lånesaldoen. Endringer i rentebæ-
rende gjeld må uansett kontinuerlig registreres for
at långiver og låntaker skal være i stand til å bereg-
ne rentekostnadene for året. Det vil derfor forelig-
ge et grunnlag for å beregne gjennomsnittlig rente-
bærende gjeld. For selskaper som påberoper seg
eieleie-forskriften, må det fastsettes en rentebæren-
de gjeld som inngår ved fastsettelsen av rentefra-
draget. Departementet vil regulere dette i forskrift.

En del av selskapets rentebærende lån vil være
plassert i valuta, og det vil da være nødvendig å reg-
ne disse om til norske kroner. For å få sammen-
heng i regelverket, må valutaomregning av lånesal-
do skje til samme valutakurs som er brukt ved om-
regning til norske kroner av årets rentekostnader
og valutaposter knyttet til rentebærende gjeld.

Fastsettelse av gjennomsnittlig rentebærende
gjeld vil skje ved ligningen på grunnlag av innsend-
te opplysninger fra selskapet.

Det kan være behov for å fastsette nærmere i
forskrift bl.a. hva som skal anses som rentebæren-
de gjeld og rentekostnader, samt fastsette hvordan
den gjennomsnittlige rentebærende gjelden skal
beregnes. Departementet antar at den alminnelige
forskriftsbestemmelsen i petroleumsskatteloven
§ 8 gir hjemmel til dette.

9.6.5 Fradragsandelen

I høringsnotatet foreslo departementet at andelen
av selskapets rentekostnader som skal komme til
fradrag på sokkelen, settes til 50 pst. av selskapets
skattemessige verdier tilordnet sokkeldistriktet.

Selskapene anfører i høringsrunden at prosent-
andelen (50 pst.) av skattemessige verdier som gir
fradrag på sokkelen, bør være høyere.

Størrelsen på det skattemessige rentefradraget
vil bestemmes av andelen av skattemessige verdier
som tillates fradragsført, jf. dagens minstekapital-
krav på minst 20 pst. Forslaget innebærer at selska-
pet kan kreve fradrag i særskattepliktig inntekt for
faktiske rentekostnader mv. som svarer til 50 pst.
av forholdet mellom skattemessige formuesverdier
tilordnet sokkedistriktet og selskapets rentebæren-
de gjeld. Departementet har foretatt både modell-
feltberegninger og beregninger på basis av historis-
ke balanseverdier, jf. avsnitt 9.5.1. Med en andel på
50 pst. vil en oppnå om lag den samme verdien av
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skattefradragene for netto finanskostnader for alle
selskaper samlet, som ved dagens regler. Denne
andelen tar også høyde for en viss andel rentebæ-
rende arbeidskapital når skattemessige verdier kun
vil inneholde driftsmidler. Størrelsen på finansie-
ringsfordelen underveis i feltets levetid kan variere,
men samlet over feltets levetid vil en sats på 50 pst.
gi om lag like stort fradrag for rentekostnader mv.
som etter gjeldende regler. Prosentandelen i en-
dringsforslaget kan ikke sammenlignes direkte
med en gjeldsandel på 80 pst. i dagens minstekapi-
talregel. Som omtalt over vil den regnskapsmessige
balansen inneholde en stor andel ikke-rentebæren-
de gjeld. For de fleste selskaper vil den maksimale
rentebærende gjeldsandelen være langt lavere enn
de 80 pst. som dagens regler tilsynelatende kan gi
rom for.

9.6.6 Renteinntekter og øvrige valuta- og
finansposter

Departementet foreslår at andre finansielle poster
enn rentekostnader og valutaposter knyttet til den
rentebærende gjelden, henføres direkte til land.
Det vises til nærmere begrunnelse i avsnitt 9.5.3.
Med andre finansielle poster menes de samme pos-
tene som etter gjeldende regler omfattes av petrole-
umsskatteloven §§ 3 d og 3 h (unntatt rentekostna-
dene og valutapostene som fordeles etter bereg-
ningsformelen). Det foreslås ikke endringer i hvil-
ke poster som inngår som finansielle poster.

Det vises til forslag til § 3 d sjette ledd.
Hvis netto finansposter er negativ (netto finans-

kostnader), og det i inntektsåret ikke er skatteplik-
tig inntekt i landdistriktet å føre netto finanskostna-
der til fradrag mot, kan selskapet kreve å føre netto
finanskostnadene til fradrag i alminnelig inntekt i
sokkeldistriktet, jf. avsnitt 9.6.7.

9.6.7 Fradrag i alminnelig inntekt i
sokkeldistriktet for underskudd fra
finanskostnader henført til land

Departementets forslag innebærer at overskytende
rentekostnader mv., renteinntekter og øvrige valu-
taposter og finansposter skal føres til fradrag eller
tas til inntekt i landdistriktet. Etter gjeldende rett
kan inntil en halvpart av underskudd fra landdi-
striktet føres til fradrag i alminnelig inntekt (28
pst.) på sokkelen, jf. petroleumsskatteloven § 3 c
sjette ledd. Forslaget kan dermed føre til at selska-
per som utelukkende driver lete- og utbyggings-
virksomhet på sokkelen, ikke får effektivt fradrag
for hele finanskostnaden. Etter departementets
oppfatning bør selskaper som utelukkende driver

utvinningsvirksomhet, få effektivt fradrag for fi-
nanskostnadene i samme grad som de selskaper
som også driver ordinær landvirksomhet.

Departementet foreslår derfor at det gis en sær-
regel for netto finanskostnader som etter forslaget
skal henføres til land. Hvis selskapet i inntektsåret
ikke har inntekt i landdistriktet å føre finansnetto
mot, bør selskapet kunne føre kostnadene til fra-
drag i alminnelig inntekt på sokkelen (28 pst. be-
skatning). Dersom selskapet heller ikke har skatte-
pliktig inntekt på sokkelen, medtas kostnadene til
framføring (28 pst.) sammen med øvrig under-
skudd på sokkelen. Det betyr at det også beregnes
renter på finanskostnadene som framføres. En
ulempe med denne løsningen er at det innføres en
særlig samordningsregel for finansposter. Dette lar
seg etter departementets syn forsvare ut fra at det
innføres som et samordningselement innenfor et
sett av særregler for finansposter, og der samord-
ningselementet skal sikre at alle faktiske pådratte
finanskostnader effektivt kommer til fradrag, og
derved sikrer reell likebehandling av selskapene.

Hvis et selskap i landdistriktet både har under-
skudd som skriver seg fra finansielle poster, og un-
derskudd som skriver seg fra landvirksomhet, jf.
petroleumsskatteloven § 3 c sjette ledd, skal under-
skuddet fra finansielle poster tas til fradrag først i
alminnelig inntekt på sokkelen.

Det vises til forslag til § 3 d syvende ledd.

9.6.8 Ikrafttredelse mv.

Departementet foreslår at lovendringene for finans-
postene trer i kraft med virkning fra og med inn-
tektsåret 2007. Det betyr at rentekostnader, valuta-
gevinst og valutatap påløpt på rentebærende gjeld
fra og med dette inntektsåret skal komme til fra-
drag på sokkelen etter beregningsformelen, mens
øvrige finansposter skal henføres til land. Gjelden-
de bestemmelse i petroleumsskatteloven § 3 d og
§ 3 h oppheves fra samme tidspunkt.

Det vises til vedlagte forslag til ikrafttredelses-
bestemmelse.

Valutaposisjonene kan inneholde akkumulerte
effekter over flere år, og departementet har derfor
vurdert om det er behov for spesielle overgangs-
regler for valutaposter. Som følge av styrking av
den norske kronen de siste årene har selskapene
ved utgangen av 2005 betydelige urealiserte valuta-
gevinster som ikke er tatt til beskatning. En vesent-
lig del av valutaposisjonene knytter seg trolig til de
rentebærende lånene, der valutagevinster og valu-
tatap fortsatt vil inngå i sokkelbeskatningen. For
disse delene vil det ikke være behov for overgangs-
regler da inngangsverdi og valutaposisjon vil over-
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føres fra dagens skatteregime til de nye reglene for
skattefradrag på sokkelen. Departementet vil ikke
foreslå spesielle overgangsregler for valutaposisjo-
ner som ikke knytter seg til de rentebærende låne-
ne. Valutaendringer som ikke er knyttet til rente-
bærende gjeld, vil dermed fordeles til sokkeldi-
striktet til og med inntektsåret 2006, men vil deret-
ter fordeles fullt ut til landdistriktet.

PA Resources AB har i sin høringsuttalelse fore-
slått at det gis en særlig overgangsregel som regu-
lerer vilkår i tidligere vedtak etter petroleumsskat-
teloven § 10, jf. egen omtale i avsnitt 9.6.9 nedenfor.

En lovendring som foreslått vil også føre til at
det må foretas nødvendige tilpasninger i øvrig re-
gelverk, jf. blant annet petroleumsskatteforskriften
Kapittel IX og § 2.

For å skattemessig likestille eie og leie av flytt-
bare produksjonsinnretninger ble det i 1998 utfor-
met en egen ordning der leietaker kunne få skatte-
messig fradrag for avskrivninger, friinntekt og ren-
tekostnader i stedet for direkte fradragsføring av
leiebeløpet (eieleie-forskriften). I eieleie-forskriften
er de fradragsberettigede rentekostnader beregnet
ut fra regnskapsmessige verdier. Ved overgang til
ny regel for å fastsette fradraget for rentekostnader
mv., vil det også være behov for å vurdere justerin-
ger av eieleie-forskriften.

Departementet vil komme tilbake til disse en-
dringene når forslaget om endrede lovregler er be-
handlet i Stortinget.

9.6.9 Forholdet til tidligere § 10-vedtak –
overgangsregel

PA Resources AB påpeker i høringsuttalelsen at hø-
ringsforslaget medfører at nøytraliseringsvilkår i
tidligere § 10-vedtak får ulik effekt avhengig av hvil-
ken nøytraliseringteknikk som er brukt. Selskapet
ber om at det gis en overgangsregel som likebe-
handler selskapene på dette punktet.

Etter petroleumsskatteloven § 10 kreves depar-
tementets samtykke til de skattemessige virkninge-
ne av overdragelser av utvinningstillatelser. Et stan-
dardvilkår for samtykket går ut på å nøytralisere
skattevirkningen av at kjøpers fradragsberettigede
lånekostnader øker med transaksjonen (regnskaps-
messig eller finansiell merverdi). Nøytralisering
kan skje ved at det settes vilkår om at nærmere an-
gitte beløp i en beregningsperiode skal holdes
utenfor regnskapsmessig egenkapital ved anven-
delsen av § 3 h. Når retten til rentefradrag mv. knyt-
tes til skattemessige verdier, vil dette vilkåret etter
sitt innhold falle bort ved ikrafttredelsen av de nye
reglene, dvs. fra og med inntektsåret 2007. Fradra-
get for rentekostnader mv. i særskattepliktig virk-

somhet vil utelukkende bestemmes av den nye re-
gelen i § 3 d.

Enkelte selskaper har i stedet valgt en alternativ
teknikk med engangsnøytralisering i transaksjons-
året av regnskapsmessig merverdi i beregningspe-
rioden. Avhengig av beregningsperioden for vilkå-
ret, kan det for disse selskapene ha skjedd en nøy-
tralisering også for årene etter ikrafttredelsen av
den nye regelen. For disse selskapene vil den finan-
sielle merverdien bli nedjustert både gjennom en-
gangsnøytraliseringen og ved overgang til ny regel.

Departementet viser til at tidligere § 10-vedtak
som utgangspunkt ikke bør endres selv om etterføl-
gende lovendringer kan hevdes å bryte med forut-
setningene for vedtaket. For selskaper som har
valgt den ordinære nøytraliseringsteknikken, vil
det ikke være behov for overgangsregler. Det kan
virke urimelig at selskaper som har valgt en alter-
nativ nøytraliseringsteknikk, får en hardere beskat-
ning ved innføring av nye regler, som nettopp gjel-
der de forhold det tidligere er stilt nøytraliserings-
vilkår for (endring i finansieringsfordel). For å unn-
gå slik forskjellsbehandling, foreslår departemen-
tet at det gis en særlig overgangsregel på dette
punktet som sikrer likebehandling av selskaper
som forut for lovendringen har benyttet den alter-
native teknikken om engangsnøytralisering. Over-
gangsregelen skal bare gjelde for vedtak truffet et-
ter at det ble fastsatt nærmere retningslinjer for
praktiseringen av § 10 på dette punktet, jf. Finans-
departementets brev 10. mai 2004 til Oljeindustri-
ens Landsforening. Regelen innebærer at selskaper
som etter retningslinjene har valgt å nøytralisere ef-
fekten av regnskapsmessig (finansiell) merverdi
ved å inntektsføre i transaksjonsåret nåverdien av
beregnede rentekostnader for beregningsperioden,
skal få fradragsføre et beløp som svarer til den be-
regnede nåverdieffekten for årene fra og med 2007
til og med utløpet av beregningsperioden.

Et § 10-vedtak er i utgangspunktet bindende for
begge parter i overdragelsen, dvs. både selger og
kjøper. Departementet antar at overgangsregelen
ikke vil være til ugunst for noen av partene i trans-
aksjonen.

Kravet om fradrag etter overgangsregelen må
rettes til Oljeskattekontoret senest ved innlevering
av selvangivelsen for inntektsåret 2007. Kravet føl-
ger direkte av overgangsbestemmelsen, og det skal
dermed ikke foretas noen formell endring av det
aktuelle § 10-vedtaket.

Departementet foreslår at regelen trer i kraft
med virkning fra og med inntektsåret 2007.

Det vises til vedlagte forslag til overgangsregel.
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9.6.10 Ligningsmyndighetenes kompetanse

Etter petroleumsskatteloven § 6 nr. 1 bokstavene a
og c har Oljeskattenemnda og Klagenemnda for pe-
troleumsskatt kompetanse til fastsette skattepliktig
inntekt for selskaper som driver utvinning og rør-
ledningstransport av petroleum.

Oljeskattekontoret uttaler at oljeskattemyndighe-
tene fortsatt bør ha kompetansen til ved ligningen å
fastsette størrelsen på alle finanspostene i oljesel-
skapene, selv om finanspostene, med unntak av
rentekostnader mv., i utgangspunktet skal fordeles
til landdistriktet. Det vises til at det er viktig å vur-
dere et selskaps finanstransaksjoner i sammen-
heng, og at kontoret har opparbeidet verdifull erfa-
ring på dette området.

Departementet er enig i synspunktene fra Olje-
skattekontoret. På grunn av den store forskjellen i
skattesats i henholdsvis sokkel- og landdistriktet,
har selskapene sterke incentiver til å henføre utgif-
ter til sokkelen og inntekter til land. For å vurdere
hva som skal tilordnes sokkelen, er det viktig å se
finanspostene i en helhetlig sammenheng. Olje-
skattemyndighetene har i dag kompetansen til å
fastsette størrelsen på finansposter for selskaper
som driver utvinningsvirksomhet, og har opparbei-
det betydelig kunnskap på dette området.

Det vises også til at netto finanskostnader som
ikke kommer til fradrag i landdistriktet, etter depar-
tementets forslag kan føres til fradrag i alminnelig
inntekt i sokkeldistriktet, jf. avsnitt 9.6.7. Selv om
denne fradragsretten ikke gjelder med virkning for
særskatten, vil den likevel påvirke skattegrunnlaget
på sokkelen. For underskudd i alminnelig inntekt
på sokkelen gjelder særlig gunstige regler sam-
menlignet med skattereglene for underskudd på
land, jf. petroleumsskatteloven § 3 c. Departemen-
tet foreslår derfor at Oljeskattenemnda og Klage-
nemnda for petroleumsskatt fortsatt skal ha kompe-
tanse til å fastsette størrelsen på alle finanspostene
som omfattes av petroleumsskatteloven § 3 d. Dette
gjelder også finanspostene som etter forslaget til
§ 3 d sjette ledd skal henføres til fradrag eller tas til
inntekt i landdistriktet.

Det vises til forslag til petroleumsskatteloven
§ 6 nr. 1 bokstav e første ledd. Den någjeldende be-
stemmelsen i § 6 nr. 1 bokstav e blir nytt annet
ledd.

Departementet foreslår at bestemmelsen trer i
kraft med virkning fra og med inntektsåret 2007.

9.6.11 Adgang til pantsettelse og
overdragelse av krav på utbetaling
etter petroleumsskatteloven § 3 c
femte ledd

Petroleumsskatteloven § 3 c femte ledd gir den
skattepliktige rett til å kreve utbetalt fra staten skat-
teverdien av direkte og indirekte kostnader (med
unntak av finanskostnader) til undersøkelse etter
petroleumsforekomster, for så vidt beløpet ikke
overstiger årets underskudd i henholdsvis alminne-
lig inntekt i sokkeldistriktet og grunnlaget for sær-
skatt. Beløpet fastsettes av ligningsmyndighetene
ved ligningen for det aktuelle inntektsår.

Departementet har mottatt flere henvendelser
med spørsmål om det er adgang til å pantsette eller
overdra krav på utbetalinger etter petroleumsskat-
teloven § 3 c femte ledd.

Departementet har i brev til et advokatfirma
lagt til grunn at skattebetalingsloven § 32 a som for-
byr overdragelse og pantsettelse av skattekrav,
kommer til anvendelse for slike utbetalinger fordi
skattebetalingsloven gjelder tilsvarende for utbeta-
lingskrav etter petroleumsskatteloven § 3 c femte
ledd, jf. petroleumsskatteloven § 7 nr. 7, jf. § 8.

I henvendelse til departementet ble det anført at
en pantsettelses- og overdragelsesadgang vil være i
tråd med formålet med ordningen. I Ot.prp. nr. 1
(2004–2005) kapittel 14 ble det uttalt at formålet
med ordningen er å få til en større grad av likebe-
handling av selskaper i og utenfor skatteposisjon
og øke konkurransen på sokkelen gjennom å like-
behandle nye og eksisterende aktører.

Departementet er enig i at en adgang til pantset-
telse og overdragelse av slike utbetalinger kan bi-
dra til å fremme formålet med ordningen i petrole-
umsskatteloven § 3 c femte ledd. En adgang til
pantsettelse og overdragelse må imidlertid avveies
mot de hensyn som ligger bak pantsettelses- og
overdragelsesforbudet i skattebetalingsloven § 32
a. Ordningen er ment å bidra til å effektivisere det
offentliges motregningsadgang etter lovens § 32 nr.
2, jf. Ot.prp. nr. 82 (1980–81) kap. 5. En generell ad-
gang til pantsettelse vil også kunne medføre prak-
tiske problemer for skattemyndighetene. Dette
gjelder særlig i forbindelse med endring og retting
av ligningen, men det kreves også et system for
oppfølging slik at utbetalingen skjer til riktig rettig-
hetshaver.

Motregningsadgangen som følger av skattebe-
talingsloven § 32 er en enkel og effektiv måte å sik-
re oppgjør for offentlige krav som er misligholdt.
Adgangen til motregning er generelt begrunnet i
grunnleggende rimelighets- og rettferdighetsbe-
traktninger. Departementet kan ikke se at det fore-
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ligger spesielle hensyn som tilsier at motregnings-
adgangen bør reduseres på dette området. Depar-
tementet mener derfor at en eventuell pantsettel-
sesadgang bør utformes slik at retten til motreg-
ning ikke begrenses av at kravet er pantsatt eller
overdratt.

De praktiske forhold rundt en adgang til å pant-
sette og overdra krav etter petroleumsskatteloven
§ 3 c femte ledd er etter departementets vurdering
ikke til hinder for en slik ordning, fordi den vil gjel-
de et meget begrenset antall skattytere. Departe-
mentet foreslår derfor at slike krav kan pantsettes
eller overdras, men at retten til motregning går for-
an rettigheter stiftet ved pantsettelse eller overdra-
gelse. Det vises til forslag til § 3 c femte ledd nytt
femte og sjette punktum.

Et grunnleggende prinsipp er at panthaver eller
den som har fått overdratt en fordring, ikke kan er-
verve større rettigheter enn opprinnelig debitor for
kravet. Departementet legger til grunn at dette in-
nebærer at et eventuelt krav på tilbakebetaling av
en tidligere utbetaling som følge av endringer i
skattyters ligning kan rettes mot panthaver eller
den som har fått overdratt fordring når utbetalin-
gen er skjedd til disse. Når slike krav rettes mot
skattyter, bestemmer skattebetalingsloven § 31 nr.
4 at kravet kan innfordres etter reglene for skatt.
Departementet foreslår at det samme skal gjelde
når kravet kan rettes mot panthaver eller den som
har fått krav overdratt til seg. Det vises til forslaget
til § 3 c femte ledd syvende punktum. Departemen-
tet foreslår også en bestemmelse som klargjør at
kravet i slike tilfeller også kan rettes mot skattyter.
Det vises til forslaget til § 3 c femte ledd åttende
punktum.

Departementet foreslår at endringen trer i kraft
straks med virkning for inntektsåret 2007.

Stortinget har vedtatt ny skattebetalingslov som
ikke er trådt i kraft, jf. lov 17. juni 2005 nr. 67 om be-
taling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skat-
tebetalingsloven). Departementet foreslår at tilsva-
rende endringer innarbeides i loven. Det vises til
forslag til § 1–3 nytt annet ledd og § 10–1 nytt tredje
ledd. Når loven trer i kraft, kan bestemmelsen som

er foreslått i petroleumsskatteloven oppheves. Det
vises til forslag til tilføyelser i ny skattebetalingslov
§ 19–3 nr. 10.

9.7 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Endringsforslaget vil innebære en forenkling både
for selskapenes arbeid med ligningen og for lig-
ningsmyndighetene. Dagens petroleumsskattereg-
ler for netto finansposter er kompliserte, og krever
omfattende vurderinger av regnskapsmessige ba-
lanseposter både i selskapene og hos ligningsmyn-
dighetene. Endringsforslaget vil også innebære at
selskap og ligningsmyndigheter vil måtte vurdere
skattemessig verdi på formuesobjekter og rentebæ-
rende gjeld, men dette vil være færre og mer enty-
dige poster enn i dagens regler.

Forslaget vil også medføre en forenkling for sel-
skapenes og myndighetenes arbeid med § 10-be-
handling. Mulighetene for økt finansieringsfordel
ved overdragelser av andeler i utvinningstillatelser
vil bli borte, og § 10-vilkårene kan i stor grad stan-
dardiseres. Det vil derfor ta kortere tid før overdra-
gelsene godkjennes. Vurderingen av etter-skatt-
verdier ved kjøp av andeler i utvinningstillatelser vil
også bli enklere.

Når det gjelder de økonomiske virkningene av
forslaget, viser departementet til omtalen i avsnitt
9.5.1 og 9.5.2. For selskaper i oppbyggingsfasen
som må framføre underskudd, innebærer endrin-
gen en mindre skatteskjerpelse. Denne skatteskjer-
pelsen knytter seg til at slike aktører har hatt en u-
tilsiktet skattefavorisering i forhold til etablerte ak-
tører, som det uansett ville vært behov for å vurde-
re.

Som det framgår i avsnitt 9.5.1, vil de samlede
provenyeffekter være svært avhengig av framtidig
utvikling i rentekostnader, renteinntekter og valu-
taposter. Med den betydelige usikkerheten legger
departementet til grunn at endringen er om lag pro-
venynøytral for alle selskaper samlet.
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10 Endring i CO2-avgiftsloven på kontinentalsokkelen

10.1 Innledning

Departementet legger med dette fram forslag til lov
om endring i lov om avgift på utslipp av CO2 i petro-
leumsvirksomhet på kontinentalsokkelen (CO2-av-
giftsloven).

I Ot.prp. nr. 13 (2004–2005) om lov om kvote-
plikt og handel med kvoter for utslipp av klimagas-
ser (klimakvoteloven) varslet regjeringen Bonde-
vik II at energianlegget på Snøhvit ville bli ilagt
CO2-avgift, og anlegget fikk derfor ikke kvoteplikt,
jf. også Innst. O. nr. 33 (2004–2005).

Departementet foreslår at hjemmel for CO2-av-
gift på energianlegget på Melkøya som mottar og
behandler gass fra Snøhvitfeltet tas inn i lov om av-
gift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på
kontinentalsokkelen.

10.2 Bakgrunn

På Melkøya utenfor Hammerfest er det under opp-
føring et anlegg for nedkjøling til flytende natur-
gass (LNG) av gass ilandført fra gassfeltene Snø-
hvit, Askeladd og Albatross, ovenfor og heretter
kalt Snøhvit eller Snøhvitfeltet, i Barentshavet.

Anlegget på Melkøya vil ta imot gass som iland-
føres i rørledning fra feltene. På land vil gassen bli
nedkjølt i et storskala nedkjølingsanlegg før den
fraktes med skip til markedene. Anlegget på land
består av mottaksanlegg, forbehandlingsanlegg og
LNG-fabrikk med tilhørende lager og utskipingsfa-
siliteter. I mottaksanlegget på land vil kondensatet
skilles ut og overføres til lagertank. Videre vil mo-
noetylengklykol bli skilt ut for gjenbruk. Resteren-
de hydrokarboner går inn i LNG-fabrikken etter at
vann og CO2 er fjernet. CO2 fra brønnstrømmen vil
bli reinjisert i Snøhvitfeltet. LNG-fabrikken vil pro-
dusere nedkjølt, flytende naturgass (LNG) og LPG
(våtgass). Anlegget er prosjektert med et selvfor-
synt energisystem, der noe av den ilandførte gas-
sen brukes til kraftproduksjon og energi til nedkjø-
lingen. Produktene vil bli skipet videre til markede-
ne i dedikerte produktskip.

LNG-anlegget på Snøhvit forventes å komme i
drift mot slutten av 2007. Prosessen med nedkjø-
ling av gass vil medføre utslipp av CO2 til atmosfæ-
ren.

I Ot.prp. nr. 13 (2004–2005) om lov om kvote-
plikt og handel med kvoter for utslipp av klimagas-
ser (klimakvoteloven) er det vist til Bondevik II-re-
gjeringens Sem-erklæring, der det sies «Det legges
opp til at Snøhvit-prosjektet betaler CO2-avgift når
prosjektet er realisert». På denne bakgrunn uttalte
regjeringen Bondevik II i Ot.prp. nr. 13 (2004–
2005) avsnitt 8.2 Nærmere om de kvotepliktige en-
hetene i det tidlige norske kvotesystemet, dvs.
2005–2007:

«Regjeringen legger opp til at energianlegget på
Snøhvit blir ilagt CO2-avgift for perioden i det
tidlige norske kvotesystemet. Dette energian-
legget vil derfor ikke få kvoteplikt.»

Den skattemessige behandlingen av LNG-an-
legget på Snøhvit er bl.a. regulert i Finansdeparte-
mentets vedtak av 31. januar 2002. Etter petrole-
umsskatteloven § 1 tredje ledd kan departementet
treffe vedtak om den nærmere avgrensningen av
området for skattlegging etter petroleumsskattelo-
ven for petroleumsvirksomhet i riket. I departe-
mentets vedtak av 31. januar 2002 vedrørende an-
leggene på Melkøya heter det at «... terminalanleg-
get på Melkøya og den virksomhet som drives der,
..., i sin helhet anses omfattet av petroleumsskatte-
lovens virkeområde for skatteformål, herunder 
– Fjerning av CO2, kvikksølv og vann
– Nedkjøling av gasstrømmen til LNG, herunder

utskilling av LPG
– Lagring og utskipning av ferdig produsert LNG

og LPG.»

I brev av 7. juli 2004 har departementet videre lagt
til grunn at administrasjonsbygget tilknyttet termi-
nalanlegget må anses som en del av terminalanleg-
get for skattemessige formål.

10.3 Departementets forslag

Ved endring av petroleumsskatteloven 21. desem-
ber 2001 ble det gitt særlige avskrivningsregler for
investeringer i driftsmidler knyttet til utbygging av
gassfelt basert på bygging av nytt storskala nedkjø-
lingsanlegg for gass (LNG). Reglene ble ved lov-
endring 28. juni 2002 begrenset til storskala nedkjø-
lingsanlegg som ligger i Finnmark fylke eller i
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kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa eller
Kvænangen i Troms fylke. Særreglene gjelder for
driftsmidler når formålet i henhold til godkjent plan
for utbygging og drift og særskilt tillatelse til an-
legg og drift etter petroleumsloven er produksjon,
rørledningstransport og behandling av gass som
skal nedkjøles til flytende form i nytt storskala ned-
kjølingsanlegg, jf. petroleumsskatteloven § 3 b)
tredje punktum. Bestemmelsen omfatter LNG-an-
legget på Snøhvit, og innebærer at driftsmidlene på
Melkøya avskrives med en særlig sats på 33 1/3
prosent.

Lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på ut-
slipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinen-
talsokkelen (CO2-avgiftsloven) bestemmer at det
skal svares CO2-avgift til statskassen av petroleum
som brennes og naturgass (og utskilt CO2) som
slippes ut til luft fra innretning som nyttes i forbin-
delse med utvinning eller transport av petroleum.
Loven gjelder utslipp fra innretningene på konti-
nentalsokkelen, inkludert sjøområdene helt inn til
fastlandet. Utslipp fra anlegg som ligger på land, er
derimot ikke omfattet. Det betyr at gjeldende reg-
ler i CO2-avgiftsloven ikke gir hjemmel for avgift på
utslipp fra anlegget på Melkøya.

Departementet foreslår lovendring ved at hjem-
mel for CO2-avgift på anlegget på Snøhvit, jf. forut-
setningen i Ot.prp. nr. 13 (2004–2005), jf. Innst. O.
nr. 33 (2004–2005), tas inn i lov om avgift på utslipp
av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsok-
kelen. Det foreslås at virkeområdet for CO2-avgifts-
loven utvides til å gjelde utslipp fra anlegg på land

som avskrives etter særreglene i petroleumsskatte-
loven § 3 b) tredje punktum, jf. ovenfor. I dag er det
bare anleggene på Snøhvit som omfattes av disse
særreglene. Utslippene av CO2 på Melkøya vil først
og fremst skrive seg fra energianlegget for nedkjø-
ling av gassen til LNG. Av praktiske grunner fore-
slås det at hjemmelen for å pålegge CO2-avgift om-
fatter de samme anleggene som faller innenfor sær-
reglene i petroleumsskatteloven § 3 b) tredje punk-
tum, jf. også departementets vedtak av 31. januar
2002. CO2 som skilles ut fra brønnstrømmen og
reinjiseres, er ikke avgiftspliktig etter CO2-avgiftslo-
ven.

Avgiftsprovenyet fra CO2-avgiften vil inngå som
inntekt for Statens pensjonsfond-Utland, jf. lov om
Statens pensjonsfond § 3 annet ledd andre strek-
punkt.

Det foreslås at endringen trer i kraft fra og med
1. januar 2007.

Klimakvoteloven er innrettet mot perioden
2005–2007, og det vil måtte foretas endringer i lo-
ven ved utløpet av denne perioden. I den sammen-
hengen vil det også være aktuelt å vurdere den fo-
reslåtte hjemmelen i CO2-avgiftsloven.

Departementet viser til vedlagte forslag til § 2
første ledd ny bokstav d) i CO2-avgiftsloven.

Avgiftssatsen må fastsettes særskilt i Stortin-
gets årlige vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirk-
somhet på kontinentalsokkelen. Det vises til for-
slag til CO2-avgiftsvedtak for budsjetterminen 2007
i St.prp. nr. 1 (2006–2007).
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11 Presisering av forskriftshjemmelen i skatteloven
§ 14–5 fjerde ledd bokstav g annet punktum vedrørende

skattemessig behandling av tap på utlån i banker og
finansieringsforetak ved anvendelse av nye

regnskapsregler

11.1 Innledning og sammendrag

Ved lov 9. desember 2005 nr. 116, jf. Ot.prp. nr. 26
(2005–2006) avsnitt 6.9, ble det vedtatt endringer i
særreglene om adgangen for banker og finansie-
ringsforetak til å tidfeste fradrag for tap og tapsav-
setninger på utlån i samsvar med regnskapsregle-
ne, jf. skatteloven § 14–5 fjerde ledd bokstav g. En-
dringen har sammenheng med at det med virkning
fra og med regnskapsåret 2005 er vedtatt nye regler
om regnskapsmessig behandling av utlån og garan-
tier i finansinstitusjoner, jf. forskrift 21. desember
2004 nr. 1740 (utlånsforskriften 2004).

Ved lovendringen 9. desember 2005 fikk depar-
tementet også hjemmel til å gi forskrift om utfylling
og gjennomføring av bestemmelsen. Departemen-
tet foreslår at denne forskriftshjemmelen presise-
res slik at det som forutsatt i Ot.prp. nr. 26 (2005–
2006) avsnitt 6.9, klart fremkommer at departemen-
tet kan gi bestemmelser om at beregnede og resul-
tatførte renteinntekter etter utlånsforskriften, skal
legges til grunn ved beskatningen. Ved endrings-
forskrift 29. mai 2006 nr. 565 er forskrift med slikt
innhold allerede fastsatt med virkning for inntekts-
året 2005.

11.2 Bakgrunn

I motsetning til de tidligere regnskapsregler om
vurdering av tap på utlån i banker og finansierings-
foretak (tapsforskriften av 1991), innebærer de nye
regnskapsreglene i utlånsforskriften 2004 en inte-
grert løsning for regnskapsmessig behandling bå-
de av tap og avkastning på utlån. I tillegg til nye reg-
ler om verdivurdering og beregning av verdifall/
tap basert på nåverdiberegning av fremtidige kon-
tantstrømmer, inneholder utlånsforskriften regler
om beregning og resultatføring av renter på utlån
etter effektiv rentemetode.

Som nevnt gir skatteloven § 14–5 fjerde ledd
bokstav g særregler om at banker og finansierings-
foretak kan tidfeste tap på utlån i samsvar med
regnskapsreglene. Ved videreføring av denne sær-
lige skatteregel basert på regnskapsføring etter ut-
lånsforskriften 2004, ble det nødvendig å ta stilling

til om også regnskapsmessig beregnede renteinn-
tekter knyttet til utlånene skulle resultatføres med
skattemessig effekt.

Dette spørsmål ble tatt opp i forbindelse med
forslaget om innføring av forskriftshjemmelen for å
fastsette nødvendige regler om «utfylling og gjen-
nomføring» av bestemmelsen i skatteloven § 14–5
fjerde ledd bokstav g annet punktum, jf. Ot.prp. nr.
26 (2005–2006) avsnitt 6.9.1.4 B. Departementet an-
gav her følgende løsning:

«Etter departementets oppfatning vil det for
skatteformål måtte tas hensyn til både resultat-
posten tap basert på anvendelse av utlånsfor-
skriften og til beregnede og resultatførte ren-
teinntekter etter utlånsforskriften § 2–2 og
§ 2–6.

Departementet fant det lite hensiktsmessig å
presisere i selve lovteksten hvilke resultatposter
som skulle omfattes av skatteloven § 14–5 fjerde
ledd bokstav g. I stedet foreslo departementet «at
det gis hjemmel til å presisere i forskrift hvilke
regnskapsposter som er relevante ved fastsettelse
av tap som nevnt.»

Den løsning at beregnede og resultatførte ren-
teinntekter på utlån etter utlånsforskriften også
skal inntektsføres for skatteformål, innebærer imid-
lertid at inntektsføring av slike beregnede renter vil
tre i stedet for de alminnelige skatteregler om klas-
sifisering, beregning og tidfesting av renteinntekter
og andre inntektselementer knyttet til utlån. Skatte-
loven § 14–5 fjerde ledd bokstav g er i utgangs-
punktet en ren tidfestingsregel som ikke gir grunn-
lag for å fravike de alminnelige skatteregler om
renteinntekter som nevnt. Tilsvarende er departe-
mentet i ettertid blitt klar over at ordlyden i den
vedtatte forskriftshjemmel i § 14–5 fjerde ledd bok-
stav g annet punktum gir et uklart grunnlag for fast-
setting av forskrifter basert på den løsning som er
angitt i Ot.prp. 26 (2005–2006).

Ettersom de nye regnskapsreglene i utlånsfor-
skriften 2004 var satt i kraft med virkning fra og
med regnskapsåret 2005, måtte det også fastsettes
utfyllende forskriftsbestemmelser om den skatte-
messige behandling med virkning fra og med inn-
tektsåret 2005.



122 2006–2007Ot.prp. nr. 1
Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

Under arbeidet med utarbeiding av slike for-
skrifter, har departementet vurdert ulike alternati-
ver som løser det aktuelle spørsmål om forholdet
mellom de nye regnskapsreglene og de alminneli-
ge skatteregler om tap og avkastning på fordringer.
En alternativ løsning ble også sendt på høring, men
denne ble sterkt imøtegått fra finansnæringen. Et-
ter høringsrunden ble departementet stående ved
den løsning at hele utlånsforskriftens integrerte
modell for behandling både av tap og avkastning på
utlån, legges til grunn ved beskatningen. Ved en-
dringsforskrift 29. mai 2006 nr. 565 ble det fastsatt
ny § 14–5-41 i Finansdepartementets forskrift til
skatteloven, slik:

«Beregnede og resultatførte renteinntekter et-
ter forskrift om regnskapsmessig behandling av
utlån og garantier i finansinstitusjoner 21. de-
sember 2004 nr. 1740 §§ 2–2 og 2–6 skal legges
til grunn for skatteformål og erstatter de almin-
nelige skatteregler for klassifisering, beregning
og tidfesting av renteinntekter og andre inntekt-
selementer knyttet til utlån. Inntekts- eller kost-
nadselementer knyttet til utlån som ikke er re-
gulert direkte i nevnte forskrift, skal behandles
etter de alminnelige skatteregler.

Forskriften ble gitt virkning fra og med inn-
tektsåret 2005.

11.3 Departementets forslag

På denne bakgrunn fremmer departementet forslag
om at den eksisterende forskriftshjemmelen i
§ 14–5 fjerde ledd bokstav g annet punktum presi-
seres slik at det klart fremkommer at departemen-
tet kan gi forskriftsbestemmelser som innebærer at
beregnede og resultatførte renteinntekter etter de
nye regler om regnskapsmessig behandling av ut-
lån i banker mv, skal legges til grunn ved beskat-
ningen. Endringen foreslås å tre i kraft straks og
med virkning fra og med inntektsåret 2005.

Det vises til forslag om endring i skatteloven
§ 14–5 fjerde ledd bokstav g annet punktum.

11.4 Administrative og økonomiske
konsekvenser

Lovforslaget er en presisering av en eksisterende
forskriftshjemmel i samsvar med forutsetningene
angitt ved vedtakelsen av denne. Forslaget medfø-
rer ingen endring av gjeldende rett og har derfor ik-
ke provenymessige eller administrative konsekven-
ser.
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12 Fradrag for avsetninger til felleseid andelskapital i
visse samvirkeforetak

12.1 Innledning og sammendrag

Finansdepartementet foreslår å gjeninnføre ordnin-
gen med fradrag for avsetninger til felleseid andel-
skapital i visse samvirkeforetak, som ble avviklet i
forbindelse med statsbudsjettet for 2005. En gjen-
innføring av ordningen vil bli notifisert til ESA, og
tiltaket vil ikke iverksettes før forholdet til EØS-av-
talens statsstøtteregler er avklart.

12.2 Bakgrunn

Fram til og med inntektsåret 2004 kunne visse sam-
virkeforetak innenfor det såkalte etablerte samvir-
ket i jordbruks-, fiskeri, og forbrukersektorene kre-
ve fradrag for avsetninger til felleseid andelskapital.
Fradraget var begrenset oppad til 15 prosent av
årets nettoinntekt, og kunne bare gjøres i inntekt
som kunne henføres til omsetning med medlemme-
ne. Dersom et samvirkeforetak benyttet seg av
maksimalt fradrag, ble den effektive skattesatsen
redusert fra 28 prosent til 23,8 prosent. Avsetnings-
ordningen omfattet ikke mer spesielle, nyere for-
mer for samvirkeforetak (barnehagelag, regn-
skapslag mv.)

Ordningen med fradrag for avsetninger til fel-
leseid andelskapital i visse samvirkeforetak ble inn-
ført i forbindelse med skattereformen 1992, samti-
dig med at den tidligere ordningen med prosentlig-
ning av visse samvirkeforetak ble avviklet. Hensik-
ten var å videreføre en skattemessig begunstigelse
av samvirkeforetakene, fordi de har svakere tilgang
til eksterne egenkapitalkilder enn det som andre fo-
retaksformer (aksjeselskaper mv.) har.

Fradragsordningen ble avviklet under den forri-
ge regjeringen fra og med inntektsåret 2005, se ka-
pittel 16 i Ot.prp. nr. 1 (2004–2005).

12.3 Departementets vurderinger

Departementet foreslår å gjeninnføre ordningen
med fradrag for avsetninger til felleseid andelskapi-
tal i visse samvirkeforetak. Ordningen gir en skatte-
messig begunstigelse av samvirkeforetakene, og
gir dem bedre rammebetingelser for egenkapital.

Dette motvirker den konkurranseulempe i egenka-
pitaldannelsen som samvirkeforetak ellers har,
sammenlignet med aksjeselskaper mv.

Fradragsordningen som gjaldt fram til og med
2004 omfattet bare visse samvirkeforetak innenfor
det såkalte etablerte samvirket i jordbruks-, fiskeri,
og forbrukersektorene. Det foreslås at ordningen
får samme anvendelsesområde som den hadde
fram til og med inntektsåret 2004.

Ordningen med fradrag for avsetninger til fel-
leseid andelskapital i visse samvirkeforetak inne-
bærer en reduksjon av den skatt som utlignes på de
aktuelle samvirkeforetakene, sammenlignet med
andre foretak, og reiser derfor spørsmål med hen-
syn til EØS-avtalens statsstøtteregler.

Etter EØS-statsstøttereglene skilles det mellom
eksisterende støtteordninger og nye støtteordin-
ger. Eksisterende støtteordninger er lovlige inntil
ESA har konkludert med det motsatte. Nye støtte-
ordninger (og endringer i eksisterende støtteord-
ninger) må notifiseres til ESA, og kan ikke gjen-
nomføres før det er avklart at ESA ikke har innven-
dinger vedrørende ordningens lovlighet.

Ordningen med fradrag for avsetninger til fel-
leseid andelskapital ble avviklet med virkning fra
og med inntektsåret 2005. Departementet antar at
en gjeninnføring med virkning fra og med 2007 kan
reise spørsmål om forholdet til EØS-statsstøttereg-
lene.

En gjeninnføring av fradragsordningen vil der-
for bli notifisert til ESA. Departementet vil likevel
fremme dette forslaget nå, men foreslår å utsette
ikrafttredelsen til etter at forholdet til EØS-avtalens
statsstøtteregler er avklart, jf. avsnitt 12.5 nedenfor.

12.4 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Forslaget anslås på svært usikkert grunnlag å gi et
provenytap på 30 mill. kroner påløpt i 2007. Samvir-
keforetakene er etterskuddspliktige, og endringen
vil derfor ikke gi bokførte tap av inntekter før i
2008.

Forslaget antas ikke å ha administrative konse-
kvenser av betydning.
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12.5 Ikrafttredelse

Departementet tar i utgangspunktet sikte på at
gjeninnføringen av ordningen med fradrag for av-
setninger til felleseid andelskapital skal ha virkning
fra og med inntektsåret 2007. Tiltaket vil imidlertid

bli notifisert til ESA, og vil ikke iverksettes før for-
holdet til EØS-avtalens statsstøtteregler er avklart.
Departementet foreslår derfor at lovendringen trer
i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Et ikraftset-
telsesvedtak et stykke ut i 2007 vil kunne gjøres
gjeldende for hele 2007.
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13 Utvidelse av gevinstfritak ved realisasjon av
landbrukseiendom innen familien

13.1 Sammendrag

Departementet foreslår å utvide gevinstskattefrita-
ket i skatteloven § 9–3 sjette ledd første punktum til
også å omfatte realisasjon av slik eiendom eiet av
familiesameier. Skattefritaket gjelder realisasjon av
landbrukseiendom innen familien etter lengre eier-
tid. Det foreslås også en nærmere presisering av
dette gevinstskattefritaket.

13.2 Gjeldende rett

Realisasjon av landbrukseiendom kunne tidligere
skje skattefritt etter 10 års eiertid. Fra og med 2005
ble dette generelle gevinstskattefritaket endret slik
at fritaket kun omfatter realisasjon innen familien til
maksimalt tre fjerdedeler av antatt salgspris, jf.
skatteloven § 9–3 sjette ledd og Innst. O. nr. 10
(2004–2005) avsnitt 20.2. Som salg innen familien
regnes (foruten salg til ektefelle) salg til person
som er arveberettiget i henhold til arveloven første
del kapittel I, Arv på grunnlag av slektskap. Skatte-
fritt salg vil således kunne skje til foreldre, søsken,
besteforeldre, onkler og tanter samt søskenbarn.
Ved eiertid mellom 6 og 10 år kan slike salg skje
delvis skattefritt.

I praksis har det vært antatt at dette gevinstskat-
tefritaket kan anvendes på familiesalg av ideell an-
del av landbrukseiendom, men ikke på et familiesa-
meies eiendomsoverdragelse til slektning av (en el-
ler flere av) sameierne.

13.3 Departementets vurderinger og
forslag

Landbrukseiendommer er i en del tilfeller eiet i sa-
meie. Det vanlige er at et slikt sameie drives for fel-
les regning og risiko og beskattes som et ansvarlig
selskap der deltakerne nettolignes for sine andeler.
Etter den tidligere tiårsregelen kunne et nettolignet
selskap eller sameiet oppfylle eierkravet i skattelo-
ven § 9–3 sjette ledd, og dermed realisere eiendom-
men skattefritt ved 10 års eiertid. Dette gjaldt også
om deltakerne hadde eid sine andeler kortere enn
minstekravet for skattefrihet.

Deltakerne i sameiet kan i mange tilfeller være i
slekt med hverandre. Dersom sameiet selger hele
eller deler av eiendommen, vil dette i dag utløse
skatteplikt for gevinst eller fradragsrett for tap for
sameiet uansett eiertid, selv om salget skjer til en
av deltakerne eller til slektning og denne tilhører
den personkrets som omfattes av arvereglene i for-
hold til andelshaverne i sameiet. Bakgrunnen for
dette er at bestemmelsen forutsetter at kjøperen er
«arveberettiget etter lov av 3. mars 1972 nr. 5 om
arv m.m. kapittel 1 eller 2». Familiemedlemmet fal-
ler dermed utenfor fordi ingen kan være arveberetti-
get til sameiet som sådant, bare til de personlige an-
delshaverne i selskapet.

Departementet mener denne løsningen er unø-
dig streng. Det foreslås derfor at overdragelse av
landbrukseiendom fra et familiesameie som nevnt,
til en av de andre sameierne eller til slektning av sa-
meierne, likestilles med eiendomsoverdragelse di-
rekte fra sameierne til slektningen når det gjelder
gevinstfritaket for landbrukseiendom. I forhold til
avgrensning av «familiesameie» i forslaget til nytt
tredje punktum i § 9–3 sjette ledd, blir dette tilsva-
rende som i første punktum der dette er knyttet
opp til personkretsen som omfattes av arveloven
kapittel I og II. Som familiesameie vil da regnes sa-
meie der alle deltakerne er beslektet i opp eller
nedstigende linje, i første sidelinje eller annen side-
linje så nære som søskenbarn. Også overdragelse
til arveberettiget slektning av en deltakers ektefelle
vil omfattes.

Det bør være et vilkår at sameiet oppfyller vilkå-
ret om ti års eiertid på realisasjonstidspunktet.
Gjenstår det ved realisasjonen mindre enn fem år
av fristen, vil nåværende tredje punktum om delvis
skattefritak få tilsvarende anvendelse (blir fjerde
punktum etter lovendringen).

Det vises til forslag til § 9–3 sjette ledd nytt tred-
je punktum.

Det bemerkes at en ikke vil foreslå at denne ut-
videlsen av gevinstfritaket også skal omfatte reali-
sasjon fra sameier som ikke er familiesameier, det
vil si sameier hvor ikke alle deltakerne er beslektet
med hverandre som nevnt i arveloven kapittel I.
Bakgrunnen er at sameie, som materielt sett er et
selskap, blir nettolignet, slik at et gevinstskattefri-
tak ville komme alle sameierne til gode, også sa-
meiere som ikke er i slekt med kjøperen. Dette an-
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tas ikke å være i samsvar med intensjonen bak re-
gelen i skatteloven § 9–3 sjette ledd om gevinstfri-
tak ved overdragelser innen familien, nemlig å for-
beholde gevinstfritaket for overdrager som selger
til nær familie. Dette medfører at når to naboer som
ikke er i slekt med hverandre, har startet et land-
brukssameie, og landbrukseiendommen så overfø-
res til en slektning av en av sameierne, vil et slikt
tilfelle ikke omfattes av skattefritaket.

Departementet ser foreløpig ikke behov for en
tilsvarende uttrykkelig lovregulering når det gjel-
der overdragelse av enkeltvis sameieandel i land-
brukseiendom til slektning av overdrageren. Også i
de tilfellene der sameiet behandles som et deltaker-
lignet selskap etter skatteloven § 10–40, antar de-
partementet at det gjeldende gevinstfritaket for
landbrukseiendom kan anvendes ved slik andelso-
verdragelse innen familien. Ved andelsoverdragel-
se vil skattefritaket måtte forutsette at overdrage-
ren har hatt lang nok eiertid for sin part i land-
brukseiendommen. Ved overdragelse til underpris
av andel i deltakerlignet selskap gjelder kontinui-
tetsprinsippet for fastsetting av skattemessig inn-
gangsverdi for den nye andelseieren, også om sel-
skapets hovedaktivum er en landbrukseiendom. Se
skatteloven § 10–46, jf. § 10–33.

Ved så omfattende andelsoverdragelse i delta-
kerlignet selskap at erververen blir eneeier, anses
selskapet oppløst, med realisasjonsbeskatning av
deltakerne til følge. På samme måte som ved salg
av hele eiendommen til slektning av (noen av) sa-
meierne vil den foreslåtte lovendring medføre at
gevinstskattefritaket for landbrukseiendom kan an-
vendes også i slike tilfeller, gitt at vilkårene for øv-
rig er oppfylt.

13.4 Annen endring i skatteloven
§ 9–3 sjette ledd

Avgrensningen av personkretsen i skatteloven
§ 9–3 sjette ledd har også vist seg problematisk i til-
feller der en av ektefellene har særkullsbarn. Er ei-

endommen eiet av ektefellene sammen, vil fritaket
ved et salg til særkullsbarnet bare omfatte den ene
ektefellens andel av bruket. I de tilfellene der ekte-
fellene ikke eier landbrukseiendom sammen, men
den eies av den ene ektefellen alene, omfatter ikke
gevinstfritaket i § 9–3 sjette ledd, salg til den andre
ektefellens særkullsbarn eller annen slektning av
denne. Etter det departementet er kjent med er
imidlertid bestemmelsen i en del tilfeller praktisert
slik at salg til særkullsbarn behandles likt som salg
til fellesbarn. Departementet antar at denne praksi-
sen er i samsvar med intensjonene, og at den bør
lovfestes. Bestemmelsen bør, i tillegg til salg til den
andre ektefellens særkullsbarn, også omfatte salg
til denne ektefellens øvrige slektninger. Dette kan
blant annet begrunnes med at en uansett vil kunne
oppnådd dette resultatet ved en forutgående overfø-
ring av eiendommen mellom ektefellene. Det vises
til lovforslaget vedrørende § 9–3 sjette ledd nytt an-
net punktum.

13.5 Økonomiske og administrative
konsekvenser.

Forslagene antas ikke å ha vesentlige administrati-
ve eller provenymessige konsekvenser.

13.6 Ikrafttredelse

I utgangspunktet bør en skatteendring som den fo-
reslåtte få virkning fra kommende inntektsår, altså
for realisasjon foretatt i 2007 og senere. Slik denne
saken ligger an, finner departementet likevel å ville
foreslå virkning fra og med 2005. Bakgrunnen er at
det til og med 2004 var et generelt skattefritak ved
realisasjon av landbrukseiendom eiet i mer enn 10
år. Med 2007 som virkningsår vil det i tilfellet bli en
kortere periode der slike transaksjoner vil være
skattepliktige, noe man ut fra kontinuitetsbetrakt-
ninger bør unngå.
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14 Forslag om endringer i ordningen for betinget
skattefritak ved innløsning av festet tomt

14.1 Innledning

Departementet foreslår at regelverket for betinget
skattefritak endres fra 2007, slik at også frivillig inn-
løsning av festetomt fra bortfester til fester omfat-
tes av ordningen.

14.2 Gjeldende rett

Som hovedregel skal kapitalgevinster skattlegges
uavhengig av måten formuesobjektet blir realisert
på. I visse tilfeller av ufrivillig realisasjon kan det
virke urimelig å skattlegge gevinsten, jf. Ot.prp. nr.
35 (1990–1991) avsnitt 29.2.5. Med hjemmel i skat-
teloven § 14–70 kan derfor gevinst ved ufrivillig rea-
lisasjon av formuesobjekt som følge av brann eller
annen ulykke, ekspropriasjon eller innløsning av
festet tomt, fritas for inntektsskatt. Fritaket er be-
tinget av at vederlaget (ikke bare gevinsten) benyt-
tes til å erverve nytt objekt av samme art, og at slikt
objekt er ervervet innen utløpet av det tredje året
etter realisasjonsåret. Gevinsten skal fradras det
nye objektets kostpris uten å komme til fradrag ved
inntektsligningen. Det vil si at gevinsten kommer
til beskatning ved senere realisasjon av erstatnings-
objektet.

Gevinst som skyldes realisasjon av bortfestet
tomt, kan kreves avsatt betinget skattefritt dersom
festeren faktisk kunne ha krevd tvungen innløsning
etter lov om tomtefeste, jf. skatteloven § 14–70 førs-
te ledd bokstav c.

14.3 Departementets vurderinger og
forslag

Departementet mener det er behov for å endre re-
gelverket for betinget skattefritak ved realisasjon
når det gjelder innløsning av festetomter.

Når det gjelder kravet til ufrivillighet, var det
tidligere slik at reglene om betinget skattefritak ba-
re fikk anvendelse i de tilfellene der festeren faktisk
hadde krevd tvungen innløsning. Fra og med inn-
tektsåret 2006 ble skattefritaket i § 14–70 første
ledd bokstav c endret. Det ble åpnet for betinget
skattefritak også i de tilfellene festetomt er avhen-

det til fester som kunne krevd tvungen innløsning i
henhold til tomtefesteloven eller opprinnelig feste-
avtale, se nærmere i Ot.prp. nr. 1 (2005–2006).

I hvilke tilfeller festeren har krav på innløsning
av tomt til bolig og fritidshus er nærmere regulert i
lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste § 32.
Utgangspunktet er at fester av tomt til bolighus el-
ler fritidshus kan kreve innløsning når det er gått
30 år av festetiden – om ikke kortere tid er avtalt –
eller når festetiden er ute. Etter at det er gått 30 år
av festetiden, kan festeren også kreve å få innløse
en festetomt til bolighus hver gang det er gått to
nye år, og en festetomt til fritidshus hver gang det
er gått ti nye år. Fester av tomt til fritidshus som hø-
rer til landbrukseiendom kan likevel ikke fremtvin-
ge innløsning dersom tilfellet er omfattet av for-
skrift gitt i medhold av tomtefesteloven § 34 tredje
ledd, jf. forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste
m.m. § 4. I disse tilfellene kan bortfesteren møte et
krav om innløsning ved i stedet å tilby festeren for-
lengelse av festet på samme vilkår som før. Dess-
uten kan innløsning også kreves av festeren på
grunnlag av eventuelle bestemmelser om dette i
festeavtalen, og da til de tidspunkter og på de vilkår
som følger av avtalen. Også bortfesteren kan unn-
taksvis kreve at festeren innløser tomten med
grunnlag i en bestemmelse i festeavtalen om dette,
jf. lov om tomtefeste § 35.

Departementet foreslår en endring som medfø-
rer at ordningen med betinget skattefritak skal gjel-
de innløsning av alle festetomter, også der fester og
bortfester inngår en frivillig avtale om innløsning.
Begrunnelsen er at over tid vil svært mange bort-
festere komme i en tvangsmessig posisjon ved at
man kommer til de nødvendige antall år for at fes-
teren kan kreve innløsning. Videre vil dette bidra til
en raskere og smidigere utløsning av festede tom-
ter. For eksempel kan det i forbindelse med felt
med flere tomter med ulik kontraktstid, være gun-
stig for alle parter at innløsningen kan skje samlet, i
stedet for at man skal vente til hver fester kommer i
posisjon til å kunne kreve innløsning ved tvang.

Av forenklingsgrunner bør betinget skattefritak
også ved frivillig realisasjon i tomtefestetilfellene
gjelde som en generell regel. Dette innebærer at
det ikke har betydning hvilke tidspunkt innløsnin-
gen finner sted. Også gevinst ved innløsninger som
skjer før utløpet av 30-årsfristen vil dermed gi rett
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til betinget skattefritak. Heller ikke hvilket grunn-
lag tomten innløses på, f eks om dette bygger på en
tidligere inngått avtale eller er noe en senere er
blitt enige om, bør ha betydning. Det samme gjel-
der frivillig innløsning for festeforhold som i ut-
gangspunktet er omfattet av landbruksunntaket.

På bakgrunn av at innløsning i tomtefestetilfel-
lene også skal omfatte frivillig realisasjon bør be-
stemmelsen om dette tas ut av skatteloven § 14–70
Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon, og
plasseres i en egen paragraf i lovens delkapittel om
betinget skattefritak. I dette delkapitlet blir § 14–72
ledig på grunn av den foreslåtte overgangen fra be-
tinget til ubetinget skattefritak for skogvernerstat-
ning, se kapittel 15. Denne paragrafen kan da i ste-
det brukes til tilfellene med tomteutløsning.

Det vises til forslag til nytt innhold skatteloven
§ 14–72 og forslag til oppheving av skatteloven
§ 14–70 første ledd bokstav c og annet ledd annet til
fjerde punktum. Bestemmelsene i annet ledd annet
til fjerde punktum overføres til skatteloven § 14–72.

14.4 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Ved at regelverket for betinget skattefritak får an-
vendelse for flere tilfeller av innløsning enn i dag,
vil de foreslåtte omleggingene innebære et visst
merarbeid for ligningsmyndighetene. Normalt må
det likevel antas at tallet på skattytere som vil be-
nytte seg av ordningen, er relativt beskjedent. Re-
gelverket antas heller ikke spesielt vanskelig å
håndtere verken for skattytere eller likningsmyn-
digheter. En antar derfor at de administrative kon-
sekvensene av forslaget vil være forholdsvis mode-
rate. Forslaget anslås skjønnsmessig å redusere
provenyet med om lag 5 mill. kroner påløpt i 2007.
Forslaget har ingen bokført virkning i 2007.
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15 Skattefrihet for gevinst ved vern av skog

15.1 Innledning

Departementet foreslår at gevinst ved skogverner-
statninger etter naturvernloven fritas for inntekts-
skatt.

15.2 Gjeldende rett

Til og med 2004 gjaldt det et generelt gevinstfritak
ved realisasjon av jord- og skogbrukseiendommer
eiet i minst 10 år. Dette fritaket omfattet også ge-
vinst ved verneerstatning på den faste eiendom-
men. Fra og med 2005 ble dette skattefritaket inn-
skrenket til overdragelser innen familien, og fikk
dermed ikke anvendelse på gevinst ved vernetiltak.

Blant annet for ikke å vanskeliggjøre de frivilli-
ge prosessene rundt skogvernet ble det fra og med
inntektsåret 2005 gitt regler som åpnet for betinget
skattefritak for skogvernerstatninger etter natur-
vernloven, jf. Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) kapittel 21.
Bestemmelser om dette er tatt inn i skatteloven
§ 14–72, og gjelder enten vernet gjennomføres med
tvang eller ved frivillig overenskomst. Etter disse
reglene kan gevinst av vederlag for vern av skog
kreves fritatt for beskatning så langt skattyteren
bruker vederlaget til blant annet å erverve nytt jord-
eller skogbruksareal, eller til å erverve eller påkos-
te bygg eller anlegg til bruk i jord- eller skogbruks-
virksomhet. Reinvestering må ha funnet sted innen
tre år.

15.3 Departementets vurderinger og
forslag

Vern av skog etter naturvernloven kan gjennomfø-
res etter ulike vernekategorier og ha ulikt omfang.
Typisk er avvirkningsforbud og andre driftsforbud.
Vernekategorien er som regel naturreservat. Ved
slike vedtak har eiere og rettighetshavere krav på
full erstatning for økonomisk tap de lider som følge
av fredning. Erstatningen fastsettes i praksis på to
måter. Den ene består i å sammenligne den samle-
de eiendoms verdi uten og med de restriksjoner
som følger av vernevedtaket, og gi erstatning for
verdireduksjonen. Den andre måten består i å verd-

sette den bruk som blir forhindret eller vanskelig-
gjort av vernevedtaket. I praksis er det den sist
nevnte tilnærmingen som er dominerende. Erstat-
ningene skal vanligvis dekke den kapitaliserte ver-
di av driftstapet ved å rådighetsregulere den aktuel-
le delen av skogeiendommen. Slik erstatning gir
gjerne gevinst i forhold til den del av kostprisen for
skogeiendommen som naturlig kan relateres til
området for rådighetsinnskrenkningen.

Gjeldende ordning med betinget skattefritak for
verneerstatninger medfører utsatt skatteplikt idet
skatten blir knyttet til reinvesteringsobjektet. Et
formelt skattefritak vil være endelig, og kan gi en
tilfeldig økonomisk fordel til skogeiere som kan til-
by egnet fredningsskog sammenlignet med skogei-
ere som ikke kan det. Et slik fritak vil også medføre
asymmetri, ved at engangserstatning for tap av en
løpende, skattepliktig driftsinntekt ikke blir skatte-
grunnlag på noe tidspunkt. På den annen side kan
det være vanskelig for mange av de aktuelle skogei-
erne å finne et passende og fornuftig reinveste-
ringsobjekt etter den gjeldende ordning. Dette kan
hemme det frivillige skogvern.

For ytterligere å stimulere til frivillig skogvern
etter naturvernloven legger departementet til
grunn at det foreligger helt spesielle hensyn som
tilsier at det gis et særskilt unntak fra den alminne-
lige skatteplikt for gevinst ved slikt vern. Unntaket
bør gjelde generelt og uansett om skogvernet i det
enkelte tilfelle omfatter hele skogeiendommen, og
ikke bare en del av den (med fortsatt skogsdrift på
den øvrige, ikke vernede del). Det bør heller ikke
sondres i forhold til om vernet har skjedd ved tvang
eller om det bygger på frivillighet.

Det vises til forslag til skatteloven § 9–3 sjette
ledd nytt sjuende punktum. Dagens innhold i § 14–
72 om betinget skattefritak vil falle bort som følge
av lovendringen behandlet i kapittel 14 i proposisjo-
nen.

15.4 Ikrafttredelse

Når det gjelder ikrafttredelse, foreslår departemen-
tet at bestemmelsen får virkning for realisasjoner
allerede fra og med inntektsåret 2005. Bakgrunnen
for dette er at ikrafttredelse først fra 2007 ville lede
til at realisasjon i 2005 og 2006 blir skattepliktig,
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men med mulighet for betinget skattefritak, mens
realisasjon i 2004 (jf. den gamle tiårsregelen) eller i
2007 vil kunne skje uten beskatning. Ved ikrafttre-
den fra 2005 vil det endrede skatteregimet for skog-
gevinst fra samme år ikke få betydning for verneer-
statning som nevnt.

15.5 Overgangsbestemmelse

Det kan tenkes å være en del tilfeller der skattyter
allerede har benyttet anledningen til å reinvestere
verneerstatningen i henhold til reglene i skattelo-
ven § 14–72. For disse tilfellene foreslås at det gis
en overgangsregel som innebærer at plikten etter
§ 14–70 tredje ledd annet punktum til å fradra ge-
vinsten det nye objektets kostpris, bortfaller. Dette
vil innebære skattefrihet for gevinsten på verneo-
bjektet også der det allerede er reinvestert i nytt
objekt.

Nytt formuesobjekt må være ervervet inne tre
år, jf. § 14–70 tredje ledd første punktum. Det antas
ikke å være nødvendig å regulere nærmere de til-
fellene der det er gitt betinget skattefri erstatning i
2005 eller senere, men denne enda ikke er reinves-
tert i nytt objekt. Nedskrivning på kostpris i hen-
hold til § 14–70 tredje ledd annet punktum har da
ikke funnet sted, og reinvesteringsplikten vil falle
bort på grunn av den tidlige ikrafttredelsen av det
ubetingede skattefritaket.

15.6 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Forslaget antas ikke å ha administrative konse-
kvenser av betydning. Provenymessig anslås lettel-
sen til 10 mill. kroner påløpt i 2007. Provenytapet
bokføres i 2008.
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16 Endringer i skogfondsordningen

16.1 Innledning og sammendrag

Departementet foreslår en endring av skatteregle-
ne for skogfond slik at satsen for inntektsføring av
uttak fra skogfond settes ned fra 40 prosent til 15
prosent fra 2007. Dette innebærer et fast skattefri-
tak på 85 prosent for investeringer i skogbrukstil-
tak som nevnt under skatteloven § 8–2 annet ledd
bokstav a. I tillegg foreslås det at området for an-
vendelse av skogfondsmidler med skattefordel utvi-
des. Denne utvidelsen omfatter blant annet byg-
ging av ny skogsvei, vedlikehold av skogsbilvei,
samt investeringer i bioenergi på eget bruk som bi-
drar til varmeleveranser.

16.2 Gjeldende rett

Etter skogbruksloven av 27. mai 2005 plikter sko-
geieren å avsette til skogfond av brutto avvirknings-
verdi det enkelte år. Etter forskrift 3. juli 2006 nr.
881, Forskrift om skogfond § 6, gitt med virkning
fra 1. september 2006, skal avsetningen til skog-
fond være innenfor intervallet 4 til 40 prosent av
bruttoverdien. Gjennomsnittlig avsetningsbeløp lig-
ger på mellom 9 og 10 prosent. Avsetning til fondet
trekkes i tømmeroppgjøret og innsettes på skog-
fondskonto for hver enkelt skogeiendom. Det er in-
gen øvre grense for innestående totalbeløp og hel-
ler ingen frist for anvendelse. Skogeieren får ikke
renter på innestående beløp. Skogfondet skal bru-
kes til å fremme skogkultur, skogproduksjon og
skogdrift til fordel for den skogen virket er levert
fra.

Det enkelte års avsetning til skogfond kommer
til fradrag ved beregning av skattepliktig over-
skudd. Utbetalinger tas til inntekt i utbetalingsåret.
Når skogfond nyttes til skogkultur og opprusting
av skogsveier eller til alternative avvirkningsfrem-
mende tiltak i vernede områder, skal bare 40 pro-
sent av det utbetalte beløp tas til inntekt. Systemet
med skogfond fungerer således som en avsetnings-
ordning med skattefordel for visse anvendelser av
avsatt beløp.

16.3 Departementets vurderinger og
forslag

I tråd med Soria Moria-erklæringen vil regjeringen
forbedre de økonomiske støtteordningene til skog-
bruket. For å øke skogbasert verdiskapning fore-
slås enkelte endringer i skogfondsordningen.

Satsen for inntektsføring av skogfondsmidler
med skattefordel foreslås redusert fra 40 til 15 pro-
sent. Det medfører et skattefritak på 85 prosent av
skogfondsmidler frigitt til slike formål. Det vises til
forslag vedrørende skatteloven § 8–2 annet ledd
bokstav a første punktum.

Tidligere var det anledning til å anvende avsatte
skogavgiftsmidler med skattefordel til nybygging
av skogsvei. Fra 2003 ble denne adgangen fjernet.
Departementet foreslår at det igjen skal kunne an-
vendes skogfond med skattefordel til investeringer
i ny skogsvei (både traktorvei og bilvei). Dermed
vil både nybygging, ombygging og annen opprus-
ting av traktor- og bilvei være inkludert i området
for skattefordel. Det vises til forslag vedrørende
skatteloven § 8–2 annet ledd bokstav a første punk-
tum.

Videre foreslås det å utvide området for anven-
delse av skogfond med skattefordel til følgende til-
tak: 
– området for miljøtiltak, som i dag gjelder alter-

native avvirkningsfremmende investeringer i
vernet skogområde, utvides til skogbrukstiltak
som tar konkrete miljøhensyn knyttet til biolo-
gisk mangfold, landskapsverdier, kulturminner
og friluftsliv, i områder der det blir drevet skog-
bruk

– skogbruksplanlegging med miljøregistrering
– forsikring mot stormskader og brann på skog
– kompetansehevende tiltak knyttet til miljøhen-

syn, skogetablering og skogproduksjon, samt
til verdiskapning basert på treprodukter

– oppmerking av eiendomsgrenser og nødvendi-
ge håndtlangerutgifter i forbindelse med jord-
skifte av skog

– sommervedlikehold av skogsbilvei (ikke trak-
torvei)

– investeringer i bioenergitiltak (anlegg og ut-
styr) i tilknytning til bruket og som bidrar til
varmeleveranser basert på eget råstoff eller lo-
kale skogressurser
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Det vises til forslag vedrørende skatteloven § 8–2
annet ledd bokstav a første punktum. Nærmere
regler om anvendelsen av skogfondsmidler med
skattefordel innenfor disse tiltakene bør gis i for-
skrift, dels i Finansdepartementets skatteforskrift,
dels i Landbruks- og matdepartementets forskrift
om skogfond. Generelt gjelder at kostnadene må
være nøkterne og forsvarlige for å kunne aksepte-
res. I sær for vedlikehold av bilvei kan det i tillegg
bli aktuelt å kreve planlegging og forhåndsgodkjen-
ning av ikke hastverkspregede arbeider, samt å set-
te et beløpstak per meter vei for akseptable kostna-
der som gir skattefordel.

Utbetaling fra skogfond kan også dekke inngå-
ende merverdiavgift på godkjente investeringer.
Merverdiavgiften er ingen kostnad når skogeieren
kan trekke den i fra i sitt avgiftsoppgjør med fylkes-
skattekontoret. Denne del av fondsutbetalingen vil
derfor fortsatt falle utenfor området for skattefor-
del, selv om investeringen som sådan faller innen-
for.

Skatteloven § 8–2 annet ledd bokstav b, har en
bestemmelse om at skogfondsmidler som frigis til
investeringer i avskrivbart driftsmiddel, kommer til
fradrag i driftsmidlets kostpris. Det er for tiden ik-
ke anledning til å bruke skogfond til investeringer i
avskrivbart fysisk driftsmiddel, men gjennom for-
slaget om å åpne for investeringer i varmeproduks-
jon på bruket kan dette bli aktuelt. Det foreslås i
den forbindelse en endring av bestemmelsen, som
– sett i sammenheng med § 8–2 annet ledd innled-
ningen og bokstav a – innebærer at dersom det fri-
gis skogfondsmidler til investering i avskrivbart
driftsmiddel med skattefordel etter bokstav a, tas
den skattepliktige del av fondsutbetalingen til be-
skatning det aktuelle inntektsår. Hele fondsutbeta-
lingen, eller driftsmidlets kostpris, vil dermed inn-
gå i grunnlaget for beregning av årets avskrivnin-
ger. Dette vil også bidra til konsistens mellom av-
skrivningene og beregningen av skjermingsgrunn-
laget i skjermingsmetoden. Skogfond som frigis til
investering i avskrivbart driftsmiddel uten skatte-
fordel etter bokstav a, foreslås inntektsført i sin hel-
het det året investeringen foretas. Avskrivninger fo-
retas på vanlig måte av den fulle kostpris. Det vises
til forslag vedrørende skatteloven § 8–2 annet ledd
bokstav b første punktum, som etter dette kan be-
grenses til å fastslå at utbetaling av fondsmidler
(verken skattepliktige eller skattefrie deler) ikke
skal gå til fradrag i kostprisen for et avskrivbart
driftsmiddel.

Utgifter til utarbeiding av skogbruksplaner
(driftsplaner i skogbruket) kan også dekkes med
midler fra skogfondet. Etter forslaget over vil slike
fondsutbetalinger, i motsetning til tidligere, ha

skattefordel. Skogbruksplaner regnes som et im-
materielt driftsmiddel, som kan avskrives lineært
ved at nettokostnadene fordeles til fradrag over 10
år. Det er i avsnittet over foreslått at det som hoved-
regel bør være slik at den skattepliktige del av fond-
sutbetalingen tas til beskatning i det aktuelle inn-
tektsår, og til gjengjeld at ingen del av fondsutbeta-
lingen går til fradrag i driftsmidlets kostpris
(grunnlaget for beregning av årets avskrivninger).
Dersom denne hovedregelen også skal omfatte
skogbruksplaner, vil dette innebære en innstram-
ming når det gjelder den skattepliktige del av
fondsutbetalingen på 15 prosent, ved at denne kom-
mer til beskatning i utbetalingsåret istedenfor å re-
dusere kostprisen. Det foreslås derfor et særskilt
unntak fra hovedregelen når det gjelder inntektsfø-
ringen av skattepliktig del av fondsutbetaling til
skogbruksplan. Unntaket innebærer at øyeblikke-
lig skattlegging unnlates mot at kostprisen (av-
skrivningsgrunnlaget) for skogbruksplanen redu-
seres tilsvarende. Løsningen blir da at i den ut-
strekning skogbruksplanen finansieres med fonds-
midler, skal 15 pst. av midlene gå til nedskrivning
av planens kostpris, mens resten av kostprisen be-
holdes til fradrag i avskrivningssystemet. Som tid-
ligere blir da ingen del av fondsutbetalingen til
skogbruksplanen gjenstand for øyeblikkelig be-
skatning. Det nye blir at kostpris tilsvarende de
skattefrie 85 pst. av fondsmidlene likevel beholdes
som avskrivningsgrunnlag, for å ivareta denne skat-
tefriheten. Det vises til forslag vedrørende skattelo-
ven § 8–2 annet ledd bokstav b nytt annet punktum.

16.4 Andre endringer i skatteloven
§ 8–2

Skogfondsmidler ble i den tidligere skogbrukslo-
ven av 21. mai 1965 kalt «skogavgift». Endringen til
«skogfond» skjedde i forbindelse med den nye
skogbruksloven av 27. mai 2005. Bakgrunnen for at
terminologien ble lagt om var blant annet at midle-
ne ikke er en avgift i vanlig forstand. I skatteloven
§ 8–2 er begrepet «skogavgift» benyttet. Terminolo-
gien i bestemmelsen bør derfor endres. Det vises
til forslag vedrørende skatteloven § 8–2 annet ledd
innledningen og bokstav a og b.

16.5 Ikrafttredelse og
overgangsbestemmelser

Departementet foreslår at endringene trer i kraft
fra og med 2007. Systemet for utbetaling over skog-
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fondskonto er slik at kostnadene må pådras før det
kan sendes søknad om godkjenning og dekning.
Som følge av at skogfond kan utbetales samme år
som kostnadene pådras, eller året etter, oppstår det
spørsmål om skogkultur med mer (det gjeldende
investeringsområde for skattefordel) utført i 2006,
men med utbetaling først i 2007, skal ha den nye
skattefritakssatsen på 85 prosent, eller om satsen
som gjelder for 2006 skal forlenges. Departementet
mener det må være et viktig hensyn så langt som
mulig å unngå to sett med fritakssatser for 2007 for
samme type investeringer, nemlig ett for dekning
av kostnader pådratt i 2007 og ett for kostnader på-
dratt i 2006. Den nye skattefritakssatsen på 85 pro-
sent bør derfor gjelde generelt for skogfond utbe-
talt i 2007 til de nevnte formål. Med en slik bestem-
melse slipper en å måtte vurdere om kostnadene er
pådratt i 2006 eller 2007. Denne løsningen innebæ-
rer for øvrig at det ikke er behov for noen spesiell
overgangsregel, idet alle utbetalinger til skogkul-
turformål og opprusting av skogsvei over skog-

fondskonto fra og med 2007 vil gå inn under den
nye satsen.

For de nye områdene for skattefordel (skog-
bruksplanlegging, forsikring, kompetansehevende
tiltak, oppmerking av eiendomsgrenser, nybygging
og vedlikehold av vei, samt investering i bioenergi-
tiltak) bør skattefordelen bare omfatte tiltak utført
fra 2007. Se forslag til presisering av dette i ikraft-
tredelsesbestemmelsen til lovendringen.

16.6 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Forslaget innebærer ikke administrative konse-
kvenser av betydning.

De foreslåtte omleggingene er anslått å gi et
provenytap på 50 mill. kroner påløpt og bokført i
2007.
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17 Formuesverdsettelse av annen fast eiendom –
maksimalgrense

17.1 Innledning

Formue skal etter skatteloven verdsettes til omset-
ningsverdi, men etter § 4–10 kan bolig- og fritidsei-
endom verdsettes lavere. Det følger av takserings-
forskriften at ligningsverdien for boliger ikke skal
settes høyere enn 30 pst. av markedsverdi. Depar-
tementet foreslår å endre skatteloven § 4–10 slik at
den også gir adgang til å verdsette annen fast eien-
dom lavere enn omsetningsverdi. Maksimalgren-
sen for annen fast eiendom foreslås satt til 80 pst. av
eiendommens markedsverdi.

17.2 Gjeldende rett

Hovedregelen er at skattepliktig formue, herunder
fast eiendom, skal fastsettes til omsetningsverdi
per 1. januar i ligningsåret, jf. skatteloven § 4–1.
Med fast eiendom menes bygg, dvs. boligbygg, for-
retningsbygg, industribygg, lager mv., og grunn
(tomter, landbruksareal mv.). For noen eiendoms-
typer (bolig, skogbruk, kraftverk mv.) gjelder sær-
lige verdsettelsesregler. Verdien av bolig- og fritids-
eiendommer kan etter skatteloven § 4–10 settes la-
vere enn omsetningsverdien. Skatteloven har ikke
tilsvarende unntak for næringsbygg mv.

Det følger av takseringsforskriften at ved første
gangs taksering av nybygde boligeiendommer,
skal ligningsverdien verken overstige 30 pst. av ei-
endommens kostpris inkludert grunn, eller 30 pst.
av eiendommens markedsverdi. Videre skal etab-
lerte ligningsverdier for boligeiendommer som
overstiger 30 pst. av markedsverdien settes ned,
når skattyter har dokumentert markedsverdien.
For nybygd næringseiendom finnes bare mer
spredte, lokale anvisninger på konkret verdsetting i
nærheten av kostpris. Når det gjelder formuesverd-
settelse av skogeiendom, se omtale i St.prp. nr. 1
(2006–2007).

For hvert år bestemmes det om de etablerte lig-
ningsverdiene fra året før skal oppjusteres eller vi-
dereføres uendret. For 2007 er det i budsjettet lagt
inn en generell oppjustering på 10 pst. både for bo-
lig- og næringseiendommer, se St.prp. nr. 1 (2006–
2007).

17.3 Departementets vurderinger og
forslag

Departementet foreslår at det innføres en maksi-
mumsgrense for ligningsverdiens andel av mar-
kedsverdi (sikkerhetsventil) også for annen fast ei-
endom, det vil si med unntak for kraftverk som har
et eget regelverk for fastsettelse av formuesverdi.

Denne maksimumsgrensen bør imidlertid set-
tes vesentlig høyere enn for bolig og fritidsbolig.
Maksimumsgrensen på 30 pst. for bolig- og fritids-
eiendom er blant annet satt på bakgrunn av at fak-
tiske ligningsverdier på bolig og fritidsbolig i all ho-
vedsak er lavere enn 30 pst. av markedsverdi. Det
finnes lite informasjon om forholdet mellom lig-
ningsverdi og omsetningsverdi på annen fast eien-
dom, men det er grunn til å tro at ligningsverdiene
for annen fast eiendom er høyere enn for bolig. En
lav maksimumsgrense (30 pst.) for verdsettelse av
annen fast eiendom vil føre til økt forskjellsbehand-
ling i forhold til skattlegging av andre formueso-
bjekter, som aksjer og bankinnskudd. En slik verd-
settelse ville gi sterke incentiver til å investere i næ-
ringseiendom framfor andre formuesobjekter, og
det ville medføre dårlig ressursbruk. En lav maksi-
malgrense kan gi urimelig beskatning og svekke
fordelingsvirkningene av formuesskatten, fordi det
da ikke er noen sammenheng mellom reell størrel-
se på formuen og betalt formuesskatt. At det er gitt
en særlig maksimumsgrense på 30 pst. for bolig- og
fritidseiendom, tilsier ikke at samme grense bør
legges til grunn for annen fast eiendom. 

Departementet foreslår derfor å innføre en mak-
simumsgrense for ligningsverdien for annen fast ei-
endom på 80 pst. av markedsverdi. En slik grense
vil over tid kunne bidra til både mer ensartet verd-
settelse av disse eiendommene, og bedre samsvar
mellom ligningsverdi og markedsverdi. En maksi-
mumsgrense på 80 pst. vil om lag samsvare med
formuesverdsettelsen av aksjer. Det innebærer stor
grad av formell skattemessig likebehandling av an-
nen fast eiendom og aksjer m.m. Ved økning i lig-
ningstakstene vil også den reelle skattemessige li-
kebehandlingen av disse formueskomponentene
øke. Ved å redusere forskjeller i verdsetting av uli-
ke formuestyper, vil motivene til skattemotiverte
formuesplasseringer reduseres. Det vil gi sam-
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funnsøkonomiske gevinster ved at investeringene
får en bedre sammensetning, samtidig som for-
muesskattens fordelingsegenskaper forbedres. 

Etter departementets oppfatning bør kraftan-
legg ikke omfattes av denne endringen. Formues-
verdsettelse av kraftverk skjer etter egne regler, og
omfattes ikke av de årlige oppreguleringene av lig-
ningsverdier. Innføring av sikkerhetsventil for den-
ne typen eiendom er derfor ikke nødvendig.

Etter skatteloven § 4–1 er hovedregelen at all
formue, herunder fast eiendom, skal verdsettes til
omsetningsverdi. Av skatteloven § 4–10 følger det
at verdien av boligeiendommer, herunder fritidsei-
endommer, kan settes lavere enn omsetningsverdi.
Departementet foreslår å utvide denne bestemmel-
sen til å omfatte all fast eiendom. Lovendringen in-
nebærer bare at loven gir adgang til å verdsette fast
eiendom lavere enn omsetningsverdi, og den inne-
bærer ingen plikt til å fravike lovens hovedregel om
formuesverdsettelse. En eventuell maksimalgrense
for verdsetting av fast eiendom for ligningsformål
vil følge av Skattedirektoratets takseringsforskrift.
Lovendringen innebærer ikke at det må innføres

maksimalgrense for all fast eiendom, eller at even-
tuelle maksimalgrenser for ulike eiendomstyper
må være lik.

Det vises til foreslåtte endringer i skatteloven
§ 4–10 første ledd.

17.4 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Det antas at svært få bygninger vil kunne få en lig-
ningstakst over 80 pst. av markedsverdien selv med
den foreslåtte takstøkningen på 10 pst. i 2007. Det
legges derfor til grunn at forslaget ikke vil medføre
nevneverdig provenytap i 2007.

17.5 Ikrafttredelse

Regjeringen foreslår at endringen trer i kraft straks
og med virkning fra og med inntektsåret 2007.
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18 Endret verdsettelse av aksjer, grunnfondsbevis og
verdipapirfondsandeler ved formuesskatteligningen

18.1 Innledning og sammendrag

Finansdepartementet foreslår endringer i reglene
om formuesverdsettelse av aksjer, grunnfondsbe-
vis og verdipapirfondsandeler. Etter gjeldende rett
formuesverdsettes aksjer, grunnfondsbevis og ver-
dipapirfondsandeler til 80 prosent av verdsettelses-
grunnlaget. Departementet foreslår å øke formues-
verdsettelsen til 85 prosent av verdsettelsesgrunn-
laget, dvs. at den såkalte verdsettelsesrabatten re-
duseres fra 20 prosent til 15 prosent. For andeler i
verdipapirfond som ikke er aksjefond foreslås det å
fjerne verdsettelsesrabatten helt.

18.2 Gjeldende rett

Etter skatteloven § 4–12 første ledd verdsettes
børsnoterte aksjer i hovedregelen til 80 prosent av
kursverdien per 1. januar i ligningsåret.

Ikke-børsnoterte aksjer i norske selskaper skal
etter skatteloven § 4–12 annet ledd verdsettes til 80
prosent av aksjenes forholdsmessige andel av sel-
skapets samlede skattemessige formuesverdi per 1.
januar i året før ligningsåret. Ikke-børsnoterte ak-
sjer i utenlandske selskaper skal i utgangspunktet
verdsettes til 80 prosent av antatt salgsverdi per 1.
januar i ligningsåret, men kan kreves verdsatt til 80
prosent av aksjenes forholdsmessige andel av sel-
skapets samlede skattemessige formuesverdi per 1.
januar i året før ligningsåret dersom skattyteren
krever dette og kan sannsynliggjøre selskapets
skattemessige formuesverdi, jf. skatteloven § 4–12
tredje ledd.

Det gjelder særlige regler for fastsettelse av
verdsettelsesgrunnlag for aksjer i nystiftede selska-
per og selskaper der aksjekapitalen er endret i året
før ligningsåret, jf. skatteloven § 4–13.

Etter skatteloven § 4–12 femte ledd verdsettes
grunnfondsbevis til 80 prosent av kursverdien per
1. januar i ligningsåret. Er kursen ikke notert eller
kjent, settes verdien til 80 prosent av den antatte
salgsverdi.

Formue i form av andeler i verdipapirfond verd-
settes til 80 prosent av fastsatt andelsverdi per 1. ja-
nuar i ligningsåret, jf. skatteloven § 4–12 sjette
ledd. Dette gjelder alle typer verdipapirfondsande-
ler.

18.3 Departementets vurderinger og
forslag

18.3.1 Aksjer, grunnfondsbevis og andeler i
aksjefond

Den såkalte verdsettelsesrabatten for aksjer mv.
ved formuesskatteligningen ble redusert fra 35 pro-
sent til 20 prosent med virkning fra og med inn-
tektsåret 2006.

Departementet mener det er behov for økt like-
behandling av ulike formuesobjekter, noe som tilsi-
er at verdsettelsesrabatten reduseres ytterligere.
Samtidig er det ikke ønskelig med større endringer
i aksjebeskatningen før en har fått mer erfaring
med de økonomiske virkningene av skatterefor-
men og innføringen av skatt på uskjermet aksjeut-
bytte fra 2006. Departementet foreslår derfor en
moderat innstramming i formuesbeskatningen av
aksjer mv., ved å redusere rabatten til 15 prosent.

Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1
(2006–2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

For andeler i verdipapirfond som ikke er aksje-
fond foreslås å avvikle verdsettelsesrabatten helt, jf.
avsnitt 18.3.2 nedenfor.

Det vises til forslag til endringer i skatteloven
§§ 4–12 og 4–13. Departementet foreslår at endrin-
gene trer i kraft straks med virkning fra og med
inntektsåret 2007.

18.3.2 Andeler i verdipapirfond som ikke er
aksjefond

Etter gjeldende regler formuesverdsettes alle typer
fondsandeler til 80 prosent av andelsverdien per 1.
januar i ligningsåret. Verdsettelsesrabatten for
fondsandeler ble innført med virkning fra og med
inntektsåret 2005.

Departementet foreslår at verdipapirfondsande-
ler i hovedregelen skal verdsettes til 100 prosent av
verdsettelsesgrunnlaget. Forslaget er i samsvar
med en generell målsetting om større samsvar mel-
lom markedsverdier og ligningsverdier ved for-
muesskatteligningen, jf. St.prp. nr. 1 (2006 – 2007)
Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 1.2.

Som nevnt under avsnitt 18.3.1, er det imidlertid
etter departementets oppfatning ikke ønskelig med
større endringer i aksjebeskatningen før en har fått
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mer erfaring med de økonomiske virkningene av
skattereformen og innføringen av skatt på uskjer-
met aksjeutbytte fra 2006. Det foreslås derfor å vi-
dereføre verdsettelsesrabatten for andeler i aksje-
fond, det vil si verdipapirfond som hovedsakelig in-
vesterer i aksjer og grunnfondsbevis. Dette sam-
svarer godt med at direkte investeringer i aksjer og
grunnfondsbevis gir verdsettelsesrabatt, mens di-
rekte investeringer i andre finansielle instrumenter
ikke gir verdsettelsesrabatt. Forslaget innebærer at
den såkalte aksjerabatten ved formuesskattelignin-
gen konsentreres om investeringer i form av egen-
kapital til næringslivet.

For øvrig er det et særlig problem i forbindelse
med gjeldende regler om verdsettelsesrabatt for
verdipapirfondsandeler at det gis reduksjon ved for-
muesverdsettelsen av andeler i pengemarkedsfond,
mens bankinnskudd verdsettes i tråd med hovedre-
gelen i skatteloven § 4–1 til omsetningsverdi (fak-
tisk verdi) per 1. januar i ligningsåret. Disse to plas-
seringstypene har ellers mange likhetspunkter, og
skattereglene gir her opphav til særlig store vrid-
ninger i sparesammensetningen, blant annet i form
av ekstraordinær tegning av pengemarkedsfond-
sandeler rundt nyttår.

Departementet foreslår på bakgrunn av det
ovennevnte at rabatten ved formuesverdsettelsen
av andeler i andre fond enn aksjefond fjernes. For å
unngå tilpasninger ved årsskiftet 2006/2007, blant
annet i form av ekstraordinær tegning av penge-
markedsfondsandeler rundt nyttår, bør endringen
få virkning fra og med inntektsåret 2006.

En endring som nevnt innebærer at det må trek-
kes en grense mellom på den ene side andeler i ak-
sjefond, og på den annen side andeler i andre typer
verdipapirfond. Avgrensningen må knyttes til hvor-
dan verdipapirfondenes forvaltningskapital er plas-
sert.

Som nevnt vil departementet begrense verdset-
telsesrabatten ved formuesskatteligningen til inves-
teringer i form av egenkapital til næringslivet. Det-
te tilsier at verdsettelsesrabatten for verdipapir-
fondsandeler begrenses til andeler i verdipapirfond
som hovedsakelig har sin forvaltningskapital plas-
sert i aksjer og grunnfondsbevis. Departementet fo-
reslår likevel en forholdsvis vid definisjon av aksje-
fond, ved at grensen mellom aksjefond og andre
fond settes slik at fond som har plassert 50 prosent
eller mer av kapitalen i aksjer og grunnfondsbevis
skal anses som aksjefond.

Det presiseres at begrepet aksjefond, slik det
brukes i denne sammenhengen, skiller seg fra be-
grepet aksjefond slik det brukes i inntektsskatte-
messig sammenheng, jf. skatteloven § 10–1 tredje
ledd.

Definisjonen av aksjefond innebærer at verdset-
telsesrabatt bare vil gjelde for andeler i verdipapir-
fond som har plassert minst 50 prosent av forvalt-
ningskapitalen direkte i aksjer og/eller grunnfonds-
bevis. Plassering av forvaltningskapital i derivater
med aksjer eller grunnfondsbevis som underlig-
gende objekt vil ikke gi grunnlag for verdsettelses-
rabatt. Heller ikke plassering av forvaltningskapital
i andeler i verdipapirfond som i sin tur eier aksjer
og grunnfondsbevis, vil gi grunnlag for verdsettel-
sesrabatt.

Det foreslås at definisjonen tar utgangspunkt i
plasseringen av forvaltningskapitalen per 31. de-
sember i inntektsåret. For å unngå tilpasninger i
form av at andelen av kapitalen som er plassert i ak-
sjer og grunnfondsbevis økes rundt nyttår, foreslås
det at definisjonen i tillegg knyttes til gjennomsnitt-
lig plassering av forvaltningskapitalen i løpet av inn-
tektsåret, regnet ved utgangen av hver måned.

Det vises til forslag til endring i skatteloven § 4–
12 sjette ledd.

18.4 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Reduksjonen av verdsettelsesrabatten for aksjer,
grunnfondsbevis og andeler i aksjefond anslås å gi
en provenyøkning på 280 mill. kroner påløpt og 225
mill. kroner bokført i 2007.

Avviklingen av verdsettelsesrabatten for ande-
ler i verdipapirfond som ikke er aksjefond anslås å
gi en provenyøkning på 90 mill. kroner påløpt i
2006 og bokført i 2007.

Forslaget om å redusere verdsettelsesrabatten
for aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond
antas ikke å ha administrative konsekvenser av be-
tydning.

Heller ikke forslaget om å avvikle verdsettelses-
rabatten for andeler i verdipapirfond som ikke er
aksjefond antas å ha administrative konsekvenser
av betydning. For fondsandeler som kjøpes gjen-
nom norske forvaltningsselskaper vil det skje en
innrapportering fra forvaltningsselskapet eller ver-
dipapirregisteret. Det vil i utgangspunktet være
opp til forvaltningsselskapet/verdipapirregisteret å
klassifisere og innrapportere fondsandelene i riktig
kategori. Departementet vil vurdere nærmere om
det er behov for forskriftsendringer som presiserer
denne innrapporteringsplikten.

Opplysninger om fondsandeler som kjøpes
gjennom utenlandske forvaltere må skattyter selv
påføre selvangivelsen. Det bør for slike fond stilles
krav om at skattyter kan godtgjøre at vilkårene i de-
finisjonen av aksjefond er oppfylt. Det antas at skat-
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teetaten i praksis normalt vil kunne legge til grunn
at en beskrivelse av det aktuelle fondet i vedtekter,
årsberetning og lignende er tilstrekkelig for å godt-
gjøre at vilkårene for verdsettelsesrabatt er oppfylt.

Det vises til forslag til endring av skatteloven
§ 4–12 sjette ledd.

18.5 Ikrafttredelse

Forslaget om å redusere verdsettelsesrabatten for
aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond fo-
reslås å tre i kraft straks med virkning fra og med
inntektsåret 2007.

For å unngå tilpasninger ved årsskiftet 2006/
2007, foreslås det at avviklingen av verdsettelsesra-
batten for andeler i verdipapirfond som ikke er ak-
sjefond får virkning fra og med inntektsåret 2006.
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19 Fritak for formuesskatt på
engangserstatningsutbetaling til barn ved tap av forsørger

19.1 Innledning

Når barn mottar engangserstatning ved tap av for-
sørger, skattlegges ikke erstatningsbeløpet som
inntekt på utbetalingstidspunktet. Barnet er imid-
lertid skattepliktig for avkastingen av erstatnings-
beløpet etter hovedregelen for kapitalinntekt i skat-
teloven § 5–1, og den delen av erstatningen som er i
behold vil være skattepliktig formue etter skattelo-
ven § 4–1.

Etter gjeldende rett er barn som mottar en-
gangserstatning for personskade etter reglene i
skadeserstatningsloven kapittel 3, fritatt for for-
muesskatt på beløpet frem til og med det året de
fyller 21 år, jf. skatteloven § 4–22 første ledd. Depar-
tementet foreslår at denne regelen utvides til også å
omfatte barn som mottar engangserstatning ved
tap av forsørger. Det er vanlig å plassere engangs-
erstatning til barn i livrenteforsikring, og skattefri-
taket vil gjelde også en slik plassering av erstat-
ningskapitalen, forutsatt tilstrekkelig sammenheng
mellom erstatningskapitalen og livrenten. Forsla-
get i kapittel 5 i proposisjonen om generell skatte-
plikt for formue i livrenteforsikring vil dermed ikke
ha effekt for barn som har eller får plassert sin er-
statningskapital som nevnt i en slik polise. Fra fylte
22 år vil de ordinære formuesskattereglene gjelde,
dvs. også skatteplikt på livrentepoliser etter det
nevnte forslaget, med mindre de foreslåtte unntaks-
reglene for visse poliser blir anvendelige.

19.2 Departementets vurderinger og
forslag

Formuesfritaksregelen for barn som har fått erstat-
ning for personskade i skatteloven § 4–22, er en lov-
festing av Skattedirektoratets lempningspraksis i
tilsvarende saker. Fritaksregelen er begrunnet i at
de personskadde barna opplever en belastende si-
tuasjon, og at det anses uforholdsmessig tyngende
å fastholde hele skatten for denne gruppen skatt-
ytere.

Lignende hensyn gjør seg gjeldende i tilfeller
der barn mottar engangserstatning ved tap av for-

sørger. I tillegg til å oppleve en vanskelig situasjon
som følge av dødsfallet, vil mange også oppleve at
den økonomiske situasjonen forverres fordi en for-
sørger har falt fra. Barna vil ofte ha en begrenset
skatteevne som følge av at de ikke selv har arbeids-
inntekt. En eventuell formuesskatt må derfor dek-
kes av avkastningen av erstatningsutbetalingen el-
ler av eventuell gjenlevende forelder.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at
gjeldende regel om fritak for formuesskatt i skatte-
loven § 4–22 utvides til å omfatte engangserstat-
ning ved tap av forsørger etter reglene i skadeser-
statningsloven kapittel 3. Fritaket gjelder frem til
og med det inntektsåret barnet fyller 21 år. Fritaket
omfatter erstatningsbeløpet, uansett plasserings-
måte, forutsatt tilstrekkelig sammenheng mellom
erstatningskapitalen og plasseringen, og vil derfor
også kunne frita en livrenteforsikring fra formues-
beskatning så lenge barnet ikke har fylt 22 år.

Departementet foreslår ingen endringer i da-
gens regler om ordinær skatteplikt for avkastning
av erstatningskapitalen. Det vises i denne forbindel-
se til Ot. prp. nr. 1 (2005–2006) kapittel 7, avsnitt
7.3. Ved plassering i livrente vil således de vanlige
regler for inntektsbeskatning av avkastning på liv-
rente gjelde.

Departementet viser til forslag til nytt annet
ledd i skatteloven § 4–22. Det foreslås at endringen
trer i kraft straks med virkning fra og med inntekts-
året 2007.

19.3 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Det legges til grunn at erstatningskapital i de rele-
vante tilfeller i praksis har vært fritatt for formues-
skatt også tidligere, gjennom formuesskattefritaket
for livrenter, som nå oppheves, jf. avsnitt 5.4.2. Lov-
endringen har derfor isolert sett ingen provenyef-
fekt. Lovendringen antas ikke å medføre admini-
strative utfordringer av betydning. Det antas under
enhver omstendighet at disse kan avhjelpes gjen-
nom en nærmere forskriftsregulering som gjelden-
de lov gir hjemmel til.
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20 Endringer i oppgave- og betalingsfrister

20.1 Innledning

Finansdepartementet foreslår å endre enkelte opp-
gave- og betalingsfristregler i lov 19. juni 1969 nr.
66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven), lov
21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving
av skatt (skattebetalingsloven) og lov 17. juni 2005
nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og av-
giftskrav (skattebetalingsloven 2005). Forslagene
innebærer i korte trekk at 
– oppgave- og betalingsfristen for 3. merverdiav-

giftstermin forlenges med 10 dager, det vil si fra
10. til 20. august, jf. forslag om endring av mer-
verdiavgiftsloven § 33.

– årsoppgave- og betalingsfristen for merverdiav-
gift for registreringspliktige næringsdrivende
med liten omsetning forlenges fra 10. februar til
10. mars, jf. forslag om endring av merverdiav-
giftsloven §§ 31a og 34.

– fristen for betaling av rentebefriende tilleggsfor-
skudd for forskuddsskatt og forhåndsskatt, flyt-
tes til 31. mai i ligningsåret for skattytere som
ikke får utskrevet forhåndsutfylt selvangivelse
etter ligningsloven § 4–7 nr. 2, jf. forslag om en-
dring av skattebetalingsloven §§ 21 og 27 nr. 4
og skattebetalingsloven 2005 §§ 4–7 og 7–1 førs-
te ledd.

– betalingen av etterskuddsskatten fremskyndes
slik at den i sin helhet skal betales i to like store
terminer med forfall 15. februar og 15. april i
året etter inntektsåret, jf. forslag om endring av
skattebetalingsloven § 27 nr. 2, 3, 7 og 9 og skat-
tebetalingsloven 2005 §§ 6–5 første og fjerde
ledd og 11–5.

Forslagene er nærmere omtalt under avsnitt 20.3 til
20.6.

20.2 Høringen

De ovennevnte forslag til endringer ble sendt på
høring 3. april 2006 med høringsfrist 3. juli 2006. I
høringen ble det også foreslått å endre § 5 i for-
skrift 19. desember 1986 nr. 2229 om hvor og når
lønnsoppgave m.v. skal leveres, slik at fristen for
innsending av lønns- og trekkoppgaver på maskin-

lesbart medium eller via Altinn ble forlenget fra 20.
til 31. januar. Det ble derimot ikke foreslått å flytte
oppgave- og betalingsfristen for forskuddstrekk, på-
leggstrekk og arbeidsgiveravgift for 6. termin fra
15. til 31. januar.

Følgende høringsinstanser har uttalt seg: 
– Arbeids- og inkluderingsdepartementet
– Fiskeri- og kystdepartementet
– Fornyings- og administrasjonsdepartementet
– Justis- og politidepartementet
– Kommunal- og regionaldepartementet
– Landbruks- og matdepartementet
– Nærings- og handelsdepartementet
– Advokatforeningen
– Arbeidsgiverforeningen NAVO
– Bedriftsforbundet
– Den norske Revisorforening
– Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
– Finansieringsselskapenes Forening
– Forbund for kommunal økonomiforvaltning og

skatteinnfordring (NKK)
– Handels- og Servicenæringens Hovedorganisa-

sjon (HSH)
– Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiver-

organisasjon (KS)
– Landsorganisasjonen i Norge (LO)
– Norsk Bonde- og småbrukarlag (NBS)
– Norges Bondelag
– Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

(NARF)
– Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)
– NTL-Skatt
– Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
– Skattebetalerforeningen
– Skattedirektoratet
– Skatterevisorenes Forening
– Sentralskattekontoret for storbedrifter
– Statistisk sentralbyrå
– Toll- og avgiftsdirektoratet
– Økonomiforbundet

I tillegg har Norsk Øko-Forum (NØF) avgitt hø-
ringsuttalelse.

Av de som har uttalt seg har Arbeids- og inklu-
deringsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartemen-
tet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet,
Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks-
og matdepartementet, Justis- og politidepartemen-
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tet, Arbeidsgiverforeningen NAVO, Bedriftsforbun-
det, LO, Statistisk sentralbyrå, Toll- og avgiftsdirek-
toratet og NKRF ikke merknader til forslagene i hø-
ringen.

Merknadene til de øvrige instanser er omtalt i
tilknytning til de enkelte forslag om lovendringer
nedenfor.

Ingen høringsinstanser har hatt innvendinger
av betydning for forslaget om å forlenge fristen for
innsending av lønns- og trekkoppgaver på maskin-
lesbart medium eller via Altinn fra 20. til 31. januar.
Flere av høringsinstansene mener derimot at de-
partementet også burde foreslå å flytte oppgave- og
betalingsfristen for forskuddstrekk, påleggstrekk
og arbeidsgiveravgift for 6. termin fra 15. til 31. ja-
nuar. En slik flytting vil etter departementets syn
kun ha en begrenset samordningseffekt ettersom
oppgjørsfristen også for de fem andre terminene er
den 15. i måneden etter terminslutt, og bør derfor
vurderes i forbindelse med en noe bredere gjen-
nomgang av oppgave- og betalingsfristreglene på
skatte- og avgiftsområdet. Det foreslås derfor ingen
lovendring på dette området. Endring av fristen for
innsending av lønns- og trekkoppgave krever ingen
lovendring, og vil derfor ikke bli nærmere omtalt
her.

20.3 Terminoppgavefrister for
merverdiavgift

20.3.1 Gjeldende rett

Etter merverdiavgiftsloven § 29 skal den som er av-
giftspliktig, sende avgiftsmyndigheten oppgave
over beløp som viser samlet omsetning og uttak,
omsetning og uttak som det etter merverdiavgifts-
loven §§ 16 og 17 ikke skal betales avgift av, utgå-
ende avgift, fradragsberettiget inngående avgift og
avregning av utgående og inngående avgift.

Oppgaver som nevnt i merverdiavgiftsloven
§ 29 skal som hovedregel omfatte to kalendermåne-
der, 1. termin januar og februar, 2. termin mars og
april, 3. termin mai og juni, 4. termin juli og august,
5. termin september og oktober og 6. termin no-
vember og desember, jf. merverdiavgiftsloven § 30
første ledd.

Hver termin har oppgavefrist 1 måned og 10 da-
ger etter utløpet av terminen, jf. merverdiavgiftslo-
ven § 33. Fristen for betaling sammenfaller med
oppgavefristen, jf. merverdiavgiftsloven § 34.

20.3.2 Bakgrunn

Skattedirektoratet har anbefalt å utsette fristen for
1. og 3. termin med 20 dager ved elektronisk inn-

rapportering. Dette følger av at økt elektronisk inn-
sending vil gi reduserte administrative kostnader
for skatteetaten.

En utsettelse av fristene har i hovedsak vært be-
grunnet med regnskapsførernes arbeidsbyrde. Det-
te gjelder særlig i forhold til 3. termin merverdiav-
gift med oppgave- og betalingsfrist 10. august. Fris-
ten 10. august har gjort det vanskelig for mange i
regnskapsførerbransjen å avvikle normal sommer-
ferie og også å få kontakt med sine klienter før fris-
tens utløp. For 1. termin med oppgave- og beta-
lingsfrist 10. april har det vært anført at fristen faller
i en periode med stor arbeidsbelastning for regn-
skapsførerne, og at fristen enkelte år kolliderer
med påsken.

For å imøtekomme regnskapsførernes behov
for sommerferie og kontakt med kunder før utløpet
av oppgave- og betalingsfristen for 3. termin, fore-
slo departementet i høringen å forlenge fristen med
10 dager, det vil si fra 10. til 20. august. Dette uav-
hengig av leveringsform. Det ble ikke foreslått no-
en fristutsettelse for øvrige terminer.

20.3.3 Høringsinstansenes merknader

Advokatforeningen, Finansnæringens Hovedorgani-
sasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Norsk
Bonde- og småbrukarlag, Næringslivets Hovedorga-
nisasjon og Skattebetalerforeningen er positive til de-
partementets forslag om å utsette oppgave- og be-
talingsfristen for 3. termin merverdiavgift med 10
dager.

Nærings- og handelsdepartementet, Den norske
Revisorforening, NTL-Skatt, Norsk Øko-Form
(NØF), Norges Autoriserte Regnskapsføreres For-
ening (NARF), Norges Bondelag, Skatterevisorenes
Forening og Økonomiforbundet mener en utsettelse
av fristen for 3. termin med 10 dager ikke er til-
strekkelig til å avhjelpe regnskapsførernes behov
for ferieavvikling og kontakt med kunder. Disse hø-
ringsinstansene mener fristen bør flyttes til utgan-
gen av august.

Den norske Revisorforening, NTL-Skatt, NARF,
NØF og Skatterevisorenes Forening mener en utset-
telse bør knyttes opp mot elektronisk levering. Det
er vist til at behandlingen av papiroppgaver er langt
mer ressurskrevende for skatteetaten, at elektro-
nisk innberetning gir færre utfyllingsfeil, reduserer
manuelt arbeid og at næringslivet gjennom romsli-
gere frister for elektroniske oppgaver bør få del i
den effektiviseringsgevinst som elektroniske opp-
gaver innebærer.

Advokatforeningen, NARF, NTL-Skatt og NØF
mener at også oppgave- og betalingsfristen for 1.
termin bør utsettes. Advokatforeningen uttaler at
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«fristen 10. april fremstår som en dobbelforsterken-
de problemdato, all den tid årsoppgjørene ennå ik-
ke er avsluttet samtidig som påskeferien enkelte år
vil opptre i denne perioden.» NARF har videre an-
ført behov for lengre oppgave- og betalingsfrist for
6. termin.

20.3.4 Departementets vurderinger

Oppgave- og betalingsfristene for merverdiavgift
medfører at de avgiftspliktige gis en betydelig ren-
tefri kreditt i perioden mellom terminslutt og fris-
tens utløp. Staten har et tilsvarende rentetap i den-
ne perioden. En utsettelse av fristen vil innebære
ytterligere rentetap for staten. Av hensyn til rente-
effekten er det derfor lite ønskelig å utsette en eller
flere av disse fristene. Utsatt oppgave- og betalings-
frist for enkelte merverdiavgiftsterminer står også i
kontrast til målet om færre og mer oversiktlige opp-
gave- og betalingsfrister på skatte- og avgiftsområ-
det.

En utsettelse av en eller flere enkeltfrister bør
derfor bare gjennomføres dersom det foreligger
særlige grunner. På merverdiavgiftsområdet er det
først og fremst regnskapsførernes arbeidsbyrde
som er fremholdt som begrunnelse for utsettelse.

Departementet finner at hensynet til regnskaps-
førernes arbeidsbyrde rundt avviklingen av som-
merferien og kontakt med kunder i denne perio-
den, gjør at fristen for 3. termin bør kunne utsettes
med 10 dager, det vil si fra 10. til 20. august. Ytterli-
gere lettelser i regnskapsførernes arbeidsbyrde
bør etter departementets mening ikke ivaretas
gjennom enkeltstående utsettelser av oppgave- og
betalingsfristene.

Siden en utsettelse av oppgaveplikten også har
betydning for betalingen av avgiften, mener depar-
tementet at en slik utsettelse fortrinnsvis bør gjelde
uavhengig av leveringsmåte. Departementet ser at
hensynet til mer effektiv saksbehandling, besparel-
ser for skatteetaten med mer kan anføres som argu-
menter for ulike oppgave- og betalingsfrister, men
har etter en helhetsvurdering likevel ikke funnet
grunnlag for å ha differensierte frister avhengig av
om levering skjer elektronisk eller ikke.

20.3.5 Departementets forslag

Departementet foreslår at fristen for levering av to-
månedlig merverdiavgiftsoppgave for 3. termin, for-
lenges til 20. august uavhengig av leveringsmåte, jf.
forslag til endring av merverdiavgiftsloven § 33
første ledd. Forslaget medfører at fristen for beta-
ling forskyves tilsvarende, jf. merverdiavgiftsloven
§ 34.

20.4 Årsoppgavefrister for
merverdiavgift

20.4.1 Gjeldende rett

Registreringspliktige næringsdrivende med liten
omsetning, det vil si med avgiftspliktig omsetning
på inntil en million kroner, avgift ikke medregnet,
kan etter søknad til fylkesskattekontoret levere år-
soppgave istedenfor tomånedlig terminoppgave, jf.
merverdiavgiftsloven § 31a og forskrift 29. juni 2001
nr. 800 (nr. 122) om levering av årsterminoppgave
for registreringspliktig næringsdrivende med liten
omsetning § 1. Av forskriften § 3 følger det at år-
soppgaven må være kommet frem til avgiftsmyn-
dighetene innen 1 måned og 10 dager etter kalen-
derårets utløp, det vil si innen 10. februar. Avgiften
forfaller til betaling på samme tidspunkt.

Næringsdrivende i primærnæringene skal leve-
re årsoppgave med mindre departementet har sam-
tykket i at det benyttes kortere terminer, jf. merver-
diavgiftsloven §§ 31 og 40. Ved levering av årsopp-
gave er oppgave- og betalingsfristen 3 måneder og
10 dager etter kalenderårets utløp, det vil si 10.
april.

Primærnæringsdrivende kan i sin årsoppgave ta
med omsetning fra annen næringsvirksomhet for-
utsatt at omsetning og avgiftspliktig uttak i denne
virksomhet ikke overstiger 30 000 kroner, jf. for-
skrift 5. oktober 1970 nr. 2 (nr. 38) om levering av
årsoppgave og om avgiftsfrie uttak i jordbruk med
binæringer og skogbruk § 3 og forskrift 10. novem-
ber 1970 nr. 9793 (nr. 40) om levering av årsoppga-
ve i fiske § 2.

20.4.2 Bakgrunn

Etter innspill fra Skattedirektoratet sendte departe-
mentet på høring forslag om innføring av en felles
frist for levering av årsoppgave for næringsdriven-
de innen primærnæringene og for næringsdrivende
med liten omsetning. Fristen ble i høringen fore-
slått satt til 10. mars, det vil si midt i mellom fristen
10. februar for næringsdrivende med liten omset-
ning og fristen 10. april for de primærnæringsdri-
vende.

Forslaget var blant annet begrunnet med at en
felles frist for de årsoppgavepliktige legger til rette
for at næringsdrivende innen primærnæringene
som også driver annen virksomhet, kan levere en
felles årsoppgave for næringene.



2006–2007 143Ot.prp. nr. 1
Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

20.4.3 Høringsinstansenes merknader

Advokatforeningen, Finansieringsselskapenes For-
ening, Næringslivets Hovedorganisasjon, NTL-Skatt,
Norsk Øko-Forum (NØF) og Skattedirektoratet støt-
ter forslagene.

NØF uttaler at de ikke kan «se hvilke hensyn
som kan tilsi at det skal være lengre oppgave- og
betalingsfrister for primærnæringene enn for andre
næringer. Det er ikke lenger noen særlige regn-
skapsregler for primærnæringene, og fra 1.1.2006
gjelder de generelle bokføringsreglene også for
disse næringene.»

Enkelte andre høringsinstanser har vært negati-
ve til forslaget om å fremskynde oppgave- og beta-
lingsfristen for de primærnæringsdrivende. Dette
gjelder blant annet Nærings- og handelsdepartemen-
tet som uttaler at det «er bekymret for at forslaget
vil gi store negative konsekvenser for primærnæ-
ringene, som med dette vil få 1 mnd kortere frist for
å avslutte ofte kompliserte regnskaper.»

Videre mener Norges Autoriserte Regnskapsføre-
res Forening (NARF), Skattebetalerforeningen og
Økonomiforbundet at forslaget vil medføre økt ar-
beidspress for regnskapskontorer som har spesiali-
sert seg på føring av landbruksregnskap. NARF ut-
taler at en fristendring for mange regnskapslag og
regnskapsbyråer vil være virksomhetskritisk. Øko-
nomiforbundet og Skattebetalerforeningen har pekt
på at spesialiseringen har sin bakgrunn i at mange
regnskapsførere tradisjonelt har spesialisert seg på
føring av landbruksregnskap, men at mange nå
som følge av at reglene er mer harmonisert, også
har en stor andel næringsdrivende kunder som ik-
ke har årsterminoppgaver.

Økonomiforbundet uttaler videre at de nevnte
«kontorene vil måtte forholde seg til merverdiav-
giftsfrister 10. februar, 10. mars og 10. april i tillegg
til innrapportering av skattetrekk og arbeidsgiver-
avgift», og at «disse kontorene ikke under noen om-
stendighet vil kunne komme i gang med årsavslut-
ning og årsoppgjør før etter 10. april og mange gan-
ger ikke før etter påske.»

Norsk Bonde- og småbrukarlag uttaler at «mange
årsoppgaver kommer senere enn tidligere. Ofte
kommer ikke de siste papirer før i slutten av febru-
ar/begynnelsen av mars. Selv om de fleste bilag
som gjelder MVA oppgjør kommer før, er det rasjo-
nelt å vente til alt er kommet før en tar årsoppgjø-
ret. Med frist 10. mars, vil det bli slik at en må prio-
ritere å få ferdig MVA oppgaven først, og så gå på
resten av årsoppgjøret senere. Spesielt for regn-
skapskontor vil dette føre til mindre rasjonelle ruti-
ner, og dermed mer kostbar regnskapsføring.»

Norges Bondelag uttaler at deres kontakt med

regnskapsførerbransjen tyder på at det ikke er rik-
tig som anført i høringen at forslaget vil bidra til en
jevnere arbeidsbyrde for regnskapsførerne, men
tvert imot bidra til å forverre en allerede belastende
arbeidssituasjon.

20.4.4 Departementets vurderinger

Departementet kan ikke se at det lenger foreligger
særlige regnskapsregler for primærnæringene som
tilsier at føringen av merverdiavgiftsregnskapet vil
være mer komplisert for disse næringene enn det
som gjelder for andre merverdiavgiftspliktige. De-
partementet kan videre vanskelig se at det vil være
urimelig å kreve at primærnæringene, i likhet med
andre merverdiavgiftspliktige, må føre avgiftsregn-
skapet forut for årsoppgjøret for øvrig. Primærnæ-
ringene har i dag en forholdsvis lang kredittid for
merverdiavgiften, sammenlignet med andre næ-
ringsdrivende som betaler inn merverdiavgift i to-
månedlige terminer. Med bakgrunn i innspillene i
høringsrunden mener departementet likevel at det
nå ikke bør foreslås noen endring av årsoppgave-
og betalingsfristen for de primærnæringsdrivende.

20.4.5 Departementets forslag

Departementet foreslår at årsoppgave- og beta-
lingsfristen for merverdiavgift for registreringsplik-
tige næringsdrivende med liten omsetning forlen-
ges fra 10. februar til 10. mars, jf. forslag til endring
av merverdiavgiftsloven §§ 31a og 34.

20.5 Fristen for betaling av
tilleggsforskudd

20.5.1 Gjeldende rett

Skattebetalingsloven §§ 21 og 27 nr. 4 har regler
om at skattytere som har betalt inn for lite for-
skuddsskatt/forhåndsskatt i inntektsåret, kan inn-
betale tilleggsforskudd innen 30. april i lignings-
året. Gjennom betaling av tilleggsforskudd innen
fristen 30. april kan skattyterne unngå eller reduse-
re ellers rentebærende restskatt (for forskuddsplik-
tige) eller rentebærende resterende skatt (for etter-
skuddspliktige) som følge av for lite innbetalt for-
skuddsskatt/forhåndsskatt.

20.5.2 Bakgrunn

Selvangivelsesfristen for skattytere som leverer for-
håndsutfylt selvangivelse, utløper 30. april uavhen-
gig av om den leveres elektronisk eller på papir, jf.
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lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (lig-
ningsloven) § 4–7 nr. 2.

Andre skattytere måtte tidligere levere selvan-
givelsen innen utgangen av februar. Fra og med
2004 ble disse reglene endret slik at hovedregelen
nå er at selvangivelsen skal leveres innen 31. mai,
jf. ligningsloven § 4–7 nr. 1. Skattytere som leverer
på papir, har likevel frist 31. mars, jf. ligningsloven
§ 4–7 nr. 8 og forskrift 26. januar 2004 nr. 304 om le-
veringsfrist for selvangivelse på papir.

For skattytere som omfattes av hovedregelen i
ligningsloven § 4–7 nr. 1, utløper fristen for beta-
ling av tilleggsforskudd (30. april) én måned før
fristen for levering av selvangivelsen (31. mai).

I høringen ble fristen for innbetaling av tilleggs-
forskudd foreslått utsatt til 31. mai for skattytere
som ikke leverer forhåndsutfylt selvangivelse. En-
dringen ble i likhet med de øvrige forslag foreslått
iverksatt med virkning fra og med 1. januar 2007.

20.5.3 Høringsinstansenes merknader

Høringsinstansene er positive til forslaget om utsatt
frist for betaling av rentebefriende tilleggsfor-
skudd, men enkelte instanser har hatt merknader
til utformingen av forslaget og ikrafttredelsestids-
punktet.

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
(NARF) og Norsk Bonde- og småbrukarlag mener
fristen 30. april bør begrenses til skattytere som le-
verer forhåndsutfylt selvangivelse og som omfattes
av sommerutlegg. NARF begrunner dette med at
ektefeller hvor den ene leverer forhåndsutfylt selv-
angivelse og den andre levere selvangivelse for næ-
ringsdrivende, fortsatt vil falle uheldig ut. Disse får
ikke foretatt en korrekt skatteberegning før begges
selvangivelser er ferdigstilt.

Norges Bondelag og Forbund for kommunal øko-
nomiforvaltning og skatteinnfordring (NKK) peker
på de samme problemstillingene, og NKK uttaler vi-
dere at det er viktig at «ordningen med to frister ik-
ke iverksettes før man med sikkerhet kan identifi-
sere skattyterne i de to gruppene i god tid før skat-
teavregningen foreligger.» Også Kommunesekto-
rens Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon stiller
spørsmål ved om det i skatteregnskapet er mulig å
skille de to gruppene skattytere fra hverandre ved
maskinell behandling, og påpeker behovet for at
skillelinjene mellom de to grupper er helt klare –
både for skatteoppkreverne og for skattyterne. Det-
te for å unngå at skatteoppkreverne gir uriktige
svar slik at skattyterne innbetaler tilleggsforskud-
det for sent.

Økonomiforbundet ber om at fristen gjøres av-
hengig av selvangivelsesfristen. Dette begrunnes

med at en da unngår tvil om at de som er med på
sommerutlegget av skatt er omfattet av fristen 31.
mai, samt at de som har utsatt frist for selvangivel-
se også får samme utsettelse med betalingen av til-
leggsforskudd.

Skattedirektoratet uttaler «at det av tekniske år-
saker kan være vanskelig å gjennomføre det frem-
satte forslaget som tidligere antatt.» For å gjøre det
enklere å identifisere skattyterne, foreslår Skattedi-
rektoratet at «fristen for innbetaling av tilleggsfor-
skudd 30. april knyttes opp mot de skattytere som i
henhold til ligningsloven § 4–7 nr. 2 og forskrift 22.
desember 2000 nr. 1569 om forhåndsutfylt selvangi-
velse § 1 får utskrevet forhåndsutfylt selvangivel-
se.» Skattedirektoratet uttaler at dette «forslaget vil
medføre at noen skattytere som er forskuddsplikti-
ge næringsdrivende fortsatt vil ha frist for innleve-
ring av selvangivelse 31. mai, mens fristen for inn-
betaling av tilleggsforskudd likevel vil være 30.
april.» For teknisk å kunne skille mellom hvem
som har frist for tilleggsforskudd når, anbefaler
Skattedirektoratet at endringen først settes i kraft
etter at alle kommuner er over i nytt forvaltningssy-
stem for skatteregnskap og innfordring, det vil si
tidligst i 2008.

20.5.4 Departementets vurderinger

For skattytere som fra og med 2004 fikk selvangi-
velsesfrist 31. mai, utløper fristen for betaling av til-
leggsforskudd før fristen for levering av selvangi-
velsen. Det er særlig for denne gruppen ønskelig å
utsette fristen for betaling av tilleggsforskudd fra
30. april til 31. mai.

For teknisk å kunne avgrense gruppen skattyte-
re foreslås forslaget om utsatt frist knyttet til det vil-
kår at de ikke får utskrevet forhåndsutfylt selvangi-
velse etter ligningsloven § 4–7 nr. 2 og forskrift 22.
desember 2000 nr. 1569 om forhåndsutfylt selvangi-
velse § 1. Forslaget innebærer at alle skattytere
som ikke får utskrevet forhåndsutfylt selvangivelse,
får utsatt frist for betaling av tilleggsforskudd, det
vil si også de næringsdrivende som har selvangivel-
sesfrist 31. mars. For alle andre vil fristen for beta-
ling av tilleggsforskudd bli lik fristen i dag, det vil si
30. april, som også normalt vil være selvangivelses-
fristen for dem.

Departementet mener at fristen for innbetaling
av tilleggsforskudd ikke bør utsettes ytterligere i
de tilfeller hvor det gis utsettelse av selvangivelses-
fristen for enkelte eller grupper av skattytere etter
ligningsloven § 4–7 nr. 5, 6 eller 7 slik som anført av
Økonomiforbundet.
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20.5.5 Departementets forslag

Det foreslås at fristen for innbetaling av tilleggsfor-
skudd utsettes til 31. mai for skattytere som ikke
får utskrevet forhåndsutfylt selvangivelse, jf. for-
slag til endring av skattebetalingsloven §§ 21 og 27
nr. 4, og tilsvarende endring i lov 17. juni 2005 nr.
67 om betaling og innkreving av skatte- og avgifts-
krav (skattebetalingsloven 2005) §§ 4–7 og 7–1
første ledd, som er vedtatt, men foreløpig ikke trådt
i kraft.

Det vil ta tid å løse de tekniske problemer ved å
operere med to normalfrister for tilleggsforskudd.
Lovendringen bør derfor settes i kraft fra den tid
Kongen bestemmer. Det kan ikke regnes med
ikrafttredelse før i 2008.

20.6 Fristen for betaling av
etterskuddsskatt

20.6.1 Gjeldende rett

Skattepliktige som nevnt i skattebetalingsloven § 2
(etterskuddspliktige) skal betale skatten i løpet av
året etter inntektsåret, jf. skattebetalingsloven § 27.
Etterskuddspliktige er etter skattebetalingsloven
§ 2 norske og utenlandske selskaper og innretnin-
ger som er selvstendige skattesubjekter, i første
rekke aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper,
samt konkurs- og administrasjonsbo for slike sub-
jekter. Fylkeskommunene og kommunene er også
etterskuddspliktige.

Etterskuddsskatten betales i tre terminer. De to
første terminene (forhåndsskatt) har forfall 15. fe-
bruar og 15. april. Hver av disse terminene settes
som hovedregel lik en tredjedel av den utlignede
skatt ved siste ligning. Etter skattebetalingsloven
§ 27 nr. 3 annet ledd kan ligningssjefen etter krav
fra den skattepliktige redusere forhåndsskatten når
det er overveiende sannsynlig at den utskrevne for-
håndsskatt vil overstige to tredjedeler av utlignet
skatt med mer enn 20 prosent og 2000 kroner.

Tredje termin (resterende skatt) fastsettes til
differansen mellom utlignet skatt og utskrevet for-
håndsskatt. Resterende skatt forfaller til betaling
tre uker etter at utleggingen av skattelisten er
kunngjort.

20.6.2 Bakgrunn

Bestemmelsene om betaling av etterskuddsskatt
ble endret ved lov 17. desember 1999 nr. 86. I korte
trekk innebar endringen at resterende skatt skulle
betales i én termin, og ikke to som tidligere. Videre
ble terminene justert fra å utgjøre en fjerdedel til å

utgjøre en tredjedel av etterskuddsskatten. Den
praktiske konsekvensen for de etterskuddspliktige
var at en større del av skatten måtte betales på vå-
ren.

En slik innstramning var i tråd med departe-
mentets tidligere uttalelse i bl.a. St.prp. nr. 1 (1992
– 1993) side 82 om at etterskuddsordningen som
sådan kontinuerlig bør vurderes med tanke på en
tilnærming til forskuddsordningen. Dette begrun-
nes med at til forskjell fra forskuddsordningen fan-
ges fastsatte skatteforpliktelser under etterskudd-
sordningen ikke opp av innbetalinger samtidig som
inntekten opptjenes. Oppfyllelse vil derfor bero på
skattyters evne og vilje til å betale skatten når den
forfaller til betaling i løpet av året etter inntektsåret.
Dette har ført til at restansene som andel av utligne-
de skatter har ligget betydelig høyere for etter-
skuddspliktige enn for forskuddspliktige.

Departementet foreslo i høringen å fremskynde
betalingen av etterskuddsskatten slik at den med
virkning fra og med inntektsåret 2006 i sin helhet
skal betales i to like store terminer med forfall 15.
februar og 15. april i året etter inntektsåret.

20.6.3 Høringsinstansene merknader

Finansieringsselskapenes Forening, Forbund for
kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
(NKK), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgi-
verorganisasjon (KS) og NTL-Skatt støtter forsla-
get. Advokatforeningen finner lovforslaget fornuftig
og uttaler at det «er en fordel både for de skatteplik-
tige og myndighetene at skatterestansene reduse-
res, og at det er grunn til å tro at endringsforslaget
er et egnet virkemiddel her.»

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) me-
ner at forslaget ikke er godt nok konsekvensutre-
det og viser til at forslaget medfører et betydelig
rentetap for næringslivet. Videre uttales det at en-
dringen er begrunnet med at det er høyere skatte-
restanser for de som er etterskuddspliktige enn for
de forskuddspliktige, uten at NHD kan «se at det er
gjort nærmere undersøkelser av hva som er årsa-
ken til denne forskjellen.» NHD uttaler videre at det
ikke er «vurdert om andre tiltak kunne vært iverk-
satt for å minske problemene med restanser for de
etterskuddspliktige», og fraråder derfor at dette for-
slaget gjennomføres nå.

Næringslivets hovedorganisasjon vil på grunn av
den skatteskjerpelse forslaget medfører og som føl-
ge av at det ikke er påvist at selve etterskuddsord-
ningen er årsaken til høyere restanser for de etter-
skuddspliktige, fraråde at betalingsfristene endres.

Norsk Bondelag er også negativ til forslaget, og
uttaler at



146 2006–2007Ot.prp. nr. 1
Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

«[f]or å oppnå en korrekt innbetaling av selska-
pets beregnede skatt for inntektsåret forstår vi
det slik at skatten skal innbetales med en halv-
part 15. februar og en halvpart 15. april. Dette
vil i så fall bety at selskapets skatteberegning
skal foreligge 15. februar påfølgende år. Vi tror
ikke det vil være mulig for selskapene å ferdig-
stille skatteberegningen til dette tidspunktet, og
kan således ikke støtte dette forslaget.»

Norges Autoriserte Regnskapsførers Forening
(NARF) fraråder en gjennomføring av departemen-
tets forslag som følge av negative konsekvenser for
både de etterskuddspliktige, deres medhjelpere og
skatteetaten, og uttaler at endringsforslaget vil

«som følge av de likviditetsmessige konsekven-
ser utvilsomt sette betydelig press på ferdigstil-
lelsen av selvangivelser for etterskuddspliktige.
Med det press som allerede er på bransjen, ser
vi ikke hvordan dette presset skal kunne imøte-
kommes. I tillegg må det påregnes en betydelig
økning i antall endringsanmodninger. Proble-
met er at man ikke innehar noe godt grunnlag å
fastsette etterskuddsskatten på, da de færreste
har ferdigstilt selvangivelser med tilhørende
skatteberegning innenfor de frister som her an-
tydes. Når dagens ordning har fungert, skyldes
dette at den resterende skatten fanger opp avvi-
kene.

For mange kan det bli nødvendig å løpende
føre et regnskap som viser skattemessig resul-
tat. Dette er ikke heldig. Etter vårt skjønn inne-
bærer faktisk innføringen av fritaksmetoden,
som de etterskuddspliktige omfattes av, et for-
hold som ytterligere kompliserer muligheten til
å gjennomføre departementets forslag på en ra-
sjonell måte. Det mest problematiske blir for-
modentlig likevel å kalkulere effekten av mid-
lertidige forskjeller. Likeledes må kalkulering
av korreksjonsskatt bli en ytterst komplisert
oppgave.»

Finansnæringens Hovedorganisasjon og Han-
dels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
uttaler at forslaget innebærer en uheldig skatte-
skjerpelse og en likviditetsmessig belastning for
skattyterne.

Finansnæringens Hovedorganisasjon, Økonomi-
forbundet, NARF og Skattebetalerforeningen mener
et alternativ til departementet forslag kan være å
sette en frist for en 3. termin til selvangivelsesfris-
ten. NARF og Skattebetalerforeningen mener fristen
bør settes til 30. juni slik at den blir sammenfallen-
de med utsatt frist for levering av selvangivelsen.
Også HSH mener departementet bør innføre en
tredjetermin for forhåndsskatt.

Sentralskattekontoret for storbedrifter foreslår at
det vurderes å benytte selvangivelsesfristen 31.

mars i året etter inntektsåret for papirselvangivel-
ser og 31. mai i året etter inntektsåret ved elektro-
nisk innlevering, som betalingstidspunkt for hele
forhåndsskatten, eller eventuelt siste termin der-
som det er ønskelig med oppdeling i terminer.

Om departementets forslag innføres, mener
NARF at de etterskuddspliktige bør kunne anmode
om endring av forhåndsskatten uten annet enn en
grense slik som i dag på 2 000 kroner.

20.6.4 Departementets vurderinger

Forslaget om å fremskynde betalingen av etter-
skuddsskatten slik at den skal betales i to like store
terminer 15. februar og 15. april medfører at det
blir større grad av samsvar mellom opptjening av
inntekt og betaling av skatt. Dette vil minke risiko-
en for at skattyters betalingsevne reduseres i tiden
mellom opptjeningen av inntekten og betalingstids-
punktet.

For de etterskuddspliktige innebærer en slik
endring at kredittiden for skattekravet reduseres,
noe som i praksis medfører en skatteskjerpelse for
denne gruppen. Dagens ordning innebærer imid-
lertid en rentefri kreditt fra staten til de etter-
skuddspliktige. Det foreligger ingen god begrun-
nelse for en slik begunstigelse. Videre dreier det
seg om beskatning av midler som allerede er opp-
tjent. Departementet kan derfor ikke se noen grunn
til at endringen bør skape betalingsproblemer for
de skattepliktige.

Departementet kan videre ikke se at innførin-
gen av fritaksmodellen eller problemer med å kal-
kulere effekten av ulike regnskapsposter som påvir-
ker skattegrunnlaget, vil skape problemer av en
slik karakter at endringen ikke bør gjennomføres.

Etter departementets oppfatning bør forslaget
ikke gi grunnlag for noen vesenlig større usikker-
het omkring størrelsen på skattegrunnlaget for de
etterskuddspliktige enn for forskuddspliktige næ-
ringsdrivende som betaler inn forskudd samtidig
som inntekten opptjenes. For etterskuddspliktige
er skattegrunnlaget allerede etablert på innbeta-
lingstidspunktet.

Ved for høye innbetalinger i forhold til utlignet
skatt, vil rentereglene kompensere for eventuell li-
kviditetsbelastning også for de etterskuddspliktige.

Videre vil de etterskuddspliktige ha mulighet til
å endre den utskrevne forhåndsskatten dersom det
viser seg at det er vesentlig avvik mellom utskrevet
skatt og det som må forventes å bli utlignet skatt.
Kriteriene for slik endring foreslås justert slik at og-
så skattytere med mindre avvik enn 20 prosent mel-
lom utskrevet skatt og det som må forventes å bli
utlignet skatt, kan få endret forhåndsskatten. For-
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holdsvis små avvik mellom utskrevet forhåndsskatt
og forventet utlignet skatt, bør imidlertid fortsatt
kunne avskjæres for å unngå administrative kostna-
der som følge av ny utskrivning. De nærmere kri-
teriene for endring bør etter departementets syn
fastsettes i forskrift.

20.6.5 Departementets forslag

Departementet foreslår at etterskuddsskatten skal
betales i to like store terminer på våren, med forfall
henholdsvis 15. februar og 15. april, jf. forslag til
endringer i skattebetalingsloven § 27 nr. 2, 7 og 9
og skattebetalingsloven 2005 §§ 6–5 første ledd og
11–5.

Samtidig foreslås vilkårene for endring av ut-
skrevet forhåndsskatten endret, jf. forslag til end-
ringer i skattebetalingsloven § 27 nr. 3 annet ledd
og skattebetalingsloven 2005 § 6–5 fjerde ledd.

20.7 Økonomiske og administrative
konsekvenser

I 2007 vil staten få et rentetap på om lag 24 mill. kro-
ner som følge av forslagene om utsatte oppgave- og
betalingsfrister på merverdiavgiftsområdet. Forsla-
get om å fremskynde betalingen av etterskudds-
skatten vil gi et rentetap for de etterskuddspliktige
på om lag 305 mill. kroner. Videre vil forslaget om
utsatt frist for betaling av rentebefriende tilleggs-
forskudd for forskuddsskatt og forhåndsskatt anta-

gelig medføre en rentegevinst for skattyterne på
om lag 30 mill. kroner. Dette siste forslaget vil imid-
lertid tidligst tre i kraft fra 2008.

Samlet antas forslagene å øke statens renteinn-
tekter med om lag 251 mill. kroner påløpt og 281
mill. kroner bokført i 2007. Forslaget vil i tillegg gi
et bokført provenytap på 30 mill. kroner i 2008.

Forslagene antas ikke å ha noen vesentlige ad-
ministrative konsekvenser for skatteetaten. Imid-
lertid vil utsatte frister og forenklinger for de opp-
gavepliktige antagelig medføre økt kvalitet på opp-
gavene og dermed mindre arbeid med oppretting
av feil for både skatteetaten og regnskapsførerne.

20.8 Ikrafttredelse

Departementet foreslår at endringene på merverdi-
avgiftsområdet og forslaget om fremskyndet beta-
ling av etterskuddsskatten trer i kraft straks. For-
slaget om utsatt frist til 31. mai for betaling av rente-
befriende tilleggsforskudd for forskuddsskatt og
forhåndsskatt for skattytere som får utskrevet for-
håndsutfylt selvangivelse, foreslås å tre i kraft fra
den tid Kongen bestemmer, jf. omtalen foran.

For endringene i den nye skattebetalingsloven
av 2005 medfører ikrafttredelsen straks at endrin-
gene blir en del av ny lov fra ikrafttredelsestids-
punktet. Endringene i ny skattebetalingslov trer
imidlertid først i kraft gjennom vedtak i statsråd om
ikrafttredelse av (hele eller deler av) den nye skat-
tebetalingsloven.
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21 Politiets tilgang til valutaregisteret

21.1 Innledning

Finansdepartementet legger fram forslag om en-
dring i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opp-
lysninger om valutaveksling og overføring av beta-
lingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterlo-
ven). Lovendringen går ut på at politiet kan foreta
søk i valutaregisteret uten at det er iverksatt for-
mell etterforskning. Forslaget har bakgrunn i en
evalueringsrapport fremlagt av Financial Action
Task Force (FATF) 10. juni 2005, om Norges ar-
beid for å hindre hvitvasking og finansiering av ter-
rorisme.

21.2 Bakgrunn

Valutaregisteret mottar en stor mengde opplysnin-
ger om grensekryssende transaksjoner; banktrans-
aksjoner, korttransaksjoner og kontanttransaksjo-
ner.

Finansinstitusjoner (norske banker og uten-
landske banker med filial i Norge) og norske avde-
linger av internasjonale kredittkortselskap skal rap-
portere til registeret. Bankene skal rapportere om
transaksjoner inn og ut av Norge, med opplysnin-
ger om blant annet partene i transaksjonen og be-
løpets størrelse. Kortselskapene skal rapportere
grensekryssende transaksjoner foretatt med inter-
nasjonale kreditt- eller betalingskort. Rapporterin-
gen av transaksjonene fra finansinstitusjonene mv.
registreres elektronisk i valutaregisteret. I tillegg
skal deklarasjonspliktig inn- og utførsel av kontan-
ter over NOK 25 000 (eller tilsvarende i annen valu-
ta) registreres via toll- og avgiftsetaten. Også kjøp
og salg av utenlandske sedler og mynter (valuta-
veksling) skal registreres.

Hvem som skal ha tilgang til opplysningene i va-
lutaregisteret, er regulert i valutaregisterloven § 6
første ledd, som lyder slik:

«Politiet, skatteetaten, toll- og avgiftsetaten, Ar-
beids- og velferdsdirektoratet og Kredittilsynet
skal ha elektronisk tilgang til opplysningene i
registeret. Søk i registeret skal kun skje ut fra
disse etatenes behov for opplysninger i forbin-
delse med iverksatt etterforskning og kontroll-
virksomhet og tilsyn.»

I bestemmelsen er det presisert at opplysninge-
ne bare skal kunne innhentes i forbindelse med
iverksatt etterforskning og kontrollvirksomhet og
tilsyn. For politiets del innebærer denne presiserin-
gen at det ikke kan innhentes opplysninger fra re-
gisteret for å vurdere om etterforskning skal iverk-
settes. I FATFs rapport fra 10. juni 2005 ble Norge
kritisert fordi politiet ikke kan utføre søk i valutare-
gisteret før det er iverksatt etterforskning. FATF ut-
taler at i hvert fall hvitvaskingsenheten, og muli-
gens også politiet/ØKOKRIM, bør ha elektronisk
tilgang til valutaregisteret selv om formell etter-
forskning ikke er iverksatt. 

21.3 Høring

På bakgrunn av FATFs rapport sendte departemen-
tet 16. januar 2006 på høring et forslag om endring i
valutaregisterloven, med frist for å komme med ut-
talelser 21. april 2006. Forslaget ble sendt til 71 hø-
ringsinstanser, hvorav 39 har svart. I tillegg har
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og
skatteinnfordring (NKK) og Kemneren i Oslo på
eget initiativ avgitt høringssvar. Et flertall av instan-
sene som har avgitt uttalelse er positive til forsla-
get.

Følgende høringsinstanser har opplyst at de ik-
ke har merknader til forslaget: Barne- og likestil-
lingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet,
Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdeparte-
mentet, Kommunal- og regionaldepartementet,
Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matde-
partementet, Nærings- og handelsdepartementet,
Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet,
Næringslivets Hovedorganisasjon, Statistisk sen-
tralbyrå, Advokatforeningen, Bedriftsforbundet,
Brønnøysundregistrene, Coop NKL BA, Forbru-
kerrådet, Konkurransetilsynet, Kredittilsynet, Nor-
ges Bank, Norges Rederiforbund, Norske pen-
sjonskassers forening og Skattebetalerforeningen.

Nedenfor er noen generelle synspunkter fra hø-
ringsinstansene omtalt. Uttalelser om konkrete løs-
ninger og detaljer er gjengitt i tilknytning til depar-
tementets vurderinger og forslag i avsnitt 21.4.

De høringsinstansene som ikke støtter departe-
mentets forslag, mener i hovedsak at det i for stor
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grad åpner opp for at ansatte i politietaten får til-
gang til opplysningene i valutaregisteret. Fornyings-
og administrasjonsdepartementet mener forslaget
åpner opp for mye, og at det bør foretas grundigere
analyse av hvilket behov politiet har for en generell
tilgang til registeret. Finansnæringens hovedorgani-
sasjon (FNH) og Sparebankforeningen har avgitt fel-
les høringsuttalelse. Disse foreningene er bekym-
ret for at forslaget vil gi et betydelig antall ansatte i
politi- og lensmannsetaten tilgang til meget omfat-
tende personopplysninger, og mener derfor at en
utvidelse av politiets tilgang til valutaregisteret kre-
ver en mer inngående vurdering, spesielt av per-
sonvernkonsekvensene. En utvidet tilgang bør uan-
sett begrenses i forhold til departementets forslag.
Det mest nærliggende er at utvidelsen begrenses
til hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Finansierings-
selskapenes Forening er uenig i de avveiningene
som departementet har foretatt i høringsnotatet, og
mener blant annet at det ikke er tatt tilstrekkelig
hensyn til den enkeltes personvern og privatliv.
Foreningen mener videre at det er betenkelig at
opplysningene i valutaregisteret skal gjøres tilgjen-
gelig for et stort antall offentlig ansatte uten noe
konkret formål og uten noen synlig begrensning av
adgangen.

Datatilsynet har forståelse for at det er ønskelig
å samordne denne bestemmelsen med intensjonen
i hvitvaskningsloven, og at Norge i den sammen-
heng har visse internasjonale forpliktelser. Datatil-
synet fremholder at Norge ikke er pålagt å foreta
den foreslåtte endringen for å kunne oppfylle disse
forpliktelsene og at en utvidet søkemulighet vil ha
klar innvirkning på de registrertes personvern. Når
vilkårene for tilgang utvides, bør samtidig gruppen
innenfor politiet med tilgang begrenses. Datatilsy-
net er av den oppfatning at effektivitetshensyn ikke
kan begrunne en utvidelse av tilgangen til valutare-
gisteret for politiet som etat, mens det i realiteten
er hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM som har det
største behovet. Datatilsynet peker på at kravene
om opplysningenes relevans er bærende prinsipper
i personvernretten. Slik lovbestemmelsen nå er ut-
formet, fremstår det som om politiet gis en generell
mulighet til å søke elektronisk i valutaregisteret et-
ter eget forgodtbefinnende. Det må derfor primært
inntas et nytt vilkår i lovbestemmelsen for når søk
kan gjennomføres, slik at kravet til relevans og «ne-
ed to know» gjenspeiles. 

Riksadvokaten, Rikstrygdeverket (nå Arbeids- og
velferdsdirektoratet), Skattedirektoratet, Toll- og av-
giftsdirektoratet, Landsorganisasjonen i Norge og
Den norske revisorforeningen støtter forslaget om å
gi politiet utvidet tilgang til valutaregisteret. 

Politidirektoratet støtter forslaget om en en-

dring som innebærer at det kan foretas søk i regis-
teret uten at det er iverksatt formell etterforskning.
Direktoratet er også av den klare oppfatning at poli-
tiets tilgang til registeret ikke bør begrenses til an-
satte i ØKOKRIM. Effektivitetshensyn tilsier at det
i hvert politidistrikt bør finnes personer som kan
søke i registeret.

ØKOKRIM støtter den foreslåtte endringen, og
har vanskelig for å se hvilke konkrete personvern-
hensyn som med særlig styrke tilsier at politiets til-
gang til registeret ikke skal være på samme nivå
som de kontrollorganene som i dag er gitt tilgang
til registeret.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) stiller seg fullt
ut bak departementets forslag. PST peker på at
man etter gjeldende rett får tilgang til opplysninge-
ne i valutaregisteret for sent. PSTs primære oppga-
ve er å forebygge terror eller terrorfinansiering og
annen aktivitet som truer rikets sikkerhet. Det vil
være langt bedre å forebygge en terroraksjon enn
ved etterforskning å kunne fastslå hvem som utfør-
te aksjonen. Informasjon fra valutaregisteret kan gi
viktig informasjon for en beslutning om etterforsk-
ning skal iverksettes og kan bidra til å gi bedre
trusselvurderinger og analyser.

Norsk Øko-forum (NØF), NKK og Kemneren i
Oslo støtter forslaget, og mener i tillegg at de kom-
munale skatteoppkreverne bør gis direkte tilgang
til valutaregisteret. NKK peker blant annet på at ar-
beidet med skatteinnfordring og arbeidsgiverkon-
troll berører stadig flere saker med internasjonal til-
knytning, og at omfanget av transaksjoner til og fra
utlandet er økende. Kemneren i Oslo peker blant an-
net på at tilgang til valutaregisteret vil ha store posi-
tive effekter når det gjelder å bekjempe økonomisk
kriminalitet. Direkte tilgang vil også redusere lig-
ningskontorenes og skatteoppkreverkontorenes
ressursbruk. NØF mener i tillegg at valutaregister-
lovens formål blir best ivaretatt dersom også skatte-
oppkreverne gis direkte tilgang til valutaregisteret.

21.4 Departementets vurderinger og
forslag

Etter valutaregisterloven § 6 første ledd er det kun
adgang til søk i registeret i forbindelse med iverk-
satt etterforskning og kontrollvirksomhet og tilsyn.
For politiets del innebærer dette at opplysningene i
registeret kun kan innhentes etter at det formelt er
iverksatt etterforskning, og ikke for å vurdere om
etterforskning skal iverksettes. Det er denne be-
grensningen i politiets mulighet til å utføre søk i va-
lutaregisteret som er kritisert i FATFs rapport.
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Departementet foreslår en lovendring som vil gi
politiet adgang til å utføre søk i registeret uten at
det er iverksatt formell etterforskning. Departe-
mentet antar at elektronisk tilgang til valutaregiste-
ret vil ha særlig stor betydning når ØKOKRIM mot-
tar en hvitvaskingsmelding i henhold til hvitvas-
kingsloven § 7 annet ledd. Tilgang til registeret kan
i slike tilfeller medvirke til at etterforskning blir
iverksatt, men søk i registeret kan også vise at en
mistanke om lovbrudd er uberettiget, og således
forhindre at det iverksettes unødvendig etterforsk-
ning.

Forslaget går ut på at kravet om iverksatt etter-
forskning i valutaregisterloven § 6 første ledd tas
ut. Dette innebærer at politiet og ØKOKRIM får
samme tilgang til opplysningene i valutaregisteret
som skatteetaten og toll- og avgiftsetaten har. En-
dringen innebærer imidlertid ikke, slik enkelte hø-
ringsinstanser feilaktig har anført, at et stort antall
offentlig ansatte kan drive søk uten noe konkret for-
mål. Politiets søk i registeret skal bare skje i sam-
svar med valutaregisterlovens formål (jf. § 1), som
ledd i arbeidet med å forebygge og bekjempe kri-
minalitet. I praksis vil det være definerte grupper
innenfor politiet/ØKOKRIM som etterforsker den-
ne type kriminalitet. Politidirektoratet har opplyst
at det kun er medarbeidere som har tjenestelige be-
hov for tilgang og som har fått opplæring i bruken
som skal kunne søke i registeret. Direktoratet har
presisert at det ikke er slik at enhver polititjeneste-
mann har adgang til å søke i valutaregisteret.

Departementet antar at den foreslåtte lovend-
ringen vil bidra til å effektivisere arbeidet med å fo-
rebygge og bekjempe kriminalitet. Departementet
legger videre vekt på uttalelsen fra Politiets sikker-
hetstjeneste om at valutaregisteret kan gi viktig in-
formasjon for beslutningen om etterforskning skal
iverksettes, og at politiet må være i forkant for å
kunne forebygge aktivitet som truer rikets sikker-
het. Søk i valutaregisteret kan ifølge Politiets sik-
kerhetstjeneste også gi bedre og mer presise trus-
selvurderinger og analyser. Uten den foreslåtte ut-
videlse av politiets tilgang til søk i valutaregisteret,
vil sikkerhetstjenesten ikke kunne bruke opplys-
ningene i valutaregisteret i sin analyse- og rådgiv-
ningstjeneste.

Etter gjeldende rett har politiet som etat, ikke
bare ØKOKRIM, elektronisk tilgang til valutaregis-
teret. Denne ordningen er begrunnet med at også
politiet utenom ØKOKRIM har arbeidsoppgaver
som medfører behov for tilgang til registeret. En-
kelte av høringsinstansene har tatt til orde for at
den utvidede tilgangen som foreslås bør begrenses

til å gjelde bare ØKOKRIM. I hvilken utstrekning
politietaten som sådan skal ha tilgang til valutare-
gisteret ble vurdert i forbindelse med innføringen
av registeret, jf. Ot.prp. nr. 35 (2003–2004) avsnitt
7.4. Det ble lagt til grunn at det var naturlig at politi-
et som etat fikk tilsvarende tilgang til registeret
som de øvrige etatene. Departementet foreslår å vi-
dereføre dette. Effektivitetshensyn tilsier også at
den utvidede tilgangen bør gjelde politiet som etat,
og ikke knyttes opp til organisatoriske forhold inn-
ad i etaten. Politiet som etat vil da få samme adgang
til å søke i valutaregisteret som skatteetaten og toll-
og avgiftsetaten.

Departementet forutsetter imidlertid at tilgan-
gen begrenses til de medarbeidere som har tjenst-
lige behov for å kunne søke i valutaregisteret. Det
er ikke praktisk å nedfelle en slik begrensning i sel-
ve lovteksten, men det blir et ansvar for politietaten
å sørge for administrative tiltak som ivaretar be-
grensningen.

Norsk Øko-forum, NKK og Kemneren i Oslo har
tatt til orde for at også skatteoppkreverne bør gis
direkte tilgang til valutaregisteret. Dette ble vur-
dert i forbindelse med innføringen av valutaregiste-
ret, jf. Ot.prp. nr. 35 (2003–2004) kapittel 7. Å gi
skatteoppkreverne tilgang til valutaregisteret har
ikke vært gjenstand for høring og vurdering i for-
bindelse med den foreslåtte utvidelsen av politiets
tilgang. Departementet vil ha forslaget angående
skatteoppkreverne til observasjon og mulig senere
vurdering.

21.5 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Lovforslaget vil gi utvalgte ansatte i politiet økt til-
gang til registeret, slik at det kan utføres søk i re-
gisteret selv om formell etterforskning ikke er
iverksatt. Toll- og avgiftsdirektoratet har opplyst at
en slik endring innebærer en mindre teknisk juste-
ring, men at dette ikke vil medføre vesentlige kost-
nader.

Lovendringsforslaget vil ikke påvirke bankenes
og andres rapporteringsplikt til valutaregisteret.

21.6 Ikrafttredelse

Departementet foreslår at lovendringen trer i kraft
straks.
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22 Utvidelse av bestemmelsen om dekning av
sakskostnader i ligningsloven § 9–11

22.1 Innledning

Finansdepartementet foreslår å utvide bestemmel-
sen om dekning av sakskostnader i lov 13. juni 1980
nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 9–
11. Utvidelsen innebærer at det på nærmere vilkår
skal tilkjennes dekning av sakskostnader pådratt i
forbindelse med klagebehandling som ikke har ført
frem i overligningsnemnd, fylkesskattenemnd og
Riksskattenemnd når skattyter får medhold i etter-
følgende domstolsavgjørelse.

22.2 Gjeldende rett

Ligningsloven § 9–11 regulerer skattyters rett til
dekning av sakskostnader. Første ledd lyder:

«Når overligningsnemnda, fylkesskattenemnda
eller Riksskattenemnda endrer en ligningsav-
gjørelse til gunst for skattyteren, skal den til-
kjenne skattyteren hel eller delvis dekning av
statskassen for vesentlige sakskostnader når
kostnadene var pådratt med god grunn og det
ville være urimelig om skattyteren måtte dekke
dem selv.»

Etter bestemmelsens ordlyd er det et hovedvil-
kår for å tilkjenne dekning av sakskostnader at en-
dringen til gunst for skattyter har skjedd i overlig-
ningsnemnda, fylkesskattenemnda eller Riksskat-
tenemnda. Det er også bare disse organer som har
myndighet til å vedta dekning av sakskostnader.

Endringsspørsmål som følger av en domstolsav-
gjørelse skal etter § 9–5 nr. 2 bokstav a, jf. § 9–8 nr.
2 avgjøres av ligningsnemnda med mindre det gjel-
der en domstolsavgjørelse som forutsetter en an-
nen behandling etter kapittel 8 eller 9. Bestemmel-
sen i § 9–11 gir dermed normalt ikke rett til dek-
ning av sakskostnader som er pådratt i forbindelse
med forutgående klagebehandling i overlignings-
nemnda og eventuelt høyere nemnd når skattyter
får medhold i en domstolsavgjørelse.

22.3 Departementets vurderinger og
forslag

Sivilombudsmannen har bedt Finansdepartementet
vurdere å utvide skattyters rett til realitetsbehand-
ling av sakskostnadskrav etter ligningsloven § 9–11
nr. 1 til også å gjelde sakskostnader pådratt i forbin-
delse med forutgående klagebehandling i overlig-
ningsnemnda når skattyter senere får medhold ved
domstolsavgjørelse.

Departementet ser at det kan være behov for å
endre ligningsloven, slik at en skattyter som får
medhold i domstolen, får dekket de sakskostnade-
ne ved forutgående klagebehandling som han ville
fått dekket dersom klagebehandlingen hadde gitt
samme resultat som dommen.

Skattyter kan i en domstolsavgjørelse etter reg-
lene i tvistemålsloven i noen tilfeller få tilkjent er-
statning for sakskostnader pådratt ved den forutgå-
ende administrative klagebehandlingen. Tvistemål-
slovens regler om sakskostnader har imidlertid et
annet formål og andre vilkår enn ligningslovens
regler om sakskostnader. Departementet er derfor
av den oppfatning at tvistemålslovens regler ikke
kan erstatte behovet for å kunne få dekket saks-
kostnader etter ligningsloven.

Departementet foreslår at bestemmelsen om
dekning av sakskostnader i ligningsloven § 9–11 ut-
vides slik at sakskostnader pådratt i forbindelse
med forutgående klagebehandling i overlignings-
nemnda, fylkesskattenemnda og Riksskattenemn-
da dekkes i de tilfellene skattyter har fått medhold i
en domstolsavgjørelse. De øvrige vilkårene for å få
dekket sakskostnader skal være de samme som i
de sakene der en høyere nemnd har endret avgjø-
relsen til gunst for skattyteren. Det forutsettes at
det ikke gis dekning for sakskostnader som er på-
dratt ved klagebehandlingen, men som allerede er
tilkjent skattyter i rettssaken.

Departementet foreslår at krav om sakskostna-
der etter lovendringen skal behandles av det lig-
ningsorgan som har fått underkjent sitt vedtak av
domsstolen. Klageretten vil følge av § 9–11 tredje
ledd.

Fristen for å levere krav om dekning av saks-
kostnader er tre uker etter at meldingen om nemn-
das vedtak er kommet fram, jf. § 9–11 annet ledd.



152 2006–2007Ot.prp. nr. 1
Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

Det foreslås at fristen for å fremme krav om dek-
ning av sakskostnader pådratt i forbindelse med en-
dringssak når skattyter senere har fått medhold
ved domstolsavgjørelse, skal være tre uker etter at
melding om endringsvedtak som følger av domstol-
savgjørelsen er kommet frem.

Det vises til forslag til endring i § 9–11 første
ledd.

I kapittel 3 er det foreslått nødvendige lovend-
ringer som følge av forslaget til omorganisering av
skatteetaten. Utvidelsen av retten til dekning av
sakskostnader er der tilpasset etatsstrukturen etter
omorganiseringsforslaget. Det vises til forslaget til
ny § 9–11 i ligningsloven om sakskostnader.

22.4 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Forslaget til lovendring vil føre til merarbeid for lig-
ningsmyndighetene. Det er imidlertid grunn til å
tro at omfanget vil være begrenset da lovforslaget
vil få betydning for et lite antall saker. De sakene
som omfattes av lovforslaget vil innebære utbetalin-
ger av sakskostnader til skattyterne. Det antas at
dette normalt vil dreie seg om mindre beløp.

Departementet legger til grunn at den foreslåtte
lovendring ikke vil innebære betydelige økonomis-
ke eller administrative konsekvenser for lignings-
myndighetene.

22.5 Ikrafttredelse

Det foreslås at lovendringen trer i kraft straks med
virkning for de saker som bringes inn for domsto-
len etter ikrafttredelsestidspunktet.
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23 Endringer i skattebetalingsloven

23.1 Opprettinger i lov 17. juni 2005
nr. 67 om betaling og
innkreving av skatte- og
avgiftskrav
(skattebetalingsloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving
av skatte- og avgiftskrav er ikke satt i kraft. Loven
gjelder fra den tid Kongen bestemmer og vil erstat-
te lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og inn-
kreving av skatt og en rekke regler om betaling og
innkreving av skatte- og avgiftskrav i annet regel-
verk.

23.2 Skattebetalingsloven § 1–1

Gjeldende skattebetalingslov § 47 nr. 4 lyder:
«Beløp som arbeidsgiver pålegges å betale ved
vedtak om summarisk fellesoppgjør etter lig-
ningsloven § 9–5 nr. 8 innkreves etter reglene i
denne lov. Departementet gir forskrift om gjen-
nomføringen av innkreving, fordeling i skatte-
regnskapet m.v.»

Forskriftshjemmelen er ikke videreført i ny
skattebetalingslov, da det ikke er behov for for-
skriftshjemmel der i tillegg til hjemlene i lignings-
loven § 9–5 nr. 8 og folketrygdloven § 23–2 siste
ledd.

For å unngå tvil om at det er skatteoppkreveren
som innkrever krav fastsatt ved summarisk felles-
oppgjør, og at innkrevingen skal skje etter reglene i
skattebetalingsloven, foreslår departementet at sli-
ke krav tas inn i lovens innledende bestemmelser
om lovens virkeområde.

Det vises til forslag til endring av § 1–1 annet
ledd bokstav a og d.

Ved en inkurie er ikke tvangsmulkt etter mer-
verdiavgiftsloven flyttet fra merverdiavgiftsloven til
skattebetalingsloven. Det foreslås at dette rettes
opp ved at tvangsmulkt etter merverdiavgiftsloven
tas inn i lovens anvendelsesområde i § 1–1 tredje
ledd bokstav c, og at forfall for disse kravene regu-
leres i § 10–51 bokstav g. Videre må merverdiav-
giftsloven § 52 tredje ledd oppheves.

Det vises til forslag til endringer i § 1–1 tredje
ledd bokstav c, § 10–51 bokstav g og § 19–3 nr. 8.

23.3 Skattebetalingsloven § 2–2

I § 2–2 første ledd er det bestemt hvem som er be-
talingsmottaker og innkrevingsmyndighet for mer-
verdiavgift. Arveavgift reguleres i annet ledd. I førs-
te punktum reguleres det hvor arveavgift skal beta-
les, men ved en inkurie er det ikke sagt hvem som
er innkrevingsmyndighet for kravet i de tilfellene
som ikke omfattes av bestemmelsens annet punk-
tum. Dette foreslås rettet opp ved at det tas inn i
lovteksten at det er skattefogdkontoret (skattekon-
toret, jf. forslag i avsnitt 3.5) som er innkrevings-
myndighet for krav på arveavgift.

Det vises til forslag til endring av § 2–2 annet
ledd første punktum.

23.4 Skattebetalingsloven § 4–1

Skattebetalingsloven § 4–1 første ledd bokstav c de-
finerer arbeidsgiver som den som selv eller ved full-
mektig utbetaler lønn eller annen godtgjørelse eller
ytelse som det skal foretas forskuddstrekk i. Be-
stemmelsen er ment å tilsvare gjeldende skattebe-
talingslov § 3 første ledd bokstav b.

I gjeldende lov omfattes også den som utbetaler
lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse som «kan
gjøres til gjenstand for trekk etter pålegg» av begrepet
arbeidsgiver. Utleggstrekk er ved en inkurie ikke
videreført i den nye lovteksten. Det foreslås derfor
at utleggstrekk tas inn i § 4–1 første ledd bokstav c.

Som følge av den foreslåtte endringen av defini-
sjonen av «arbeidsgiver» i § 4–1 første ledd bokstav
c, er det ikke nødvendig å bruke begrepet «trekk-
pliktig» eller «trekkansvarlig» om den som utbeta-
ler lønn eller annen godtgjørelse som kan gjøres til
gjenstand for utleggstrekk. For å unngå unødvendi-
ge forskjeller i språkbruken, foreslås det derfor at
«trekkpliktige» erstattes med «arbeidsgivere» i
§ 14–5, og at «den trekkansvarlige» erstattes med
«arbeidsgiveren» i § 16–20 tredje ledd.

Det vises til forslag til endringer i § 4–1 første
ledd bokstav c, § 14–5 annet og tredje ledd og § 16–
20 tredje ledd.
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23.5 Skattebetalingsloven § 4–7

Gjeldende skattebetalingslov § 21 regulerer skatt-
yters rett til å betale tilleggsforskudd innen 30. april
i det året ligningen foretas. Denne regelen er forut-
satt i den nye loven § 7–1 ved at slike innbetalinger
skal medtas ved avregningen. Departementet er
kommet til at regelen bør fremgå eksplisitt i en
egen bestemmelse tilsvarende dagens § 21. Rege-
len foreslås inntatt i § 4–7. Det vises for øvrig til av-
snitt 20.5 der det foreslås endringer i reglene om til-
leggsforskudd. Nåværende § 4–7 blir ny § 4–8.

Det vises til forslag til endringer i §§ 4–7 og 4–8.

23.6 Skattebetalingsloven §§ 5–1 til
5–4

§ 5–1 regulerer skattekort. § 5–1 tredje ledd be-
stemmer at trekktabeller og skjemaer fastsettes av
Skattedirektoratet. Det er behov for ytterligere for-
skriftsbestemmelser med utfyllende regler om
skattekort. Det foreslås derfor en forskriftshjem-
mel i § 5–1 tredje ledd som gir departementet myn-
dighet til å gi regler til utfylling av paragrafen.

§§ 5–2 til 5–4 har ikke forskriftshjemler. Det er
behov for utfyllende bestemmelser også til disse
paragrafene. Det foreslås en forskriftshjemmel i
hver av paragrafene som gir departementet myn-
dighet til å gi regler til utfylling av paragrafene.

Det vises til forslag til endringer i § 5–1 tredje
ledd, § 5–2 nytt fjerde ledd, § 5–3 nytt tredje ledd og
§ 5–4 nytt fjerde ledd.

23.7 Skattebetalingsloven § 5–7

Skattebetalingsloven § 5–7 omhandler ytelser som
det ikke skal foretas forskuddstrekk i. § 5–7 første
ledd bokstav b bestemmer at det ikke skal foretas
forskuddstrekk i «livrente, pensjon og vartpenger for
desember måned». Bestemmelsen viderefører for-
skrift 14. september 1956 nr. 9866 om gjennomfø-
ring av forskuddstrekk § 17 nr. 9.

Introduksjonsstønad i henhold til lov 4. juli 2003
nr. 80 er nå tatt inn den ovennevnte forskriften § 17
nr. 9 og skal behandles på linje med livrente, pen-
sjon og vartpenger. Det foreslås derfor at introduk-
sjonsstønad tas inn i skattebetalingsloven § 5–7
første ledd bokstav b.

Lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad
til personer med kort butid i Noreg trådte i kraft 1.
januar 2006. Supplerende stønad skal skattlegges
som pensjonsinntekt. Regelen om forskuddstrekk

for stønaden følger av § 5–6 første ledd bokstav b.
Det er naturlig at også unntaket for trekkplikt i de-
sember, jf. § 5–7 første ledd bokstav b, skal gjelde
på samme måte som for pensjon. Det foreslås der-
for at supplerende stønad tas inn skattebetalingslo-
ven § 5–7 første ledd bokstav b.

Det vises til forslag til endring av § 5–7 første
ledd bokstav b.

23.8 Skattebetalingsloven § 9–1 og
§ 10–41

§ 10–41 regulerer forfallstidspunktet for toll, mer-
verdiavgift og særavgifter som oppstår ved innfør-
sel. Av bestemmelsens første ledd fremgår det at
krav som oppstår på innførselstidspunktet skal be-
tales ved fortolling. Det følger av omtalen av be-
stemmelsen i Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) at «kravet
forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten
oppstår, dvs. ved fortolling.» Toll- og avgiftsplikten
oppstår på innførselstidspunktet, og som hovedre-
gel skal også fortollingen skje på dette tidspunktet.
Det finnes imidlertid eksempler på at tollplikten
oppstår uten fortolling. I smuglingstilfeller skjer det
for eksempel ikke noen fortolling knyttet til innfør-
selen. Videre kan en tollekspedisjon som ikke er
fortolling, utløse tollplikten. Departementet fore-
slår derfor at ordlyden presiseres slik at forfall er
«samtidig med at tollplikten oppstår».

Det vises til forslag til endring av § 10–41 første
ledd.

Forfallsbestemmelsene for dagsoppgjørsord-
ningen fremgår ikke direkte av skattebetalingslo-
ven, men departementet er i § 10–41 tredje ledd gitt
hjemmel til i forskrift å gi slike bestemmelser. De-
partementet finner det imidlertid ønskelig at regle-
ne om forfall fremgår direkte av loven. Nærmere
bestemmelser om betalingsmåte er tatt inn i § 9–1
annet ledd.

Det vises til forslag til § 10–41 nytt tredje ledd
og § 9–1 nytt annet ledd. Nåværende § 9–1 annet
ledd blir nytt tredje ledd.

23.9 Skattebetalingsloven § 10–51

Bestemmelsen regulerer forfall for andre skatte- og
avgiftskrav og har i bokstav f en oppramsing av
særskilte tilleggskrav. De ordinære hjemlene for
ileggelse av administrative tillegg til særavgiftene
og merverdiavgift er ved en inkurie ikke innarbei-
det i bestemmelsen. Det foreslås at dette rettes opp
ved at henvisninger til særavgiftsloven § 3, motor-
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vognavgiftsloven § 3 og merverdiavgiftsloven § 64
tas inn i oppramsingen i § 10–51 bokstav f.

Det vises til forslag til endringer i § 10–51 bok-
stav f.

23.10 Skattebetalingsloven § 10–52

§ 10–52 regulerer betalingsfristen for ansvarskrav.
Ansvarskrav etter kapittel 16 skal betales to uker et-
ter at melding om kravet er sendt.

Det følger av § 4–1 annet ledd at «Når arbeids-
takere stilles til rådighet for andre, svarer både opp-
dragsgiver og oppdragstaker for at pliktene og ansva-
ret etter denne lov oppfylles.» Solidaransvaret etter
§ 4–1 omfatter både ansvar for forskuddstrekk og
utleggstrekk og ansvar for arbeidsgiveravgift. At
bestemmelen også gjelder for arbeidsgiveravgift
følger av henvisningen i folketrygdloven § 24–3
tredje ledd. Ansvar for arbeidsgiveravgift er imid-
lertid ikke regulert i kapittel 16. Det fremgår derfor
ikke av loven slik den lyder i dag, hva som er beta-
lingsfristen for den solidaransvarlige når man gjør
ham ansvarlig for arbeidsgiveravgift. Det foreslås at
det tas inn en henvisning til § 4–1 annet ledd i § 10–
52 slik at betalingsfristen for ansvar for arbeidsgi-
veravgift blir den samme som for trekkansvar.

Det vises til forslag til endring av § 10–52.

23.11 Skattebetalingsloven § 10–60

§ 10–60 regulerer betalingsfristen for tilbakebeta-
ling av tilgodebeløp. Det følger av § 10–60 første
ledd annet og tredje punktum at tilbakebetalingen
også skal omfatte forsinkelsesrenter som er betalt
av refusjonsbeløpet. Forsinkelsesrenter som er på-
løpt, men ikke betalt, bortfaller. Det kan også være
innbetalt renter etter § 11–2 og § 11–5 som skal til-
bakebetales. Ordlyden slik den er utformet er der-
for for snever. Departementet foreslår å endre ord-
lyden fra «forsinkelsesrenter» til «renter», slik at
også renter etter § 11–2 og § 11–5 omfattes.

Det vises til forslag til endring av § 10–60 første
ledd, annet og tredje punktum.

23.12 Skattebetalingsloven § 11–2

Den nye skattebetalingsloven inneholder felles ren-
teregler for alle de skatte- og avgiftskravene loven
gjelder for. § 11–2 regulerer rente ved vedtak om
endring mv.

Den objektive renteregelen i § 11–2 er ment å

gjelde også for arveavgift, og skal blant annet er-
statte dagens regel om renteplikt i arveavgiftsloven
§ 22 første ledd annet punktum.

Skattefogdkontoret mottar ikke alltid melding
om en avgiftspliktig overføring innen den fristen
som følger av arveavgiftsloven § 25. Dersom skatte-
fogdkontoret ikke har kjennskap til overføringen,
blir det ikke fattet noe foreløpig vedtak eller vedtak
etter skjønn, jf. aal. § 30 A. Når skattefogdkontoret
på et senere tidspunkt får informasjon om overfø-
ringen, er det således ikke et endringsvedtak som
fattes, men et førstegangsvedtak.

§ 11–2 gjelder renter ved «vedtak om endring
mv.» For å klargjøre at bestemmelsen også gjelder i
de tilfellene der arveavgiftsvedtak fattes etter lo-
vens ordinære forfallsregler, foreslås at disse tilfel-
lene reguleres uttrykkelig i sjette ledd. Nåværende
sjette ledd blir nytt syvende ledd, og henvisningen i
annet ledd til unntak som følger av tredje til sjette
ledd endres til unntak som følger av tredje til syven-
de ledd.

Det vises til forslag til endringer i § 11–2 annet,
sjette og syvende ledd.

23.13 Skattebetalingsloven § 14–2

I forslaget til ny skattebetalingslov som ble sendt
på høring var det foreslått å gi tvangsfullbyrdelses-
loven kapittel 3 tilsvarende anvendelse så langt det
passer ved innkrevingsmyndighetenes gjennomfø-
ring av utleggsforretninger.

I høringsrunden ble det fremsatt motforestillin-
ger mot å gi kapittel 3 anvendelse, fordi kapittelet
vil gi innkrevingsmyndighetene hjemmel til å få
dekket omkostninger som man ved innkreving av
skatt og avgift hittil ikke har tatt seg betalt for. Det-
te gjelder omkostninger tilsvarende et beløp lik
rettsgebyret for kostnader ved skriving av begjæ-
ringen, hjemlet i tvangsfullbyrdelsesloven § 3–1, jf.
§ 2 første ledd nr. 2 i forskrift 4. desember 1992 nr.
898 om saksøktes sakskostnadsansvar ved tvangs-
fullbyrdelse.

Med denne begrunnelsen ble tvangsfullbyrdel-
sesloven kapittel 3 ikke gitt tilsvarende anvendelse,
jf. § 14–2, se Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) avsnitt 18.2.
Departementet la til grunn at kapittel 3 ikke ville ha
betydning for særnamsmyndighetenes gjennomfø-
ring av utleggsforretninger.Det ble imidlertid presi-
sert at bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven
kapittel 3 likevel vil ha betydning «når det gjelder
kreditors rett til å få dekket sakskostnader.»

Departementet er komme til at unntaket i prak-
sis innebærer at innkrevingsmyndighetene ved
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bruk av særnamskompetansen ikke vil kunne kre-
ve dekket rettsgebyr og andre faktiske kostnader
på den måten som følger av tvangsfullbyrdelseslo-
ven § 3–1. Dette er ikke tilsiktet. Departementet
mener at det er behov for at tvangsfullbyrdelseslo-
ven kapittel 3 gis anvendelse også når innkrevings-
myndighetene benytter sin særnamskompetanse
etter skattebetalingsloven kapittel 14. Departemen-
tet foreslår derfor at § 14–2 endres slik at kapittel 3
ikke lenger unntas fra de regler som gis tilsvarende
anvendelse. Departementet legger opp til å videre-
føre praksis med at innkrevingsmyndighetene ikke
krever dekning av saksomkostninger med hjemmel
i § 2 første ledd nr. 2 i forskrift 4. desember 1992 nr.
898. Endringen er således ikke ment som en utvi-
delse av hvilke omkostninger som skal kreves dek-
ket av skyldner.

Det vises til forslag til endring av § 14–2.

23.14 Skattebetalingsloven § 14–11

I skattebetalingsloven § 14–11 fjerde ledd er det
henvist til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 4
annet ledd og lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter ved-
rørende motorkjøretøyer og båter § 6 annet ledd.
Disse bestemmelsene er opphevet ved ny skattebe-
talingslov og videreført i henholdsvis § 16–41 og
§ 16–40. Det foreslås at henvisningene rettes i tråd
med dette.

Det vises til forslag til endring av § 14–11 fjerde
ledd.

23.15 Skattebetalingsloven § 19–3

Folketrygdloven § 24–1 femte ledd bestemmer at
Skattedirektoratet beregner tilskudd fra kommu-
nen og fylkeskommunen når ligningen er avsluttet
og henviser til skattebetalingsloven § 43 nr. 3. Lov-
henvisningen må endres slik at den viser til den
nye skattebetalingsloven § 8–2 første og femte
ledd.

Folketrygdloven § 24–3 tredje ledd viser til skat-
tebetalingsloven § 3 annet ledd. Henvisningen må
endres til § 4–1 annet ledd.

Det vises til forslag til endringer i § 19–3 punkt
15.

23.16 Ikrafttredelse

Endringsloven til den nye, ikke ikraftsatte, skatte-
betalingsloven foreslås satt i kraft straks. Virknin-
gen av det er at de enkelte endringer blir en del av
ny skattebetalingslov med en gang. Disse enkelte
endringene får imidlertid først virkning gjennom
senere vedtak i statsråd om ikraftsetting av den nye
skattebetalingsloven.



2006–2007 157Ot.prp. nr. 1
Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

24 Endringer i dokumentavgiftsloven

24.1 Dokumentavgift ved erverv av
bygning på fremmed grunn

24.1.1 Innledning

I Revidert nasjonalbudsjett 2006 ble det varslet at
departementet ville vurdere endringer i dokument-
avgiftsregelverket for å klargjøre reglene om av-
giftsberegning ved kjøp av bygning på fremmed
grunn, jf. Ot.prp. nr. 77 (2005–2006) avsnitt 12.2. I
slike tilfeller erverves hjemmel til bygningen og til-
hørende festerett til tomta. På bakgrunn av departe-
mentets vurdering foreslås endringer i Stortingets
vedtak om dokumentavgift § 1 og dokumentavgifts-
loven § 7. Endringene innebærer at det tas inn di-
rekte i avgiftsvedtaket at festeretter som overdras
sammen med hjemmel til bygning på fremmed
grunn er avgiftspliktige. Forslaget medfører ingen
realitetsendringer for avgiftsberegningen.

24.1.2 Gjeldende rett

Etter Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1
skal det betales avgift av enhver tinglyst hjemmels-
overdragelse av fast eiendom. Avgiften beregnes av
den faste eiendoms salgsverdi. Med dette menes
den pris en vil kunne få for eiendommen på det åp-
ne marked, uten noen form for interessefellesskap
mellom selger og kjøper.

Ved tinglysing av festeretter skal det som ut-
gangspunkt ikke betales dokumentavgift. Ved over-
dragelse av bygning på fremmed grunn, med tilhø-
rende festerett til tomta, beregnes imidlertid avgif-
ten av den totale kjøpesummen for eiendomsretten
til bygningen og festeretten til tomta. Verdien av
festeretten anses i denne sammenheng som en in-
tegrert del av salgsverdien av den faste eiendom.
Praksis er en konsekvens av regelverket, da en ik-
ke vil kunne tinglyse rettighetene separat, jf. tingly-
singsloven § 15 annet ledd, som legger til grunn at
innehaver av festeretten til tomta også er eier av
bygningene på tomta.

24.1.3 Departementets vurderinger og
forslag

Det er departementets utgangspunkt at avgiftsbe-
regningen ved tinglysing av hjemmel til bygning på
festet grunn har vært i samsvar med dokumentav-

giftsregelverket. Innehaver av hjemmel til bygning
på fremmed grunn med tilhørende festerett til tom-
ta får i realiteten tilnærmet lik råderett som om ved-
kommende også hadde eiendomsretten til tomta.
Av hensyn til reell likhet for avgiften blir disse til-
fellene derfor også avgiftsberegnet likt. I den grad
en bygning på festet tomt er mindre verdt enn en
bygning på selveiet tomt, vil dette gi seg utslag i ei-
endommens salgsverdi. For å få en endelig oppkla-
ring av rettstilstanden knyttet til avgiftsberegnin-
gen ved overføring av bygning på fremmed grunn,
mener departementet likevel det er behov for presi-
seringer i regelverket.

Inntil nå har verdien av festeretten blitt avgifts-
beregnet som en integrert del av verdien av den fas-
te eiendom. Av hensyn til et enklere regleverk an-
ser imidlertid departementet det hensiktsmessig at
festeretter som overdras sammen med bygning på
fremmed grunn gjøres avgiftspliktig direkte. Ting-
lysingen av de to rettighetene vil likevel fortsatt
skje i ett og samme dokument, og avgiftsberegnes
under ett. En oppnår på denne måten den ønskede
klargjøring av at verdien av festeretten og eien-
domsretten i realiteten utgjør et samlet avgifts-
grunnlag, slik det har vært til nå. Endringen fore-
slås inntatt i Stortingets vedtak om dokumentavgift
§ 1 første ledd. For å hindre at dette medfører end-
ringer i avgiftsberegningen, foreslås dokumentav-
giftsloven § 7 annet ledd opphevet. Dette er i reali-
teten en bestemmelse som ikke er i bruk. Videre
gjøres endringer i loven § 7 første ledd, slik at den
er i tråd med den nye ordlyden i vedtaket. Det un-
derstrekes imidlertid at det med dette ikke innføres
generell avgiftsplikt for dokument som overfører
festeretter. Tinglysing av stiftelse av festerett (før
tomten bebygges) vil fortsatt ikke medføre avgifts-
plikt.

24.1.4 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Forslaget innebærer ingen realitetsendringer knyt-
tet til avgiftsberegningen, og medfører derfor ingen
økonomiske eller administrative konsekvenser.

24.1.5 Ikrafttredelse

Departementet foreslår at lovendringene trer i kraft
1. januar 2007.
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24.2 Dokumentavgiftsfritak for
samboere

24.2.1 Innledning

I Innst. S. nr. 210 (2005–2006) ba Finanskomiteen
om at Regjeringen utredet mulighetene for å gi fri-
tak for dokumentavgift ved overføring av fast eien-
dom mellom samboere ved samlivsbrudd. Bak-
grunnen for innstillingen var et forslag fremmet av
representantene Hans Olav Syversen og May He-
len Grimstad om å frita samboere med felles barn
for dokumentavgift ved overføring av fast eiendom
til hverandre. Forslaget var begrunnet i hensynet til
barna, og deres mulighet til å bli boende i sine hjem
selv om foreldrene gikk fra hverandre. På bak-
grunn av departementets utredning fremmes nå
forslag om å innføre fritak for dokumentavgift ved
salg av felles bolig mellom samboere ved samlivs-
brudd.

24.2.2 Gjeldende rett

Tinglysing av overføring av fast eiendom mellom
ektefeller er etter Stortingets vedtak om dokument-
avgift § 2 bokstav e fritatt fra avgift. Dette gjelder
også overføringer ved den annen ektefelles død,
ved skifte av felleseie i forbindelse med separasjon
eller skilsmisse, og ved overføringer fra en ektefel-
les konkursbo til den annen ektefelle, jf. dokument-
avgiftsloven § 8. Samboere har til nå ikke blitt gitt
noen tilsvarende former for fritak.

24.2.3 Departementets vurderinger og
forslag

Av hensyn til de likheter det er mellom samboer-
skap og ekteskap mener departementet det er gode
grunner for en viss likebehandling i forhold til do-
kumentavgiften. De økonomiske belastninger ved
oppløsning av et samboerskap vil langt på vei være
de samme som ved oppløsning av ekteskap, og en
hardere beskatning av samboere i denne situasjo-
nen oppleves derfor urimelig for mange. Særlig for
par med barn kan et fritak fra dokumentavgiften ha
stor betydning, da det kan bidra til at den ene av
partene lettere kan beholde den felles bolig.

Det foreslås at fritaket avgrenses til å gjelde
overføring av felles bolig ved samlivsbrudd. Eien-
dom utover deres felles bolig, for eksempel fritids-
eiendom, omfattes ikke. Med samlivsbrudd menes
i denne sammenheng et endelig opphør av sambo-
erskapet. Også samlivsbrudd på grunn av dødsfall
omfattes. Derimot regnes det ikke som samlivs-
brudd dersom en av partene tilbringer tid utenfor
hjemmet grunnet utdannelse, arbeid, sykdom, opp-
hold i institusjon eller lignende.

Videre foreslås at fritaket kun gjøres gjeldende
for samboere i betydningen to personer som lever
sammen i et ekteskapslignende eller partnerskaps-
lignende forhold. Dette avgrenser fritaket mot and-
re samboerformer hvor likhetshensynet til ekteska-
pet ikke gjør seg gjeldende. I tillegg til dette hoved-
vilkåret foreslås to alternative tilleggsvilkår, enten
felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for
samlivsbruddet, eller at paret venter, har eller har
hatt felles barn.

Det første tilleggsvilkåret er et krav om botid,
med et spesifikt krav til dokumentasjon. Vilkåret
har videre betydning for begrensningen av fritaket
til kun å gjelde felles bolig, da det forutsettes at bo-
ligen som overføres ved samlivsbruddet vil samsva-
re med parets siste felles folkeregistrerte adresse.
Det andre tilleggsvilkåret, knyttet til felles barn, vil
i prinsippet bare få betydning dersom det første til-
leggsvilkåret ikke er oppfylt. I disse tilfellene stilles
det ikke krav til felles folkeregistrert adresse, men
dette vil likevel kunne få betydning i vurderingen
av om paret faktisk har levd sammen i et ekteskaps-
lignende forhold.

Fritaket foreslås inntatt i dokumentavgiftsloven
§ 8, hvor det tilsvarende fritaket for ektefeller er
hjemlet.

24.2.4 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Innføringen av fritaket innebærer en viss mengde
merarbeid for tinglysingsmyndighetene. Videre an-
slås fritaket på usikkert grunnlag å gi et årlig pro-
venytap på 100 millioner kroner.

24.2.5 Ikrafttredelse

Departementet foreslår at lovendringen trer i kraft
1. januar 2007.
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25 Merverdiavgift på infrastrukturtjenester – havner

25.1 Innledning

Infrastrukturtjenester for jernbane og lufthavner
ble merverdiavgiftspliktige fra 1. januar 2005, jf.
merverdiavgiftsloven § 5 a annet ledd nr. 8 og 9, jf.
Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) Skatte- og avgiftsoppleg-
get 2005 - lovendringer avsnitt 30.1.

Infrastrukturtjenester i offentlige havner ble
derimot ikke gjort merverdiavgiftspliktige. Proble-
mene ved at kommunale havner er utenfor merver-
diavgiftsystemet, ble langt på vei ansett å kunne lø-
ses ved at havnene ble omfattet av den generelle
kompensasjonsordningen for kommunesektoren.

25.2 Dagens rettstilstand og
problemer knyttet til denne

Kommunale havnevesen er ofte skilt ut som kom-
munale foretak. Normalt vil noe av aktiviteten være
innenfor merverdiavgiftsområdet. Dette gjelder ek-
sempelvis varesalg som strøm og vann til anløpen-
de skip, og omsetning av tjenester som renovasjon
eller transport av folk og gods. Utleie av maskiner
eksempelvis til lasting eller lossing er også avgifts-
pliktig virksomhet. Denne plikten til å beregne
merverdiavgift av omsetningen korresponderer
med rett til fradrag for inngående merverdiavgift på
anskaffelser til bruk i den merverdiavgiftspliktige
virksomheten, jf. merverdiavgiftsloven § 21.

Utleie av fast eiendom er derimot ikke merver-
diavgiftspliktig, jf. merverdiavgiftsloven § 5 a første
ledd. Når havnen eksempelvis leier ut lagerplass el-
ler vinteropplag for småbåter, er slik virksomhet
utenfor merverdiavgiftsområdet. Siden en god del
av de avgifter havnen oppkrever anses som veder-
lag for salg av rettigheter til fast eiendom, er store
deler av havnenes virksomhet utenfor merverdiav-
giftsområdet. Dette vil eksempelvis være virksom-
het som er finansiert av havneavgifter som anløp-
savgift, kaiavgift eller vareavgift, jf. lov 8. juni 1984
nr. 51 om havner og farvann mv. kapittel VI og til-
hørende forskrifter om havneavgifter. Tilsvarende
gjelder der havnen krever vederlag for virksomhet
som ellers er ment dekket av havneavgiftene.

Selv om utleie av fast eiendom etter hovedrege-
len er utenfor merverdiavgiftsområdet, kan den
som leier ut lokaler som brukes i merverdiavgifts-

pliktig virksomhet registreres frivillig i merverdiav-
giftsmanntallet. Det vil da foreligge fradragsrett for
inngående merverdiavgift for denne delen av utleie-
virksomheten.

De kommunale havnene får dermed kompensa-
sjon for anskaffelser som foretas i den delen av virk-
somheten som er finansiert av havneavgifter, mens
de må registrere seg som merverdiavgiftspliktige
for den del av virksomheten hvor det tas vederlag
eksempelvis for omsetning av varer og renovasjon.
Havner som leier ut lokaler til registrerte virksom-
heter, vil i tillegg måtte forholde seg til de regler
som gjelder for frivillig registrering for denne delen
av utleievirksomheten. Det betyr at havnene i da-
gens situasjon må operere med ulike merverdiav-
giftsregimer, noe som er arbeidskrevende å forhol-
de seg til.

25.3 Departementets vurderinger og
forslag

Departementet mener det er uheldig at infrastruk-
turtjenester knyttet til havner er utenfor merverdi-
avgiftssystemet, og at slik havnevirksomhet bør
gjøres merverdiavgiftspliktig. Havnene vil dermed
unngå å drive delt virksomhet i forhold til merverdi-
avgiften, noe som i dag medfører ekstra arbeid og
administrative kostnader. De administrative kost-
nadene ved delt virksomhet var også en viktig
grunn til at eksempelvis hotellovernatting ble tatt
inn i merverdiavgiftsområdet.

Som nevnt ble slik havnevirksomhet inkludert i
kompensasjonsordningen for kommuner. I en del
tilfeller får imidlertid ikke havnene utbetalt kom-
pensasjonsbeløpet som deres kjøp av merverdiav-
giftspliktige varer og tjenester har gitt opphav til.
Noe av bakgrunnen for dette er at havnene ikke an-
ses som egne juridiske enheter etter kommunelov-
givningen. Dermed er det kommunen som sender
inn kompensasjonsoppgaven for havnen, og som
også får utbetalt kompensasjon fra fylkesskattekon-
toret. Da det er kommunene sentralt som har finan-
siert den delen av merverdiavgiftskompensasjonen
som knytter seg til havnene, fordi de er trukket i si-
ne frie overføringer, er det enkelte kommuner som
ikke tilbakefører havnens andel av den kompensa-
sjon som kommunen har fått utbetalt. På grunn av
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disse forhold kan kommunale havner fortsatt ha et
avgiftsmotiv for egenproduksjon, og kompensa-
sjonsordningen virker ikke etter hensikten.

Departementet foreslår nå at også infrastruktur-
tjenester knyttet til bruk av offentlige havner blir
merverdiavgiftspliktige fra 1. januar 2007. Havnene
vil fra samme tidspunkt ikke lenger være omfattet
av kompensasjonsordningen. Forslaget vil gjelde
kommunale havner omfattet av lov 8. juni 1984 nr.
51 om havner og farvann m.v. på virksomhetsområ-
der hvor det oppkreves havneavgifter eller veder-
lag i samsvar med denne lovens kapittel VI. Det vil
si på de områder hvor det i dag gis kompensasjon
for merverdiavgift etter kompensasjonsloven.

Havne- og farvannsloven og forskrift 2. desem-
ber 1994 nr. 1070, kan også omfatte avgifter som
betales av eiere av fritidsbåter som er for betaling
for båtplass i kommunale småbåthavner. Forslaget
er imidlertid ikke ment å innebære noen endring av
regelverket for utleie av båtplasser til fritidsbåter
som ble unntatt merverdiavgiftsplikt fra 1. januar
2003, jf. Ot.prp. nr. 1 (2002–2003) Skatte- og avgifts-
opplegget 2003 – lovendringer.

Dersom det er behov for ytterligere avgrensin-
ger, vil det bli vurdert en nærmere regulering i for-
skrift.

Forslaget innebærer at virksomheter registrert
i merverdiavgiftsmanntallet for vare- eller person-
transport i Norge, vil kunne fradragsføre inngåen-
de merverdiavgift på havneavgiftene og vederlag
som kommer i stedet for havneavgiftene. Utenland-
ske skip i utenriks fart vil derimot som et utgangs-
punkt måtte søke fakturert merverdiavgift refun-
dert, jf. merverdiavgiftsloven § 26 a. På tilsvarende
måte som for luftfartøy, jf. Ot.prp. nr. 1 (2002–2003)
Skatte- og avgiftsopplegget 2003 – lovendringer av-
snitt 30.1.3.2, vurderer departementet en endring i
forskrift 23. februar 1970 nr. 1 (Nr. 24) vedrørende
omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet,
på Svalbard eller Jan Mayen § 15, som innebærer at
det ikke skal beregnes merverdiavgift i slike tilfel-
ler.

Etter gjeldende rett framgår unntaket for de
omhandlede infrastrukturtjenester av unntaket for
fast eiendom i merverdiavgiftsloven § 5 a første
ledd. På denne bakgrunn foreslår departementet at
lovendringen gjennomføres ved at det innføres et
unntak fra unntaket for fast eiendom i merverdiav-
giftsloven § 5 a første ledd tilsvarende som for mer-
verdiavgift på infrastrukturtjenester knyttet til luft-
havner og jernbane. Departementet viser til forslag
til merverdiavgiftsloven § 5 a annet ledd ny nr. 10.
Kompensasjonsloven § 4 tredje ledd siste setning
foreslås samtidig opphevet.

25.4 Økonomiske og administrative
konsekvenser

Ved å innføre merverdiavgift på rett til å disponere
kommunale havner skal de som yter slike tjenester
beregne merverdiavgift på vederlaget for denne
bruken. Samtidig vil de kunne trekke fra inngående
merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester til bruk
i den nye merverdiavgiftspliktige virksomheten.

Innføring av merverdiavgiftsplikt på infrastruk-
turtjenester i havnene fra 1. januar 2007 er antatt å
gi et netto provenytap for staten på om lag 70 mill.
kroner påløpt og bokført i 2007. Dette er nærmere
omtalt i St.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte-, avgifts- og
tollvedtak avsnitt 3.2.3.

Havnene er allerede registrert i merverdiav-
giftsmanntallet siden de driver annen merverdiav-
giftspliktig virksomhet. Virksomhetene vil dermed
i stor grad allerede være kjent med de administrati-
ve oppgavene knyttet til merverdiavgiftsplikten.
Ved at de kommunale havnene ikke lenger må for-
holde seg til ulike merverdiavgiftsregimer, vil for-
slaget innebære administrative forenklinger for
havnene.
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26 Endring i særavgiftsloven

26.1 Urettmessig bruk av merket
mineralolje – solidaransvar for
eier og bruker av fritidsbåt

Fra 1. januar 2007 er det foreslått at fritidsbåter skal
omfattes av avgiften på mineralolje til fremdrift av
motorvogn (dieselavgift). Det vises til nærmere
omtale i St.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte-, avgifts-
og tollvedtak avsnitt 3.5.8. Forslaget innebærer at
det fra dette tidspunktet ikke lenger vil være tillatt å
benytte merket (lavavgiftsbelagt) mineralolje til
fremdrift av fritidsbåter.

Ved urettmessig bruk av merket mineralolje til
fremdrift av motorvogn er det i dag fastsatt standar-
diserte avgiftssatser etter motorvognens tillatte to-
talvekt, jf. forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om

særavgifter § 3–11-7. Registrert eier og bruker av
kjøretøyet er solidarisk ansvarlige for avgiften, jf.
lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 4 annet
ledd.

Departementet vil på samme måte som for kjø-
retøy fastsette særskilte standardiserte avgiftssat-
ser ved urettmessig bruk av merket mineralolje til
fremdrift av fritidsbåter. Departementet foreslår
derfor at eier og bruker av fritidsbåt tilsvarende blir
solidarisk ansvarlige for avgift ved urettmessig
bruk av merket mineralolje til fritidsbåt, jf. forslag
til § 4 annet ledd nytt annet punktum.

Departementet foreslår også at begrepet «kjøre-
tøy» i særavgiftsloven § 4 annet ledd endres til «mo-
torvogn» slik at det blir samsvar med avgiftsvedta-
kets ordlyd, jf. forslag til § 4 annet ledd første punk-
tum. Endringen har ingen realitetsbetydning.
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27 Endring i lov om Statens pensjonsfond som følge av
innføring av NOx-avgift

Fra 1. januar 2007 foreslås det innført avgift på ut-
slipp av NOx, jf. St.prp.nr. 1 (2006–2007) Skatte-, av-
gifts- og tollvedtak avsnitt 3.12. Avgiften vil blant an-
net omfatte utslipp fra petroleumsvirksomhet på
sokkelen.

Statens inntekter fra petroleumssektoren skal i
sin helhet inngå i Statens pensjonsfond – Utland. I

lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjons-
fond er det listet opp hvilke inntekter og utgifter
som utgjør kontantstrømmen til fondet. For å sikre
at også NOx-avgiften fra petroleumssektoren inngår
i denne kontantstrømmen, foreslås det å innta et
nytt strekpunkt i loven § 3. Det vises til forslag til
endring av denne paragrafen.
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28 Oppretting av lovtekst

28.1 Skatteloven § 2–1 åttende ledd
og utenrikstjenesteloven § 20
annet ledd

Hva som skal ansees å være skattemessig bosted
for visse offentlig ansatte som er utsendt til utlandet
reguleres i dag både av skatteloven § 2–1 åttende
ledd og av utenrikstjenesteloven § 20 annet ledd.
Skatteloven § 2–1 åttende ledd lyder:

«Utenrikstjenestemann som oppholder seg
utenlands i norsk statstjeneste, og regulativ-
lønnet kontorfunksjonær ved utenriksstasjon, an-
ses som bosatt i utlandet.» (vår kursivering)

Utenrikstjenesteloven § 20 annet ledd siste
punktum lyder:

«I skatterettslig henseende anses utsendt uten-
rikstjenestemann og utsendt administrativt per-
sonell som bosatt i utlandet.»

Bestemmelsen omfatter utenrikstjenestemenn
og visse administrative ansatte som er knyttet til en
utenriksstasjon. Bestemmelsen gjelder ikke for
utenrikstjenestemenn som er akkreditert fremme-
de stater, men med tjenestested i Norge, eller med-
lemmer av delegasjoner som ikke har fast tjenes-
tested i utlandet.

I forbindelse med den tekniske revisjonen av
skatteloven ble det vedtatt at skattebestemmelser i
en rekke særlover, herunder utenrikstjenesteloven
av 1958 § 17 annet ledd siste punktum om skatte-
messig bosted, skulle overføres til ny skattelov. Det
vises til Ot.prp. nr. 86 (1997–98) kapittel 2.3.2.3.

Bestemmelsen om skattemessig bosted i den
gamle utenrikstjenesteloven av 1958 ble således
opphevet ved lov 26. mars 1999 nr. 14.

Ved vedtagelse av ny utenrikstjenestelov i 2002
ble imidlertid en bestemmelse om skattemessig bo-
sted gjeninnført i den nye loven § 20 annet ledd.

Departementet anser det som uheldig og unød-
vendig at skattebestemmelser med samme innhold
og formål er dublert i to ulike lover. Ekstra uheldig
blir det når ordlyden ikke er identisk i de to lovene,
slik at unødig tolkningstvil kan oppstå. Finansde-
partementets syn er at materielle skattebestemmel-
ser som den omhandlede bør stå i skatteloven, ikke
i særlovgivning for den yrkesgruppe som bestem-

melsen omhandler, slik også endringen av uten-
rikstjenesteloven av 1958 i forbindelse med den
tekniske revisjonen av skatteloven i 1999 var ut-
trykk for.

Finansdepartementet har i samråd med Uten-
riksdepartementet kommet til at det bør fremmes
forslag om å fjerne skattebestemmelsen i utenriks-
tjenesteloven § 20 annet ledd annet punktum og at
ordlyden i skatteloven § 2–1 åttende ledd rettes i
samsvar med nåværende ordlyd i utenrikstjeneste-
loven § 20 annet ledd. Forslaget medfører ingen
realitetsendring. Det vises til forslag om endring av
skatteloven § 2–1 åttende ledd og om oppheving av
utenrikstjenesteloven § 20 annet ledd.

28.2 Skatteloven § 7–2 (2)

Skatteloven § 7–2 annet ledd sier at dersom boligen
leies ut mv. i større utstrekning enn det som følger
av første og annet ledd, er leieinntektene mv. skat-
tepliktige. Opprinnelig inneholdt skatteloven § 7–2
et annet ledd om bruk i eierens næringsvirksom-
het, og nåværende annet ledd var da tredje ledd.
Ved lov 9. desember 2005 nr. 113 ble skatteloven
§ 7–2 endret. Tidligere § 7–2 annet ledd ble opphe-
vet, og tidligere tredje ledd ble gjeldende annet
ledd. Første ledd i bestemmelsen angir i seg selv
skatteplikt utenfor fritaksrammene, og det kan ikke
være tvil om at leien i sin helhet blir skattepliktig
utenfor de oppstilte fritakene, uavhengig av gjel-
dende annet ledd. Dette annet ledd er dermed
unødvendig.

Departementet foreslår derfor at skatteloven
§ 7–2 annet ledd oppheves. Gjeldende tredje ledd
blir nytt annet ledd, og gjeldende fjerde ledd blir
nytt tredje ledd. Departementet foreslår at endrin-
gene trer i kraft straks med virkning fra og med
inntektsåret 2006.

28.3 Skatteloven § 14–1 tredje ledd

Ved endringslov 10. juni 2005 nr. 46 ble regnskaps-
loven § 1–7 første ledd endret. Slik regnskapsloven
§ 1–7 første ledd annet punktum lød før endringen
kunne Finansdepartementet gjøre unntak fra be-
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stemmelsen om at regnskapsåret følger kalender-
året. Kompetansen var delegert til Skattedirektora-
tet som etter søknad kunne innvilge unntak. Direk-
toratets praksis gikk ut på at søknader ble innvilget
for foretak med sesongmessig virksomhet der
regnskapsmessig avslutning 31. desember ville gi
vesentlig dårligere informasjon.

Etter forslag fra regnskapslovutvalget ble det
vedtatt å lovfeste adgangen til å anvende avvikende
regnskapsår i samsvar med direktoratets praksis,
jf. regnskapsloven § 1–7 første ledd annet punktum.
Unntaksregelen om rett til avvikende regnskapsår
for datterselskaper av utenlandsk foretak ble ved-
tatt flyttet fra dagjeldende forskrift til regnskapslo-
ven § 1–7 første ledd nytt tredje punktum.

Skatteloven § 14–1 tredje ledd definerer inn-
tektsperioden for regnskapspliktig skattyter som
etter regnskapsloven § 1–7 første ledd annet punk-
tum benytter annet regnskapsår enn kalenderåret.

Den manglende henvisningen til regnskapslo-
ven § 1–7 første ledd tredje punktum i skatteloven
§ 14–1 tredje ledd, skyldes at sistnevnte bestem-
melse ikke ble endret i samsvar med de foretatte
endringene i regnskapsloven § 1–7 første ledd. De-
partementet foreslår derfor oppretting av lovteks-
ten slik at regnskapspliktige skattytere som har rett
til å benytte avvikende regnskapsår med hjemmel i
regnskapsloven § 1–7 første ledd tredje punktum,
også omfattes av henvisningen i skatteloven § 14–1
tredje ledd.

Regnskapsloven § 1–7 første ledd ble endret
med virkning fra 1. juli 2005. Skatteloven § 14–1
tredje ledd foreslås derfor endret med virkning fra
samme tidspunkt. Det vises til forslag til endring av
skatteloven § 14–1 tredje ledd.

28.4 Folketrygdloven § 23–3 annet
ledd bokstav c, d og e

Etter innføringen av skjermingsmetoden skal det
fra og med inntektsåret 2006 ikke lenger beregnes
personinntekt for personlige aksjonærer og person-
lige deltakere i deltakerlignede selskaper. Skattelo-
ven § 12–10 som omhandler vilkårene for å få be-
regnet personinntekt fra virksomhet er derfor end-
ret, slik at bestemmelsen nå bare omhandler eiere
av enkeltpersonforetak. Etter folketrygdloven
§ 23–3 annet ledd skal enkelte næringsinntekter ba-
re undergis trygdeavgift etter den mellomste sat-
sen. Bestemmelsens nr. 2 bokstav c, d og e viser til
skatteloven § 12–10 første ledd bokstav a og b. Et-
ter endringer i skatteloven § 12–10 er slik henvis-
ning til bokstavpunkter i § 12–10 ikke lenger kor-
rekt. Korrekt henvisning nå er til § 12–10 i sin hel-
het, og bestemmelsen bør endres i samsvar med
dette. Det vises til forslag til endring av folketrygd-
loven § 23–3 annet ledd bokstav c, d og e. Departe-
mentet foreslår at endringen trer i kraft straks med
virkning fra og med inntektsåret 2006.
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29 Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår
etter skatteloven §§ 11–21 og 11–22 – departementets

praksis i 2005

29.1 Innledning

I medhold av skatteloven § 11–22, kan Finansdepar-
tementet samtykke i at inntekt ved realisasjon av
fast eiendom, virksomhet, aksjer og visse selskaps-
andeler fritas for skattlegging, eller skattlegges et-
ter lavere satser enn fastsatt i Stortingets og kom-
munestyrets skattevedtak. Loven stiller vilkår om
at realisasjonen må være ledd i en omorganisering
eller omlegging av virksomhet med sikte på å gjøre
denne mer rasjonell og effektiv. Skatteloven § 11–
21 tredje ledd gir departementet hjemmel til å fatte
enkeltvedtak om skattefritak ved overføringer mel-
lom selskaper innenfor konsern med mer enn 90
pst. felles bakenforliggende eierfellesskap. Etter
fast praksis gis det ikke samtykke til endelig skatte-
fritak etter noen av de nevnte fritakshjemlene. Når
skattefritak innvilges, gis gjennomgående samtyk-
ke til utsettelse av skattlegging i form av vilkår som
skal sikre skattemessig kontinuitet.

Den 21. desember 1996 fattet Stortinget følgen-
de vedtak:

«Stortinget ber Regjeringen i et egnet dokument
legge frem en årlig orientering om departementets
praksis når det gjelder saker som har vært be-
handlet med hjemmel i omdannelsesloven.»

På denne bakgrunn la departementet fram en
orientering i St.meld. nr. 16 (1997–98) om praksis
til og med 1996 etter den tidligere omdanningslo-
ven 9. juni 1961 nr. 15. For de senere år har det
vært tatt inn årlige orienteringer i Ot.prp. nr. 1. Ved
den tekniske revisjonen av skatteloven i 1999 ble
bestemmelsene i omdanningsloven overført til den
nye skatteloven. Omtalen nedenfor gjelder enkelt-
saker som er avgjort av departementet i 2005 etter
skatteloven §§ 11–21 og 11–22. Totalt er 30 søkna-
der avgjort i 2005, mot 40 året før. 7 av sakene
gjaldt transaksjoner med virkning over landegren-
sene.

29.2 Generelt

Gevinst ved realisasjon av formuesobjekt er som
hovedregel skattepliktig inntekt. For aksjeinntek-
ter i selskapssektoren gjelder likevel fritaksmeto-

den, jf. endringslov 10. desember 2004 nr. 77 med
ny § 2–38 i skatteloven med virkning fra 26. mars
2004. Gevinst og tap ved overføring av aksjer og
eierandeler i norske eller utenlandske selskaper
som er objekt for fritaksmetoden, utløser ikke ge-
vinstbeskatning eller fradragsrett for tap hvor over-
dragende part er selskap eller innretning som er
subjekt etter fritaksmetoden. Realisasjon av aksjer
og selskapsandeler hvor overdragende part er per-
sonlige skattytere, vil fortsatt kunne utløse gevinst-
beskatning. Transaksjoner som innebærer realisa-
sjon av andre type objekter enn aksjer mv. som er
objekt etter fritaksmetoden, er fortsatt undergitt de
generelle regler om gevinstbeskatning selv om
overdragende skattyter er subjekt etter fritaksme-
toden.

I enkelte slike tilfeller kan gevinstbeskatning
være så tyngende at den hindrer en rasjonell orga-
nisering av den aktuelle næringsvirksomheten. Det
kan være uheldig om skattereglene i vesentlig grad
hemmer rasjonelle endringer i organiseringen av
virksomhet. En måte å bøte på dette er å ha fritaks-
mekanismer i skattesystemet. Slike fritaksmekanis-
mer finnes i skatteloven kapittel 11 og tilhørende
bestemmelser i kapittel 11 i Finansdepartementets
skattelovforskrift 19. november 1999 nr. 1158 (skat-
telovforskriften). Den ene mekanismen er generel-
le fritak gitt i lov eller forskrift med en nærmere re-
gulering av vilkårene for fritak. Skattyteren kan da
innrette seg etter reglene, og behøver ikke søke
skattefritak i det enkelte tilfelle. Slike regler gjelder
for fusjon og fisjon, jf. skatteloven §§ 11–1 flg., visse
former for omdanning av virksomhet, jf. skattelo-
ven § 11–20, samt for konserninterne overføringer,
jf. skatteloven §§ 11–20 og 11–21 med tilhørende
forskrifter i skattelovforskriften § 11–20 flg. Den
andre mekanismen er enkeltvedtak som helt eller
delvis kan gi unntak fra den vanlige skatteplikten
ved en planlagt omorganisering. Søknad om slik in-
dividuelt fritak må sendes til departementet for be-
handling.

Etter skatteloven § 11–21 tredje ledd kan Fi-
nansdepartementet samtykke i at næringseiendeler
overføres fra et aksjeselskap/allmennaksjeselskap
til et annet aksjeselskap/allmennaksjeselskap uten
at overføringen utløser beskatning. Tilsvarende
gjelder overføringer mellom deltakerlignede sel-
skaper etter skatteloven § 10–40. Forutsetningen er
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at selskapene tilhører samme konsern og at mor-
selskapet på transaksjonstidspunktet eier mer enn
90 pst. av aksjene i datterselskapene og har en til-
svarende del av de stemmene som kan avgis på ge-
neralforsamlingen. Dette gjelder også overføring av
eiendeler mellom norske selskaper som nevnt, selv
om morselskapet er hjemmehørende i fremmed
stat, og når likestilt selskap eller sammenslutning
er morselskap, jf. skatteloven § 10–1. Departemen-
tets vedtak i 2005 etter denne bestemmelsen be-
handles under avsnitt 29.3 nedenfor.

Etter skatteloven § 11–22 kan Finansdeparte-
mentet samtykke i at inntekt ved realisasjon av fast
eiendom, virksomhet, aksjer eller selskapsandeler,
skal være fritatt for skattlegging eller skattlegges
etter lavere satser enn de alminnelig fastsatte. Be-
stemmelsen i § 11–22 kan, i motsetning til det som
gjelder for § 11–21 tredje ledd, bare benyttes når de
transaksjoner som medfører skatteplikt, er ledd i
en omorganisering eller omlegging av næringsvirk-
somhet med sikte på å få denne mer rasjonell og ef-
fektiv. I tillegg er det en forutsetning for skattefri-
tak at omstendighetene i særlig grad taler for det,
og det er påtakelig at det vil lette omorganiseringen
eller omleggingen. Departementets vedtak i 2005
fastsatt med hjemmel i skatteloven § 11–22 første til
tredje ledd behandles under avsnittene 29.4 og 29.5
nedenfor.

29.3 Praksis etter skatteloven § 11–
21 tredje ledd – overføring av
eiendeler mellom selskaper i
samme konsern

29.3.1 Generelt om praksis

Adgangen til å fatte enkeltvedtak i medhold av skat-
teloven § 11–21 tredje ledd supplerer de generelle
reglene om konserninterne overføringer som er
fastsatt i skatteloven § 11–21 første ledd, jf. skatte-
lovforskriften § 11–21. Enkeltvedtak kan benyttes i
særlige tilfeller der konserninterne overføringer av
ulike årsaker bør kunne gjennomføres på andre vil-
kår enn de som er fastsatt i forskriften. Departe-
mentet har behandlet 8 søknader, som alle gjaldt
fritak for gevinst ved realisasjon av såkalte fusjons-
eller fisjonsfordringer, i hovedsak ved konvertering
av slike fordringer til aksjekapital i debitorselska-
pet. En søknad ble avslått. 

29.3.2 Realisasjon av fordringer etablert ved
trekantfusjoner/fisjoner etter
fordringsmodellen

Aksjelovene åpner for at det i forbindelse med fu-
sjon og fisjon kan ytes vederlag i aksjer i det over-
takende selskaps morselskap. Etter aksjelovene
kan slike trekantfusjoner/fisjoner gjennomføres et-
ter en fordringsmodell. I slike tilfeller etablerer
morselskapet en fordring på datterselskapet med
regnskapsmessig verdi og pålydende verdi tilsva-
rende den egenkapital det overtakende dattersel-
skap blir tilført. Slike trekantfusjoner/fisjoner kan
gjennomføres uten skattlegging etter reglene i
skatteloven §§ 11–1 til 11–10. Disse reglene gjelder
ikke for den etterfølgende realisasjon av fordrin-
gen.

Ut fra en tolkning av kravet i skatteloven § 11–7
første ledd om skattemessig kontinuitet for overta-
kende selskap ved fusjoner/fisjoner, har departe-
mentet lagt til grunn i hovedsak følgende med hen-
syn til den skattemessige behandling: 
– Skattemessig inngangsverdi på fordringen skal

være lik skattemessig verdi av den egenkapital
som overføres ved trekantfusjonen/fisjonen.
Den skattemessige inngangsverdi fastsettes
uavhengig av fordringens pålydende.

– Realisasjon av fordringen, herunder konverte-
ring til aksjekapital i datterselskapet, utløser
skatteplikt for gevinst (og fradragsrett for tap)
på fordringen på kreditorselskapenes hånd,
uavhengig av fordringens næringstilknytning.

– Også på debitorselskapets hånd er det skatte-
plikt for gevinst (og fradragsrett for tap) ved re-
alisasjon av fordringer som nevnt, jf. departe-
mentets uttalelse inntatt i Utv. 2003 s. 1282.

– Innføring av fritaksmetoden for aksjeinntekter i
selskapssektoren medfører ikke endring av
ovennevnte utgangspunkter for den skattemes-
sige behandling av slike fordringer, jf. uttalelse
inntatt i Utv. 2005 s. 373. Det er derfor fortsatt
behov for å fatte enkeltvedtak for slike transak-
sjoner.

Søknadene om skattefritak for kreditors gevinst ved
konvertering av fordringer er innvilget på vilkår om
skattemessig kontinuitet ved at realisasjon av ve-
derlagsaksjene tildelt ved konverteringen utløser
beskatning av en forholdsmessig andel av den fri-
tatte gevinst ved konverteringen. Differansen mel-
lom skattemessig inngangsverdi på fordringen og
virkelig verdi på tildelte vederlagsaksjer kommer
da til beskatning. Den latente skatteplikt ved reali-
sasjon av vederlagsaksjene forutsettes behandlet
som midlertidige forskjeller mellom regnskaps-
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messige og skattemessige verdier i kreditor/mor-
selskapet. Motsvarende settes vilkår om at debitor-
selskapet ikke kan kreve tapsfradrag ved konverte-
ringen. Etter innføring av fritaksmetoden er det
etablert en praksis med fastsetting av vilkår som
skal forhindre dobbeltbeskatning etter mønster av
tilsvarende regler i skattelovforskriften § 11–21. På
den ene side fastsettes at den latente skatteplikt
ved realisasjon av vederlagsaksjene kan nedjuste-
res med eventuell skattepliktig gevinst hos overta-
kende datterselskap ved realisasjon av eiendeler
overført ved den forutgående trekantfusjon/fisjon.
På den andre side fastsettes at i den utstrekning
den latente skatteplikt på vederlagsaksjene blir ut-
løst ved realisasjon, kan datterselskapet foreta for-
holdsmessig oppskrivning av den skattemessige
inngangsverdi på overførte eiendeler med det skatt-
lagte beløp. Innbetalt aksjekapital, herunder over-
kurs på de tildelte vederlagsaksjer, skal maksimalt
tilsvare den skattemessige inngangsverdi på den
realiserte fusjonsfordringen.

Det er også innvilget skattefritak for gevinst i
kreditorselskapet som følge av hel eller delvis inn-
løsning av fusjons- eller fisjonsfordringer mot kon-
tantoppgjør. I disse tilfellene er det satt vilkår om at
realisasjon av kreditorselskapets eksisterende ak-
sjer i debitorselskapet på innløsningstidspunktet,
skal medføre skatteplikt for den fritatte gevinst ved
innløsning av fordringen. Med unntak av særvilkår
om innbetalt aksjekapital, herunder overkurs, er
det fastsatt lignende vilkår som ved konvertering av
fordringen til aksjekapital som angitt over.

Basert på de skattemessige utgangspunkter
som angitt over, kan realisasjon av etablerte fu-
sjons- eller fisjonsfordringer også utløse gevinst i
selskapet som er debitor for fordringen med mots-
varende gevinst hos kreditor. I disse tilfellene vil
det være overført negativ skattemessig egenkapital
ved den forutgående trekantfusjon/fisjon. Søkna-
der om skattefritak for gevinst i debitorselskapet
har vært innvilget på vilkår som innebærer at parte-
ne må akseptere utgangspunktet om skattemessig
verdi på fordringen som grunnlag for de forutsatte
skattekonsekvenser, og for øvrig på vilkår om at re-
alisasjon av fordringen innebærer bortfall både av
debitorselskapets skatteplikt og kreditorselskapets
fradragsrett for tap knyttet til realisasjon av fordrin-
gen.

En søknad om skattefritak ved konvertering av
fusjonsfordring til aksjekapital er avslått med den
begrunnelse at det på konverteringstidspunktet ik-
ke forelå konserntilknytning mellom morselskapet
og datterselskapet. Slik konserntilknytning er en
forutsetning for anvendelse av hjemmelen i skatte-
loven § 11–21 tredje ledd. I et tilfelle som gjaldt fle-

re transaksjoner og der søknad om skattefritak for
øvrig ble innvilget, ble anmodning om overføring
av fusjons- og fisjonsfordringer til annet konsern-
selskap enn debitorselskapet mot vederlag i aksjer,
avslått med henvisning til at overføringen kan be-
handles etter de generelle regler om konserninter-
ne overføringer, jf. skattelovforskriften §§ 11–21
flg.

29.4 Praksis etter skatteloven
§ 11–22

29.4.1 Innledning

I gjennomgangen nedenfor er sakene etter skatte-
loven § 11–22 inndelt i ulike grupper. I dette avsnitt
behandles søknader som utelukkende gjelder om-
organisering av virksomhet i selskaper hjemmehø-
rende i Norge og transaksjoner mellom parter
hjemmehørende i Norge. I avsnitt 29.5 nedenfor
gjennomgås transaksjoner med virkninger over
landegrensene. For ordens skyld nevnes at det ikke
har vært behandlet noen saker etter bestemmelsen
i skatteloven § 11–22 fjerde ledd om skattefritak for
mottatt tilskudd til strukturrasjonalisering eller lig-
nende.

29.4.2 Salg av aksjer, eiendom og
virksomhet mot vederlag
hovedsakelig i form av eierandeler
(aksjer og selskapsandeler) i det
overtakende selskap

Det var 5 saker i denne gruppen. Tre søknader ble
avslått. 
– En sak som ble avslått gjaldt skatteplikt for de

personlige aksjonærene i et selskap i forbindel-
se med overføring av aksjene i selskapet som
tingsinnskudd i et annet børsnotert selskap mot
vederlag i aksjer i sistnevnte selskap. Avslaget
ble begrunnet med at skatteloven § 11–22 er
forutsatt benyttet i tilfeller der skattereglene
hindrer en ønskelig omorganisering. Skattereg-
lene ble ikke ansett for å være til hinder for om-
organisering fordi denne kunne gjennomføres
uten umiddelbar beskatning ved anvendelse av
de lovfestede reglene om fusjon i skatteloven
kapittel 11.

– En annen sak som ble avslått dreide seg om om-
bytting av de ansattes aksjer i et selskap A til ak-
sjer i selskap B. Bakgrunnen var at det var en
forutsetning for å oppnå ekstern finansiering til
oppkjøp av et utenlandsk selskap, at selskap A
var et heleid datterselskap av selskap B. Avsla-
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get ble begrunnet med at det foreligger langva-
rig praksis for at finansielle fordeler, eksempel-
vis i form av lettere tilgang til kapital, ikke anses
som tilstrekkelig grunnlag for å innvilge skatte-
fritak.

– En tredje sak som ble avslått gjaldt en aksjonær
i et NOKUS-selskap B (norskkontrollert sel-
skap i et lavskatteland). Vedkommende var bo-
satt i utlandet, og kunne derfor ikke benytte seg
av overgangsregel E til skatteloven § 2–38. Ak-
sjonæren eide selskap A og ønsket å overføre ei-
erandelene i B til et nystiftet datterselskap av
selskap A. Dette ville utløse beskatning av ge-
vinst som tidligere var fritatt i medhold av § 11–
22. Hensikten med transaksjonen var å oppnå
en norsk holdingmodell etter overgangsregel E.
Søknaden ble avslått blant annet under henvis-
ning til kravet om rasjonaliserings- og effektivi-
seringsgevinster ved omorganiseringen og at
fordeler av administrativ eller finansiell art ikke
er tilstrekkelig for å få samtykke.

Samtykke ble innvilget i en sak som dreide seg om
fritak for skatteplikt for én av to personlig aksjonæ-
rer i et selskap som skulle overføre sin andel av ak-
sjene i selskapet som tingsinnskudd i et annet sel-
skap mot vederlag i aksjer i dette selskapet. Det ble
satt vilkår blant annet om at skattemessig inn-
gangsverdi på vederlagsaksjene skulle settes lik
skattemessig inngangsverdi på de realiserte aksje-
ne på realisasjonstidspunktet, og at tilbakebetaling
av aksjekapital knyttet til vederlagsaksjene som i
beløp overstiger aksjenes inngangsverdi, skattleg-
ges som utbytte på skattyters hånd.

Det ble innvilget samtykke i en sak som gjaldt
flere kraftproduserende selskapers overføring av
eiendeler og rettigheter som ikke omfattes av sæ-
reglene i skatteloven § 18–6 tredje ledd, til et over-
takende produksjonsselskap mot vederlag dels i
form av utstedelse av vederlagsaksjer og dels i
form av oppskrivning av pålydende på eksisterende
aksjer i selskapet. Det ble i hovedsak oppstilt føl-
gende vilkår: 
– Den skattemessige gevinst ved overføringene

(den fritatte gevinst) skulle beregnes og rappor-
teres til ligningsmyndighetene.

– Den fritatte gevinst skulle komme forholdsmes-
sig til beskatning ved realisasjon av aksjer/ve-
derlagsaksjene i det mottakende selskap.

– Den latente skatteplikt for de overdragende sel-
skaper skulle behandles som midlertidig for-
skjell mellom regnskaps- og skattemessige ver-
dier i selskapene.

– Innbetalt aksjekapital, herunder overkurs, i
overtakende selskap skulle avspeile de skatte-
messige verdier av det overførte.

– Overtakende selskap viderefører skattemessige
verdier og forpliktelser knyttet til det overførte.

– Ved eventuell beskatning av den fritatte gevinst
ved realisasjon av aksjer/vederlagsaksjer kan
skattemessig inngangsverdi på de overførte ei-
endeler som vedtaket gjelder, oppskrives for-
holdsmessig tilsvarende de beskattede beløp.

– Bestemmelsen i skattelovforskriften § 11–21-7
om sikkerhetsstillelse gis tilsvarende anvendel-
se.

29.4.3 Omdanning

Departementet har i medhold av skatteloven § 11–
22 behandlet en søknad om skattefri omdanning,
dvs. overføring av eiendeler mv. i forbindelse med
endring av et foretaks organisasjonsform. Det ble
blant annet satt vilkår om at skattemessige verdier
på de eiendeler som overføres til det nystiftede sel-
skapet, med tilhørende skattemessige forpliktelser,
videreføres der. Skattemessig verdi på vederlaget i
form av tildelte selskapsandeler i det nye selskapet
settes samlet på eiernes hender lik en forholdsmes-
sig andel av den skattemessig verdi av det som
overføres til selskapet. Realisasjon av eierandelene
i det nye selskapet, herunder utmelding med tilba-
kebetaling av andelskapital, skal utløse beskatning
av en forholdsmessig del av den ved transaksjonen
fritatte gevinst. Fritaksmetoden kommer ikke til an-
vendelse ved realisasjon av tildelte eierandeler med
latent skatteansvar som nevnt.

29.4.4 Andre søknader etter § 11–22

Søknader som ble avslått:

En sak dreide seg om et tilfelle der søkeren, sam-
men med en annen person, drev utleie av to eien-
dommer i sameie. Søkeren hadde overtatt den and-
re personens andel i sameie A mot at den andre
fikk søkerens andel i sameie B. Ligningskontoret
hadde lagt til grunn at eiendelene i sameiet A var
realisert. Søknaden om skattefritak ble avslått som
for sent fremsatt da transaksjonen var gjennomført
før søknaden om skattefritak ble fremmet. I tillegg
ble angitt at oppløsning av et tingsrettslig sameie
som nettolignes etter skatteloven § 10–40 annet
ledd, og som per definisjon ikke driver nærings-
virksomhet, faller utenfor lovens virkeområde.

En søknad om skattefritak for gevinst utløst ved
overføring av eiendeler fra morselskap til heleid
datterselskap ble avslått da overføringen kunne
gjennomføres uten beskatning etter reglene om
konserninterne overføringer.
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I en sak ble det søkt om fritak for de norske ak-
sjonærene i et utenlandsk selskap for antatt skatte-
pliktig gevinst ved tilbakebetaling av innbetalt ak-
sjekapital i selskap i form av aksjer i et utenlandsk
datterselskap. Departementet la til grunn at utdelin-
gen var skattepliktig som utbytte i den grad utdelin-
gen skjer med aksjekapital som ikke er innbetalt.
Søknaden ble avslått med den begrunnelsen at fri-
takshjemmelen ikke gjelder for skatt på utbytte.

I en sak var det blant annet søkt om fritak for
beskatning av gevinster, herunder valutagevinster,
oppstått dels ved debitorskifte av obligasjonslån og
dels ved førtidig innløsning av obligasjonslån. Søk-
naden ble avslått under henvisning til at gevinstene
ikke knyttet seg til realisasjon av aksjer eller virk-
somhet, som er en forutsetning for anvendelse av
skatteloven § 11–22.

Søknader som ble innvilget eller hvor den
underliggende skatteplikt helt eller delvis ble ansett
bortfalt som følge av innføringen av
fritaksmetoden:

En sak gjaldt søknad om fritak for beskatning av
den fritatte gevinst ved forutgående konsernintern
overføring gjennomført i 1998, som ville bli utløst
for overdragende selskap som følge av at en plan-
lagt emisjon i mottakende datterselskap ville inne-
bære brudd på vilkåret om fortsatt konserntilknyt-
ning, jf. skattelovforskriften § 11–2-10 første ledd.
Departementet samtykket i at emisjonen kunne
gjennomføres uten at beskatning ble utløst. Det ble
blant annet satt vilkår om at den gjenværende laten-
te skatteplikt for den fritatte inntekten etter skatte-
lovforskriften § 11–21-10, forfaller forholdsmessig
til beskatning ved morselskapets realisasjon av ak-
sjene i datterselskapet. Reglene i skattelovforskrif-
ten § 11–21-7 om sikkerhetsstillelse for det latente
skatteansvar ble gitt tilsvarende anvendelse. For
den andel av den fritatte gevinst som var knyttet til
overføring av aksjer mv. ved den forutgående kon-
serninterne overføring, ble det uttalt at innføring av
fritaksmetoden innebærer at den underliggende la-
tente inntektsskatteplikt anses bortfalt. Imidlertid
ble det forutsatt at den latente skatteplikt knyttet til
overføring av aksjer fortsatt skulle behandles som
midlertidig forskjell mellom regnskaps- og skatte-
messige verdier i forhold til reglene om beregning
av korreksjonsinntekt, så lenge overgangsreglene
til fritaksmetoden har effekt.

En annen sak gjaldt ulike konsernselskapers la-
tente gevinster knyttet til forutgående konsernin-
terne overføringer av aksjer og hvor det dels direk-
te i medhold av skattelovforskriften § 11–21-10,

dels i medhold av departementets tidligere vedtak
etter skatteloven § 11–22, var oppstilt krav om fort-
satt konserntilknytning som vilkår for skattefritak.
Grunnlaget for søknad om fortsatt skattefritak for
de aktuelle aksjegevinster som følge av ulike brudd
på vilkårene om konserntilknytning, ble ansett
bortfalt ettersom de aktuelle gevinster ikke lenger
kunne anses inntektsskattepliktig som følge av den
innførte fritaksmetoden. Departementet uttalte
imidlertid at de overdragende selskapers latente
skatteansvar for de tidligere fritatte gevinster knyt-
tet til de oppstilte konsernbruddvilkår, fortsatt skul-
le behandles som midlertidige forskjeller mellom
regnskaps- og skattemessige verdier ved bereg-
ning av korreksjonsinntekt så lenge overgangsreg-
lene til fritaksmetoden har effekt.

En sak gjaldt søknad om fortsatt fritak for be-
skatning av den fritatte gevinst ved forutgående
vedtak etter skatteloven § 11–22 som ville bli utløst
ved brudd på fastsatte vilkår om opprettholdelse av
den konserntilknytning som ble etablert mellom
selskaper ved de tidligere transaksjoner. Konsern-
tilknytningen ville bli brutt ved at det overdragende
selskap ved den forutgående transaksjon skulle kjø-
pe tilbake aksjer i morselskapet for det tidligere
etablerte konsern. Samtykke ble gitt på vilkår om at
den av departementet tidligere fritatte gevinst,
kommer til beskatning ved senere brudd på den
konserntilknytning som oppsto ved tilbakekjøpet.

Det er gitt samtykke til skattefritak i en sak som
gjaldt overføring av forsikringsvirksomhet drevet
gjennom et aksjeselskap i Norge til dets utenland-
ske morselskap som skulle videreføre virksomhe-
ten i Norge som en filial her. Det ble blant annet
satt vilkår om at skattemessige inngangsverdier og
avskrivningsgrunnlag for eiendeler og virksomhet
videreføres i den norske filialen, og at filialen trer
inn i de skattemessige forpliktelser som måtte være
knyttet til det overførte. Dersom hele eller deler av
virksomheten i Norge ikke lenger blir løpende be-
skattet til Norge, skal denne delen av virksomheten
bli gjenstand for et skattemessig gevinstoppgjør.
Det ble stilt vilkår om sikkerhetsstillelse for denne
latente skatteplikt etter samme regler som ved kon-
serninterne overføringer, jf. skattelovforskriften
§ 11–21-7. Søknaden ble avslått for den del som
gjaldt overføring av fremførbart underskudd og
ubenyttet godtgjørelsesfradrag.

En søknad gjaldt skattefritak for flere oljesel-
skaper for gevinst som utløses ved overføring av
andel i anlegg underlagt landbeskatning til et inter-
essentsskap, samt ved omfordeling av eierandeler i
interessentskapet. Det ble gitt fritak blant annet på
vilkår om at skattemessige inngangsverdier og av-
skrivningsgrunnlag på eiendeler underlagt landbe-
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skatning videreføres uendret i det enkelte selskap
som har foretatt den aktuelle investeringen.

En søknad gjaldt skattefritak i forbindelse med
overføring av sameieandeler i bruttolignet sameie
forut for oppløsning av sameiet ved naturaldeling
med seksjonering i en boligdel og en forretnings-
del. Etablering av eierbrøk tilsvarende sameiernes
eierandel i sameiegjenstanden ved oppløsning av
sameiet, forutsatte en forutgående overføring av ei-
erandel fra sameier A til sameier B. Denne overfø-
ring skulle gjennomføres som et tingsuttak uten ve-
derlag i form av en utbytteutdeling fra sameier A til
sameier B. B var eneaksjonær i A. Søknaden gjaldt
den uttaksbeskatning denne overføringen ville utlø-
se på As hånd. Samtykke ble gitt på vilkår om at A
reduserer sitt saldogrunnlag med verdien av den
andel som overføres, og at Bs skattemessige inn-
gangsverdi på den overførte andel settes lik skatte-
messig verdi på overdragelsestidspunktet hos A.

29.5 Transaksjoner med virkninger
over landegrensene

29.5.1 Innledning

De generelle reglene om skattefri fusjon og fisjon,
om skattefri omdanning av virksomhet og konser-
ninterne overføringer, er alle i utgangspunktet av-
grenset til nasjonale transaksjoner, det vil si av eller
mellom skattytere som er bosatt eller hjemmehø-
rende i Norge. Det foreligger således behov for å
vurdere individuelle fritak i medhold av skatteloven
§ 11–22 ved visse omorganiseringer med virknin-
ger over landegrensene. Fritak er bare aktuelt der-
som og så langt transaksjonen utløser skatteplikt til
Norge for gevinster som realiseres ved transaksjo-
nen. Nedenfor gjennomgås sakene med virkninger
over landegrensene.

29.5.2 Konserndannelse i utlandet ved bytte
av aksjer i selskap hjemmehørende i
Norge mot aksjer i selskap
hjemmehørende i utlandet

Det har vært 4 søknader om skattefritak for person-
lige aksjonærer i norske selskaper hvor samtlige
aksjer i selskapet skulle overføres til selskap hjem-
mehørende i utlandet mot vederlag i form av aksjer
i sistnevnte selskap (konserndannelse i utlandet).
To søknader ble avslått. Begrunnelsen for avslag
var i det ene tilfellet at det ikke i tilstrekkelig grad
var sannsynliggjort at omorganiseringen ville med-
føre konkrete effektiviserings- og rasjonaliserings-

effekter av særlig betydning. I det andre tilfellet var
begrunnelsen for avslaget at det ikke forelå tilstrek-
kelig mulighet for norske myndigheters innsyn og
kontroll i forhold som vedrørte det utenlandske
overtakende selskap. 

Etter innføringen av fritaksmetoden i selskaps-
sektoren vil det bare være behov for skattefritak i
de tilfellene der det er personlige aksjonærer som
overfører aksjer i et norsk selskap til et utenlandsk.
I de saker hvor det ble samtykket til skattefritak,
ble det satt vilkår om at overdragende norske aksjo-
nærer skal videreføre skattemessig inngangsverdi
mv. på de overførte aksjer som inngangsverdi på
vederlagsaksjene i det utenlandske selskap. Ved til-
bakebetaling av aksjekapital knyttet til vederlag-
saksjene i det utenlandske selskapet skal ethvert
beløp som overstiger vederlagsaksjenes inngangs-
verdi skattlegges som utbytte på aksjonærenes
hender.

I tillegg ble det i samsvar med tidligere praksis
satt følgende vilkår som anses nødvendige for å sik-
re det norske skattefundamentet: 
– Gevinst ved senere realisasjon av mottatte ve-

derlagsaksjer i det utenlandske selskapet er
skattepliktig til Norge, uten fradrag for eventu-
ell skatt i utlandet. For det tilfellet at norske ak-
sjonærers eventuelle senere realisasjon av ve-
derlagsaksjer etter skatteavtalen med vedkom-
mende land vil være skattepliktig der, begren-
ses ovennevnte vilkår til den fritatte gevinst
skattefritaksvedtaket gjelder.

– Vederlagsaksjene skal anses realisert dersom
de personlige aksjonærenes bosted i Norge
bringes til opphør, jf. skatteloven § 2–1, eller
dersom disse i henhold til skatteavtale etablerer
bosted i fremmed stat.

29.5.3 Andre typer transaksjoner over
landegrensene

Departementet har samtykket i skattefritak i et til-
felle der en ønsket å «fusjonere» et norsk selskap
med selskapets nordiske søsterselskaper, og med
det svenske søsterselskapet som det overtakende.
Det svenske selskapet skulle etableres som et euro-
peisk selskap (SE-selskap – Societas Europaea – jf.
lov 1. april 2005 nr. 14) som skulle videreføre virk-
somheten i de overdragende selskaper som filialer i
de respektive landene. Omorganiseringen skulle
gjennomføres ved at det norske selskapet overfører
alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til
det overtakende svenske selskapet. Det ble gitt
skattefritak for den gevinst denne overføringen el-
lers ville utløse, i hovedsak på følgende vilkår: 
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– Den norske filialen viderefører skattemessige
inngangsverdier og avskrivningsgrunnlag for
de eiendeler og den virksomhet i Norge som
overtas. Filialen trer inn i de skattemessige for-
pliktelsene som måtte være knyttet til det over-
dratte.

– Dersom hele eller deler av virksomheten i Nor-
ge videreføres på en slik måte at den ikke len-
ger er løpende skattepliktig til Norge, skal den-
ne delen av virksomheten bli gjenstand for et
skattemessig gevinstoppgjør.

– Reglene i skattelovforskriften § 11–21-7 om sik-
kerhetsstillelse ble gitt tilsvarende anvendelse
for den skatt som vil kunne utlignes dersom det
svenske eierselskapet realiserer hele eller deler
av virksomheten i den norske filialen. 

En sak gjaldt skattefritak for gevinst som utløses
ved omdanning av et norsk selskaps filial i utlandet
til aksjeselskap hjemmehørende i det samme lan-
det. Virksomhet i selskapets utenlandske filial skul-
le overføres til et nystiftet datterselskap av det nor-
ske selskapet og mot vederlag i aksjer i mottakende
selskap. Søknaden ble innvilget blant annet på vil-
kår om at skattemessig inngangsverdi på vederlag-
saksjene skulle settes lik skattemessig inngangs-
verdi på de realiserte eiendelene. Den fritatte gevin-
sten forfaller i sin helhet til beskatning dersom det
norske selskapet mister sin konserntilknytning til
det utenlandske selskapet, eller dersom det norske
selskapet ikke lenger er hjemmehørende i Norge.
Reglene i skattelovforskriften § 11–21-7 om sikker-
hetsstillelse ble gitt tilsvarende anvendelse.

Departementet har innvilget en søknad om
skattefritak for to norske selskaper for en transak-
sjon som innebar likvidasjon av selskapenes to he-
leide utenlandske datterselskap (NOKUS-selska-
per), som ledd i hjemflytting og omdanning av dis-
se til norske aksjeselskaper. Likvidasjonsutbyttet
mottatt av de norske morselskapene skulle videre-
overføres til deres nystiftede, heleide, norske dat-
terselskaper som tingsinnskudd mot vederlag i ak-
sjer. Det ble satt vilkår blant annet om at samtlige
eiendeler, rettigheter og forpliktelser måtte overfø-

res til de norske datterselskapene og at de uten-
landske selskapene ble avviklet. Videre skulle skat-
temessige verdier, herunder positive og negative
skatteposisjoner med unntak av skattemessig opp-
arbeidet underskudd, videreføres i de norske dat-
terselskapene.

29.6 Departementets vurderinger

Antallet søknader har falt ganske betydelig de se-
nere år. Innføring av fritaksmetoden for aksjebes-
katning i selskapssektoren antas å ha redusert be-
hovet for skattefritak i noen av de tidligere aktuelle
sakskategorier. Dette gjelder særlig sakene om
overføring av aksjer og eierandeler i norske eller
utenlandske selskaper, herunder sakene om kon-
serndannelser i utlandet. I den utstrekning overdra-
gende part i slike tilfeller er selskap som er subjekt
etter fritaksmetoden, er det ikke lenger behov for
skattefritak. Hvor overdragende part er personlige
aksjonærer vil skattefritak fortsatt være aktuelt.
Det samme gjelder ulike transaksjoner som inne-
bærer realisasjon av andre type objekter enn aksjer
mv. som omfattes av fritaksmetoden, i den utstrek-
ning transaksjonsformen ikke omfattes av de gene-
relle regler om skattefritak i skatteloven kap. 11.
Fortsatt vil det også være behov for skattefritak et-
ter skatteloven § 11–21 tredje ledd ved realisasjon
av fordringer etablert ved forutgående trekantfusjo-
ner/fisjoner.

Departementet har i tidligere orienteringer til
Stortinget uttalt at skattefritak for transaksjoner
som i dag krever søknadsbehandling i størst mulig
grad bør lovfestes, og at en har som mål å foreta en
bred lovregulering av fritakspraksis. Som det ble
redegjort for i Ot.prp. nr.1 (2005–2006) er grunnla-
get for dette arbeid til dels vesentlig endret som føl-
ge av innføring av fritaksmetoden og av skjermings-
metoden for aksjonærer og for deltakere i deltaker-
lignede selskaper. Det videre arbeid vil kreve at det
høstes erfaring med de nye reglene.
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30 Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i
skatteloven

På bakgrunn av Innst.S. nr. 41 (1995–1996) vedtok
Stortinget 24. november 1995 følgende:

II
Stortinget ber regjeringen om årlig å legge fram
for Stortinget en oversikt over alle fradragsbe-
løp i skatteloven slik at Stortinget positivt kan ta
stilling til beløpsgrensene.

III
Stortinget ber Regjeringen fremlegge forskrifts-
fastsatte beløpsgrenser i skatteloven, merverdi-
avgiftsloven, ligningsloven, skattebetalingslo-
ven og folketrygdloven mv. en gang i stortings-
perioden. Ordningen iverksettes fra behandling
av skattevedtaket høsten 1996.»

I forbindelse med finanskomiteens behandling
av Ot.prp. nr. 1 (1996–1997) Skatteopplegget 1997
uttalte komiteen at departementet i fremtidige
fremleggelser også må ta med årstall for de siste
endringene av fradragsbeløp og beløpsgrenser, jf.
Innst.O. nr. 13 (1996–1997).

I vedlegg 1 følger en oversikt over fradragsbe-
løp i skatteloven, med årstall for ikrafttredelsen av
de siste endringer av beløpsgrensene.

Oversikten i år omfatter kun avsnitt II i Stortin-
gets vedtak, da vedtakets avsnitt III ble behandlet i
skatteopplegget for 2005.

Finansdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
– lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om sæ-

ravgifter

– lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2
om betaling og innkreving av skatt

– lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om av-
gift på arv og visse gaver

– lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om
merverdiavgift

– lov om endringer i lov 16. januar 1970 nr. 1 om
folkeregistrering

– lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om
skattlegging av undersjøiske petroleumsfore-
komster

– lov om endringer i lov 12. desember 1975 nr. 59
om dokumentavgift

– lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om
ligningsforvaltning

– lov om endringer i lov 21. desember 1990 nr. 72
om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirk-
somhet på kontinentalsokkelen

– lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68
om skatt til Svalbard

– lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19
om folketrygd

– lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om
skatt av formue og inntekt

– lov om endringer i lov 3. mai 2002 nr. 13 om
utenrikstjenesten

– lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108
om kompensasjon for merverdiavgift til kom-
muner og fylkeskommuner mv.

– lov om endringer i lov 28. mai 2004 nr. 29 om re-
gister over opplysninger om valutaveksling og
overføring av betalingsmidler inn og ut av Nor-
ge

– lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om
betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

– lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr.
123 om Statens pensjonsfond
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Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til 
– lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter
– lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt
– lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver
– lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift
– lov om endringer i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering
– lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster
– lov om endringer i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift
– lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning
– lov om endringer i lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på

kontinentalsokkelen
– lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard
– lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
– lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt
– lov om endringer i lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten
– lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og

fylkeskommuner mv.
– lov om endringer i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og over-

føring av betalingsmidler inn og ut av Norge
– lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav
– lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag

til lov om endringer i lov 19. mai 1933 nr. 11 om
særavgifter

I lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter gjøres
følgende endringer:

I
§ 4 annet ledd skal lyde:

Registrert eier og bruker av motorvogn er soli-

darisk ansvarlige for avgift etter denne paragraf.
For fritidsbåt er eier og bruker solidarisk ansvarlige.

II
Endringene under I trer i kraft 1. januar 2007.

Forslag

til lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om
betaling og innkreving av skatt

I lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og
innkreving av skatt gjøres følgende endringer:

I
§ 27 nr. 2 annet ledd skal lyde:

Hver av terminene settes som hovedregel lik
halvparten av den utliknede skatt ved siste likning,
eventuelt forhøyet eller redusert med en prosent-
sats som fastsettes for det enkelte år av vedkom-
mende departement.

§ 27 nr. 3 annet ledd skal lyde:
Likningssjefen kan etter krav fra den skatteplik-

tige frafalle forhåndsskatten når det er overveiende
sannsynlig at det ikke vil bli utliknet skatt for ved-
kommende inntektsår. Dersom det er overveiende
sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom ut-
skrevet forhåndsskatt og utlignet skatt, kan liknings-
sjefen etter krav fra den skattepliktige endre utskriv-
ningen. Departementet kan i forskrift gi nærmere be-
stemmelser om hva som i denne sammenheng vil ut-
gjøre et større avvik.

§ 27 nr. 7 skal lyde:
7. Resterende skatt tillegges renter etter regler som

fastsettes av departementet. Rentebeløpet forfaller til
betaling sammen med resterende skatt.

§ 27 nr. 9 skal lyde:
Er den innbetalte forhåndsskatt større enn utlik-

net skatt, har den skattepliktige krav på rentegodt-
gjørelse etter regler som fastsettes av departemen-
tet.

II
§ 21 skal lyde:

21. Forskottsskatt kan innbetales med høyere
beløp enn det som er utskrevet når den utskrevne
forskottsskatt må antas å bli utilstrekkelig til dek-
ning av den skatt som vil bli fastsatt ved likningen.
Innbetaling som her nevnt kan foretas også etter ut-
løpet av inntektsåret, men ikke senere enn 31. mai
i det år ligningen foretas. For skattytere som får ut-
skrevet forhåndsutfylt selvangivelse etter ligningslo-
ven § 4–7 nr. 2, er fristen for betaling av tilleggsfor-
skudd 30. april.

§ 27 nr. 4 skal lyde:
4. Forhåndsskatt kan innen 31. mai innbetales

med et høyere beløp enn det som er utskrevet når
dette anses utilstrekkelig til å dekke den skatt som
vil bli utliknet.

III
Endringene under I trer i kraft straks.
Endringene under II trer i kraft fra den tid Kon-

gen bestemmer.



2006–2007 175Ot.prp. nr. 1
Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

Forslag

til lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på
arv og visse gaver

I lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse
gaver gjøres følgende endringer:

I
§ 24 nytt annet ledd skal lyde:

Skattekontoret er avgiftsmyndighet i de tilfellene
som ikke omfattes av første ledd. Arveavgiftsfastsettel-
sen foretas ved det skattekontoret departementet be-
stemmer.

§ 24 tredje ledd første og annet punktum
oppheves.

§ 25 første ledd første punktum skal lyde:
Når bo etter avdød eller forsvunnet person ikke

er overtatt av tingretten, skal melding om arv gis til
skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet
eller etter at dødsformodningsdag er endelig fast-
satt.

§ 25 annet ledd første punktum skal lyde:
Melding om avgiftspliktig gave eller utdeling av

uskiftemidler skal gis til skattekontoret innen en må-
ned etter at midlene er ytet, jf. § 2 tredje ledd.

§ 25 fjerde ledd annet punktum skal lyde:
Hvis meldingen ikke har kunnet gjøres fullsten-

dig, skal skattekontoret sette en frist for ny melding
med de manglende opplysninger.

§ 25 femte ledd skal lyde:
Når forholdene i særlig grad tilsier det, kan

skattekontoret innrømme lempninger i meldeplik-
ten.

§ 27 fjerde ledd skal lyde:
Den som har fått utsatt forfall etter reglene i

§ 20 A plikter innen tre måneder å melde fra til skat-
tekontoret hvis retten til avdragsbetaling faller bort,
jf. § 20 A femte ledd.

§ 32 første og annet ledd 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 forfallstiden utsatt eller erverves rådigheten
over midlene først på et senere tidspunkt enn utlod-
ningen, plikter retten etter anmodning fra skatte-
kontoret å holde tilbake avgiftspliktige midler som
sikkerhet for avgiften.

§ 35 første ledd nytt siste punktum skal lyde:
Klage leveres skattekontoret.

II
Endringene under I gjelder fra den tid Kongen

bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte be-
stemmelsene til forskjellig tid.

Departementet kan gi overgangsbestemmelser.
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Forslag

til lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om
merverdiavgift

I lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift gjøres
følgende endringer:

I
§ 31a skal lyde:

31a Registreringspliktig næringsdrivende som
har liten omsetning kan etter søknad levere årsopp-
gave. Årsoppgaven må være kommet frem til avgifts-
myndigheten innen 2 måneder og 10 dager etter ka-
lenderårets utløp.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing
og gjennomføring av bestemmelsen i første ledd.

§ 33 første ledd skal lyde:
Oppgaven må være kommet frem til avgifts-

myndigheten innen 1 måned og 10 dager etter ut-
løpet av hver termin eller fra tidspunktet for virk-
somhetens opphør. Fristen for 3. termin, mai og ju-
ni, er likevel 20. august. Oppgave som sendes i pos-
ten, anses fremkommet i rett tid hvis den er post-
stemplet innen utløpet av fristen.

§ 34 første ledd skal lyde:
Avgift forfaller til betaling ved utløpet av oppga-

vefristen etter §§ 31, 31 a, 33 og 40.

II
§ 5a annet ledd ny nr. 10 skal lyde:
10. omsetning av rett til å disponere kommunal havn

mot havneavgifter eller vederlag i samsvar med
kapittel VI i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og
farvann m.v.

III
§ 27 første ledd første punktum skal lyde:

Næringsdrivende som driver omsetning som
går inn under denne lovs kap. IV eller den som er
avgiftspliktig etter § 10 annet, tredje, fjerde og fem-
te ledd, § 11 og § 12 fjerde ledd, skal uoppfordret og
uten opphold sende skriftlig melding om virksom-
heten til skattekontoret.

§ 28 fjerde ledd første punktum skal lyde:
Registrert virksomhet skal forbli registrert i

minst 2 hele kalenderår etter registreringen eller
etter at omsetning og avgiftspliktig uttak er sunket
under den beløpsgrense som er nevnt i første ledd,

med mindre virksomheten er opphørt eller skatte-
kontoret av særlige grunner finner å kunne slette
den.

§ 46 tredje ledd første punktum skal lyde:
Andre næringsdrivende enn de som er nevnt i

første ledd skal når avgiftsmyndighetene forlanger
det, gi de opplysninger om virksomheten som kre-
ves.

§ 48 annet ledd første punktum skal lyde:
Skattekontoret kan foreta undersøkelser eller

forlange opplysninger om navngitt registrerings-
pliktig eller frivillig registrert næringsdrivendes
midler som has til forvaltning og om avkastning av
disse, om innskudds- og gjeldskonto, deposita og
andre økonomiske mellomværende med navngitt
næringsdrivende som nevnt.

§ 49a første ledd første punktum skal lyde:
Næringsdrivende og offentlig organ som har

gitt en utenlandsk næringsdrivende et oppdrag på
plass for bygge- eller monteringsarbeid, skal uopp-
fordret gi skattekontoret opplysninger om oppdra-
get og enhver oppdragstaker som i tilknytning til
hovedoppdraget utfører oppdrag.

§ 50 første ledd oppheves.

§ 50 annet til femte ledd blir første til fjerde ledd.

Ny § 56 skal lyde:
Forhøyelse etter § 54 og fastsettelse etter § 55 kan

endres av skattekontoret, Skattedirektoratet og Klage-
nemnda for merverdiavgift. Det samme gjelder ved-
tak etter § 28 om registrering eller sletting i avgifts-
manntallet når det samtidig er truffet vedtak etter
§ 55 som har direkte sammenheng med registrerings-
eller slettingsvedtaket. Skattedirektoratets endrings-
kompetanse etter første og annet punktum er begren-
set til vedtak hvor etterberegnet beløp er under 15 000
kroner, renter ikke medregnet.

Dersom det foreligger nye opplysninger som viser
at det tidligere vedtaket er uriktig, kan vedtaket en-
dres til ugunst for den avgiftspliktige i inntil ti år etter
utløpet av vedkommende termin.

Dersom det ikke foreligger nye opplysninger, må
varsel om endring til ugunst for den avgiftspliktige gis
innen to år etter tidspunktet for vedtaket.
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§ 57 første og annet ledd skal lyde:
Vedtak etter kap. XIII og § 73 kan påklages til

Klagenemnda for merverdiavgift. Det samme gjelder
vedtak etter § 28 om registrering eller sletting i av-
giftsmanntallet når det samtidig klages over vedtak
etter første punktum som har direkte sammenheng
med registrerings- eller slettingsvedtaket.

Klage til nemnda tas ikke under behandling uten
samtykke av nemndas leder dersom klagegjenstan-
dens verdi er under 15 000 kroner, renter ikke med-
regnet. Denne avgjørelsen kan ikke påklages. Dersom
klagegjenstandens verdi er mellom 4 000 og 15 000
kroner, renter ikke medregnet, avgjøres klagen av
Skattedirektoratet. Departementet avgjør hvilket or-
gan som skal være klageinstans for andre vedtak
etter denne lov.

§ 57 annet til femte ledd blir tredje til sjette ledd.

Ny § 57a skal lyde:
Dersom Klagenemnda for merverdiavgift endrer

et vedtak til gunst for klageren, avgjør skattekontoret
saker om dekning av sakskostnader etter forvaltnings-
loven § 36 første ledd.

Skattekontorets vedtak etter første ledd kan påkla-
ges til Klagenemnda for merverdiavgift.

§ 58 nytt tredje ledd skal lyde:
Klage over vedtak som nevnt i § 57 første ledd tas

ikke under behandling uten samtykke fra klagenemn-
das leder dersom klagegjenstandens verdi er under

4 000 kroner, renter ikke medregnet. Denne avgjørel-
sen kan ikke påklages.

§ 58a første ledd første punktum skal lyde:
Skattedirektoratet og skattekontoret kan på an-

modning fra avgiftspliktig avgi forhåndsuttalelse
om de avgiftsmessige virkningene av en konkret
planlagt disposisjon før den igangsettes.

§ 58d første ledd skal lyde:
Skattedirektoratets og skattekontorenes avgjørel-

se om ikke å avgi bindende forhåndsuttalelse kan
ikke påklages.

§ 61 nytt første ledd skal lyde:
Søksmål mot staten anlegges ved saksøkers almin-

nelige verneting etter reglene i lov 17. juni 2005 nr.
90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvistelo-
ven).

Nåværende § 61 første og annet ledd blir annet og
tredje ledd.

§ 67 oppheves.

IV
Endringene under I trer i kraft straks.
Endringen under II trer i kraft 1. januar 2007

2007.
Endringene under III gjelder fra den tid Kon-

gen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkel-
te bestemmelsene til forskjellig tid. Departementet
kan gi overgangsbestemmelser.

Forslag

til lov om endringer i lov 16. januar 1970 nr. 1 om
folkeregistrering

I lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering
gjøres følgende endringer:

I
Ny § 1 skal lyde:

Det skal være ett sentralt folkeregister for Norge. I
Det sentrale folkeregister registreres alle personer
som:
a) er eller har vært bosatt i Norge,
b) er født i Norge,
c) har fått tildelt fødselsnummer eller D-nummer.

§ 2 skal lyde:
Staten sørger for folkeregistreringen og bærer

kostnadene ved denne virksomheten.

Ny § 3 skal lyde:
Skattekontoret er folkeregistermyndighet i første

instans. Departementet fordeler oppgaver mellom
skattekontorene.

Skattedirektoratet er sentral folkeregistermyndig-
het.
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§ 4 tredje punktum skal lyde:
Departementet gir nærmere regler om tildeling

og endring av fødselsnummer og D-nummer.

§ 5 skal lyde:
Departementet kan bestemme at det skal iverk-

settes landsomfattende eller lokale undersøkelser
med sikte på å kontrollere, revidere og supplere
opplysningene i folkeregisteret.

§ 6 skal lyde:
Ved undersøkelser som nevnt i § 5, plikter en-

hver som er bosatt eller er midlertidig tilstede i en
kommune, å gi registermyndigheten følgende opplys-
ninger om seg selv og sin husstand: Fullt navn, fød-
selsdato, fødested, kjønn og sivilstand, foreldrean-
svar for barn, utdanning, yrke, arbeidsgiver, bosted
i kommunen (for midlertidig tilstedeværende også
i hvilken kommune de er bosatt), trossamfunn,
statsborgerforhold og for personer som er tilflyttet
kommunen i løpet av de siste fem år, også når og
hvorfra de er flyttet inn. Opplysning om tilhørighet i
Den norske Kirke kan tas inn i det sentrale register
som nevnt i § 1 første ledd.

Enhver som avgir hus eller husrom til beboelse
for andre, plikter videre å gi oppgave til registermyn-
digheten over de personer han avgir hus eller hus-
rom til, antall leiligheter, deres størrelse og huslei-
en. Det samme plikter gårdens bestyrer eller forret-
ningsfører.

Etter departementets nærmere bestemmelse
kan også andre opplysninger kreves gitt om for-
hold som står i nær tilknytning til opplysningsplik-
ten i første og annet ledd.

Ny § 7 skal lyde:
Den som endrer bosted i Norge, plikter innen 8

dager etter flyttingen å melde dette til Skattekontoret .

§ 8 skal lyde:
Når en person som er bosatt eller som har opp-

holdt seg i Norge minst 6 måneder flytter til utlan-
det for å bosette seg der eller for å oppholde seg
der i minst 6 måneder, skal han før utreisen melde
fra til skattekontoret. Den som har meldt fravær,
plikter også å melde fra til skattekontoret når han
vender tilbake.

Den som kommer fra utlandet for å bosette seg
i Norge, skal innen 8 dager etter ankomsten person-
lig melde seg for skattekontoret og vise fram pass el-
ler annet legitimasjonspapir. Det samme gjelder
personer som kommer fra utlandet for å oppholde
seg her i minst 6 måneder. Den meldepliktige kan
pålegges å skaffe og levere inn flytteattest. Departe-
mentet kan bestemme at det helt eller delvis kan

gjøres unntak fra denne meldeplikten for utlendin-
ger (enhver som ikke er norsk statsborger) som
ved innreisen også har meldeplikt til annen offent-
lig myndighet.

§ 9 oppheves.

§ 10 første ledd annet punktum skal lyde:
Denne plikt faller bort når den som flytter, viser

bevitnelse fra skattekontoret for at han selv har gitt
påbudt melding.

§ 11 skal lyde:
På henvendelse fra skattekontoret plikter alle

personer over 15 år som oppholder seg i Norge til
enhver tid å gi de opplysninger om seg og sin hus-
stand som er nevnt i §§ 6–10.

Har en person gitt uriktige, ufullstendige, unøy-
aktige eller innbyrdes motstridende meldinger el-
ler opplysninger, plikter han etter oppfordring å
møte personlig for skattekontoret for å gi nærmere
forklaring om forholdet. Er det grunn til å tvile på
riktigheten av opplysninger som gis eller er gitt, kan
registermyndigheten kreve at vedkommende på egen
kostnad skaffer de attester eller andre beviser som
trengs.

Registermyndigheten kan om nødvendig kreve
politiets bistand til å innhente opplysninger etter
denne lov.

§ 12 første ledd skal lyde:
Etter pålegg fra registermyndigheten plikter of-

fentlige myndigheter uten hinder av lovbestemt
taushetsplikt å gi de meldinger og opplysninger
som er nødvendige for registerføringen.

§ 13 første ledd første punktum skal lyde:
Enhver som i stillings medfør eller som i med-

hold av denne loven eller bestemmelser gitt i med-
hold av loven, har høve til å gjøre seg kjent med
opplysninger i folkeregisteret om noens private for-
hold, er pliktige til å bevare taushet om det han får
kjennskap til.

§ 13 første ledd tredje punktum skal lyde:
Etter begjæring fra personer og private institu-

sjoner kan skattekontoret bestemme at opplysning
om sivilstand, ektefelle, barn og foreldre i særlige
tilfelle kan unntas fra taushetsplikt.

§ 13 første ledd fjerde punktum skal lyde:
Et avslag kan påklages til Skattedirektoratet av

den som har satt frem begjæringen.
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§ 13 annet ledd fjerde punktum skal lyde:
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler

om i hvilken utstrekning begjæring om utlevering
av opplysninger som nevnt i dette ledd skal etter-
kommes.

§ 13 tredje ledd første punktum skal lyde:
Tjenestemenn som i stillings medfør har ad-

gang til folkeregisteret, skal ved tiltredelsen under-
skrive erklæring om taushetsplikt.

§ 14 første ledd første punktum skal lyde:
Uten hinder av taushetsplikten etter § 13 kan

det i medhold av lov eller regler fastsatt av departe-
mentet gis opplysninger fra folkeregisteret til offent-
lige myndigheter til bruk i deres virksomhet.

§ 14 tredje ledd første punktum skal lyde:
Når det finnes rimelig, og det ikke medfører

skade for vedkommendes interesser, kan Skattedi-
rektoratet bestemme at opplysninger uten hinder av
taushetsplikten i § 13 skal gis til forskning.

§ 14 fjerde ledd skal lyde:
Det kan etter regler som fastsettes av departe-

mentet kreves godtgjørelse for opplysninger som
registermyndigheten gir.

§ 14a skal lyde:
En kommune kan innen rammen av de regler

som fastsettes av departementet, kreve at skattekon-
toret foretar undersøkelser i statistisk øyemed.
Kommunene kan pålegges å dekke utgiftene ved
særlige tiltak.

§ 15 skal lyde:
Departementet fastsetter nærmere bestemmel-

ser til utfylling og gjennomføring av denne lov.

§ 16 tredje ledd skal lyde:
Den skyldige plikter å erstatte de utgifter som

hans forhold har påført skattekontoret.

§ 18 første og annet punktum skal lyde:
Medlemmer av Regjeringen og Stortinget, stats-

sekretærer og politiske rådgivere i departementene
og ved statsministerens kontor, anses bosatt i den
kommune der de hadde sitt bosted før de tiltrådte.
Dette gjelder bare så lenge personen disponerer
bolig til privat bruk under opphold i kommunen.

II
Endringene under I gjelder fra den tid Kongen

bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte be-
stemmelsene til forskjellig tid. Departementet kan
gi overgangsbestemmelser. 

Forslag

til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om
skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av
undersjøiske petroleumsforekomster m.v. gjøres
følgende endringer:

I
§ 3 c femte ledd nytt femte til åttende punktum
skal lyde:

Skattebetalingsloven § 32 a gjelder ikke for krav
etter dette ledd. Retten til motregning går likevel for-
an rettigheter stiftet ved pantsettelse eller overdragel-
se. Skattebetalingsloven § 31 nr. 4 gjelder tilsvarende

når kravet på tilbakebetaling rettes mot panthaver el-
ler den som har fått seg overdratt fordringen. Krav på
tilbakebetaling kan også rettes mot skattyter etter de
samme regler.

§ 3 d skal lyde:
Med de begrensninger som følger av denne lov,

blir de områder som er nevnt i § 1, å anse som ett
distrikt (sokkeldistriktet).

Det gis fradrag for netto finanskostnader påløpt
på rentebærende gjeld. I dette inngår summen av ren-
tekostnader og valutatap fratrukket valutagevinster
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på gjelden. Fradraget settes til andelen av selskapets
netto finanskostnader som svarer til 50 prosent av for-
holdet mellom skattemessig nedskrevet verdi per 31.
desember i inntektsåret av formuesobjekter tilordnet
sokkeldistriktet og gjennomsnittlig rentebærende gjeld
gjennom inntektsåret. Hvis valutagevinster overstiger
summen av rentekostnader og valutatap på rentebæ-
rende gjeld, skal en tilsvarende andel av netto finans-
inntekter tas til inntekt.

Ved anvendelsen av foregående ledd skal følgende
formuesobjekter tilordnes sokkeldistriktet, når de er
anskaffet eller pådratt som ledd i, eller senere tatt i
bruk i virksomhet som nevnt i § 5, og per 31. desem-
ber i inntektsåret ikke er realisert eller tatt ut av slik
virksomhet:
a) Driftsmiddel som nevnt i § 3 b,
b) Driftsmiddel som nevnt i skatteloven § 14–40

første ledd, og kostnader som er påløpt til erverv
av slikt driftsmiddel per 31. desember i inntekts-
året,

c) Leiet flyttbar produksjonsinnretning som den skat-
tepliktige leietaker krever behandlet etter de særli-
ge reglene fastsatt i medhold av § 3 i,

d) Kostnader til egen forskning og utvikling knyttet
til konkrete prosjekter som kan bli eller er blitt til
driftsmidler, jf. skatteloven § 6–25,

e) Annet ervervet immaterielt formuesobjekt enn er-
vervet forretningsverdi.
Selskapets overskytende netto finanskostnader på-

løpt på rentebærende gjeld som ikke kommer til fra-
drag i sokkeldistriktet etter bestemmelsene foran, føres
til fradrag i det alminnelige skattestedet (landdistrik-
tet). Overskytende netto finansinntekter tas tilsvaren-
de til inntekt i landdistriktet.

Hvis det etter bestemmelsene foran ikke foreligger
formuesobjekter tilordnet sokkeldistriktet, føres selska-
pets netto finanskostnader påløpt på rentebærende
gjeld til fradrag i landdistriktet. Netto finansinntekter
tas tilsvarende til inntekt i landdistriktet.

Renteinntekter og andre finansielle inntekter, øv-
rige valutagevinster og valutatap og finansielle ytelser
som ikke kan henføres til noen bestemt inntektskilde,
tas til inntekt eller føres til fradrag i landdistriktet.

Netto finanskostnader som etter annet til sjette
ledd skal føres til fradrag i landdistriktet, men som ik-
ke kommer til fradrag i landdistriktet fordi det ikke er
inntekt å føre fradraget mot i inntektsåret, kan føres
til fradrag i alminnelig inntekt i sokkeldistriktet. Be-
stemmelsene i § 3 c første til fjerde ledd gjelder tilsva-
rende for underskudd som skriver seg fra kostnader
som etter denne bestemmelsen er tilordnet sokkeldi-

striktet. Fradraget etter første punktum i alminnelig
inntekt i sokkeldistriktet gis før fradrag for under-
skudd etter § 3 c sjette ledd.

§ 3 h skal lyde:
Ved aktivering av rentekostnader som del av kost-

pris på driftsmiddel som nevnt i § 3 b, kan beløp som
aktiveres ikke overstige netto finanskostnader som
kommer til fradrag i sokkeldistriktet etter § 3 d annet
ledd. Årets aktiverte rentekostnader medregnes ikke i
skattemessig nedskrevet verdi per 31. desember i inn-
tektsåret av formuesobjekter tilordnet sokkeldistriktet
etter § 3 d annet ledd. 

§ 3 j oppheves

§ 6 nr. 1 bokstav e skal lyde:
Oljeskattenemnda eller Klagenemnda avgjør hva

som skal anses som skattepliktig inntekt og fradrags-
berettiget kostnad for finansielle poster som nevnt i
§ 3 d annet til syvende ledd.

Når klage etter bokstav c) er avgjort, treffes av-
gjørelse om fordeling mellom distrikter i riket av
formue og inntekt, herunder utgifter, underskudd
eller tap, som ikke er tatt med ved ligningen etter
bokstav a), jf. bokstav c), etter bestemmelsene i lov
av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (lig-
ningsloven).

II
Ved ikrafttredelse av endringene under I gjel-

der følgende overgangsregel:
Selskap som i vilkår for samtykke etter petrole-

umsskatteloven § 10 har fått nøytralisert effekten av
regnskapsmessig merverdi ved å inntektsføre i trans-
aksjonsåret nåverdien av beregnede rentekostnader i
beregningsperioden, kan kreve fradrag ved ligningen
for inntektsåret 2007 for et beløp som svarer til den
beregnede nåverdieffekten for årene fra og med 2007
til og med utløpet av beregningsperioden. Forrige
punktum gjelder bare for vilkår som nevnt fastsatt i
vedtak etter § 10 truffet etter 10. mai 2004. Selskapet
må framsette krav overfor Oljeskattekontoret om fra-
drag etter denne bestemmelsen senest ved innlevering
av selvangivelsen for inntektsåret 2007.

III
Endringene under I og II trer i kraft straks med

virkning fra og med inntektsåret 2007.
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Forslag

til lov om endringer i lov 12. desember 1975 nr. 59 om
dokumentavgift

I lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift
gjøres følgende endringer:

I
§ 7 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Avgift av dokument som overfører hjemmel til byg-
ning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tom-
ta, beregnes tilsvarende.

§ 7 annet ledd oppheves.

Nåværende § 7 tredje til sjette ledd, blir nye annet
til femte ledd.

§ 8 nytt annet ledd skal lyde:
Første ledd bokstav a gjelder tilsvarende ved over-

føring av felles bolig mellom samboere ved samlivs-
brudd. Med samboere menes i denne lov to personer
som har levd sammen i et ekteskapslignende eller
partnerskapslignende forhold, og hatt felles folkeregi-
strert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet,
eller venter, har eller har hatt felles barn.

II
Endringene under I trer i kraft 1. januar 2007.

Forslag

til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om
ligningsforvaltning

I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning
gjøres følgende endringer:

I
§ 9–11 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

På vilkår som nevnt i første punktum, skal over-
ligningsnemnda, fylkesskattenemnda eller Riksskatte-
nemnda tilkjenne dekning av sakskostnader når
skattyter har fått medhold ved domstolsavgjørelse.

§ 9–11 annet ledd skal lyde:
2. Skattyteren må levere krav om dekning etter

nr. 1 første punktum innen tre uker etter at meldin-
gen om nemndas vedtak er kommet fram. Krav om
dekning etter nr. 1 annet punktum må leveres innen
tre uker etter at meldingen om endringsvedtak som
følger av domstolsavgjørelse er kommet fram.

II
Ny § 2–1 skal lyde:
§ 2–1 Ligningsmyndighet i første instans

Skattekontoret er ligningsmyndighet i første in-
stans. Landet er delt i regioner med ett skattekontor i
hver region.

Ny § 2–2 skal lyde:
§ 2–2 Skatteklagenemnder
1. Det er en skatteklagenemnd for hvert skattekon-

tor. Skatteklagenemndenes medlemmer oppnev-
nes av fylkestingene i vedkommende region.

2. Departementet oppnevner særskilte skatteklage-
nemnder for behandling av bestemte skattyter-
grupper.

3. Departementet gir forskrifter om oppnevning,
sammensetning og organisering av skatteklage-
nemndene.

Ny § 2–3 skal lyde:
§ 2–3 Sentrale ligningsmyndigheter

Skattedirektoratet og Riksskattenemnda er sentra-
le ligningsmyndigheter. Riksskattenemnda består av
en leder og fire andre medlemmer som oppnevnes av
departementet.

Ny § 2–4 skal lyde:
§ 2–4 Særskilte ligningsmyndigheter

For skattyter som driver utvinning, behandling og
rørledningstransport av petroleum i område som
nevnt i petroleumsskatteloven § 1, er Oljeskattekonto-
ret, Oljeskattenemnda og Klagenemnda for petrole-
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umsskatt særskilte ligningsmyndigheter, jf. petrole-
umsskatteloven § 6. Departementet kan gi nærmere
forskrifter til denne paragrafen.

§ 2–5 innledningen og bokstav b og c skal lyde:
Utelukket fra å gjøre tjeneste som medlem av

nemnd som nevnt i §§ 2–2 til 2–4 er 
b) skatteoppkrevere samt tjenestemenn ved deres

kontorer, jf. skattebetalingsloven § 2–1,
c) tjenestemenn i Skattedirektoratet og ved skatte-

kontorene,

§ 2–6 nr. 1 og 2 skal lyde:
1. Enhver stemmeberettiget person som bor i det

aktuelle fylket er valgbar og plikter å gjøre tje-
neste etter valg eller oppnevning som medlem
av, eller varamedlem til, nemnd som nevnt i
§ 2–2 nr. 1.

2. Rett til å kreve seg fritatt for valg eller oppnev-
ning som nevnt i § 2–2 nr. 1 har
a. den som vil ha fylt seksti år ved funksjons-

tidens begynnelse og
b. den som har vært medlem av et ligningsor-

gan hele den foregående valgperiode.

§ 2–7 skal lyde:
§ 2–7 Samtidige verv

Ingen kan samtidig være medlem av, eller vara-
medlem til, flere enn ett ligningsorgan som nevnt i
§§ 2–2 til 2–4.

§ 2–8 nr. 1 skal lyde:
1. Medlemmer av nemnd som nevnt i §§ 2–2 til

2–4, og varamedlemmer velges eller oppnevnes
for fire år.

§ 3–1 skal lyde:
§ 3–1 Veiledningsplikt

Skattekontoret skal på forespørsel gi veiledning
om utfylling av skjemaer som gjelder ligningen.
Når arbeidssituasjonen tillater det, skal skattekonto-
ret dessuten gi veiledning om lover, forskrifter og
vanlig praksis som har betydning for de rettigheter
og plikter vedkommende har, og om mulig peke på
forhold som særlig kan ha betydning.

§ 3–2 skal lyde:
§ 3–2 Muntlig henvendelse
1. Den som ønsker det, skal, når ikke særlige

grunner taler mot det gis anledning til å samtale
om sin ligning eller opplysningsplikt med en tje-
nestemann på skattekontoret.

2. Skattekontoret kan kreve skriftlig bekreftelse på
muntlige opplysninger når vedkommende plik-
tet å gi opplysningene eller ønsker å påberope
at han har gitt dem.

§ 3–4 nr. 3 og nr. 4 skal lyde:
3. Skattekontoret eller Skattedirektoratet bestem-

mer ut fra hensynet til en forsvarlig saksbe-
handling hvordan skattyteren skal gjøres kjent
med dokument eller deler av dokument etter
denne paragraf. Den som ber om det, skal få ko-
pi eller utskrift av dokumentet.

4. Skattekontorets avslag på krav etter nr. 1 kan på-
klages til Skattedirektoratet når avslaget er be-
grunnet i nr. 2 c og e eller kravet ble satt fram
under forberedelse av en sak for skatteklage-
nemnda eller Riksskattenemnda. Avslag som
nevnt i første punktum gitt av Oljeskattekontoret
kan påklages til Skattedirektoratet etter de sam-
me vilkår. Klage leveres innen tre uker til skatte-
kontoret eller for saker som nevnt i annet punk-
tum, til Oljeskattekontoret.

§ 3–6 nr. 3 annet punktum skal lyde:
For pålegg gitt av Oljeskattekontoret treffer Skat-

tedirektoratet denne avgjørelsen.

§ 3–8 nr. 1 bokstav e og f skal lyde:
e. en overordnet tjenestemann ved skattekontoret

eller Skattedirektoratet er ugild i saken,
f. han har deltatt i tidligere avgjørelse i saken som

medlem av skatteklagenemnda eller

Ny § 3–9 skal lyde:
§ 3–9 Saksforberedelse
1. Skattekontoret forbereder sak som skal avgjøres

av skatteklagenemnda.
2. Skattedirektoratet er sekretariat for Riksskatte-

nemnda og fremmer saker for nemnda.
3. Når skatteklagenemnda avgjør saker i møte, har

skattekontoret rett – og hvis nemnda krever det –
plikt, til å møte og gi uttalelse. Det samme gjelder
Skattedirektoratet ved møter i Riksskattenemnda.

Ny § 3–10 skal lyde:
§ 3–10 Nemndsavgjørelse
1. Skatteklagenemnda treffer avgjørelse i avdeling

som består av tre av nemndas medlemmer.
Avgjørelsen treffes skriftlig eller i fulltallig møte.

2. Dersom det er dissens i avdelingen eller
nemndas leder bestemmer det, treffes avgjørelse i
møte der avdelingen utvides med to medlemmer,
hvorav en er nemndas leder.
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3. Skatteklagenemnder oppnevnt av departementet
etter § 2–2 nr. 2 og Riksskattenemnda treffer
avgjørelse i møte hvor minst halvparten av
nemndas medlemmer deltar, og hvor lederens
stemme gjør utslaget i tilfelle av stemmelikhet.

4. Skattedirektoratet kan godkjenne at
skatteklagenemnder oppnevnt av departementet
etter § 2–2 nr.2 treffer avgjørelse i enkeltsak
etter bestemmelsene i nr. 1.

§ 3–11 nr. 2, 3 og 4 skal lyde:
2. Skattekontoret sender gjenpart av vedtaket til

skattyteren med opplysning om den adgang
han har til å klage på vedtaket.

3. Skattekontoret kan rette skrive- eller bereg-
ningsfeil i vedtaket.

4. Der skattekontoret avgjør endringssak og skattyter
ikke har kommet med innsigelser til varsel om en-
dring, eller skattyters klage fullt ut tas til følge,
gjelder § 8–3 nr. 5 tilsvarende. Hvis tilleggsskatt
ilegges, følges reglene i nr. 1 til 3.

§ 3–13 nr. 2 bokstav f siste punktum oppheves.

§ 3A-1 nr. 1 første punktum skal lyde:
Skattedirektoratet og skattekontoret kan på an-

modning fra en skattyter avgi bindende forhåndsut-
talelse om de skattemessige virkningene av en kon-
kret planlagt disposisjon før den igangsettes.

§ 3A-3 nr. 1 skal lyde:
1. Skattedirektoratets og skattekontorets avgjørel-

se om ikke å avgi bindende forhåndsuttalelse
kan ikke påklages.

Ny § 4–6 skal lyde:
§ 4–6 Hvor selvangivelse skal leveres

Selvangivelse som omfatter skattyterens samlede
formue og inntekt, og alle påbudte vedlegg, skal leve-
res til skattekontoret. Skattytere som nevnt i § 2–4
skal levere selvangivelse til Oljeskattekontoret.

§ 4–7 nr. 3, 5, 6 og nr. 7 skal lyde:
3. Skattyter som nevnt i § 2–4 skal levere selvan-

givelse med vedlegg innen utgangen av april i
året etter inntektsåret.

5. Godtgjør noen at det av særlige grunner vil ska-
pe betydelige vanskeligheter å levere selvangi-
velse med vedlegg innen fristen, skal skattekon-
toret etter skriftlig søknad gi utsetting.

6. Skattekontoret kan etter søknad fra regnskapsfø-
rer eller revisor som bistår næringsdrivende

med utfylling av selvangivelse med vedlegg, gi
utsettelse av leveringsfristen for en mindre an-
del av søkerens klienter. Søknaden må gjelde
navngitte skattytere. Utsettelse på dette grunn-
lag kan ikke gis lengre enn til 30. juni i året etter
inntektsåret. 

7. Skattedirektoratet kan forlenge fristen etter nr.
1 og nr. 2 med inntil en måned for grupper av
skattytere.

§ 4–9 nr. 5 skal lyde:
5. Selskapsoppgave og andre pliktige oppgaver

skal leveres til skattekontoret. Selskapsoppgave
som skal behandles av Oljeskattekontoret skal le-
veres dit.

§ 6–2 nr. 5 annet punktum skal lyde:
Dog skal oppgaver fra person bosatt i utlandet

og der hjemmehørende selskaper m.v. være inn-
sendt før virksomheten innen riket opphører, med
mindre skattekontoret har gitt tillatelse til at oppga-
ver leveres på et senere tidspunkt.

§ 6–3 nr. 4 skal lyde:
4. Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond

skal ukrevet sende årsoppgave over medlemskonti-
enes saldo og bevegelse til skattekontoret.

§ 6–8 nr. 1 annet punktum skal lyde:
Oppgaven skal leveres innen 31. januar til skat-

tekontoret.

§ 6–9 annet punktum skal lyde:
Oppgavene skal innen 31. januar leveres til skat-

tekontoret.

§ 6–10 nr. 5 første punktum skal lyde:
Rederi eller arbeidsgiver som driver nærings-

virksomhet om bord på fartøy, skal ukrevet gi skat-
tekontoret opplysninger på skjema fastsatt av skatte-
kontoret om arbeidstaker bosatt i utlandet i tjeneste
på norsk registrert fartøy, herunder fartøy regi-
strert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

§ 6–11 nr. 2 og 3 skal lyde:
2. Med mindre annet er bestemt, leveres oppgave

som nevnt i nr. 1 til skattekontoret.
3. Skattekontoret kan pålegge selskapet å levere ny

oppgave over aksjonærene og deres skattekom-
muner når verdsettingen av selskapets aksjer er
endret.

§ 7–1 nr. 2 skal lyde:
2. Skattekontoret kan fastsette en lokal takserings-

regel når lokale forhold tilsier at en takserings-
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regel fravikes for en gruppe skattytere eller når
takseringsregel for hele landet ikke er fastsatt.

§ 8–1 nr. 2 skal lyde:
2. ligning av sjømenn bosatt i utlandet, som ikke

har sendt selvangivelse, skal i alminnelighet ba-
seres på de samme forhold som ble lagt til
grunn ved forskuddsutskrivingen.

§ 8–4 nr. 1 skal lyde:
1. Skattekontoret treffer alle avgjørelser vedrøren-

de ligningen etter dette kapittel som ikke i lov
eller forskrift er lagt til annen ligningsmyndig-
het.

§ 8–4 nr. 2 oppheves. Nåværende nr. 3 blir nr. 2.

§ 8–4 nr. 2 skal lyde:
2. Ved den særskilte sentrale ligningsmyndig-

het som angitt i § 2–4, følger avgjørelsesmyndighe-
ten under ligningen petroleumsskattelovens regler.

§ 8–5 skal lyde:
§ 8–5 Særskilt avgjørelsesmyndighet

De verdier som er nevnt i skatteloven § 18–7
første ledd bokstavene b og c og fordelingen av
dem mellom kommunene fastsettes av den skatte-
klagenemnda som departementet bestemmer, etter
oppgave fra Norges vassdrags- og energiverk. Før
Norges vassdrags- og energiverk gir sin oppgave,
skal det ha gitt eieren av elektrisitetsverket og ved-
kommende skatteklagenemnd anledning til å uttale
seg. Skatteklagenemndas avgjørelser etter denne
paragraf kan ikke påklages.

§ 8–6 skal lyde:
§ 8–6 Stedet for ligning

Ligningen foretas ved det skattekontoret som de-
partementet bestemmer.

§ 8–8 nr. 2 siste ledd skal lyde:
Departementet kan bestemme at det skal legges ut

skattelister for bestemte grupper skattytere, og hvor sli-
ke lister skal legges ut.

§ 8–8 nr. 3 første ledd første og annet punktum
skal lyde:

Skattelisten legges ut på skattekontoret til almin-
nelig ettersyn i tre uker. Skattekontoret kan bestem-
me at skattelisten også skal legges ut på annet kon-
tor hvor skattekontoret er representert.

§ 8–8 nr. 3 annet ledd første punktum skal lyde:
Skattedirektoratet kan gjøre skattelisten tilgjen-

gelig på Internett i den perioden listen er lagt ut på
skattekontoret.

§ 8–9 nr. 1 annet punktum skal lyde:
Melding om fastsetting av formue og inntekt fast-

satt etter reglene i skatteloven §§ 10–40 til 10–45,
sendes selskapets styre og daglig leder.

§ 8–9 nr. 2 skal lyde:
Enhver skattyter kan kreve at skattekontoret gir

opplysninger om hvordan ligningsmyndighetene er
kommet fram til fastsettingene.

§ 8–10 nr. 2 oppheves. Nåværende nr. 3 blir nr. 2

§ 8–10 nr. 2 første punktum skal lyde: 
Den som krever forhåndsligning kan kreve at

skattekontoret straks skriftlig erkjenner å ha mottatt
kravet.

Ny § 9–2 nr. 1 skal lyde:
1. Skattyteren kan klage

a. til skattekontoret over ligning etter kapittel 8,
b. til skatteklagenemnda over skattekontorets

vedtak i endringssak etter kapittel 9 eller
c. til Skattedirektoratet over avgjørelser som

medfører at samme inntekt eller formue blir
skattlagt til flere kommuner.

§ 9–2 nr. 3 skal lyde:
3. Klage leveres til skattekontoret. Klage over ved-

tak fattet av ligningsmyndighet som nevnt i
§ 2–4 leveres til Oljeskattekontoret.

§ 9–2 nr. 6 skal lyde:
6. Har skattyteren innenfor klagefristen bedt om

opplysninger som han må få fra skattekontoret
for å klage, kan han levere endelig klage innen
tre uker etter at skattekontoret har sendt de nød-
vendige opplysninger.

Ny § 9–2 nr. 9 skal lyde:
9. Klagen kan ikke tas under behandling som klage-

sak dersom det er gått mer enn ett år siden lignin-
gen ble lagt ut, eller vedtak i endringssak er truf-
fet.

§ 9–3 nr. 4 annet punktum skal lyde:
Klage som nevnt i nr. 2 leveres til skattekontoret.

§ 9–5 skal lyde:
§ 9–5 Endring uten klage
1. Skattekontoret kan ta opp ethvert endrings-

spørsmål som gjelder
a. avgjørelse under den ordinære ligning eller

forhåndsligning eller
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b. vedtak i endringssak når det faktiske grunn-
lag for vedtaket var uriktig eller ufullsten-
dig.

2. Skattekontoret skal ta opp spørsmål om endring
a. som følger av, eller forutsettes i, en domstol-

savgjørelse,
b. når skattelovgivningen foreskriver endring

av ligningen som følge av senere inntrufne
omstendigheter eller

c. som følger av avtale som nevnt i lov av 28. ju-
li 1949 nr. 15 om adgang for Kongen til å
inngå overenskomst med fremmede stater
til forebyggelse av dobbeltbeskatning m.v.

3. Skattekontoret kan kreve at skatteklagenemnda
overprøver skattekontorets vedtak i endringssak.

4.
5. Skattedirektoratet kan kreve at Riksskattenemn-

da overprøver vedtak truffet av skatteklagenemn-
dene. Departementet gir forskrift om når vedtak
kan bringes inn for overprøving.

6. Innenfor fristene etter § 9–6 kan ligningsmyn-
dighetene på ethvert trinn i saksbehandlingen
utvide saken til å omfatte andre spørsmål i
skattyterens ligning. Skattyteren kan i slike tilfel-
ler kreve at disse spørsmålene behandles på nytt
av skattekontoret som endringssak. For disse
spørsmålene gjelder varslingsreglene i § 9–7 til-
svarende.

7. Før spørsmål om endring tas opp etter nr. 1 el-
ler nr. 3–6 skal det vurderes om det er grunn til
det under hensyn til blant annet spørsmålets be-
tydning, skattyterens forhold, sakens opplys-
ning og den tid som er gått. Etter tilsvarende
vurdering kan slik sak henlegges av den som
skal treffe vedtak. Bestemmelsene i første og
annet punktum gjelder ikke der skattekontoret
behandler endringssak, og skattyter ikke har kom-
met med innsigelser til varsel om endring.

8. Når arbeidsgiver har levert uriktige eller ufull-
stendige oppgaver over ytelser til ansatte, og
det medfører uforholdsmessig byrde å gjen-
nomføre ordinære endringssaker for den enkel-
te, kan skattekontoret gjøre vedtak om at det, i
stedet for å foreta endring av ligning på den en-
kelte ansattes hånd, skal foretas et summarisk
oppgjør av skatt og arbeidsgiveravgift på ar-
beidsgiverens hånd (summarisk fellesoppgjør).
Vedtaket kan påklages av arbeidsgiver etter
reglene i § 9–2.

Summarisk fellesoppgjør kan vedtas innen
de frister som er gitt i § 9–6 nr. 1.

Departementet gir forskrift om beregning
og gjennomføring av summarisk fellesoppgjør.

§ 9–8 skal lyde:
§ 9–8 Vedtaksmyndighet
1. Endringsspørsmål som tas opp av skattyteren

ved klage etter § 9–2 eller av ligningsmyndighe-
tene etter § 9–5 avgjøres av de organer som er
angitt i de nevnte bestemmelser, med mindre
det gjelder en domstolsavgjørelse som forutsetter
en annen behandling etter kapittel 8 eller 9.

2. Saker etter dette kapitlet behandles og avgjøres av
det skattekontor og den skatteklagenemnd som de-
partementet bestemmer.

§ 9–9 nr. 1 skal lyde:
1. Når skattekontoret tar opp endringsspørsmål et-

ter § 9–5 nr. 1 kan tillegg eller fradrag i formue
eller inntekt tas i betraktning ved ligningen et-
ter kapittel 8 for et senere inntektsår i stedet for
at ligningen for vedkommende inntektsår blir
endret.

Ny § 9–11 skal lyde:
§ 9–11 Dekning av sakskostnader
1. Når skatteklagenemnda endrer en ligningsavgjø-

relse til gunst for skattyteren, skal skattekontoret
tilkjenne skattyteren hel eller delvis dekning av
statskassen for sakskostnader. Skattyteren må
fremme krav om dekning av sakskostnader innen
tre uker etter at meldingen om nemndas vedtak er
kommet fram.

2. Når Riksskattenemnda endrer en ligningsavgjø-
relse til gunst for skattyteren, skal den samtidig til-
kjenne hel eller delvis dekning av statskassen for
sakskostnader. Skattyteren må fremme krav om
dekning av sakskostnader innen tre uker etter at
melding om at saken skal behandles i Riksskatte-
nemnda er kommet fram.

3. Når skattekontoret endrer en ligningsavgjørelse
til gunst for skattyteren, som følger av eller forut-
settes i en domstolsavgjørelse, skal skattekontoret
samtidig tilkjenne hel eller delvis dekning av stats-
kassen for sakskostnader. Skattyteren må fremme
krav om dekning av sakskostnader innen tre uker
etter at melding om at saken skal behandles av
skattekontoret er kommet fram.

4. Sakskostnader skal bare tilkjennes når kostnade-
ne er vesentlige, pådratt med god grunn og det vil-
le være urimelig om skattyteren måtte dekke dem
selv.

5. Skattyteren kan påklage skattekontorets avgjørel-
se til skatteklagenemnda innen tre uker etter at
melding om avgjørelsen er kommet fram. Riks-
skattenemndas avgjørelse kan ikke påklages. Det
samme gjelder skatteklagenemndas avgjørelse av
klage etter første punktum. Bestemmelsene i nr. 1
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og 4 får tilsvarende anvendelse ved endring av av-
gjørelse om dekning av sakskostnader.

§ 10–1 nr. 1 første punktum skal lyde:
Skattyter som leverer selvangivelse, næringsopp-

gave eller pliktig selskapsoppgave med vedlegg etter
fristen, skal svare en forsinkelsesavgift.

Annet og tredje punktum oppheves. Nåværende
fjerde og femte punktum blir nytt annet og tredje
punktum.

§ 10–2 nr. 2 annet og tredje punktum oppheves.

§ 10–6 nr. 1 første punktum skal lyde:
Skattedirektoratet og skattekontoret kan pålegge

den som ikke har etterkommet plikten til å gi opp-
gave eller opplysning eller adgang til kontrollun-
dersøkelse m.v. etter kapittel 6 å oppfylle sin plikt
under en daglig løpende tvangsmulkt.

§ 10–7 nr. 1 første punktum skal lyde:
Skattekontoret kan pålegge oppdragsgiver som

ikke har oppfylt sin opplysningsplikt etter § 6–10
nr. 1–3 ansvar for forfalt men ikke innbetalt skatt,
arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk fra en opp-
dragstaker, når den manglende betaling må antas å
skyldes at opplysningene ikke ble gitt i rett tid.

§ 10–8 nr. 5 skal lyde:
5. Vedtak om gebyr truffet av skattekontoret kan

påklages til Skattedirektoratet. Den skatteklage-
nemnd som departementet bestemmer, er klageor-
gan for vedtak truffet av Skattedirektoratet. Ved-
tak om gebyr truffet av skatteoppkreveren, kan på-
klages til skattekontoret. Klagefristen etter denne
bestemmelsen er tre uker.

§ 11–1 nr. 2 skal lyde:
2. Søksmål skal anlegges ved saksøkers alminnelige

verneting etter reglene i lov 17. juni 2005 nr. 90
om mekling og rettergang i sivile saker (tvistelo-
ven). Statens partsstilling utøves av skattekonto-
ret for dette distriktet.

§ 11–2 nr. 3 første punktum skal lyde:
Søksmål etter nr. 1 reises mot lederen i det lig-

ningsorgan som har truffet avgjørelsen eller mot le-
deren av skattekontoret dersom kontoret har truffet
avgjørelsen.

III
Endringene under I trer i kraft straks med virk-

ning for saker som bringes inn for domstolen etter
ikrafttredelsestidspunktet.

Endringene under II gjelder fra den tid Kongen
bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte be-
stemmelsene til forskjellig tid. Departementet kan
gi overgangsbestemmelser.
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Forslag

til lov om endring i lov 21. desember 1990 nr. 72 om
avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på

kontinentalsokkelen

I lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp
av CO2 i petroleumsvirksomhet på
kontinentalsokkelen gjøres følgende endring:

I
§ 2 første ledd skal lyde:

CO2-avgift beregnes av petroleum som brennes
og naturgass som slippes ut til luft samt av CO2 som
utskilles fra petroleum og slippes ut til luft, på inn-
retning som nyttes i forbindelse med utvinning el-
ler transport av petroleum 
a) i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium

og på kontinentalsokkelen, jf. petroleumsloven
§ 1–6 bokstav l),

b) i tilstøtende havområder utenfor kontinental-
sokkelen i den utstrekning utvinning av petro-
leum er forbeholdt Norge etter avtale med an-
nen stat,

c) i havområder utenfor kontinentalsokkelen for
så vidt gjelder norsk anlegg for transport av pet-
roleum ,

d) i riket for så vidt gjelder anlegg som omfattes av
petroleumsskatteloven § 3 b) tredje punktum.

II
Endringen under I trer i kraft straks med virk-

ning fra og med 1. januar 2007.

Forslag

til lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt
til Svalbard

I lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til
Svalbard gjøres følgende endring:

I
Ny § 6–3 skal lyde:
Skattefradrag for inntektsårene 2006 og 2007

Personer som innen utløpet av inntektsåret har
vært skattemessig bosatt på Svalbard i minst 12 må-
neder, gis et skattefradrag på 7 200 kroner ved den
endelige fastsettelsen av årets inntekts- og formues-
skatt.

Skattefradraget gis ikke med høyere beløp enn
summen av inntekts- og formuesskatt.

Denne paragraf gjelder ikke for ansatte i virksom-
heter som følger særskilt praksis med forenklet felles
oppgjør for ansattes skatt.

II
Endringen under I trer i kraft straks med virk-

ning for inntektsårene 2006 og 2007.
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Forslag

til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om
folketrygd

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres
følgende endringer:

I
§ 23–3 annet ledd nr. 2 bokstav c, d og e skal lyde:
c) personinntekt fastsatt etter skatteloven § 12–10

vunnet i næring der det svares produktavgift
som nevnt i § 23–5,

d) personinntekt fastsatt etter skatteloven § 12–10
vunnet ved jordbruk med binæringer og skog-
bruk,

e) personinntekt fastsatt etter skatteloven § 12–10
for pass og stell av barn som ikke har fylt 12 år
før utgangen av inntektsåret, eller som har sær-
lig behov for omsorg og pleie, når barnepasset
skjer i barnepasserens hjem.

II
§ 23–3 fjerde ledd skal lyde:

Det skal ikke betales avgift når inntekten er inn-
til 39 600 kroner. Avgiften må ikke overstige mer
enn 25 pst av den del av inntekten som overstiger
39 600 kroner.

III
Endringen under I trer i kraft straks med virk-

ning fra og med inntektsåret 2006.
Endringen under II trer i kraft straks med virk-

ning fra og med inntektsåret 2007.

Forslag

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

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

I
§ 2–1 åttende ledd skal lyde:

(8) Utsendt utenrikstjenestemann som opphol-
der seg utenlands i norsk statstjeneste, og utsendt
administrativt personell ved utenriksstasjon, anses
som bosatt i utlandet.

II
§ 9–3 sjette ledd nytt annet og tredje punktum skal
lyde:

Gevinstskattefritaket etter første punktum omfat-
ter realisasjon til arveberettiget slektning av selgerens
ektefelle. Fritaket gjelder også landbrukseiendom eiet
i sameie mellom personer som alle er innenfor famili-
ekretsen som nevnt i første og annet punktum, når ei-
endommen overdras til en av sameierne eller til an-
net familiemedlem innenfor kretsen.

Tidligere annet til fjerde punktum blir nytt fjer-
de til sjette punktum.

§ 9–3 sjette ledd nytt sjuende punktum skal lyde:
Gevinst ved vern av skog i forbindelse med etable-

ring eller utvidelse av verneområde etter naturvernlo-
ven, er fritatt for skatteplikt.

§ 14–5 fjerde ledd bokstav g annet punktum skal
lyde:

Departementet kan gi forskrift om overgangs-
regler og om utfylling og gjennomføring av bestem-
melsen i første punktum ved anvendelse av endre-
de regnskapsregler om behandling av utlån og ga-
rantier i årsregnskapet, herunder gi bestemmelser
om at beregnede og resultatførte renteinntekter etter
nevnte regnskapsregler, skal legges til grunn ved be-
skatningen.
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III
§ 14–1 tredje ledd skal lyde:

For næringsdrivende regnskapspliktig skatt-
yter, som etter regnskapsloven § 1–7 første ledd an-
net og tredje punktum benytter et annet regnskaps-
år enn kalenderåret (avvikende regnskapsår), fast-
settes inntekten til det beløpet den har utgjort i det
siste regnskapsåret som er utløpt før 1. januar i det
året ligningen utføres.

IV
§ 2–3 tredje og fjerde ledd oppheves.

§ 4–12 sjette ledd skal lyde:
Andel i aksjefond verdsettes til 80 prosent av an-

delsverdien 1. januar i ligningsåret. Andel i verdipa-
pirfond som ikke er aksjefond verdsettes til andelsver-
dien 1. januar i ligningsåret. Med aksjefond menes
verdipapirfond der minst 50 prosent av forvaltnings-
kapitalen per 31. desember i inntektsåret og i gjen-
nomsnitt i løpet av inntektsåret, regnet ved utgangen
av hver måned, er plassert i aksjer og/eller grunn-
fondsbevis. Andeler i verdipapirfond som forvaltes av
utenlandsk selskap anses ikke som aksjefondsandeler,
med mindre skattyter kan godtgjøre at de er omfattet
av definisjonen i tredje punktum.

§ 7–2 annet ledd oppheves.

Nåværende tredje og fjerde ledd blir nytt annet og
tredje ledd

§ 18–3 tredje ledd bokstav b skal lyde:
b. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt, tilsva-

rende gjennomsnittet av de skattemessige ver-
dier av driftsmidlene pr. 1. januar og 31. desem-
ber i inntektsåret, herunder ervervet forret-
ningsverdi og immaterielle rettigheter knyttet
til kraftproduksjonen i kraftverket, multiplisert
med en normrente fastsatt av departementet i
forskrift. Ved beregning av fradrag etter foregåen-
de punktum blir kostnader som skal behandles
som en del av kostprisen for driftsmidler som
nevnt, å hensynta fra og med det inntektsår det
oppstår en ubetinget forpliktelse til å dekke eller
innfri kostnaden.

V
Ny § 2–3 tredje ledd skal lyde:

(3) Person som tidligere har hatt skatteplikt etter
§ 2–1, men som ikke lenger anses som bosatt i riket,
er skattepliktig for inntekt ved realisasjon av følgende

formuesobjekter innen fem år etter utløpet av det ka-
lenderår bostedsskatteplikten til Norge bortfalt:
a) aksje eller andel i norsk selskap,
b) opsjon eller annet finansielt instrument knyttet til

aksje eller andel i norsk selskap,
c) tegningsrett til aksje i norsk selskap,
d) grunnfondsbevis i norsk sparebank, gjensidig for-

sikringsselskap, kredittforening eller selveiende fi-
nansieringsforetak.

Dersom skatteplikt samtidig følger av bestemmelsene
i § 10–70, skal skattlegging etter paragrafen her ikke
gjennomføres.

VI
§ 4–2 annet ledd skal lyde:

(2) Uten hensyn til bestemmelsen i første ledd c,
skal livrenteforsikring som nevnt i forsikringsavtale-
loven § 10–2 e medtas ved fastsettelse av skattepliktig
formue, forutsatt at forsikringen er tegnet i selskap
som har eller har hatt tillatelse til å drive forsikrings-
virksomhet her i landet. Dette omfatter likevel ikke
rettigheter etter folketrygdloven, lov om foretakspens-
jon og lov om innskuddspensjon, samt rettigheter etter
offentlige tjenestepensjonsordninger og andre pen-
sjonsordninger som er pålagt i lov eller i medhold av
lov. Det samme gjelder kollektiv livrenteforsikring
som nevnt i forsikringsavtaleloven § 10–1 g, samt
uforfalt krav i tilknytning til uførepensjon under utbe-
taling.

Annet ledd blir nytt tredje ledd.

§ 4–3 nytt annet ledd skal lyde:
(2) Uten hensyn til bestemmelsen i første ledd c,

gis det fradrag for verdien av plikt til å yte livrente
som er skattepliktig formue etter § 4–2 annet ledd.

§ 4–16 overskrift og første ledd første punktum
skal lyde:

§ 4–16 Livsforsikringspolise mv.
(1) Verdien av livsforsikringspolise som ikke

omfattes av § 4–2 første ledd j, jf. § 4–2 tredje ledd,
samt livrenteforsikring som nevnt i § 4–2 annet ledd,
settes til gjenkjøpsverdien.

§ 5–12 nytt sjette ledd skal lyde:
(6) Fordel ved arbeidsgivers premiebetaling til

kollektiv livrente, som ikke er omfattet av bestemmel-
sen i § 6–45, fastsettes i forhold til det enkelte med-
lems andel av den årlige premien til ordningen.

§ 5–40 tredje ledd skal lyde:
(3) Bestemmelsen i annet ledd og § 5–41 gjelder

tilsvarende for ytelser fra annen pensjonsordning i ar-
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beidsforhold enn pensjonsforsikring og for individuel-
le pensjonsavtaler eller fripoliser utgått fra slike avta-
ler.

§ 5–40 fjerde ledd skal lyde:
(4) Dersom utbetaling fra individuell pensjonsav-

tale eller fripolise utgått fra slik avtale, eller utbeta-
ling fra innskuddspensjonsordning i arbeidsforhold
ikke er skattepliktig, skal beløpet skattlegges med den
skattesats som Stortinget fastsetter, og etter nærmere
regler gitt av departementet.

Skatteloven § 5–40 femte og sjette ledd oppheves.

§ 5–41 annet ledd skal lyde:
(2) Departementet kan gi forskrift om beskatning

av utbetalinger fra individuelle pensjonsavtaler hvor
sparebeløpet eller premien er innbetalt før 12. mai
2006 og kollektive livrenter hvor premien er innbetalt
før 1. januar 2007.

Skatteloven § 6–47 første ledd bokstav c og d opp-
heves. Nåværende e, f og g blir c, d og e.

§ 12–2 første ledd bokstav d skal lyde:
d. utbetaling under individuell pensjonsavtale der

det er gitt fradrag for premie, innskudd eller til-
skudd til premiefond. Det samme gjelder utbeta-
ling under individuell pensjonsavtale der innskutt
beløp har vært unntatt fra beskatning på betingel-
se av at det er innbetalt til individuell pensjonsav-
tale.

§ 14–3 første ledd nytt annet punktum skal lyde:
Premie som nevnt i § 5–12 sjette ledd skattlegges

det år arbeidsgiver foretar innbetaling av premie til
den kollektive livrenteordningen.

VII
Overgangsregel til skatteloven § 4–2 annet ledd:

(1) Ved fastsettelse av skattepliktig formue unntas
følgende eiendeler:
a) rettigheter i henhold til avtale om individuell pen-

sjonsforsikring eller pensjonsspareavtale etter
skatteloven (IPA), når avtalen er inngått før 12.
mai 2006.

b) Individuell livrenteforsikring, når skattyter godt-
gjør at livrenten er ervervet i sammenheng med
utbetaling av tilkjent erstatning for personskade
utmålt etter skadeerstatningsloven kapittel 3, for-
utsatt at erstatningssummens størrelse er fastsatt
med bindende virkning før 6. oktober 2006 og er-
statningssummen helt eller delvis er brukt til kjøp

av livrente innen 30. juni 2007. Dette unntaket
gjelder likevel ikke livrente ervervet med midler
fra tilkjent erstatning utmålt etter skadeerstat-
ningsloven § 3–2 a.
(2) Det gis ikke fradrag etter skatteloven § 4–3

annet ledd for verdien av plikt til å yte livrente som
nevnt i første ledd.

Overgangsregel ved oppheving av skatteloven
§ 5–41 annet ledd:

Bestemmelsene om beskatning av livrenter i skat-
teloven § 5–41 kommer ikke til anvendelse for kollek-
tive livrenter i arbeidsforhold etablert før 2007.

Overgangsregler ved oppheving av skatteloven
§ 6–47 første ledd c:

(1) Individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven
opphører 12. mai 2006. Selskapet skal sørge for at det
utstedes en fripolise som sikrer forsikringstakers opp-
tjente rettigheter etter avtalen. Vilkårene i Finansde-
partementets skattelovforskrift § 6–47 slik den lød før
12. mai 2006 skal gjelde for de utstedte fripolisene.

(2) Ved opphør av individuell pensjonsavtale et-
ter skatteloven som nevnt i første ledd skal forsikrings-
taker ha rett til å tegne ny avtale på samme vilkår
som den opphørte avtalen uten å gi nye helseopplys-
ninger. Forsikringstaker må benytte seg av denne ad-
gangen innen 31. juli 2007. Gebyr ved etablering av
ny avtale kan ikke settes høyere enn gebyr ved flytting
av individuell livsforsikring eller pensjonsavtale.

(3) Ved opphør av pensjonsavtale etter skattelo-
ven som nevnt i første ledd har forsikringstaker rett til
å få utbetalt gjenkjøpsverdien av forsikringen dersom
denne utgjør mindre enn to ganger folketrygdens
grunnbeløp. Forsikringstakeren må benytte seg av
denne adgangen innen 31. juli 2007.

(4) Departementet kan gi forskrift til utfylling og
gjennomføring av overgangsreglene til oppheving av
skatteloven § 6–47 første ledd bokstav c.

Overgangsregler ved oppheving av skatteloven
§ 6–47 første ledd bokstav d:

(1) Fortsettelsesforsikringer inngått før 1. januar
2007 opphører 1. januar 2007. Selskapet skal sørge
for at det utstedes en fripolise som sikrer forsikrings-
takers opptjente rettigheter etter avtalen.

(2) Ved opphør av fortsettelsesforsikring som
nevnt i første ledd skal forsikringstaker ha rett til å
tegne ny avtale på samme vilkår som den opphørte
avtalen uten å gi nye helseopplysninger. Forsikrings-
taker må benytte seg av denne adgangen innen 31. ju-
li 2007. Gebyr ved etablering av ny avtale kan ikke
settes høyere enn gebyr ved flytting av individuell livs-
forsikring eller pensjonsavtale.

(3) Ved opphør av fortsettelsesforsikring som
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nevnt i første ledd har forsikringstaker rett til å få ut-
betalt gjenkjøpsverdien av forsikringen dersom denne
utgjør mindre enn to ganger folketrygdens grunnbe-
løp. Forsikringstakeren må benytte seg av denne ad-
gangen innen 31. juli 2007.

(4) Departementet kan gi forskrift til utfylling og
gjennomføring av overgangsreglene til oppheving av
skatteloven § 6–47 første ledd bokstav d.

VIII
§ 4–10 sin overskrift skal lyde:

Fast eiendom, herunder andel i boligselskap

§ 4–10 første ledd skal lyde:
(1) Verdien av fast eiendom kan settes lavere

enn omsetningsverdien.

§ 4–12 skal lyde:
§ 4–12. Aksje, grunnfondsbevis og andel i
verdipapirfond

(1) Børsnotert aksje verdsettes i alminnelighet
til 85 prosent av kursverdien 1. januar i lignings-
året.

(2) Ikke-børsnotert aksje verdsettes til 85 pro-
sent av aksjens forholdsmessige andel av aksjesel-
skapets eller allmennaksjeselskapets samlede skat-
temessige formuesverdi 1. januar året før lignings-
året fordelt etter pålydende.

(3) Ikke-børsnotert aksje i utenlandsk selskap
verdsettes til 85 prosent av aksjens antatte salgs-
verdi 1. januar i ligningsåret. Aksjen skal verdsettes
etter annet ledd når skattyteren krever dette og kan
sannsynliggjøre selskapets skattemessige formues-
verdi.

(4) Departementet kan 
a) gi forskrift om beregning av aksjeverdien i an-

net ledd, og om dokumentasjonskrav etter tred-
je ledd,

b) fastsette skjema til bruk ved beregningen,
c) ved forskrift bestemme at ikke-børsnoterte ak-

sjer som er undergitt annen kursnotering, verd-
settes som bestemt i første ledd,

d) ved forskrift gi bestemmelser om samordning
av verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i
utenlandske selskaper mellom forskjellige lik-
ningskontorer og skattefogdkontorer.
(5) Grunnfondsbevis i sparebank, gjensidig for-

sikringsselskap, kreditt- og hypotekforening og sel-
veiende finansieringsforetak verdsettes til 85 pro-
sent av kursverdien 1. januar i ligningsåret. Er kur-
sen ikke notert eller kjent, settes verdien til 85 pro-
sent av den antatte salgsverdi.

(6) Andel i aksjefond verdsettes til 85 prosent
av andelsverdien 1. januar i ligningsåret. Andel i

verdipapirfond som ikke er aksjefond verdsettes til
andelsverdien 1. januar i ligningsåret. Med aksje-
fond menes verdipapirfond der minst 50 prosent av
forvaltningskapitalen per 31. desember i inntekts-
året og i gjennomsnitt i løpet av inntektsåret, regnet
ved utgangen av hver måned, er plassert i aksjer
og/eller grunnfondsbevis. Andeler i verdipapirfond
som forvaltes av utenlandsk selskap anses ikke
som aksjefondsandeler, med mindre skattyter kan
godtgjøre at de er omfattet av definisjonen i tredje
punktum.

§4–13 første ledd første punktum skal lyde:
For aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som

er stiftet året før ligningsåret, settes aksjeverdien til
85 prosent av summen av aksjenes pålydende be-
løp og overkurs.

Overskriften til § 4–22 skal lyde:
Skattefrihet for visse engangserstatningsutbeta-

linger til barn

§ 4–22 annet ledd skal lyde:
2) Skattyter som fyller 21 år eller mindre i inn-

tektsåret, og som har fått engangserstatning for tap av
forsørger etter reglene i skadeserstatningsloven kapit-
tel 3, er fritatt for formuesskatt på erstatningsbeløpet.

Nåværende § 4–22 annet ledd blir tredje ledd.

§ 5–15 første ledd bokstav a nr. 1 tredje punktum
skal lyde:

Bestemmelsen i forrige punktum gjelder tilsva-
rende for arbeidstakere født i 1947 eller tidligere
som etter fylte 62 år mottar tilsvarende avtalefestet
pensjon i henhold til vedtekter godkjent av ved-
kommende departement

§ 6–19 annet ledd fjerde punktum skal lyde:
Fradrag kan enten gis med inntil 2 700 kroner

eller med inntil to promille av samlet utbetalt lønn.

§ 6–20 fjerde ledd annet punktum skal lyde:
Fradrag kan samlet gis med inntil 2 700 kroner

eller med en forholdsmessig del av dette beløpet
når fradragsberettiget kontingent er betalt for bare
en del av året.

§ 6–32 første ledd første og annet punktum skal
lyde:

(1) Minstefradraget fastsettes til et beløp som
svarer til 36 prosent av summen av inntekt som om-
fattes av § 6–31 første ledd a, c eller d eller annet
ledd (lønnsinntekt). Minstefradraget fastsettes til
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et beløp som svarer til 26 prosent av summen av
inntekt som omfattes av § 6–31 første ledd b (pen-
sjonsinntekt).

§ 8–1 femte ledd første punktum skal lyde:
Ved fastsettelsen av årets positive, alminnelige

inntekt fra jord- og hagebruk, herunder biinntekter
fra slik virksomhet, gis produsenten et jordbruks-
fradrag på inntil 45 000 kroner per driftsenhet per
år.

§ 8–1 femte ledd tredje punktum skal lyde:
For inntekt over 45 000 kroner gis i tillegg et

fradrag på 32 prosent av inntekten opp til samlet
fradrag på 142 000 kroner.

§ 8–1 åttende ledd skal lyde:
(8) Fradrag etter § 8–1 sjette og sjuende ledd kan

til sammen ikke overskride 71 500 kroner. Fradrag
etter § 8–1 femte og sjette eller sjuende ledd kan til
sammen ikke overskride 142 000 kroner.

Ny § 10–70 skal lyde:
§ 10–70 Skatteplikt for gevinst på aksjer og andeler
mv. ved utflytting

(1) Gevinst på eiendel som nevnt i annet ledd, og
som skattyter eier på det tidspunkt skatteplikten til ri-
ket opphører etter bestemmelsene i § 2–1 tredje ledd
eller da skattyter skal anses bosatt i en annen stat et-
ter skatteavtale, er skattepliktig som om aksjen eller
andelen var realisert siste dag før dette tidspunkt, jf.
§ 14–25. Tilsvarende gjelder ved overføring av eien-
del som nevnt i annet ledd til ektefelle som er skatte-
messig bosatt i annen stat.

(2) Skatteplikt etter denne paragraf omfatter ge-
vinst på:
a) aksje, andel og grunnfondsbevis i norsk selskap

som nevnt i § 2–2 første ledd a-e,
b) andel i norsk selskap som nevnt i § 2–2 annet

ledd,
c) aksje og andel i tilsvarende utenlandsk selskap

som nevnt i bokstav a eller b, og
d) tegningsrett til aksje, opsjon og annet finansielt

instrument hvor det underliggende objekt er eien-
del som nevnt i bokstav a, b eller c.
(3) Tap er fradragsberettiget ved utflytting til an-

nen EØS-stat, i samme utstrekning og på samme vil-
kår som gevinst er skattepliktig etter denne paragraf.
Det gis ikke fradrag for tap som har kommet til fra-
drag i annen stat. Tapet fastsettes i ligningen for ut-
flyttingsåret, jf. § 14–25, men avregningen utsettes til
aksjen eller andelen er realisert. Departementet kan
gi forskrift om vilkår for rett til tapsfradrag.

(4) Samlet gevinst for alle skattepliktige aksjer og
andeler som fratrukket fradragsberettigede tap ikke

overstiger 500 000 kroner omfattes ikke av skatteplik-
ten etter denne paragraf.

(5) Ved gevinstberegningen fastsettes utgangsver-
dien til markedsverdien på det tidspunkt realisasjon
anses å ha funnet sted. Bestemmelsene i §§ 10–30 til
10–36 og § 10–44 gjelder så langt de passer. Når det
ikke foreligger en kjent markedsverdi, fastsettes denne
ved skjønn. Departementet kan gi forskrift om verdset-
telsen.

(6) Skattyter som har bosatt seg i riket etter fød-
selen og som ikke omfattes av § 2–1 tredje ledd b, kan
kreve at inngangsverdien for aksjer og andeler som
vedkommende eide ved innflyttingen fastsettes til
markedsverdien på det tidspunkt skattyteren ble bo-
satt i riket etter § 2–1 første ledd og skatteavtale med
annen stat. Når den fastsatte inngangsverdien er høy-
ere enn utgangsverdien etter femte ledd, gis det ikke
fradrag for tap.

(7) Skattyter kan gis utsettelse med innbetaling
av utlignet skatt dersom det stilles betryggende sikker-
het for skatteforpliktelsen. Ved flytting til annen EØS-
stat gis utsettelse uten sikkerhetsstillelse når Norge i
medhold av folkerettslig overenskomst kan kreve utle-
vert opplysninger fra denne staten om skattyterens
inntekts- og formuesforhold, samt bistand til innfor-
dring. Betalingsutsettelsen gjennomføres ved at den
utlignede skatt ikke medtas ved avregningen for inn-
tektsåret. Departementet kan gi forskrift om vilkår for
utsettelse og sikkerhetsstillelse etter dette ledd.

(8) Retten til utsettelse med betaling av skatten et-
ter bestemmelsen i forrige ledd bortfaller ved gaveo-
verføring til person som ikke er skattemessig bosatt i
Norge og ved opphør av virksomhet i selskap med an-
del som nevnt i første ledd jf. andre ledd bokstav b. De-
partementet kan gi forskrift til utfylling av dette ledd.

(9) Den beregnede skatten reduseres eller bortfal-
ler etter følgende regler:
a) Dersom skattyter realiserer aksjen eller andelen

til en lavere verdi enn verdien fastsatt etter femte
ledd, kan skattyteren kreve å få redusert utlignet
skatt på aksjen eller andelen som om gevinsten
var fastsatt etter faktisk realisasjonsverdi. Reali-
sasjonsverdien kan ikke settes lavere enn inn-
gangsverdien. Lavt eller ikke beskattet utbytte de
foregående fem år legges til realisasjonsverdien.
Valg av realisasjonsverdien gjelder ikke ved tap
eller ved gaveoverføringer som nevnt i forrige
ledd. Departementet kan gi forskrift til utfylling
av denne bokstav.

b) Dersom gevinsten er skattepliktig til annen stat,
gis fradrag i skatt etter denne paragraf etter regle-
ne i skatteloven § 16–20 til § 16–28 så langt de
passer.

c) Skatteplikten bortfaller hvis skattyteren ikke har
realisert aksjen eller andelen innen fem år etter at
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skatteplikten opphørte etter § 2–1 tredje ledd eller
skatteavtale med annen stat.

d) Skatteplikten bortfaller hvis skattyteren igjen blir
bosatt i riket etter § 2–1 eller skal anses bosatt i
Norge etter skatteavtale.

Nåværende § 10–70 blir ny § 10–80.

Ny § 14–25 skal lyde:
§ 14–25 Gevinst og tap på aksjer og andeler mv.
ved utflytting

Gevinst og tap på eiendel som nevnt i § 10–70 an-
net ledd tas til inntekt eller fradras siste dag før skat-
teplikten til riket opphører etter bestemmelsene i
§ 2–1 tredje ledd eller da skattyter skal anses bosatt i
en annen stat etter skatteavtale.

§ 14–70 første ledd bokstav c og annet ledd annet
til fjerde punktum oppheves.

§ 14–72 skal lyde:
§ 14–72 Betinget skattefritak ved innløsning av

festet tomt
(1) Gevinst av vederlag ved innløsning av feste-

tomt, kan kreves fritatt for beskatning så langt skatt-
yteren bruker vederlaget til erverv av annen tomt som
bortfestes, eller i erverv av eller påkostning på areal,
bygg eller anlegg som brukes i skattyterens nærings-
virksomhet eller annen inntektsgivende aktivitet. Det-
te gjelder likevel ikke bolig- og fritidseiendom. Depar-
tementet kan i forskrift gi regler til presisering og av-
grensning av reinvesteringsområdet etter annet og
tredje punktum.

(2) § 14–70 tredje, fjerde og åttende ledd gjelder
tilsvarende.

§ 17–1 første ledd bokstav e første punktum skal
lyde:
e) er født i 1947 eller tidligere og som etter fylte

62 år mottar tilsvarende avtalefestet pensjon i
henhold til vedtekter godkjent av departemen-
tet, eller tilsvarende avtalefestet pensjon hvor
dette er bestemt i tariffavtale hvor staten er part,
eller i tariffavtale godkjent av departementet.

§ 17–1 tredje ledd skal lyde:
(3) Ved anvendelsen av første og annet ledd

skal alminnelig inntekt tillegges en og en halv pro-
sent av skattyters og ektefelles eller samboers net-
toformue ved statsskatteligningen, utover 200.000
kroner. Tillegget avrundes til nærmeste 100 kro-
ner.

IX
Skatteloven § 8–2 annet ledd innledningen og
bokstav a og b skal lyde:

Tidligere avsatte skogfondsmidler som utbetales,
er skattepliktig inntekt. Ved utbetalingen gjelder
følgende særregler: 
a) Frigitte skogfondsmidler som brukes til skogkul-

tur, bygging og opprusting av skogsveier, som-
mervedlikehold av skogsbilvei, miljøtiltak, skog-
bruksplanlegging med miljøregistrering, forsik-
ring mot stormskader og brann på skog, kompe-
tansehevende tiltak, oppmerking av eiendoms-
grenser og nødvendige håndtlangerutgifter i for-
bindelse med jordskifte av skog, samt investerin-
ger i bioenergitiltak i tilknytning til bruket og som
bidrar til varmeleveranser basert på eget råstoff
eller lokale skogressurser, tas til inntekt med 15
prosent.

b) Skogfondsmidler som utbetales til investering i av-
skrivbart driftsmiddel, skal ikke gå til fradrag i
driftsmidlets kostpris (avskrivningsgrunnlag).
Skattepliktig del av utbetaling til skogbruksplan
skal likevel gå til fradrag i planens kostpris, mot
at skattlegging unnlates.

X
Overskriften i § 10–50 skal lyde:

Samvirkeforetaks bonus og avsetning til andelska-
pital

§ 10–50 første ledd annet punktum skal lyde:
I tillegg kan det gis fradrag for avsetning til felles-

eid andelskapital med inntil 15 prosent av inntekten.

Nåværende § 10–50 første ledd annet punktum
blir tredje punktum.

Nåværende § 10–50 første ledd tredje punktum
blir nytt fjerde punktum.

XI
Endringen under I trer i kraft straks.
Endringene under II trer i kraft straks med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005.
Endringen under III trer i kraft straks med virk-

ning fra og med 1. juli 2005.
Endringene under IV trer i kraft straks med

virkning fra og med inntektsåret 2006.
Endringen under V trer i kraft straks med virk-

ning fra 13. juni 2006 til og med inntektsåret 2008.
Endringene under VI og VII trer i kraft straks

med virkning for inntektsåret 2007.
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Endringene under VI skal likevel tre i kraft
straks med virkning for inntektsåret 2006, for så
vidt gjelder anvendelse av endring av skatteloven
§ 4–2 annet ledd på ny avtale om individuell livren-
teforsikring som inngås etter 5.oktober 2006 og for
eksisterende livrenteavtaler der det foretas innbeta-
linger etter dette tidspunkt.

Endringen under VI skal likevel tre i kraft
straks med virkning fra og med 12. mai 2006 for så
vidt gjelder oppheving av skatteloven § 6–47 første
ledd bokstav c og endring av skatteloven § 12–2
første ledd bokstav d.

Endringen under VII skal likevel tre i kraft
straks med virkning fra og med 12. mai 2006 for så
vidt gjelder overgangsregler til oppheving av skat-
teloven § 6–47 første ledd bokstav c.

Endringene under VIII trer i kraft straks med
virkning fra og med inntektsåret 2007.

Endringene under IX trer i kraft straks med
virkning fra og med inntektsåret 2007. Endringene
i anvendelsesområder med skattefordel etter § 8–2
annet ledd bokstav a gjelder ikke for tiltak utført før
2007.

Endringene under X trer i kraft fra den tid Kon-
gen bestemmer.

XII
Overgangsbestemmelse:
Ved ikrafttredelse av endringen under II gjelder

følgende overgangsregel til § 9–3 sjette ledd sjuen-
de punktum:

Har skattyter brukt verneerstatning til reinveste-
ring i nytt objekt, bortfaller plikten etter § 14–70 tred-
je ledd annet punktum til å fradra gevinsten i det nye
objektets kostpris.

Forslag

til lov om endring i lov 3. mai 2002 nr. 13 om
utenrikstjenesten

I lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten
gjøres følgende endring:

I
§ 20 annet ledd oppheves.

II
Endringen under I trer i kraft straks.



2006–2007 195Ot.prp. nr. 1
Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

Forslag

til lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om
kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og

fylkeskommuner mv.

I lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon
for merverdiavgift til kommuner og
fylkeskommuner mv. gjøres følgende endring:

I
§ 4 tredje ledd siste punktum oppheves.

II
Endringen under I trer i kraft 1. januar 2007.

Forslag

til lov om endring i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register
over opplysninger om valutaveksling og overføring av

betalingsmidler inn og ut av Norge

I lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over
opplysninger om valutaveksling og overføring av
betalingsmidler inn og ut av Norge gjøres
følgende endring:

I
§ 6 første ledd skal lyde:

Politiet, skatteetaten, toll- og avgiftsetaten, Ar-

beids- og velferdsdirektoratet og Kredittilsynet skal ha
elektronisk tilgang til opplysningene i registeret. Søk i
registeret skal kun skje ut fra disse etatenes behov for
opplysninger i forbindelse med forebygging og bekjem-
pelse av kriminalitet, kontrollvirksomhet og tilsyn.

II
Endringen under I trer i kraft straks.
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Forslag

til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling
og innkreving av skatte- og avgiftskrav

I lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og
innkreving av skatte- og avgiftskrav gjøres
følgende endringer:

I
§1–1 annet ledd bokstav a skal lyde:
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, samt krav på skatt fastsatt ved summarisk
fellesoppgjør etter ligningsloven § 9–5 nr. 8

§1–1 annet ledd bokstav d skal lyde:
d) arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven kapittel

23, herunder krav fastsatt ved summarisk felles-
oppgjør etter ligningsloven § 9–5 nr. 8

§ 1–1 tredje ledd bokstav c skal lyde:
c) tvangsmulkt etter § 5–16, lov 19. juni 1964 nr. 14

om avgift på arv og visse gaver § 43, lov 19. juni
1969 nr. 66 om merverdiavgift § 52 og lignings-
loven § 10–6

§ 1–3 nytt annet ledd skal lyde:
(2) Første ledd gjelder tilsvarende når kravet ret-

tes mot panthaver eller den som har fått seg overdratt
fordringen. Kravet kan også rettes mot skattyter etter
reglene i første ledd.

§ 2–2 annet ledd første punktum skal lyde:
(2) Arveavgift skal betales til og innkreves av

skattefogdkontoret for det fylket hvor kravet er
fastsatt.

§ 4–1 første ledd bokstav c skal lyde:
c) arbeidsgiver: Den som selv eller ved fullmektig

utbetaler lønn eller annen godtgjørelse eller
ytelse som det skal foretas forskuddstrekk eller
utleggstrekk i.

§ 5–1 tredje ledd skal lyde:
(3) Trekktabeller og skjema for skattekort fast-

settes av Skattedirektoratet. Departementet kan i
forskrift gi nærmere regler til utfylling av denne para-
grafen.

§ 5–2 nytt fjerde ledd skal lyde:
(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere reg-

ler til utfylling av denne paragrafen.

§ 5–3 nytt tredje ledd skal lyde:
(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere reg-

ler til utfylling av denne paragrafen.

§ 5–4 nytt fjerde ledd skal lyde:
(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere reg-

ler til utfylling av denne paragrafen.

§ 5–7 første ledd bokstav b skal lyde:
b) livrente, pensjon, vartpenger, introduksjonsstø-

nad og supplerende stønad til person med kort bo-
tid i Norge for desember måned. Fritaket gjel-
der ikke beløp som først kan heves etter årets
utgang.

§ 6–5 første ledd skal lyde:
(1) For upersonlige skattytere fastsettes for-

skuddsskatten lik den utlignede skatt ved siste lig-
ning.

§ 6–5 fjerde ledd skal lyde:
(4) Ligningskontoret kan etter krav fra skattyte-

ren frafalle forskuddsskatten, når det er overveiende
sannsynlig at det ikke vil bli utlignet skatt for ved-
kommende inntektsår. Dersom det er overveiende
sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom ut-
skrevet forskuddsskatt og utlignet skatt, kan lignings-
kontoret etter krav fra skattyter endre utskrivningen.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmel-
ser om hva som i denne sammenheng vil utgjøre et
større avvik.

§ 9–1 nytt annet ledd skal lyde:
(2) Krav belastet dagsoppgjørsordningen skal be-

tales kontant. Tollregionen kan bestemme at oppgjø-
ret også kan skje ved elektronisk betaling via bank.

Nåværende § 9–1 annet ledd blir nytt tredje ledd.
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§ 10–1 nytt tredje ledd skal lyde:
(3) Annet ledd gjelder ikke utbetalinger etter pe-

troleumsskatteloven § 3 bokstav c femte ledd. Retten
til motregning går likevel foran rettigheter stiftet ved
pantsettelse eller overdragelse.

§ 10–30 skal lyde:
§ 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, 31a,
33 og 40.

§10–41 første ledd skal lyde:
(1) Toll og avgifter som oppstår ved innførsel,

og som ikke belastes tollkreditten eller dagsopp-
gjørsordningen, jf. § 14–20, forfaller til betaling sam-
tidig med at tollplikten oppstår.

§ 10–41 nytt tredje ledd skal lyde:
(3) Skatte- og avgiftskrav belastet dagsoppgjør-

sordningen forfaller til betaling første virkedag etter
fortolling. Tollregionen kan fastsette en nærmere frist
for når på forfallsdagen betaling må ha skjedd.

§ 10–51 bokstav f skal lyde:
f) tilleggsskatt etter ligningsloven § 10–2, tillegg-

savgift etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merver-
diavgift §§ 64 og 73, lov 19. juni 1964 nr. 14 om
avgift på arv og visse gaver § 44, lov 19. mai
1933 nr. 11 om særavgifter § 3 og § 4 første
ledd, lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrø-
rende motorkjøretøyer og båter § 3, og tilleggstoll
etter tolloven § 69

§ 10–51 ny bokstav g skal lyde:
g) tvangsmulkt etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om

merverdiavgift § 52

§ 10–52 skal lyde:
§ 10–52. Ansvarskrav

Ansvarskrav etter kapittel 16, ansvarskrav etter
§ 4–1 annet ledd og ansvarskrav etter lov 13. de-
sember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til uten-
landske artister m.v. § 8 fjerde ledd skal betales se-
nest to uker etter at melding om kravet er sendt, jf.
tvangsfullbyrdelsesloven § 4–18.

§ 10–60 første ledd skal lyde:
(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 renter som er betalt av refusjonsbeløpet.
Renter som er påløpt, men ikke betalt, bortfaller.

Overskriften i § 11–2 skal lyde:
§ 11–2 Renter ved vedtak om endring, arveavgift
betalt etter forfall mv.

§ 11–2 annet ledd skal lyde:
(2) Renten er beregnet fra forfallstidspunktet

for kravene etter §§ 10–1 til 10–41, fram til det tref-
fes vedtak om endring mv, med de unntak som føl-
ger av tredje til syvende ledd.

§ 11–2 nytt sjette ledd skal lyde:
(6) Dersom arveavgift i medhold av § 10–31 fjer-

de ledd blir betalt senere enn den forfallstid som følger
av § 10–31 første og annet ledd, skal det betales rente
av avgiftsbeløpet for tiden fra ordinært forfall og fram
til endelig avgiftsfastsettelse skjer.

Nåværende § 11–2 sjette ledd blir nytt syvende
ledd.

§ 11–5 første ledd første punktum skal lyde:
Restskatt etter § 7–1 annet ledd tillegges rentetil-

legg.

§ 11–5 annet ledd oppheves.

Nåværende § 11–5 første ledd tredje punktum blir
nytt annet ledd.

§ 14–2 skal lyde:
§ 14–2 Forholdet til tvangsfullbyrdelsesloven

Tvangsfullbyrdelsesloven gjelder tilsvarende så
langt den passer ved innkrevingsmyndighetenes
gjennomføring av utleggsforretninger. Dette gjel-
der likevel ikke §§ 5–1 til 5–5 og §§ 7–1 til 7–8.

§ 14–5 annet ledd første punktum skal lyde:
(2) Ved utleggstrekk nedlagt av skatteoppkre-

verne skal arbeidsgivere som har plikt til å ha skat-
tetrekkskonto, følge de reglene som gjelder for
oppgjør mv. for forskuddstrekk, jf. kapittel 5.

§ 14–5 tredje ledd skal lyde:
(3) Det beløpet som er trukket går ikke inn i ar-

beidsgiverens konkursbo, og er heller ikke gjen-
stand for utlegg eller andre tvangsforføyninger fra
enkeltforfølgende fordringshaveres side.

§ 14–11 fjerde ledd annet punktum skal lyde:
Dette gjelder likevel ikke overfor personer som

er ansvarlige for avgiften etter §§ 16–40 og 16–41.



198 2006–2007Ot.prp. nr. 1
Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

§ 16–20 tredje ledd skal lyde:
(3) Felles ansvarskrav fra flere kommuner kan

ved motregning, jf. § 16–1 annet ledd, motregnes i
krav som arbeidsgiveren har på hver enkelt av skat-
tekreditorene.

§ 19–3 nr. 8 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66
om merverdiavgift første avsnitt skal lyde:

§ 24 tredje ledd, § 27 annet ledd tredje punk-
tum, §§ 34 til 38, § 52 tredje ledd, § 59 og § 59 a opp-
heves.

§ 19–3 nr. 10 om endringer i lov 13. juni 1975 nr.
35 om skattlegging av undersjøiske
petroleumsforekomster m.v. første avsnitt skal
lyde:

§ 3 bokstav c nr. 5 femte til åttende punktum
oppheves. 

Nåværende § 19–3 nr. 10 første til fjerde avsnitt
blir annet til femte avsnitt.

§ 19–3 nr. 15 om endringer i lov 28. februar 1997
nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) nytt første
avsnitt skal lyde:

§ 24–1 femte ledd skal lyde:
Når ligningen er avsluttet, beregner Skattedi-

rektoratet tilskott fra kommunen og fylkeskommu-
nen, se skattebetalingsloven § 8–2 første og femte
ledd.

Nåværende § 19–3 nr. 15 første avsnitt blir annet
avsnitt.

§ 19–3 nr. 15 nytt tredje avsnitt skal lyde:
§ 24–3 tredje ledd skal lyde:

Når det foreligger forhold som nevnt i skattebe-
talingsloven § 4–1 annet ledd, hviler pliktene etter
paragrafen her på den som har plikt til å foreta for-
kottstrekk.

Nåværende § 19–3 nr. 15 annet til sjette avsnitt
blir fjerde til åttende avsnitt.

II
§ 2–2 skal lyde:
§ 2–2 Skattekontorene – merverdiavgift og
arveavgift

(1) Merverdiavgift skal betales til og innkreves
av skattekontoret. Se likevel § 2–4 første ledd om
merverdiavgift som oppstår ved innførsel.

(2) Arveavgift skal betales til og innkreves av
skattekontoret. Ved offentlig skifte skal arveavgift

som ikke blir tilbakeholdt av tingretten, innkreves
av og betales til skattekontoret.

§ 2–3 skal lyde:
§ 2–3 Skattekontorene – formues- og inntektsskatt for
skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og
sjømenn bosatt i utlandet, artistskatt,
petroleumsskatt og svalbardskatt

(1) Formues- og inntektsskatt for skattytere som
ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i
utlandet skal betales til og innkreves av det skatte-
kontoret departementet bestemmer.

(2) Artistskatt skal betales til og innkreves av
det skattekontoret departementet bestemmer.

(3) Petroleumsskatt skal betales til og innkre-
ves av det skattekontoret departementet bestemmer.

(4) Formues- og inntektsskatt til Svalbard og
lønnstrekk av inntekt på Svalbard skal betales til og
innkreves av det skattekontoret departementet be-
stemmer.

§ 2–8 annet ledd annet punktum skal lyde:
Departementet kan også gi instruks om teknisk

og arbeidsmessig samordning av skatteoppkrever-
nes og skattekontorenes oppgaver.

§ 3–3 nytt femte ledd skal lyde:
(5) Klage over skattekontorets vedtak settes fram

for skattekontoret.

§ 4–4 første ledd første punktum skal lyde:
Skattyter plikter å sende de meldinger og å gi

de opplysninger som er nødvendige for at skatte-
kontoret skal få fastsatt og regulert forskuddstrekk
og forskuddsskatt i samsvar med bestemmelsene i
denne del av loven.

§ 4–4 tredje ledd skal lyde:
(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 skattekontorets av-
gjørelse vedrørende forskuddstrekk eller for-
skuddsskatt.

§ 4–5 første til femte ledd oppheves og erstattes av
nytt første ledd. Nåværende sjette ledd blir nytt
annet ledd.

§ 4–5 første og annet ledd skal lyde:
(1) Forskuddsutskrivingen foretas av skattekonto-

ret.
(2) Skattedirektoratet kan uttøve de funksjoner

som tilligger skattekontorene.
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§ 5–1 første og annet ledd skal lyde:
(1) Før inntektsårets begynnelse skal skattekon-

toret skrive ut skattekort som angir forskuddstrek-
kets størrelse og hvordan forskuddstrekk skal gjen-
nomføres, for alle skattytere som må forutsettes å
få trekkpliktig inntekt av betydning. Skattekontoret
kan når som helst i løpet av inntektsåret skrive ut
nytt skattekort når det er gjort feil ved utskrivin-
gen, eller når andre særlige grunner gjør det urime-
lig å ikke skrive ut nytt skattekort.

(2) Skattekontoret kan kreve at skattekort som
kontoret har skrevet ut, skal leveres tilbake.

§ 5–3 annet ledd første og annet punktum skal
lyde:

Skattyteren skal fritas for trekk resten av året
når skattekontoret finner det overveiende sannsyn-
lig at det som allerede er innbetalt, er tilstrekkelig
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 inntektsåret,
kan skattekontoret bestemme at det overskytende
skal betales tilbake til skattyteren.

§ 5–13 tredje punktum skal lyde:
Også skattekontoret eller Riksrevisjonen kan fo-

reta slike ettersyn og kreve fremlagt dokumenter
som nevnt.

§ 5–14 fjerde ledd skal lyde:
(4) Også skattekontoret og den som har fått full-

makt fra skattekontoret eller skatteoppkreveren til å
foreta bokettersyn etter § 5–13, kan kreve opplys-
ninger etter første til tredje ledd.

§ 5–16 første ledd skal lyde:
(1) Skattedirektoratet og skattekontoret kan på-

legge den som ikke har etterkommet plikten til å gi
opplysninger etter § 5–14, å oppfylle sin plikt under
en daglig løpende tvangsmulkt.

§ 6–3 fjerde ledd skal lyde:
(4) Skattekontoret kan til enhver tid forhøye el-

ler sette ned forskuddsskatten når det er begått feil
ved den opprinnelige utskrivingen.

§ 6–3 sjette ledd skal lyde:
(6) Skattekontoret kan frita skattyter fra plikten

til å innbetale gjenstående terminer av forskudds-
skatt eller treffe bestemmelse om tilbakebetaling
av forskuddsskatt, når vilkårene i § 5–3 annet ledd
foreligger.

§ 6–4 første ledd bokstav a skal lyde:
a) når skattyter ikke tidligere har vært tatt opp til

skattlegging ved skattekontoret, eller

§ 6–5 tredje ledd skal lyde:
(3) Skattekontoret kan forhøye eller sette ned

den utskrevne forskuddsskatten når det er gjort feil
ved utskrivingen.

§ 6–5 fjerde ledd første punktum skal lyde:
(4) Skattekontoret kan etter krav fra skattyteren

frafalle forskuddsskatten, når det er overveiende
sannsynlig at det ikke vil bli utlignet skatt for ved-
kommende inntektsår.

§ 6–6 annet ledd skal lyde:
(2) Skattekontoret kan beslutte at beregnings-

grunnlaget for forskuddskatten skal forhøyes eller
reduseres med et prosentvis tillegg eller fradag for
bestemte grupper skattytere, når det som følge av
konjunkturutviklingen eller av andre grunner må
ventes en alminnelig stigning eller nedgang i inn-
tekten for denne gruppen i forhold til inntekten ved
siste ligning.

§ 9–1 tredje ledd skal lyde:
(3) 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, og om hvor kontant betaling kan skje.

§ 9–3 skal lyde:
§ 9–3 Betaling av petroleumsskatt

(1) Petroleumsskatt skal betales ved overføring
av beløpet til konto for petroleumsskatt hos det skatte-
kontor departementet bestemmer. Bestemmelsene i
§ 9–1 gjelder ikke.

(2) Betaling anses for å være skjedd når beløpet
er godskrevet skattekontorets bank, jf. første ledd.
Ved overføring innen samme bank anses betaling
for å være skjedd når beløpet er godskrevet skatte-
kontorets konto. En fastsatt betalingsfrist anses for å
være avbrutt når beløpet er godskrevet skattekonto-
rets konto. Bestemmelsene i § 9–2 gjelder ikke.

§ 14–3 skal lyde:
§ 14–3 Forretning for utleggspant

(1) Skattekontorene kan holde forretning for ut-
leggspant for skatte- og avgiftskrav som de har innkre-
vingsansvaret for. Skatteoppkreverne kan holde for-
retning for utleggspant i sitt distrikt for skatte- og
avgiftskrav som de har innkrevingsansvaret for. 

(2) En skatteoppkrever kan på anmodning hol-
de forretning for utleggspant for skatte- og avgifts-
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krav som en annen skatteoppkrever eller et skatte-
kontor har innkrevingsansvaret for. På tilsvarende
måte kan et skattekontor holde utleggsforretninger
for skatteoppkrevere.

§ 14–4 første ledd skal lyde:
(1) Skatteoppkreverne og skattekontorene kan

nedlegge utleggstrekk i hele landet for skatte- og
avgiftskrav som de har innkrevingsansvaret for.

§ 14–5 første ledd første punktum skal lyde:
Utleggstrekk nedlagt av skatteoppkreverne og

skattekontorene gjelder også for det organet som ut-
betaler dagpenger under arbeidsløshet etter folke-
trygdloven kapittel 4 og sykepenger etter folke-
trygdloven kapittel 8.

§ 14–6 annet ledd annet punktum skal lyde:
Skattyteren kan kreve at skattekontoret bereg-

ner størrelsen på det beløpet som skal betales.

§ 15–1 tredje ledd skal lyde:
(3) I skattesaker treffes avgjørelser etter første

ledd av skatteutvalget etter innstilling fra skatte-
oppkreveren. I saker som gjelder ettergivelse av
skatt for mer enn 200 000 kroner, blir likevel avgjø-
relsen å treffe av departementet etter forslag fra
skatteutvalget. Departementet fastsetter hvilket ut-
valg den enkelte kommune hører under, og kan i for-
skrift gi bestemmelser om den enkelte kommunes
representasjon i skatteutvalget. For skattytere som
utelukkende skal betale statsskatt, kan departe-
mentet bestemme at avgjørelse som nevnt i dette
ledd kan legges til andre organer.

§ 17–2 første ledd skal lyde:
(1) Rettslig prøving av andre avgjørelser etter

skattebetalingsloven rettes mot staten som saks-
økt. Søksmål anlegges for retten i det distriktet
hvor det angrepne vedtak er truffet i første instans
når skatteoppkrever eller tollregion er innkrevings-
myndighet. Søksmål i saker hvor skattekontorene er

innkrevingsmyndighet, skal anlegges ved saksøkers al-
minnelige verneting etter reglene i lov 17. juni 2005
nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tviste-
loven). Statens partsstilling utøves av innkrevings-
myndigheten for kravet. Bestemmelsene i § 17–1
tredje og sjette ledd gjelder tilsvarende.

III
§ 4–7 skal lyde:
§ 4–7 Tilleggsforskudd

Forskudd på skatt kan innbetales med høyere be-
løp enn det som er utskrevet når det utskrevne for-
skudd må antas å bli utilstrekkelig til dekning av den
skatt som vil bli fastsatt ved ligningen. Slik innbeta-
ling kan foretas også etter utløpet av inntektsåret,
men ikke senere enn 31. mai i ligningsåret. For skatt-
ytere som får utskrevet forhåndsutfylt selvangivelse et-
ter ligningsloven § 4–7 nr. 2, må tilleggsforskudd væ-
re innbetalt innen 30. april.

Nåværende § 4–7 blir ny § 4–8.

§ 7–1 første ledd skal lyde:
(1) Når ligningen er gjennomført, skal for-

skuddstrekk, utskrevet forskuddsskatt og tilleggs-
forskudd innbetalt innen fristene i § 4–7 i lignings-
året gå til fradrag i utlignet skatt. Avregningen fore-
tas av skatteoppkreveren for den kommunen hvor
ligningen skal skje, jf. ligningsloven § 8–6.

IV
Endringene under I trer i kraft straks.
Endringene under II gjelder fra den tid Kongen

bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte be-
stemmelsene til forskjellig tid. Departementet kan
gi overgangsbestemmelser.

Endringene under III trer i kraft fra den tid Kon-
gen bestemmer.
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Forslag

til lov om endring i lov 21. desember 2005 nr. 123 om
Statens pensjonsfond

I lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens
pensjonsfond gjøres følgende endring:

I
§ 3 annet ledd nytt tredje strekpunkt skal lyde:
– avgiftsinntekter ved utslipp av NOx i petroleums-

virksomhet på kontinentalsokkelen.

II
Endringen under I trer i kraft 1. januar 2007.
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Vedlegg 1

Gjengivelse av paragrafer med beløpsgrenser i lov
26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt

(skatteloven)

§ 2–32 Begrensning av skatteplikt for institusjon
eller organisasjon som ikke har erverv til formål
m.v.

annet ledd

Driver institusjon eller organisasjon som omfattes
av første ledd økonomisk virksomhet – herunder
bortleie av fast eiendom, også i tilfelle eiendommen
delvis er benyttet til egen bruk – vil formue i og inn-
tekt av den økonomiske virksomheten være skatte-
pliktig. Økonomisk virksomhet er unntatt fra skat-
teplikt når omsetningen av denne virksomheten i
inntektsåret ikke overstiger 70 000 kroner. For vel-
dedige og allmennyttige institusjoner og organisa-
sjoner er den tilsvarende beløpsgrensen 140 000
kroner.

(Beløpsgrensen i nest siste punktum ble sist
endret med virkning fra og med inntektsåret 1992.
Beløpsgrensen i siste punktum ble innført med
virkning fra og med inntektsåret 1998.)

§ 4–20 Fribeløp i kontanter og privat innbo m.v.

første ledd

Personlig skattyters formue i 
a. kontanter, sjekker, bankremisser eller andre li-

kvide midler medregnes bare med den del som
overstiger 3 000 kroner, (Beløpsgrensen i bok-
stav a ble sist endret med virkning fra og med
inntektsåret 1989.)

b. privat innbo og løsøre, unntatt motorkjøretøy,
campingvogn og lystfartøy, medregnes bare
med den del av samlet verdi som overstiger
100 000 kroner.

(Beløpsgrensen i bokstav b ble sist endret med
virkning fra og med inntektsåret 1983.)

§ 5–14 Særlig om aksjer og opsjoner m.v. i
arbeidsforhold

første ledd

For fordel ved ansattes erverv av aksjer i arbeidsgi-
verselskapet til underkurs gjelder: 

a. Fordelen settes til differansen mellom den ver-
dien som kan oppstå ved reelt salg av aksjen, re-
dusert med 20 prosent, og det den ansatte beta-
ler for aksjen. Den skattefrie fordelen kan like-
vel ikke overstige 1 500 kroner pr. inntektsår.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra og
med inntektsåret 1999.)

§ 5–15 Skattefri arbeidsinntekt

første ledd

Som inntekt regnes ikke:

bokstav a

1. sluttvederlag som etter overenskomst mellom
hovedorgansiasjoner for arbeidstakere og ar-
beidsgivere blir utbetalt arbeidstakere ved opp-
sigelse. Når sluttvederlag utbetales i forbindel-
se med at arbeidstakere som har fylt 64 år mot-
tar avtalefestet pensjon (AFP), gjelder skattefri-
heten for inntil 950 kroner pr. måned. Bestem-
melsen i forrige punktum gjelder tilsvarende for
arbeidstakere født i 1944 eller tidligere som et-
ter fylte 62 år mottar tilsvarende avtalefestet
pensjon i henhold til vedtekter godkjent av ved-
ommende departement,

2. tilleggssluttvederlag etter avtale mellom den
enkelte arbeidsgiver og arbeidstakerne med
inntil 50 prosent av det beløp den enkelte ar-
beidstaker har krav på som sluttvederlag etter
nr. 1,

bokstav j

Følgende inntekter utenfor tjenesteforhold: 
1. kunstnerlønn bevilget av Stortinget
2. kultur- og ærespriser utdelt av stat, fylkeskom-

mune eller kommune
3. vitenskaplig nedergave og belønning utdelt

gjennom universitet, høyskole, vitenskapelig
fond eller lignende
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4. dagpenger som utbetales i privat syke- og ulyk-
kesforsikring med inntil 20 kroner pr. dag

5. bidrag fra fagorganisasjon til lønnstaker
6. verdi av fritidsarbeid på egen bolig, hytte eller

bygg tilhørende boligbyggelag til opptjening av
egent innskudd i laget

7. verdi av eget husstell og av håndverks- og hus-
flidarbeid i hjemmet til eget behov,

(Beløpsgrensen i første ledd bokstav a nr. 1 ble sist
endret med virkning fra og med inntektsåret 1992.
Beløpsgrensen i første ledd bokstav j nr. 4 ble sist
endret med virkning fra og med inntektsåret 1971.)

§ 5–50 Tilfeldig inntekt

første ledd

Som skattepliktig inntekt anses tilfeldige gevinster,
herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og
lignende når verdien overstiger 10 000 kroner, og
tilfeldig gevinst ved funn av malm og mineraler
m.v.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 1990.)

§ 6–42 Tilskudd til vitenskapelig forskning og
yrkesopplæring

annet ledd

Utgjør tilskuddet mer enn 10 000 kroner, kan fra-
draget ikke overstige ti prosent av skattyters inn-
tekt før fradrag for tilskuddet.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 1948.)

§ 6–44 Reise mellom hjem og arbeidssted m.v.

første ledd

Det gis fradrag for reise mellom hjem og arbeids-
sted og besøksreiser etter § 6–13 etter forskrift fast-
satt av departementet med utgangspunkt i reiseav-
stand og reisehyppighet. Fradaget er begrenset til
den del av beløpet som overstiger 12 800 kroner.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 2005.)

§ 6–47 Trygdedes tilskudd m.v. til forsikrings- og
pensjonsordninger

første ledd

Det gis fradrag for 
c. premie, innskudd og tilskudd til premiefond un-

der individuelle pensjonsavtaler som er i sam-
svar med regler gitt av departementet. Fradra-

get kan ikke overstige 40 000 kroner. Departe-
mentet kan fastsette regler om bruk av midler i
premiefond. Departementet kan også fastsette
egler om pantsettelsesforbud og adgang til om-
støtelse av midler plassert i individuell pen-
sjonsavtale, og om at regler i lov om forsikrings-
avtaler om begunstigelse skal gis tilsvarende
anvendelse for individuell pensjonsavtale, (Be-
løpsgrensen i bokstav c ble sist endret med
virkning fra og med inntektsåret 1998)

d. premie til fortsettelsesforsikring etter lov om fo-
retakspensjon § 4–9 knyttet til fripolise utstedt
til den skatteplitkige som følge av at medlems-
skap i foretakspensjonsordningen er opphørt av
annen grunn enn den skattepliktiges alder. Det
samme gjelder innskudd til alderspensjon etter
innskuddspensjonsloven § 6–5 første ledd som
føge av at medlemsskap i innskuddspensjons-
ordningen er opphørt av annen grunn enn den
skattepliktiges alder. Fradrag etter bokstavene
c og d kan ikke samlet overstige 40 000 kroner.
(Beløpsgrensen i bokstav d ble sist endret med
virkning fra og med inntektsåret 2001.)

e. premie til frivillig syke- og ulykkesforsikring og
til syke- og ulykkesforsikring etablert ved tariff-
eller arbeidsavtale med til sammen inntil 700
kroner. Ektefeller kan til sammen ikke kreve
større fradrag enn bestemt i forrige punktum.

(Beløpsgrensen i bokstav e ble sist endret med
virkning fra og med inntektsåret 1962.) 

§ 6–50 Gaver til visse frivillige organisasjoner mv.

fjerde ledd

Fradrag etter reglene i denne paragraf gis bare når
gaven utgjør minst 500 kroner i det året da gaven er
gitt. Det gis maksimalt fradrag for gaver etter den-
ne paragraf med til sammen 12 000 kroner årlig.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 2005.)

§ 6–60 Særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk

første ledd

Skattyter som i minst 130 dager av inntektsåret per-
sonlig har drevet eller deltatt i fiske eller fangst på
havet eller langs kysten, gis fradrag med inntil 30
prosent av netto arbeidsinntekt av fiske og fang-
sten, begrenset til 80 000 kroner.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 2003.)
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§ 6–61 Særskilt fradrag for sjøfolk

første ledd

Sjøfolk gis fradrag med inntil 30 prosent av inntek-
ten om bord, begrenset til 80 000 kroner.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 2003.)

§ 6–81 Særfradrag for alder og uførhet m.v.

første ledd

a. Fra og med den måned skattyter fyller 70 år, gis
det et særfradrag i alminnelig inntekt på 1 614
kroner pr. påbegynt måned. Ektefeller har til
sammen rett til samme særfradrag som en ens-
lig.

b. Bestemmelsen i a gjelder tilsvarende når skatt-
yter etter fylte 67 år tar ut alderspensjon etter §
19–6 i folketrygden eller mottar stønad etter lov
om supplerande stønad til personar med kort
butid i Noreg. Tar skattyter bare ut en del av full
alderspensjon, reduseres særfradraget tilsva-
rende. Tar begge ektefeller ut deler av full al-
derspensjon, er den høyeste pensjonsandelen
avgjørende for denne reduksjonen.

c. Dersom begge ektefeller har alderspensjon fra
folketrygden, fordeles særfradraget med en
halvpart på hver.

annet ledd

Fra og med den måned skattyter mottar foreløpig
uførepensjon etter folketrygdloven § 12–16, tidsbe-
grenset uførestønad eller uførepensjon fordi er-
vervsevnen er satt ned med minst 2/3, gis det et
særfradrag i alminnelig inntekt på 1 614 kroner pr.
påbegynt måned.

tredje ledd

Andre skattytere enn nevnt i første og annet ledd
som har mottatt foreløpig uførpensjon, tidsbegren-
set uførstønad eller uførpensjon etter folketrygden
eller uførepensjon etter andre lover, skal for hver
påbegynt måned slike ytelser er mottatt, ha et sær-
fradrag lik halvparten av månedsfradraget etter an-
net ledd.

(Beløpsgrensene i første ledd og for skattytere
som nevnt i annet og tredje ledd ble sist endret med
virkning fra og med inntektsåret 2005.)

§ 7–2 Utleieinntekt mv.

fjerde ledd

For fritidseiendom som har vært delvis utleid eller
utleid i deler av året, regnes 85 prosent av utleieinn-
tekten som overstiger 10 000 kroner, som inntekt.
Forrige punktum gjelder ikke for utleiehytter.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 1990.)

§ 7–10 Fradrag for kostnad etter endret
ligningsmåte

Ved overgang fra skattefritak til skatteplikt for lei-
einntekter mv. jf. § 7–2, gis det fullt fradrag for ved-
likeholdskostnader inntil 10 000 kroner. Fradrag
for overskytende beløp reduseres med ti prosent
for hvert år utleieinntekt har vært fritatt for beskat-
ning.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 1991.)

§ 8–1 Jordbruk, fiske, oppdrett m.v.

tredje ledd

Det gis fradrag for kostnad ved planering for jord-
bruksformål og ved nydyrking og overflatedyrking
på landbrukseiendom, herunder ikke medregnet
verdien av skattyterens eget arbeid. Fradrag gis ba-
re når planering og dyrking er gjennomført i sam-
svar med forskrift gitt av departementet. Fradrag
gis ikke for den delen av kostnaden som er dekket
ved offentlig tilskudd. Overstiger fradragsberettige-
de kostnader til planering 10 000 kroner, skal fra-
draget fordeles etter § 14–83.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 1982. )

femte ledd

Ved fastsettelsen av årets positive, alminnelige inn-
tekt fra jord- og hagebruk, herunder biinntekter fra
slik virksomhet, gis produsenten et jordbruksfra-
drag på inntil 36.000 kroner per driftsenhet per år. I
tillegg til jordbruksinntekten kan det i fradrags-
grunnlaget velges å ta med nettoinntekt fra produk-
sjon av biomasse til energiformål, herunder vedpro-
duksjon. For inntekt over 36 000 kroner gis i tillegg
et fradrag på 19 prosent av inntekten opp til et sam-
let fradrag på 71 500 kroner. Fradraget kan bare
kreves av bruker som har bodd på og drevet jord-
bruksvirksomhet på driftsenheten over halvparten
av inntektsåret. Personer som deler inntekten fra
samme næringsoppgave mellom seg, skal dele fra-
draget forholdsmessig. Minst en av de personer
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som får fradrag må være registrert som bosatt på
en av de landbrukseiendommene som driftsenhe-
ten består av. Hver skattyter kan til sammen ikke
gjøre krav på mer enn ett helt fradrag. Ektefeller
med bopel på samme driftsenhet kan ikke kreve
fradrag for annen driftsenhet. Departementet kan
gi forskrift til utfylling og gjennomføring av dette
ledd.

(Beløpsgrensen i første punktum ble innført
med virkning fra og med inntektsåret 2001. Beløps-
grensen i tredje punktum ble sist endret med virk-
ning fra og med inntektsåret 2006).

sjette ledd

Ved fastsettelsen av årets positive næringsinntekt
fra reindrift, gis produsenten et inntektsfradrag på
inntil 36 000 kroner per år. For inntekt over 36 000
kroner gis i tillegg et fradrag på 19 prosent av inn-
tekten opp til et samlet fradrag på 71.500 kroner.
Fradraget kan bare kreves av reineier som har dre-
vet reindriftsvirksomhet over halvparten av inn-
tektsåret. Personer som deler inntekten fra samme
næringsoppgave mellom seg, skal dele fradraget
forholdsmessig. Ektefeller kan til sammen ikke
kreve mer enn ett fradrag. Departementet kan gi
forskrift til utfylling og gjennomføring av dette
ledd.

(Beløpsgrensene ble innført med virkning fra
og med inntektsåret 2006.)

syvende ledd

Ved fastsettelsen av årets positive næringsinntekt
fra skiferproduksjon i Finnmark fylke eller kommu-
nene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nor-
dreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, gis pro-
dusenten et inntektsfradrag på inntil 36 .000 kroner
per år. For inntekt over 36. 000 kroner gis i tillegg
et fradrag på 19 prosent av inntekten opp til et sam-
let fradrag på 61 500 kroner. Fradraget kan bare
kreves av skiferdriver som har drevet virksomhet
over halvparten av inntektsåret. Personer som de-
ler inntekten fra samme næringsoppgave mellom
seg, skal dele fradraget forholdsmessig. Ektefeller
kan til sammen ikke kreve mer enn ett fradrag.
Dersom fordelen av fradraget sammen med fordel
av eventuell annen støtte etter EØS-reglene om ba-
gatellmessig støtte overstiger 250 000 kroner, skal
fradraget reduseres slik at den samlede støtten ik-
ke overskrider 250 000 kroner. Departementet kan
gi forskrift til utfylling og gjennomføring av dette
ledd.

(Beløpsgrensene ble innført med virkning fra
og med inntektsåret 2003.)

åttende ledd

Fradrag etter § 8–1 femte, sjette og sjuende ledd
kan til sammen ikke overskride 71 500 kroner.

(Beløpsgrensen ble innført med virkning fra og
med inntektsåret 2003.)

§ 8–3 Avviklings- og omstillingsfond for reineiere

annet ledd

Avsetningsbeløpet kan for det enkelte år sammen
med andre fradragsberettigede fondsavsetninger
utgjøre høyst 80 prosent av det beløp inntekten av
reindrift eventuelt ved gjennomsnittsligning etter §
14–82 blir fastsatt til. Avsetningsbeløpet kan ikke
være mindre enn 30 000 kroner.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 1984.)

fjerde ledd

Fører den ordinære ligningsbehandling til at skatt-
yteren kunne ha foretatt større avsetning enn det
beløp skattyteren regnet med som maksimum, er
det adgang til å øke fradraget tilsvarende, forutsatt
at økningen utgjør minst 5 000 kroner.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 1984.)

§ 14–40 Hvilke driftsmidler som kan saldoavskrives

(1) Følgende driftsmidler avskrives etter §§ 14–41
til 14–48: 
a) Varige og betydelige driftsmidler. Et driftsmid-

del regnes som varig når det ved ervervet antas
å ha en brukstid på minst tre år. Det regnes
som betydelig når kostpris er 15 000 kroner el-
ler høyere, inkludert merverdiavgift dersom det
ikke foreligger fradragsrett.

b) Ervervet forretningsverdi med kostpris på
15 000 kroner eller høyere.

(2) Driftsmiddel med kortere brukstid enn tre år el-
ler lavere kostpris enn 15 000 kroner kan fradrags-
føres i anskaffelsesåret eller avskrives.

(3) Påkostning på driftsmiddel som avskrives
skal føres inn på saldo selv om påkostningen er
mindre enn 15 000 kroner.

(Beløpsgrensene ble sist endret med virkning
fra og med inntektsåret 1992.)
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§ 14–47 Rest på saldo

(1) Avskrivningsgrunnlag og tapssaldo på gevinst-
og tapskonto som ved utløpet av inntektsåret, før
reduksjon med årets fradragsføring, er mindre enn
15 000 kroner, kan i sin helhet fradragsføres i dette
året.

(2) Negativ saldo i gruppe a, c og d og gevinst-
saldo på gevinst- og tapskonto som ved utløpet av
inntektsåret, før årets inntektsføring, er mindre enn
15 000 kroner, skal i sin helhet inntektsføres i dette
året.

(Beløpsgrensene ble sist endret med virkning
fra og med inntektsåret 1992.)

§ 14–81 Gjennomsnittsligning av skogbruk

femte ledd

Dersom det ved avbrudd av gjennomsnittslignin-
gen viser seg at summen av faktiske årsinntekter
for de siste fire årene overstiger summen av gjen-
nomsnittslignede inntekter for samme tidsrom
med mer enn 15 000 kroner, skal differansen skatt-
legges ved endring av ligning. Ved endringen skal
differansen fordeles forholdsmessig til skattlegging
for de årene faktisk årsinntekt overstiger gjennom-
snittslignet inntekt. Har skogbruket ikke vært gjen-
nomsnittslignet så lenge som fire år, gjelder det
samme for de årene hvor skogbruket har vært gjen-
nomsnittslignet.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 1954.)

§ 14–83 Fordeling av fradrag for kostnad ved
planering til jordbruksformål

Kostnad ved planering til jordbruksformål som er
fradragsberettiget etter § 8–1 og som overstiger
10 000 kroner, skal i sin helhet føres til fradrag med
1/10 for det året da arbeidet er ferdig, og med 1/10
for hvert av de ni følgende årene uavhengig av om
eiendommen overdras.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 1982.)

§ 15–5 Særskilt fradrag i alminnelig inntekt i
Finnmark og Nord-Troms

annet ledd

Fradraget gis ved skatteberegningen med 15 000
kroner i klasse 1 og 30 000 kroner i klasse 2, men
får ikke virkning ved beregning av trygdeavgift og
toppskatt.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 1992.)

§ 16–10 Skattefradrag ved boligsparing for
ungdom (BSU)

tredje ledd

Innbetalt sparebeløp kan ikke overstige 15 000 kro-
ner pr. inntektsår. Samlet innbetalt sparebeløp på
kontoen kan ikke overstige 100 000 kroner. For ek-
tefeller som lignes under ett for begges samlede
formue og inntekt gjelder beløpsgrensene i dette
ledd for hver av dem. Sparebeløp fra barn som lig-
nes under ett med foreldrene, jf. § 2–14, kommer
bare til fradrag i skatt på inntekt som lignes sær-
skilt.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 1998.)

§ 16–40 Skattefradrag for kostnader til forskning
og utvikling (FoU-fradrag)

(1) Skattyter som driver virksomhet gis fradrag i
skatt og trygdeavgifter for 18 prosent av kostnader
til forsknings- og utviklingsprosjekt etter bestem-
melsene i denne paragraf. Det gis fradrag med 20
prosent når virksomheten oppfyller vilkår med hen-
syn til salgsinntekt, balansesum, antall ansatte og
uavhengighet. Vilkårene og tidspunktet for oppfyl-
lelse av disse fastsettes av departementet i forskrift.

(2) Følgende kostnader gir grunnlag for fra-
drag, dersom de også er fradragsberettiget etter
kapittel 6: 
a) Skattyters kostnader til egenutført forsknings-

og utviklingsprosjekt, begrenset til 4 millioner
kroner i inntektsåret. Prosjektet må være god-
kjent av Norges forskningsråd.

b) Skattyters kostnader til forsknings- og utvik-
lingsprosjekt utført av forskningsinstitusjoner
godkjent av Norges forskningsråd, begrenset til
8 millioner kroner i inntektsåret. Prosjektet må
være godkjent av Norges forskningsråd. Samlet
fradragsgrunnlag etter bokstav a og b skal ikke
overstige 8 millioner kroner i inntektsåret.

(Beløpsgrensene ble innført med virkning fra og
med inntektsåret 2002.)

§ 17–10 Begrensning i samlede skatter

første ledd

Hvis skattyters samlede skatter ved endelig ligning
overstiger 80 prosent av alminnelig inntekt, skal or-
muesskatten til staten og dernest formuesskatten
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til kommunen nedsettes slik at nevnte grense ikke
overskrides. Skatt av nettoformue over 1 000 000
kroner kan likevel ikke nedsettes under 0,6 prosent
av den overskytende formue.

(Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra
og med inntektsåret 1993.)
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