
Besl. O. nr. 20
Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1  (2000-2001)

År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

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 inn-
kreving av skatt gjøres følgende endringer:

I

§ 8 nr. 1 skal lyde:

Likningssjefen for den kommune hvor den skatte-
pliktige skal iliknes skatt etter reglene i skatteloven
§ 3-1 eller § 3-4, avgjør hvorledes forskottstrekket
skal foretas.

Likningssjefen sørger for at det før inntektsårets
begynnelse blir utstedt skattekort for alle skatteplikti-
ge som må forutsettes å få trekkpliktig inntekt av be-
tydning. Skattepliktig som åpenbart ikke vil få utlik-
net skatt, kan fritas for forskottstrekk.

Likningssjefen for den kommune hvor arbeidsgi-
veren hører hjemme eller har sitt kontor (hovedkon-
tor) skal etter nærmere regler som gis av departemen-
tet, foreta individuell verdsetting av naturalytelser
som arbeidsgiveren skal medregne i trekkgrunnlaget,
jfr. § 6, 2.

§ 10 nr. 1 tredje ledd annet punktum skal lyde:

Er det ikke dekning for det samlede beregnede
trekk i de kontante ytelser, plikter arbeidsgiveren
straks å melde fra om forholdet til likningssjefen for
den skattepliktiges skattekommune.

§ 18 nr. 1 skal lyde:

Forskottsskatt utskrives av likningssjefen for den
kommune hvor den skattepliktige anses bosatt etter
skatteloven § 3-1 eller hvor den skattepliktige etter

reglene for øvrig i skatteloven § 3-4 skal iliknes skatt,
jf. § 8 nr. 1.

§ 29 nr. 1 første ledd skal lyde:

Forskottsskatt, restskatt, skatt fra etterskottsplikti-
ge skattytere og utliknet skatt skal innbetales til skat-
teoppkreveren i den kommune skatten er skrevet ut
for.

§ 45 nr. 1 skal lyde:

En skattepliktig som har hatt forskottstrekk og
ikke blir tatt opp til skattlegging i vedkommende
kommune for det inntektsår trekket gjelder, kan ikke
kreve det trukne beløp tilbake med mindre han av lik-
ningsmyndighetene for kommunen er ansett ikke
skattepliktig her i landet for vedkommende inntektsår
eller godtgjør å ha betalt skatt av lønnsinntekten for
samme inntektsår i en annen kommune her i landet el-
ler at skatt ikke er iliknet ham fordi inntekten ikke har
nådd opp i skattepliktig størrelse.

II

§ 23 nr. 1 annet punktum skal lyde:

Restskatt under kr 100 blir ikke å innkreve.

III

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2001.
Endringen under II trer i kraft fra 1. januar 2001 med
virkning fra og med skatteavregningen for inntekts-
året 2000.

Jorunn Ringstad Olav Gunnar Ballo
president sekretær
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