
Besl. O. nr. 7
Jf. Innst. O. nr. 3 (2001-2002),  Ot.prp. nr. 1 (2001-2002), Ot.meld. nr. 2 (2001-2002) og 

Ot.prp. nr. 21 (2001-2002)

År 2001 den 4. desember 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

§ 23 nr. 1 tredje punktum skal lyde:

For sjømenn som er skattlagt etter skatteloven
§ 2-3 første ledd blir restskatt under kr 2.000 ikke å
innkreve.

§ 24 nr. 3 skal lyde:

Reglene i denne paragrafen får tilsvarende anven-
delse når det forskottstrekk som skal godskrives den
skattepliktige er større enn den utliknede skatten, like-
vel slik at sjømenn som er skattlagt etter skatteloven
§ 2-3 første ledd ikke har krav på å få tilbakebetalt be-
løp som er under kr 2.000.

§ 31 nr. 1 første punktum skal lyde:

Skattepliktige som ikke betaler forskottsskatt,
restskatt, etterskottsskatt eller annen utliknet skatt, og
arbeidsgiver eller selskap som nevnt i § 5 A som unn-
later å foreta og sende oppgjør for forskottstrekk eller
annet trekk innen forfallstidens utløp, skal svare ren-

ter av beløpet etter nærmere regler som fastsettes av
departementet.

§ 43 nr. 5 skal lyde:

Inntektsfradrag gitt i medhold av skatteloven
§ 15-5 om særskilt fradrag i alminnelig inntekt i Finn-
mark og Nord-Troms skal bare belastes staten.

II

§ 36 annet ledd skal lyde:

For krav fastsatt ved sentral ligning etter lignings-
loven § 2-4 nr. 1 bokstav a kan skatteoppkreveren et-
ter departementets bestemmelse holde forretning for
utleggspant i hele riket.

§ 48 nr. 1 annet punktum skal lyde:

Departementet bestemmer hvem som skal være
skatteoppkrever for krav fastsatt ved sentral ligning
etter ligningsloven § 2-4 nr. 1 bokstav a.

III

Endringene under I trer i kraft straks. Endringene
under II trer i kraft 1. juli 2002.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær
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