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

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

I 
 
§ 8-13 tredje ledd annet punktum skal lyde:  
Selskap innenfor ordningen kan likevel ha inntekt som oppebæres ved transport av 
personell eller forsyninger med skip eller drift av taubåt, forsyningsfartøy eller andre 
hjelpefartøy selv om slik virksomhet er nevnt i petroleumsskatteloven § 1.  
 

II 
 

§ 8-11 nytt åttende ledd skal lyde: 
Selskap innenfor ordningen må opprettholde eller øke sin andel EØS-registrerte skip i 
forhold til andelen EØS-registrerte skip selskapet eide pr. 31. mars 2004. Dersom selskapet 
trer inn i ordningen etter 31. mars 2004, skal måletidspunktet settes til tidspunktet for 
inntreden i ordningen. Kravet om at selskapet må opprettholde eller øke andelen EØS-
registrerte skip gjelder ikke så lenge selskapet har minst 60 prosent EØS-registrerte skip. 
Dersom selskap innenfor ordningen har bestemmende innflytelse over et annet selskap 
innenfor ordningen i henhold til regnskapsloven § 1-3, skal andelen EØS-registrerte skip 
beregnes samlet på morselskapets og datterselskapets hånd. Taubåter og fartøyer som 
frakter utvunnet materiale fra mudringsvirksomhet må være EØS-registrert. 
 
Nåværende § 8-11 åttende ledd blir nytt § 8-11 niende ledd.  
 

III 
 

§ 8-11 første ledd bokstav b skal lyde:  
fartøy som nevnt i § 8-13 tredje ledd annet punktum, 
 
§ 8-13 første ledd skal lyde: 
Selskap innenfor ordningen kan ikke drive annen virksomhet enn utleie og drift av egne 
og innleide skip eller andre fartøy som nevnt i § 8-11 første ledd a og b. 
 
 

IV 
 

Endringen under punkt I trer i kraft straks. 
  
Endringene under punkt II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 
2005. Kravene til EØS-registrering må være oppfylt fra og med 1. juli 2005.  



 
Endringene under punkt III trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 
2006.  
 
 
 
 
 

Forslag  
til forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og 

gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 
 

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 
av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:  
 

I 
 

§ 8-11-1 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:  
Taubåter benyttet i utenlandsk havnetrafikk skal likevel ikke regnes som skip i fart.  
 

II 
 

Endringen under punkt I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2005. 
Taubåter kan ikke benyttes i utenlandsk havnetrafikk fra og med 1. juli 2005.  


