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Kapittel 1 Ot.prp. nr. 34 2
Om lov om endringer i skattelovgivningen
1   Innledning
Finansdepartementet legger fram forslag til lov om endringer i skattelovgiv-
ningen. I denne proposisjonen inngår:
1. Forslag om endring av reglene om skattemessig inngangsverdi på avskriv-

bare fysiske driftsmidler som er særskilte for kraftforetak, basert på gjen-
anskaffelsesverdier fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat

2. Forslag om overføring av statens partsstilling i søksmål om oljeskatt fra
departementet til Oljeskattekontoret

3. Forslag om endringar i skattebetalingslova §§ 11 og 33 i samband med at
reglane om rehabiliterings- og attføringspengar blir endra
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2   Endring av reglene om skattemessig 
inngangsverdi på avskrivbare fysiske driftsmidler 

som er særskilte for kraftforetak basert på 
gjenanskaffelsesverdier fastsatt av Norges 

vassdrags- og energidirektorat

2.1 Innledning og sammendrag

Ved kraftskattereformen i 1996 ble det gitt overgangsregler som innebar at
kraftforetakene kunne velge å få fastsatt skattemessige inngangsverdier på
særskilte, fysiske driftsmidler pr. 1. januar 1997 med utgangspunkt i gjenan-
skaffelsesverdier (GAV) beregnet av Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE). NVEs fastsettelse av GAV i henhold til de fastsatte overgangsregler,
er imidlertid for enkelte skattytere blitt underkjent av overligningsnemnda
ved Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS). Nemnda fant ingen grunn
til å betvile at det resultat NVE var kommet til var faglig sett riktig eller at det
oppfylte kravene til likebehandling av skattyterne. Men NVE hadde på enkelte
punkter fraveket det kostnadsgrunnlag som var nedfelt i NVEs publikasjoner
19/95 og 20/95. Etter nemndas syn var det ikke adgang til slike fravik.

Skattedirektoratet har bragt overligningsnemndas vedtak inn for overprø-
ving ved Østfold fylkesskattenemnd. Skattyter har bragt saken inn for domsto-
lene. Endelig avgjørelse foreligger ikke. Flere andre skattytere har påklaget
ligningen for inntektsårene 1997 til og med 2000 med lignende påstander om
at GAV-fastsettelsene var ugyldige. Så lenge det ikke foreligger endelig avgjø-
relse i disse sakene, vil ligningen for de aktuelle skattytere være uavsluttet.

I den foreliggende uavklarte rettstilstand finner departementet det nød-
vendig å foreslå lovtiltak. Det er viktig å sikre at de hensyn som ble lagt til
grunn ved kraftskattereformen for valg av overgangsregler om fastsettelse av
skattemessig inngangsverdi for kraftforetakenes driftsmidler blir ivaretatt.

Departementet foreslår at det innføres en ny lovbestemmelse i skatteloven
§ 18-8 som innebærer at skattemessig inngangsverdi for driftsmidler som etter
skattereformens overgangsregler var forutsatt verdsatt i åpningsbalansen pr.
1. januar 1997 lik GAV fastsatt av NVE, skal fastsettes med utgangspunkt i de
GAV-fastsettelser NVE faktisk foretok og rapporterte i 1997. Endringen fore-
slås gitt virkning fra og med inntektsåret 2001.

Det er ikke bestridt at NVEs fastsatte GAV pr. 1. januar 1997 gir et uttrykk
for selskapenes kapitalverdier i form av gjenanskaffelsesverdier fastsatt med
ivaretakelse av grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper, og at de såle-
des uavhengig av lovgrunnlaget skulle være egnet til bruk for sitt formål. For
de fleste kraftforetak vil lovforslaget innebære en videreføring av dagens skat-
temessige verdier og vil ikke kreve ytterligere innsats fra skattyterne eller lig-
ningsmyndighetene. Lovforslaget vil fjerne usikkerhet om den skattemessige
behandling for 2001 og senere inntektsår, og vil avgrense ligningsmyndighe-
tenes merarbeid som følge av det behov for omberegning av GAV og inn-
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gangsverdier som kan inntre etter en endelig avgjørelse. Forslaget vil medføre
likebehandling av alle kraftforetak for 2001 og senere inntektsår.

Forslaget vil ikke gripe inn i behandlingen av den pågående overprøving
av ligninger for tidligere inntektsår.

2.2 Gjeldende rett om skattemessige inngangsverdier for 
avskrivbare fysiske driftsmidler som er særskilte for kraftforetak

Vedtatte overgangsregler i lov og forskrift om kraftforetakenes skattemessige 
inngangsverdier pr. 1. januar 1997

I tidligere prosentlignede eller skattefrie kraftforetak forelå det generelt ikke
skattemessige verdier for driftsmidler som kunne videreføres i det nye regel-
verket ved kraftskattereformen i 1997. Det var derfor nødvendig å fastsette en
metode for beregning av åpningsbalanse for de kraftforetak som skulle endre
status fra prosentligning eller skattefrihet til regnskapsligning. Reglene om
fastsettelse av skattemessige inngangsverdier for kraftforetakenes driftsmid-
ler har betydning for fastsettelse av kraftforetakenes alminnelige inntekt,
grunnrenteinntekt, formuesverdi - og etter ikraftsettelse av eigedomsskatte-
lova § 8 for kraftanlegg, også for eiendomsskattegrunnlaget.

I Ot.prp. nr. 23 (1995-96) kapittel 15, jf. Innst. O. nr. 62 (1995-96) avsnitt
12.5.3, ble hensynene for valg av løsning vurdert. Hensynet til at åpningsbalan-
sene skulle reflektere det reelle økonomiske verdifall og gi et korrekt bilde av
kraftforetakenes kapitalverdier, ble avveid mot:

«(...) hensynet til praktisk gjennomføring av overgangen til et nytt
skattesystem. Fastsettelsen av åpningsbalansen bør ikke legge beslag
på for store ressurser hos skattytere og skattemyndigheter. Det er vi-
dere viktig at overgangen i minst mulig grad gir opphav til tvister».

Departementet foreslo at skattyter skulle kunne velge mellom å få fastsatt
skattemessige inngangsverdier for avskrivning av fysiske driftsmidler som er
særskilte for kraftforetak med utgangspunkt i faktisk og dokumenterte
anskaffelsesverdier eller med utgangspunkt i gjenanskaffelsesverdier som
skulle beregnes av NVE etter en nærmere beskrevet metode. I Ot.prp. nr. 23
(1995-96) avsnitt 15.2 er NVEs metode beskrevet slik:

«Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har utviklet en metode for å
kostnadsberegne investeringer i kraftverk. Metoden kan også brukes
til å beregne gjenanskaffelsesverdiene, dvs. hva de aktuelle driftsmid-
ler ville kostet hvis de var nye i dag. Beregningene er basert på teknis-
ke data om kraftverkene og NVEs standardiserte kostnadsgrunnlag
for vannkraftanlegg. Metoden er standardisert og innebærer en sja-
blonmessig taksering av gjenanskaffelsesverdien. Resultatet kan der-
med være beheftet med usikkerhet og unøyaktighet. Fordelen med
metoden vil være at likebehandling av like tilfeller i stor grad oppnås,
samtidig som tvistetemaer og kontrollproblemer reduseres til et mini-
mum i forhold til en mer skjønnsmessig verdsettelse.»

NVEs metode var utviklet for å kostnadsberegne kraftverk i forbindelse med
Samlet plan for vassdrag (SP), hvor kostnadsgrunnlaget senest var oppdatert
i 1995 og gjengitt i NVEs publikasjoner 19/95 og 20/95.
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Ved lov 28. juni 1996 nr. 41 ble det i Overgangsregel til skatteloven 1911
§§ 19 e, 26 c og 136 annet ledd bokstav A og B vedtatt bestemmelser om fast-
settelse av skattemessige inngangsverdier pr. 1. januar 1997 blant annet for
avskrivbare fysiske driftsmidler som er særskilte for kraftforetak i samsvar
med departementets forslag. Adgangen til fastsettelse av skattemessige inn-
gangsverdier basert på NVEs fastsettelser av GAV ble gitt tilsvarende anven-
delse også for tidligere regnskapslignede kraftforetak. Regler om NVEs fast-
settelse av GAV ble fastsatt i overgangsreglene bokstav A nr. 1 annet punktum
til skatteloven 1911 §§ 19 e, 26 c og 136 annet ledd som bestemmer:

«Gjenanskaffelsesverdi beregnes av Norges vassdrags- og energiverk
på grunnlag av tekniske data om kraftanlegget og Norges vassdrags-
og energiverks kostnadsgrunnlag for energiverk. Departementet kan
i forskrift gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av denne be-
stemmelsen.»

Forskiftsbestemmelser ble fastsatt i forskrift 20. januar 1997 nr. 79 om fastset-
telse av skattemessige inngangsverdier pr. 1. januar 1997 for særskilte drifts-
midler i kraftforetak. Om grunnlaget for NVEs beregninger heter det forskrif-
tens § 2-4 blant annet:

«NVE fastsetter driftmidlets gjenanskaffelsesverdi på grunnlag av opp-
lysninger innhentet etter bestemmelsene i denne forskrift samt øvrige
opplysninger som foreligger.»

NVE fastsatte GAV for særskilte fysiske driftsmidler i de fleste kraftforetakene
og rapporterte verdiene til eierne og ligningsmyndighetene etter § 2-7 i den
nevnte forskriften. Skattyterne måtte fremsette krav om fastsettelse av inn-
gangsverdien basert på GAV innen selvangivelsesfristen for 1997. De fleste
prosentlignede og regnskapslignede kraftforetak valgte i overveiende grad å
benytte NVEs fastsatte GAV som skattemessig inngangsverdi for de aktuelle
driftsmidler.

Dagens uavklarte rettstilstand - vedtak i overligningsnemnda ved Sentrals-
skattekontoret for storbedrifter om underkjennelse av NVEs fastsettelse av 
GAV

NVEs fastsettelse av GAV var i henhold til forskriften ikke gjenstand for sær-
skilt klage. Fastsettelsen kunne likevel påklages som en del av klage over lig-
ningen.

Flere skattytere påklaget ligningen for inntektsåret 1997 med påstand om
at den ligningsmessige fastsettelsen av åpningsbalansen basert på NVEs fast-
settelse av GAV måtte oppheves. Blant disse var fire skattytere som lignes ved
SFS. Konkret gjaldt klagene fastsettelsen av GAV og dermed skattemessig
inngangsverdi, dels for tunneler og dels for elvekomponenter ved elvekraft-
verk.

Ingen av de fire selskapene fikk medhold i sin klage ved behandling i lig-
ningsnemnda ved SFS. Selskapene påklagde deretter vedtaket til overlig-
ningsnemnda ved SFS.

Den 14. november 2000 fattet overligningsnemnda vedtak i den første kla-
gesaken som i det vesentlige gjaldt verdsettelser av tunneler. Vedtaket under-
kjente den fastsettelse av GAV for de særskilte, fysiske driftsmidler i et kraft-
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anlegg som NVE hadde foretatt i medhold av gjeldende forskrift. Overlig-
ningsnemndas merknader og konklusjon vedrørende nevnte spørsmål i saken
inntas nedenfor i sin helhet:

«5. Overligningsnemndas bemerkninger - (GAV)
Spørsmålet er om NVE har fastsatt korrekt skattemessig åpnings-

balanse pr. 1.1.97 for As driftsmidler, i henhold til overgangsregel A til
sktl. §§ 19 e, 26 c og 136 annet ledd.

Skattyter har anført at ligningsnemnda og NVE har lagt uriktig
rettsanvendelse til grunn ved å legge til grunn de GAV-beregninger
som NVE har foretatt som skattemessig åpningsbalanse, som etter
skattyters oppfatning baserer seg på ulovlig metodefravik. Blant annet
har skattyter vist til at nivået vedrørende GAV-verdiene for tunneler
har blitt for lavt som følge av brudd på retningslinjene. Det er også an-
ført at NVEs behandling av byggelånsrenter avviker fra retningslinje-
ne.

NVEs metode for GAV kom til uttrykk i publikasjon nr 03/97 «Gje-
nanskaffelsesverdier for særskilte driftsmidler i kraftforetak, bereg-
ningsmetode». Denne bygger på publikasjon 19/95 og 20/95 som
benyttes ved kostnadsberegningen ifm «Samlet plan for vassdrag».

Forarbeidene behandler spørsmålet bl a i NOU 1992: 34 s 163, Ot
prp 23 1995-96 s 183 flg. og Innst O 62 1995-96 kap 12. Se ellers Lund,
Stinessen, Willoughby «Skatt på kraftforetak» s 254 flg.

I forbindelse med kontorets klagebehandling utarbeidet NVE flere
notat vedrørende GAV. Disse beskriver på generelt grunnlag sammen-
hengen mellom «Samlet plan for vassdrag» (SP) og grunnlaget for fast-
settelse av gjenanskaffelsesverdi (GAV), samt den faktiske prosessen
rundt fastsettelsen av GAV. Notatene er vedlagt saken.

Som ledd i saksbehandlingen for overligningsnemnda ble det også
som nevnt avholdt et møte i anledning saken den 24. januar 2000. I mø-
tet ble det bl.a. oppklart at det hadde eksistert en skinnuenighet mel-
lom skattyter og NVE og at NVE i hovedtrekk var enig i skattyters
tallmessige «grovberegninger», dersom skattyters rettsoppfatning var
den riktige. NVEs rettsoppfatning er basert på kommunikasjon med
Finansdepartementet, hvor NVE ble gitt adgang til å justere sin opprin-
nelige metode.

Spørsmålet er om NVE har anvendt metoden innenfor de rettslige
rammer som var forutsatt av lovgiver.

Skattyter har påstått gav-beregning kjent ugyldig i sin helhet. På-
standen har særlig vært begrunnet med den måte NVE har fastsatt
GAV for tunneler, og nemnda går derfor først inn på dette.

Overgangsregel til lov 28. juni 1996 nr. 41 III A nr. 1 annet punktum
bestemmer:

«Gjenanskaffelsesverdi beregnes av Norges vassdrags- og energi-
verk på grunnlag av tekniske data om kraftanlegget og Norges vass-
drags- og energiverks kostnadsgrunnlag for vannkraftanlegg.»

Nærmere bestemt gjelder sakene hva som ligger i at GAV skal «be-
regnes av [NVEs] kostnadsgrunnlag for vannkraftanlegg». Det forelå
et slik kostnadsgrunnlag da loven ble vedtatt, nedfelt i NVEs publika-
sjoner 19/95 og 20/95. Spørsmålet er om og i hvilken utstrekning NVE
hadde adgang til å gjøre endringer i dette kostnadsgrunnlaget ved fast-
settelse av GAV. Forarbeidene er inne på at det må gjøres noen tilpas-
ninger i forhold til det eksisterende kostnadsgrunnlaget hvor den
teknologi som verkene bruker, ikke er aktuell i nybygg og derfor hel-
ler ikke finnes i kostnadsgrunnlaget, se Ot. prp. nr. 23 for 1995-96 s.
187. Det er også på det rene at det for GAV-formål er nødvendig å gjøre
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noen justeringer, f.eks. forlengelser av kostnadskurver. Saken gjelder
ikke slike justeringer og tilpasninger, men spørsmålet om NVE er be-
rettiget til å gjennomføre mer vidtgående endringer.

Spørsmålet er først og fremst kommet på spissen for tunneler. I
ER-notat 1/98 s. 2 heter det:

«Som omtalt i oversendelsesbrevet med de foreløpige beregninge-
ne ble kostnadene for tunneler justert i forhold til kurven i publikasjon
19/95. Dette ga seg utslag i at tunneler med tverrsnitt over 20 m 2 fikk
noe lavere verdier enn det man kunne lese fra kurven. Utslaget er
størst for tverrsnitt på 20 m 2, og avtar med økende tverrsnitt. For disse
tunnelene vil endelige verdier bli som de var beregnet foreløpig. Jus-
tert kurve er vedlagt.

For tunneler med tverrsnitt mindre enn 20 m 2 benyttes kostnads-
kurve fra publikasjon 20/95 (Fig2.6.1). Her ble det benyttet påslagsfak-
tor f1=1,2 ikke 1,15 som ved tunneler over 20 m 2. Ved nærmere
vurdering er nå faktoren justert til 1,3. Alle tunneler med tverrsnitt un-
der 20 m 2 har derfor fått høyere endelig gjenanskaffelsesverdi enn den
foreløpige.»

Det må, på grunnlag av saksforberedelsen for overligningsnemn-
da, kunne legges til grunn at endringene har ledet til at også verdiene
for tunneler med mindre enn 20 kvm tverrsnitt er redusert i forhold til
de verdier som fremgikk av publikasjonene fra 1995. Bakgrunnen for
dette synes å være at NVE, under arbeidet med GAV-verdiene, kom til
at de verdier som fulgte av publikasjonene fra 1995, ble for høye. I ER-
notat 4/2000 konkluderes det: «Resultatet er at kostnaden både for
tunneler under og over 20 kvm er justert ned.» At NVE for slike tilfeller
ikke synes å ha følt seg bundet av de verdier som 1995-publikasjonene
ledet til, synes reflektert i konklusjonen i ER-notat 16/2000:

«NVE har aldri vurdert kostnadsgrunnlaget som metode[n], men
som et verktøy i metoden. Vi mener de endringer som er gjort under-
veis er faglig sett riktige for å få et riktigst mulig GAV.»

Overligningsnemnda har ingen grunn til å tvile på at det resultat
NVE er kommet frem [til], er «faglig sett riktig[e]» eller at det oppfyl-
ler de krav som må stilles til likebehandling mellom skattyterne.

Spørsmålet i saken er imidlertid om NVE hadde adgang til foreta
slike endringer i forhold til 1995-verdiene.

Rent språklig er [det] mulig å forstå teksten i overgangsbestem-
melsen slik at henvisningen til NVEs kostnadsgrunnlag, skal forstås
som dette kostnadsgrunnlaget slik det til enhver tid utvikler seg på for-
svarlig faglig grunnlag. Dette ser ut til å være NVEs egen oppfatning.
Skattyterne hevder at henvisningen til kostnadsgrunnlaget gjelder det-
te slik det forelå i publikasjonene i 1995. Nemnda er kommet til at
skattyterens forståelse av reglene har mest for seg.

Nemnda nevner først at endringene i verdiene må antas å ha gitt
seg betydelige utslag.

I Ot. prp. nr. 23 for 1995-96 henvises det til den metoden som NVE
«har utviklet». Det nevnes riktignok også (s. 184) at «fastsettelsen av
åpningsbalansene [bør] gi et mest mulig korrekt uttrykk for kraftfore-
takenes kapitalverdier», og denne formulering kunne isolert sett gi
støtte for at ny erkjennelse mht reelle verdier må kunne legges til
grunn. Dette sies imidlertid før NVEs metode er presentert, og den føl-
ges raskt opp av forbehold mht praktisk gjennomføring. Nemnda fin-
ner for øvrig ingen holdepunkter i lovforarbeidene for løsningen av
spørsmålet, og en lesning av forarbeidene synes derfor å lede til at det
var de verdier som fulgte av publikasjonene fra 1995, som det ble siktet
til med henvisningen til metoden for å beregne kostnadsgrunnlag.
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Endringene av kraftskattereglene hadde stor økonomisk betydning,
og det må antas at skattyterne i sin vurdering av forslagene har vurdert
lovforslaget utslag ut fra disse verdiene. Den tolkning som NVE synes
å ha lagt til grunn, må også antas å bringe inn et betydelig moment av
usikkerhet først og fremst for skattyterne, men også for det offentlige.
Det stemmer dårlig med flere uttalelser i Ot. prp. nr. 23 om at modellen
er standardisert og således vil reise få skjønnsspørsmål. På s. 184 heter
det således:

«Fordelen ved NVEs metode er at den er standardisert, slik at den
likebehandler like tilfeller, samtidig som tvistetemaet og kontrollpro-
blemer reduseres til et minimum i forhold til mer skjønnspreget verd-
settelse.» Og tilsvarende heter det s. 188, som ledd i begrunnelsen for
at det ikke bør være en særlig klageordning for NVEs verdsettelser:
«Metoden for å beregne gjenanskaffelseskostnad er meget standardi-
sert, slik at det ikke vil være grunnlag for å klage over skjønnsmessige
vurderinger.»

NVE har opplyst å ha konferert med Finansdepartementet om den
metoden som ble lagt til grunn, og har opplyst at departementet ikke
hadde innvendinger hvis hensynet til likhet mellom skattyterne ble
oppfylt. Etter nemndas oppfatning kan dette riktignok reflektere hvor-
dan departementet så på saken på dette tidspunkt og for så vidt tilleg-
ges en viss vekt, men dette kan ikke ha noen avgjørende betydning for
spørsmålet. Departementet hadde ingen myndighet til å fravike loven.
Og rettsoppfatning som det på denne måten gis uttrykk for i etterhånd,
må uansett anvendes med stor forsiktighet. Det nevnes for øvrig at de-
partementets oppfatning bare er kommet til uttrykk via NVEs brev og
ikke direkte. Dette taler også mot å tillegge det vekt.

Nemnda konstaterer etter dette at GAV ikke er verdsatt overens-
stemmende med de krav loven stiller. Hovedgrunnen til dette er NVEs
prinsipielle syn på den frihet NVE har ved verdsettelsen.

Selv om stillingen for andre driftsmidler enn tunneler ikke er like
godt belyst, legger nemnda til grunn som nærliggende at det knytter
seg tilsvarende forhold til GAV på andre driftsmidler.

Nemnda kommer derfor til at NVEs fastsettelse av GAV vedrøren-
de As driftsmidler bør oppheves i sin helhet.»

(...) (Overligningsnemndas bemerkninger vedrørende behandling
av byggelånsrenter gjengis ikke.)

«Konklusjon:
Nemnda konkluderer med at GAV-verdsettelsene for A oppheves.
Ny GAV-verdsettelse tar utgangspunkt i kostnadsgrunnlagene 19/

95 og 29/95. (skrivefeil for 20/95) . (...)»

Skattedirektoratet har etter ligningsloven § 9-5 nr. 4 bragt overligningsnemn-
das avgjørelse i vedtaket av 14. november 2000 inn for overprøving ved Østfold
fylkesskattenemnd, som ennå ikke har fattet avgjørelse i saken. På grunn av
stor saksmengde, kan saken ikke påregnes ferdigbehandlet før tidligst våren
2002. I mai 2001 bragte skattyter også saken inn for domstolene med krav om
fastsettelsesdom for overligningsnemndas vedtak. Rettssaken er foreløpig
stilt i bero.

Avhengig av utfallet av behandlingen i Østfold fylkesskattenemnd, vil
saken kunne bringes inn for Riksskattenemnda. En videre domstolsbehand-
ling vil kunne gå over flere år.

Den 7. desember 2000 fattet overligningsnemnda ved SFS tilsvarende ved-
tak i tre andre saker. Disse tre sakene har ved en inkurie ikke blitt bragt inn
for fylkesskattenemnda innen fristens utløp. Overligningsnemndas vedtak om
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underkjennelse av NVEs GAV-fastsettelse er således blitt endelige for disse
skattytere, med den følge at det må fastsettes ny GAV og nye inngangsverdier
for de omtvistede inntektsår.

Foruten de fire skattyterne som er nevnt ovenfor, har departementet fått
opplyst at ytterligere to skattytere som lignes ved SFS har krevet endring av
ligning i samsvar med overligningsnemndas vedtak for det tilfellet at vedtaket
blir stående. Det er videre opplyst at 10-20 skattytere som lignes ved andre lig-
ningskontorer har påklaget ligningen for tidligere år på tilsvarende grunnlag.

Ligningsmyndighetens endringsforpliktelser dersom overligningsnemndas 
vedtak blir stående

Dersom det vedtak i overligningsnemnda som er bragt inn til overprøving blir
opprettholdt ved en endelig avgjørelse som innebærer at ligningsmyndighe-
tene må legge til grunn at NVEs GAV-fastsettelse må underkjennes, vil den
direkte følge være at NVE må foreta omberegning av GAV pr. 1. januar 1997.
Det må også foretas endringsligning for vedkommende skattyter for de
omtvistede inntektsår, jf. ligningsloven § 9-5 nr. 2 bokstav a og b. Dette vil få
betydning for alle etterfølgende inntektsår.

En endelig avgjørelse i ovennevnte sak vil også få direkte betydning for de
øvrige skattytere som har påklaget ligningen på tilsvarende grunnlag. Endelig
avgjørelse i disse sakene vil samsvare med avgjørelsen i det påklagede vedtak
i overligningsnemnda. Tilsvarende vil NVE måtte foreta omberegning av GAV
pr. 1. januar 1997 også i disse sakene. Ligningsmyndighetene vil måtte foreta
endringsligning for de aktuelle skattytere og de inntektsår som er omtvistet.

Ovenstående endringsforpliktelser vil innebære et betydelig merarbeid
for NVE og ligningsmyndighetene. Inntil endelig avgjørelse foreligger, vil
angjeldende ligninger stå «åpne».

Som nevnt foran antas at tilsvarende endringsforpliktelse allerede er eta-
blert i forhold til overligningsnemndas tilsvarende vedtak i tre andre saker
hvor overprøving ved en inkurie ikke ble krevet innen fristens utløp.

For skattytere som ikke har påklaget eller tatt ut stevning over ligningen
for tidligere inntektsår, vil endelig avgjørelse i ovennevnte saker ikke medføre
noen forpliktelse til å foreta omberegning av GAV eller foreta endringsligning
for tidligere inntektsår. Dette gjelder uansett om omberegning av GAV og fast-
settelse av endrede inngangsverdier vil være til gunst eller ugunst for den
enkelte skattyter.

Hvor spørsmålet om endring av ligning bare er blitt aktuelt på grunn av lig-
ningsmyndighetenes endrede rettsoppfatning, har ligningsmyndighetene
likevel en fakultativ adgang til å endre ligningen til gunst og skade tre år til-
bake i tid, jf. ligningsloven § 9-6 nr. 2.

Skattytere som vil påberope seg en endelig avgjørelse om tilsidesettelse av
de foreliggende GAV-fastsettelser, kan anmode om at ligningsmyndighetene
foretar endringsligning for tidligere år, jf. ligningsloven § 9-5 nr. 1. Før
endringssak eventuelt tas opp, skal det vurderes om det er grunn til det under
hensyn til blant annet spørsmålets betydning, skattyterens forhold, sakens
opplysning og den tid som er gått.
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2.3 Departementets vurderinger og forslag

Generelt om hensyn ved valg av regler for fastsettelse av skattemessige inn-
gangsverdier ved kraftskattereformen

Som det blant annet fremgår av Ot.prp. nr. 23 (1995-96) kapittel 15, jf. sitat i
avsnitt 1.2 foran, var de sentrale hensyn ved valg av GAV fastsatt av NVE som
alternativ for fastsettelse av skattemessig inngangsverdi for kraftforetakene
ved kraftskattereformen følgende:
– få et mest mulig korrekt uttrykk for kraftforetakenes kapitalverdier
– sikre likebehandling av alle kraftverk
– unngå at fastsettelse av inngangsverdier la beslag på for store ressurser

hos skattyter og skattemyndigheter, og
– at overgangen i minst mulig grad skulle gi opphav til tvister

I den foreliggende uavklarte rettstilstand med hensyn til gyldigheten av de
fastsatte skattemessige inngangsverdier basert på NVEs fastsettelse av GAV
pr. 1. januar 1997, er det etter departementets oppfatning fare for at flere av
disse hensyn kan bli tilsidesatt. Departementet har derfor funnet det nødven-
dig å foreslå lovtiltak for å forhindre dette.

Sikre korrekt uttrykk for kraftforetakenes kapitalverdier

Departementet tar ikke her stilling til hva som må anses som gjeldende rett
med hensyn til de rettslige rammer for NVEs fastsettelse av GAV pr. 1. januar
1997. Departementet vil likevel bemerke at de beregningene NVE foretok
etter departementets oppfatning var godt dokumentert og utført på en forsvar-
lig måte. NVEs foretatte justeringer i forhold til de generelle forutsetninger
som lå til grunn i Samlet plan for vassdrag og kostnadsgrunnlaget i NVEs
publikasjoner 19/95 og 20/95, er moderate i den forstand at det ved tvil er lagt
til grunn middelverdier og ikke det maksimale av hva skattyter kunne hatt
grunnlag for å kreve ved en mer offensiv tilnærming. Det er heller ikke fra noe
hold blitt hevdet at NVEs foreliggende fastsettelser av GAV pr. 1. januar 1997
ikke ga uttrykk for gjenanskaffelsesverdier, det vil si hva de aktuelle driftsmid-
ler ville kostet ved nytt erverv, eller at fastsettelsen ikke tilfredsstiller forvalt-
ningsrettslige grunnprinsipper. Heller ikke overligningsnemnda la dette til
grunn, men uttaler i vedtaket av 14. november 2000:

«Overligningsnemnda har ingen grunn til å betvile at det resultat NVE
er kommet frem til, er «faglig sett riktige» eller at det oppfyller de krav
som må stilles til likebehandling mellom skattyterne. Spørsmålet i sa-
ken er imidlertid om NVE hadde adgang til å foreta slike endringer i
forhold til 1995-verdiene».

Likhetshensyn

Dersom det påklagede vedtak i overligningsnemnda blir stående, vil det med-
føre behov for omberegning av GAV og endringsligninger for et begrenset
antall skattytere, jf. avsnitt 1.2. Det vil således oppstå en ulikhet i prinsippene
for fastsettelse av de skattemessige inngangsverdier mellom ulike kraftfore-
tak og skattytere. Ulikhetene vil dels være til gunst, dels til ugunst for skattyt-
erne både i forhold til enkeltposter og i sum. I utgangspunktet er dette resul-
tatet i strid med formålet bak de vedtatte regler. Dersom det ikke foretas lov-
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regulering, vil en kunne få en rettstilstand med langvarig forskjellsbehand-
ling.

Mange kraftverk eies av flere selskaper i fellesskap, hvor hvert selskap
beskattes for sin forholdsmessige andel av kraftforetaket. Dersom selskapene
behandles ulikt skattemessig, vil dette blant annet få som konsekvens at to sel-
skaper vil ha ulike avskrivningsgrunnlag, inngangsverdi og utlignet skatt på
ellers identiske eierinteresser i samme eiendeler/foretak.

Dersom det med virkning for inntektsåret 2001 fastsettes regler om skat-
temessige inngangsverdier for særskilte, fysiske driftsmidler som vil gjelde
for samtlige kraftforetak, vil likhetshensynet kunne ivaretas fremover i tid.

Fullstendig likebehandling av alle skattytere i samsvar med overlignings-
nemndas vedtak, vil forutsette at samtlige kraftforetak får beregnet ny GAV og
nye inngangsverdier. Et slikt etterarbeid vil være svært ressurskrevende,
både for NVE og for ligningsmyndighetene. Etter departementets oppfatning
er dette ingen heldig eller formålstjenlig løsning. Tre-årsfristen for endring av
ligning i tilfeller som dette, jf. ligningsloven § 9-6 nr. 2, vil dessuten være til hin-
der for endring av samtlige inngangsverdier og ligninger med virkning fra 1.
januar 1997.

Hindre merarbeid for ligningsmyndighetene og skattyterne

Slik situasjonen er i dag, kreves fastsettelse av åpningsbalansen for kraftfore-
takene betydelige ressurser i skatteetaten. For ligningsmyndighetene vil det
dessuten innebære betydelig merarbeid å få omberegnet GAV og foreta
endringsligninger i henhold til den rettsoppfatning det påklagede vedtak i
overligningsnemnda gir uttrykk for. Dette merarbeidet vil øke for hvert år
denne uavklarte rettstilstanden vedvarer. Pr. desember 2001 står mange lig-
ninger for inntektsårene 1997 til og med 2000 «åpne» i forhold til spørsmål av
betydning for beregning av alminnelig inntekt, grunnrenteinntekt og formu-
esverdsettelse, og fra og med eiendomsskatteåret 2001, også for eiendoms-
skattegrunnlagene. De uavklarte spørsmål forplanter seg til ligningen for
senere år og eventuelt også i forhold til nye skattytere som måtte overta kraft-
foretak i medhold av regler om såkalt «skattemessig kontinuitet». Samlet sett
blir dette et urimelig stort tallmateriale fordelt over flere år som ligningsmyn-
dighetene vanskelig vil kunne kontrollere og ligne på en tilfredsstillende måte.

Dersom man får avklart rettstilstanden fra og med inntektsåret 2001, unn-
gås det at problemene vokser videre. Ligningsmyndighetene regner i så fall
med at spørsmål knyttet til de foregående inntektsår vil være håndterlige.

Det er departementets oppfatning at en bør søke å unngå eller redusere
den usikkerhet ovennevnte tvist om gyldigheten av den fastsatte GAV pr. 1.
januar 1997 innebærer. GAV-spørsmålet har allerede krevet betydelige ressur-
ser. Det må anses påkrevet å begrense ytterligere ressursbruk. Både for skatt-
yterne og ligningsmyndighetene bør man begrense det merarbeid eventuelle
fremtidige korrigeringer av den fastsatte GAV pr. 1. januar 1997 og fastsettelse
av nye inngangsverdier vil innebære for vurdering av spørsmål om endring,
retting og etteroppgjør med videre.

Departementet vil presisere at selv om Skattedirektoratet eventuelt skulle
frafalle overprøving av overligningsnemndas vedtak, vil ovennevnte spørsmål
ikke være løst på en tilfredsstillende måte. Den ulike behandling av ellers like
driftsmidler og foretak ville fortsette i overskuelig fremtid. Skattyterne ville
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også for inntektsåret 2001 og fremtidige inntektsår kunne vurdere å påklage
ligningen med påstand om omberegning av GAV slik at NVE også i fremtiden
må foreta nye GAV-fastsettelser i enkelttilfeller. Tilsvarende vil samme skatt-
yter kunne oppnå endring av fastsettelsesprinsipp for de skattemessige inn-
gangsverdier for fremtidige inntektsår i forhold til tidligere år.

Departementets forslag

I samsvar med de uttalte prinsippene i blant annet Ot.prp. nr. 23 (1995-96),
Innst.O. nr. 62 (1995-96) og gjennomgangen foran om effektene av dagens
uavklarte rettstilstand, finner departementet det nødvendig å foreslå lovend-
ring.

Med virkning fra og med inntektsåret 2001 vil departementet foreslå lov-
festet at NVEs fastsatte og rapporterte GAV pr. 1. januar 1997 skal legges til
grunn som utgangspunkt for beregning av skattemessig inngangsverdi for
driftsmidler i alle kraftforetak som i åpningsbalansen pr. 1. januar 1997 ble for-
utsatt verdsatt på grunnlag av gjenanskaffelsesverdier beregnet av NVE. Dette
vil gjelde alle avskrivbare fysiske driftsmidler som er særskilte for kraftforetak
og som inngikk i kraftforetakenes åpningsbalanser pr. 1. januar 1997, og hvor
skattyter påberopte seg bruk av reglene i bokstav A nr. 1 første ledd eller bok-
stav B i Overgangsregel til §§ 19 e, 26 c og 136 annet ledd av 28. juni 1996 nr.
41. Ved fastsettelse av de skattemessige inngangsverdier for angjeldende
driftsmidler for inntektsåret 2001, vil ovenstående danne utgangspunkt for
beregningen. De skattemessige inngangsverdier pr. 1. januar 2001 fastsettes
med utgangspunkt i at inngangsverdien etter overgangsreglene pr. 1. januar
1997 baseres på NVEs foreliggende GAV-fastsettelser, redusert med årlige
avskrivninger etter de regler og satser som gjelder for vedkommende drifts-
midler for inntektsårene 1997 til og med 2000. For skattytere som i mellomti-
den har benyttet andre skattemessige inngangsverdier, forutsettes at de fak-
tisk benyttede avskrivningssatser for mellomliggende inntektsår blir å
benytte ved beregningen av inngangsverdien for inntektsåret 2001. Etter
departementets oppfatning er det ikke behov for særskilt å lovfeste denne for-
utsetning.

Det forutsettes at de aktuelle skattemessige inngangsverdier skal benyt-
tes i forhold til alle skattearter hvor driftsmidlenes skattemessige inngangs-
verdier er relevante ved beregningen.

For de fleste kraftforetak vil lovforslaget medføre en videreføring av
dagens skattemessige inngangsverdier og krever følgelig ikke ytterligere inn-
sats fra skattyterne, ligningsetaten eller NVE. En slik lovfesting vil fjerne usik-
kerheten for de kommende inntektsår for alle skattearter.

Lovforslaget vil medføre fremtidig likebehandling av alle kraftforetak for
2001 og senere inntektsår. Med unntak for de tre selskaper hvor overlignings-
nemndas vedtak ved en inkurie ikke er krevet overprøvd, samt eventuelt for
de 10-20 skattytere som har påklaget tidligere års ligninger med påstand om
underkjennelse av fastsatt GAV, vil det også sikre likebehandling for inn-
tektsårene 1997 til og med 2000.

Det vises til vedlagte forslag til ny § 18-8 i skatteloven.
Departementets endringsforslag, med forutsatt virkning fra og med inn-

tektsåret 2001, vil ikke gripe inn i behandlingen av de pågående klager og
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rettstvister om gyldigheten av de fastsatte skattemessige inngangsverdier for
tidligere inntektsår. Disse spørsmål forutsettes behandlet uavhengig av det nå
fremsatte lovforslag.

2.4 Administrative og økonomiske konsekvenser

Lovforslaget vil avgrense og redusere merarbeidet både for skattyterne, NVE
og ligningsetaten.

I hvilken utstrekning lovforslaget vil innebære endret grunnlag for bereg-
ning av skattyters skattegrunnlag, vil avhenge av den endelige avgjørelse ved-
rørende det vedtak i overligningsnemnda for SFS som er under overprøving.
Departementet har ikke grunnlag for å fastslå om de samlede provenyeffekter
av forslaget vil være positive eller negative. For den enkelte skattyter vil for-
slaget kunne være dels til gunst og dels til ugunst, både vurdert i forhold til
enkeltposter og i sum.
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3   Overføring av statens partsstilling i søksmål om 
petroleumsskatt fra departementet til 

Oljeskattekontoret

3.1 Innledning

Departementet legger med dette fram forslag til endring i lov om skattlegging
av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. av 13. juni 1975 nr. 35 (petrole-
umsskatteloven). Forslaget innebærer at Oljeskattekontoret skal utøve sta-
tens partsstilling i søksmål om ligningsavgjørelser fattet i henhold til petrole-
umsskatteloven. Partsstillingen utøves i dag av Finansdepartementet. Olje-
skattekontoret er ligningskontor for skattytere som driver særskattepliktig
virksomhet, jf. ligningslovens § 2-4 nr. 1 bokstav c. Endring i tråd med forsla-
get vil innebære at Oljeskattekontoret utøver partsstilling ved søksmål på lik
linje med de to øvrige sentralskattekontorene, Sentralskattekontoret for stor-
bedrifter (SFS) og Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). I alle
saker innenfor Oljeskattekontorets ansvarsområde har kontoret i praksis selv
representert staten under saksforberedelse og hovedforhandling. Etter depar-
tementets vurdering er det hensiktsmessig at Oljeskattekontoret også får det
formelle ansvaret for å utøve statens partstilling i disse sakene.

3.2 Gjeldende rett

Som nevnt følger det av ligningsloven § 2-4 nr. 1 bokstav c at Oljeskattekonto-
ret er ligningskontor for skattytere som driver særskattepliktig virksomhet.

Etter petroleumsskatteloven § 6 nr. 1 bokstav f) annet punktum har Olje-
skattekontoret de samme rettigheter og plikter som ligningskontor og lig-
ningssjef for øvrig er tillagt i skattelovgivningen. De formelle ligningsvedta-
kene fattes i første instans av Oljeskattenemnda. Klage over ligning behandles
av Klagenemnda for petroleumsskatt. Saker som skal avgjøres av Oljeskatte-
nemnda eller Klagenemnda legges fram for disse av Oljeskattekontoret.

Det følger av petroleumsskatteloven § 6 nr. 3 at søksmål om skatt utlignet
i henhold til loven reises mot staten. Søksmål kan i utgangspunktet bare anleg-
ges mot vedtak fattet av Klagenemnda. Fristen for å anlegge søksmål er 6
måneder fra Klagenemnda fattet sitt vedtak. I særlige tilfeller kan Klage-
nemnda fatte vedtak om at søksmål kan anlegges mot vedtak fattet av Oljeskat-
tenemnda. Søksmål kan uansett anlegges dersom Klagenemnda ikke har fat-
tet vedtak i klagesaken innen ett år etter at klagefristen gikk ut.

Statens lovlige representant i forbindelse med søksmål mot staten er stats-
ministeren eller vedkommende departementssjef. Ligningsforvaltningen er
underlagt finansministeren. Den formelle partsstillingen i forbindelse med
søksmål vedrørende ligningen tilligger derfor Finansdepartementet. Som pro-
sessfullmektig har Finansdepartementet normalt latt seg representere ved
Regjeringsadvokatembetet. Ansatte ved Oljeskattekontoret har møtt som
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representant for staten under rettsmøtene. Formelt har disse hatt status som
vitne, ikke som partsrepresentant.

3.3 Historikk

I den første tiden med petroleumsvirksomhet i Norge ble selskapene lignet
ved ligningskontoret i selskapets hjemkommune. Dette betydde i praksis lig-
ningskontorene i Stavanger, Oslo og Bærum. En ble imidlertid tidlig klar over
at ligningen av større oljeselskaper krever særlig kompetanse. Det ble på
denne bakgrunn iverksatt arbeid med sikte på å legge ligningen av disse sel-
skapene til et særskilt organ, jf. Ot.prp. nr. 26 (1974-75) avsnitt 5.8. Som en
midlertidig ordning ble det opprettet en egen avdeling for oljebeskatning i
Skattedirektoratet. Avdelingen ytet bistand til de lokale ligningskontorene og
utførte i praksis mange av de oppgaver som ellers ble utført av ligningskonto-
rene. De formelle ligningsvedtakene ble imidlertid fortsatt fattet av de lokale
ligningsmyndighetene.

Ved lov 12. juni 1980 nr. 29 ble det inntatt særskilte regler i petroleums-
skatteloven om ligningsbehandlingen av skattepliktige med inntekt fra utvin-
ning og rørledningstransport av petroleum (særskattepliktige selskap). De
nye reglene innebar også opprettelse av Oljeskattekontoret. Siktemålet var å
styrke og effektivisere skatteetaten for å få en tryggere ligning av oljeselska-
pene, jf. Ot.prp. nr. 37 (1979-80). Et viktig redskap i denne målsettingen var å
sentralisere ligningsarbeidet gjennom et særskilt ligningskontor med høy fag-
lig ekspertise. Samtidig ble det inntatt en egen bestemmelse i petroleumsskat-
teloven om at søksmål vedrørende skatt fastsatt i medhold av loven må reises
mot staten. Spørsmålet om en eventuell utøvelse av partsstilling for Oljeskat-
tekontoret ble ikke berørt i forarbeidene.

Lov om betaling og innkreving av skatt 21. november 1952 nr. 2 (skattebe-
talingsloven) § 48 inneholder de generelle regler om søksmål vedrørende
krav på skatt med videre. Ved endringslov 20. desember 1993 nr. 133 ble pro-
sessordningen for skattesaker gjenstand for en større omlegging. Fram til
endringslovens ikrafttredelse skulle søksmål vedrørende krav på skatt anleg-
ges mot kommunen, også i de tilfeller søksmålet kun gjaldt skatt til staten. Lig-
ningskontorene var kommunale fram til 1. januar 1965 (i Oslo til 1968). Statens
overtakelse av ligningskontorene medførte imidlertid ingen endringer i pro-
sessordningen.

Ved endringsloven 20. desember 1993 ble skattebetalingsloven § 48
endret slik at staten overtok partsstillingen i skattesaker på vegne av alle skat-
tekreditorene. Det ble videre bestemt at statens partsstilling skal utøves av fyl-
kesskattekontorene, og i Oslo av Oslo ligningskontor. For søksmål i saker
under Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskattekontoret for
utenlandssaker ble det vedtatt at partsstillingen skal utøves av sentralskatte-
kontorene.

Overføringen av partsstillingen til staten ble blant annet begrunnet med at
ligningsforvaltningen er statlig, og at skattyternes reelle motpart ved rettstvist
om ligningen er den statlige forvaltningen. Departementet anførte videre at
omleggingen ville innebære samsvar mellom den formelle partsstillingen og
den faglige utøvelsen av denne. Det ble vist til at det er den statlige lignings-
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administrasjonen som har saksbehandlingsarbeidet og som foretar de faglige
vurderinger ved rettssaker om ligningsspørsmål.

Forslaget om utøvelse av statens partsstilling for Sentralskattekontoret for
storbedrifter og Sentralskattekontoret for utenlandssaker ble av departemen-
tet fremmet på bakgrunn av en samlet vurdering. Det ble i proposisjonen blant
annet vist til at kontorene innehar betydelig ekspertise og ressurser. For Olje-
skattekontorets vedkommende ble det gitt en kortfattet omtale. Departemen-
tet antok at den etablerte ordningen burde opprettholdes ved at den formelle
partsrepresentasjonen fortsatt skulle utøves av Finansdepartementet.

Den ulike behandlingen av Oljeskattekontoret og sentralskattekontorene
i 1993 må ses på bakgrunn av at Oljeskattekontoret fram til 1. januar 1996 var
organisert som en egen etat under Finansdepartementet. Fra nevnte tidspunkt
ble Oljeskattekontorets organisasjonsmessige plassering endret til et sentral-
skattekontor på linje med Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentral-
skattekontoret for utenlandssaker, under administrativ ledelse av Skattedirek-
toratet. Ved lov 20. desember 1996 nr. 97 ble det gitt en tilføyelse i ligningslo-
ven § 2-4 om at Oljeskattekontoret er statlig sentralskattekontor for skattyter
som driver utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum på
norsk kontinentalsokkel. Vedtaket innebar ingen realitetsendringer med hen-
syn til Oljeskattekontorets oppgaver eller kompetanse.

3.4 Departementets vurderinger og forslag

Ved omleggingen av prosessordningen fra desember 1993 ble utøvelse av
partsstillingen lagt til Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskatte-
kontoret for utenlandssaker for saker som behandles ved disse kontorene.
Som ledd i sin begrunnelse anførte departementet i Ot.prp. nr. 17 (1993-94)
side 9:

«Etter en samlet vurdering er departementet kommet til at partsstillin-
gen for saker hvor ligningsbehandlingen foretas av SSU eller SSS, i ut-
gangspunktet bør utøves av kontorene selv. Dette er kontorer med
betydelig ekspertise og ressurser, og en god del av sakene vil være
mindre prinsipielle. Det er da ikke sterke grunner til at partsstillingen
generelt skal utøves av et overordnet organ, dvs. enten Skattedirekto-
ratet eller departementet. Sak av særlig betydning kan overtas etter
særskilt beslutning dersom det er ønskelig at direktoratet eller depar-
tementet trer inn i saken.»

Som det fremgår ovenfor har ligning av særskattepliktige selskaper vært
ansett som særskilt krevende. Oljeskattekontoret har eksistert som særskilt
ligningskontor i en periode på over 20 år. Oljeskattekontoret har på samme
måte som de øvrige sentralskattekontorene betydelig ekspertise og kompe-
tanse på sitt fagområde.

Oljeskattekontoret har i praksis opptrådt på statens vegne under saksfor-
beredelse og hovedforhandling i forbindelse med søksmål. Departementet
har vært holdt løpende orientert under saksgangen og vurdert de mer prinsi-
pielle spørsmål samt inngått forlik. En formell overføring til Oljeskattekonto-
ret vil ut fra dagens håndtering av disse sakene innebære bedre samsvar mel-
lom den formelle og den faktiske utøvelsen av partsstillingen. Departementet
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anser en slik overføring som hensiktsmessig og ubetenkelig fra et faglig syns-
punkt.

I likhet med det som ellers gjelder vil departementet fortsatt ha kompe-
tanse til å instruere Oljeskattekontoret og overta ivaretakelsen av partsstillin-
gen i saker hvor dette anses ønskelig. Dette antas bare å kunne bli aktuelt i
saker som anses særlig prinsipielt viktige.

På denne bakgrunn fremmer departementet forslag om overføring av
partsutøvelsen til Oljeskattekontoret i rettssaker vedrørende petroleumsskatt
gjennom nytt annet og tredje punktum i petroleumsskattelovens § 6 nr. 3.

I all hovedsak har staten benyttet Regjeringsadvokatembetet som prosess-
fullmektig i rettssaker vedrørende ligning i henhold til petroleumsskattelo-
ven. Det legges ikke opp til noen endring på dette punkt.

3.5 Ikrafttredelse

Endringen foreslås gitt ikrafttredelse og virkning straks. Dette vil innebære at
i saker hvor stevning innkommer retten etter ikrafttredelsen, skal søksmål rei-
ses mot staten ved Oljeskattekontoret. For verserende saker vil departemen-
tet vurdere delegasjon til Oljeskattekontoret i den enkelte sak.
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4   Endringar i skattebetalingslova §§ 11 og 33 i 
samband med at reglane om rehabiliterings- og 

attføringspengar blir endra

4.1 Bakgrunn

Ved lov 30. juni 2000 nr. 57 vedtok Stortinget å endre reglane for rehabilite-
ringspengar etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdlova)
kapittel 10 og attføringspengar etter folketrygdlova kapittel 11. Endringane
trer i kraft 1. januar 2002, jf. kgl.res. 31. august 2001. Endringane er mellom
anna omtalt i St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak under
kapittel 2.2.12:

«Som en oppfølging av innstillingen fra Stortingets sosialkomite i for-
bindelse med behandlingen av Velferdsmeldingen (St.meld. nr. 35
(1994-95)), vedtok Stortinget i 2000 bl.a. å endre beregningsreglene
for rehabiliterings- og attføringspenger. Etter gjeldende regler bereg-
nes rehabiliterings- og attføringspenger på samme måte som uføre-
pensjon. For å gjøre det klarere at rehabiliterings- og attføringspenger
er  midlertidigeytelser og ikke en «stasjon» på veien mot uførepensjon,
vil beregningen av ytelsene følge de samme prinsipper som for dag-
penger under arbeidsløshet. Vedtaket innebærer også at ytelsene
skattlegges på samme måte som dagpenger. Ytelsene vil bli regnet
som pensjonsgivende inntekt, slik at mottakerne tjener opp pensjons-
poeng. Det betyr at mottakerne mister retten til lav trygdeavgift på
ytelsene og det halve særfradraget i alminnelig inntekt. Samtidig øker
ytelsene og minste årlige ytelse for rehabiliterings- og attføringspen-
ger heves fra 1G til 1,6G.»

I lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebeta-
lingslova) §§ 11 nr. 1 og 33 nr. 2 er det særreglar for trekk i dagpengar under
arbeidsløyse og andre korttidsytingar frå folketrygden. Når rehabiliterings- og
attføringspengar blir likestilt med dagpengar under arbeidsløyse i lovgjevinga
elles, bør likestillinga og gjelde på skattebetalingslova sitt område. Departe-
mentet foreslår derfor visse endringar i skattebetalingslova § 11 nr. 1.

Utbetaling av attføringspengar og dagpengar under arbeidsløyse vil i løpet
av 2002 bli overført frå trygdeetaten til Aetat. Denne endringa gjer det og nød-
vendig med enkelte endringar i skattebetalingslova §§ 11 nr. 1 og 33 nr. 2.

4.2 Skattebetalingslova § 11 nr. 1 andre punktum - forskotstrekk når 
den skattepliktige ikkje legg fram skattekort mm.

Etter skattebetalingslova § 11 nr. 1 første punktum skal forskotstrekket vere
50 pst. når den skattepliktige ikkje legg fram skattekort og arbeidsgjevaren
heller ikkje på annan måte har fått dei opplysningane som går fram av skatte-
kortet. Etter andre punktum gjeld det same for trygdekontoret når det skal
gjennomføre forskotstrekk i ytingar etter folketrygdlova kapittel 4 (dagpengar
under arbeidsløyse), kapittel 8 (sjukepengar), kapittel 9 (stønad ved barn eller
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andre pårørande sin sjukdom) og kapittel 14 (ytingar ved fødsel og adopsjon).
Forskotstrekk i andre ytingar som nemnt i skattebetalingslova § 5 bokstav e
blir gjennomført med 30 pst. Rehabiliterings- og attføringspengar fell inn
under opprekninga i skattebetalingslova § 5 bokstav e.

Departementet foreslår at skattebetalingslova § 11 nr. 1 andre punktum
blir endra slik at hovudregelen om 50 pst. forskotstrekk når den skattepliktige
ikkje legg fram skattekort, og den som skal gjennomføre trekket heller ikkje
har fått dei opplysningane som går fram av skattekortet, omfattar rehabilite-
ringspengar etter folketrygdlova kap. 10 og attføringspengar etter folketrygd-
lova kap. 11. Dette inneber at rehabiliterings- og attføringspengar blir likestilt
med mellom anna dagpengar.

Når Aetat overtek ansvaret for å utbetale dagpengar under arbeidsløyse og
attføringspengar, bør trekkplikta etter første punktum og gjelde for Aetat.
Departementet foreslår at § 11 nr. 1 andre punktum blir endra slik at det går
fram at trekkplikta gjeld utan omsyn til kven som utbetalar ytingar som nemnt
der.

Forslaget om å likestille rehabiliterings- og attføringspengar med dagpen-
gar under arbeidsløyse i skattebetalingslova § 11 nr. 1 er ei oppfølging av tid-
legare lovendringar. Framlegget er derfor ikkje sendt på høyring.

Departementet viser til forslag til endring av skattebetalingslova § 11 nr. 1
andre punktum. Departementet foreslår at endringa trer i kraft straks.

4.3 Skattebetalingslova § 33 nr. 2 - gjennomføring av skattetrekk 
når skatt ikkje blir betalt i rett tid

Etter skattebetalingslova § 33 nr. 1 kan skatteoppkrevjaren drive inn forskots-
skatt, restskatt, etterskotsskatt eller anna utligna skatt som ikkje blir betalt i
rett tid ved trekk i løn eller andre liknande ytingar etter reglane i dekningslova
§ 2-7. Etter § 33 nr. 2 første punktum blir skattetrekk etter § 33 sett i verk ved
at det i rekommandert brev eller på annan påviseleg måte blir gitt pålegg til
arbeidsgivaren eller den som tek hand om utbetalinga på vegne av arbeidsgi-
varen om å halde trekkbeløpet tilbake. Etter tredje punktum gjeld trekkpåleg-
get og for trygdekontoret når dette utbetalar dagpengar under arbeidsløyse
etter kap. 4 i folketrygdlova.

Trekkpålegget bør og gjelde Aetat når etaten overtek ansvaret for å utbe-
tale dagpengar under arbeidsløyse. Departementet foreslår at regelen blir
endra slik at det går fram at trekkpålegget gjeld det organet som utbetalar ytin-
gane som nemnt i andre og tredje punktum. Departementet foreslår samtidig
at reglane som i dag er gitt i andre og tredje punktum blir samla i eit nytt andre
punktum. Den sistnemnte endringa inneber inga realitetsendring.

Departementet viser til forslag til endring av skattebetalingslova § 33 nr. 2
andre og tredje punktum. Departementet foreslår at endringa trer i kraft
straks.



Kapittel 4 Ot.prp. nr. 34 20
Om lov om endringer i skattelovgivningen
Finansdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om lov om endringer i skattelovgivningen.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i skattelovgiv-
ningen i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag til lov om endringer i 
skattelovgivningen

I

I lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt gjøres 
følgende endringer:

§ 11 nr. 1 skal lyde:

Når den skattepliktige ikke legger fram skattekort og arbeidsgiveren hel-
ler ikke på annen måte har fått de opplysninger som fremgår av skattekortet,
skal det foretas forskottstrekk med 50 pst. Det samme gjelder når det skal fore-
tas forskottstrekk i ytelser etter folketrygdloven kapittel 4, 8, 9, 10, 11 og 14.
Forskottstrekk i andre ytelser som nevnt i § 5 e, foretas med 30 pst.

§ 33 nr. 2 skal lyde:

Skattetrekk etter bestemmelsene i denne paragraf settes i verk ved at det
i rekommandert brev eller på annen påviselig måte gis arbeidsgiveren eller
den som foretar utbetalingen på vegne av arbeidsgiveren, pålegg om å holde
trekkbeløpet tilbake. Trekkpålegget gjelder også for det organ som utbetaler dag-
penger under arbeidsløshet etter folketrygdloven kapittel 4 og sykepenger etter fol-
ketrygdloven kapittel 8.

II

I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske 
petroleumsforekomster m.v. gjøres følgende endring:

§ 6 nr. 3 første ledd nytt annet og tredje punktum skal lyde:

Statens partsstilling utøves av Oljeskattekontoret. Skattebetalingsloven § 48
nr. 4 annet og tredje punktum gjelder tilsvarende.

Gjeldende annet til fjerde punktum blir nytt fjerde til sjette punktum.

III

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

Ny § 18-8 skal lyde:

§ 18-8 Skattemessig inngangsverdi for avskrivbare fysiske driftsmidler som er 
særskilte for kraftforetak
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For driftsmidler som pr. 1. januar 1997 inngikk i skattyters åpningsbalanse
med skattemessig inngangsverdi fastsatt etter lov 28. juni 1996 nr. 41 om end-
ringer i lov 18. august 1911 om skatt på formue og inntekt Overgangsregel til §§
19 e, 26 c, 136 annet ledd A nr. 1 første ledd eller B, skal gjenanskaffelsesverdi
beregnet av Norges vassdrags- og energidirektorat tilsvare de verdier som ble fast-
satt og rapportert av direktoratet i 1997 etter § 2-7 i forskrift 20. januar 1997
nr. 79 om fastsettelse av skattemessige inngangsverdier pr. 1. januar 1997 for
særskilte driftsmidler i kraftforetak.

IV
Endringene under I trer i kraft straks.

Endringen under II trer i kraft straks med virkning for rettssaker hvor
stevning er innkommet etter ikrafttreden.

Endringene under III trer i kraft straks med virkning fra og med inn-
tektsåret 2001.
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