
Besl. O. nr. 15
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 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

§ 12-2 bokstav b skal lyde:

pensjon, føderåd samt livrente som er ledd i pen-
sjonsordning i arbeidsforhold. Som personinntekt reg-
nes likevel ikke barnepensjon til barn som ikke er fylt
17 år ved utløpet av inntektsåret og etterlønn og etter-
pensjon etter § 5-40 første ledd.

II

§ 11-21 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:

Overdragende skattyters utlignede naturressurs-
skatt til fremføring etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd
siste punktum og negative grunnrenteinntekt til frem-
føring etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd på tids-
punktet for overføring av kraftverk, kan overføres til-
svarende.

§ 11-22 tredje ledd nytt annet punktum skal lyde:

Overdragende skattyters utlignede naturressurs-
skatt til fremføring etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd
siste punktum og negative grunnrenteinntekt til frem-
føring etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd på tids-
punktet for overføring av kraftverk, kan tillates over-
ført.

III

§ 2-30 første ledd bokstav g nr. 1 og 7 skal lyde:

1. Petoro a.s. 
7. Regionalt helseforetak og helseforetak

§ 2-30 første ledd bokstav k nytt nr. 5 skal lyde:

5. Boligbyggelagenes sikringsfond

§ 4-12 fjerde ledd skal lyde:

Ikke-børsnotert aksje i utenlandsk selskap
verdsettes til 65 prosent av aksjens antatte salgsverdi
1. januar i ligningsåret. Aksjen skal verdsettes etter
tredje ledd når skattyteren krever dette og kan sann-
synliggjøre selskapets skattemessige formuesverdi.

§ 4-12 femte ledd skal lyde:

Departementet kan
a. gi forskrift om beregning av aksjeverdien i tredje

ledd, og om dokumentasjonskrav etter fjerde ledd,
b. fastsette skjema til bruk ved beregningen, 
c. ved forskrift bestemme at ikke-børsnotert aksje

som er undergitt annen kursnotering, verdsettes
som bestemt i første og annet ledd, 

d. ved forskrift gi bestemmelser om samordning av
verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i utenland-
ske selskaper mellom forskjellige likningskonto-
rer og skattefogdkontorer.

§ 6-40 tredje ledd skal lyde:

Det gis fradrag for renter av fondsobligasjoner
som kan likestilles med kjernekapital etter de vilkår
som er fastsatt i lov eller i medhold av lov.

Nåværende tredje til femte ledd blir fjerde til sjette
ledd.

§ 10-11 annet ledd nytt fjerde punktum skal lyde:

Avkastning på fondsobligasjoner nevnt i § 6-40
tredje ledd anses ikke som utbytte.

Nåværende fjerde punktum blir nytt femte punktum.
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IV

Overskriften til § 5-40 skal lyde:

§ 5-40 Pensjon mv.

§ 5-40 annet ledd skal lyde:

Som skattepliktig inntekt anses engangs- og avløs-
ningsbeløp og andre kapitalytelser fra pensjonsord-
ning, føderåd og livrente som er ledd i pensjonsord-
ning i arbeidsforhold.

§ 12-2 bokstav b skal lyde:

pensjon, føderåd, livrente som er ledd i pensjons-
ordning i arbeidsforhold og engangs- og avløsnings-
beløp for slike ytelser. Som personinntekt regnes like-
vel ikke barnepensjon til barn som ikke er fylt 17 år
ved utløpet av inntektsåret og etterlønn og etterpen-
sjon etter § 5-40 første ledd.

V

§ 2-30 første ledd bokstav a skal lyde:

Kongen, Dronningen, den nærmeste arveberetti-
gede til tronen i hvert etterfølgende slektsledd og dis-
se personers ektefeller, samt disses felles barn som
ikke er fylt 20 år ved utgangen av inntektsåret

§ 3-1 syvende ledd nytt fjerde punktum skal lyde:

Departementet kan i forskrift bestemme at perso-
ner som nevnt i første punktum kan frasi seg nærmere
angitte skattemessige lempninger som gjelder for bo-
satte i Finnmark og Nord-Troms.

§ 5-13 første ledd første punktum skal lyde:

Fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil fastset-
tes på grunnlag av en antatt årlig privat kjørelengde på
13 000 km med tillegg av kjøring mellom hjem og ar-
beidssted.

§ 5-31 ny bokstav c skal lyde:

skattefradrag etter § 16-40

§ 6-12 annet ledd første punktum skal lyde:

Reduksjon etter første ledd skal ikke overstige 75
prosent av de beregnede samlede kostnadene ved bil-
holdet.

§ 6-31 første ledd bokstav c oppheves.

Nåværende bokstav d og e blir bokstav c og d.

§ 6-32 første ledd første punktum skal lyde:

Minstefradraget fastsettes til et beløp som svarer
til 23 pst. av summen av inntekt som omfattes av § 6-
31.

§ 6-32 første ledd fjerde punktum skal lyde:

Stortinget kan fastsette en særskilt nedre grense
for minstefradrag som beregnes av og gis i inntekt
som omfattes av § 6-31 første ledd a, c eller d eller an-
net ledd.

§ 6-44 første ledd annet punktum skal lyde:

Fradraget er begrenset til den del av beløpet som
overstiger 9 200 kroner.

§ 14-41 første ledd bokstav g, h og i skal lyde:

g. anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk
kraft og elektroteknisk utrusting i kraftforetak

h. bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningsste-
der mv.

i. forretningsbygg.

Fjerde ledd siste punktum skal lyde:

I gruppene e, f, g, h og i føres hvert enkelt drifts-
middel på egen saldo.

§ 14-43 første og annet ledd skal lyde:

(1) Saldo for driftsmidler m.v. som nevnt i § 14-
41 første ledd kan avskrives med inntil følgende sats:
a. kontormaskiner og lignende - 30 prosent 
b. ervervet forretningsverdi - 20 prosent 
c. vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler

og kjøretøyer for transport av funksjonshemmede
- 20 prosent 

d. personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instru-
menter, inventar m.v. - 15 prosent 

e. skip, fartøyer, rigger m.v. - 14 prosent 
f. fly, helikopter - 12 prosent
g. anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk

kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak - 5
prosent

h. bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningsste-
der mv. - 4 prosent

i. forretningsbygg - 2 prosent
(2) Forhøyet avskrivningssats gjelder for saldo for

bygg med så enkel konstruksjon at det må anses å ha
en brukstid på ikke over 20 år fra oppføringen. Saldo
for slikt bygg kan avskrives med inntil 8 prosent.

§ 14-44 tredje ledd første punktum skal lyde:

Ved realisasjon av driftsmiddel i saldogruppe e til
i skal gevinst eller tap føres på gevinst- og tapskonto-
en, jf. § 14-45.

Fjerde ledd første punktum skal lyde:

For gevinst på driftsmiddel i saldogruppe e til i re-
alisert ved brann eller annen ulykke eller ved ekspro-
priasjon m.v. gjelder § 14-70 så langt den passer.
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§ 14-45 annet ledd første og annet punktum skal ly-
de:

Grunnlaget for årets inntekts- eller kostnadsføring
er saldo fra forrige år etter inntekts- eller kostnadsfø-
ring, tillagt gevinster ved realisasjon av driftsmidler i
gruppe e til i i inntektsåret, jf. § 14-44 tredje ledd,
samt den delen av gevinst som ikke skal inntektsføres
direkte etter § 14-44 fjerde ledd. Tilsvarende skal tap
ved realisasjon av driftsmidler i gruppe e til i i året fra-
dras i saldoen.

§ 16-11 femte, syvende og åttende ledd oppheves.

§ 18-6 femte ledd skal lyde:

Ved realisasjon av driftsmidler som nevnt i første
ledd, gjelder tilsvarende bestemmelser som for drifts-
midler som nevnt i § 14-41 første ledd e - i, jf. § 14-44.

VI

Endringen under I trer i kraft straks med virkning
fra og med inntektsåret 2000. 

Endringene under II trer i kraft straks med virk-
ning fra 1. januar 2001. De får virkning fra samme
tidspunkt også for overdragende skattyters ubenyttede
skatteposisjoner etter skatteloven §§ 18-2 fjerde ledd
siste punktum og 18-3 fjerde ledd pr. 1. januar 2001
etter overføring av kraftverk gjennomført etter 1. ja-
nuar 1997. Nærmere regler om ikraftsetting og gjen-
nomføring av lovendringen fastsettes av departemen-
tet i forskrift. 

Endringene under III trer i kraft straks med virk-
ning fra og med inntektsåret 2001. 

Endringene under IV trer i kraft straks med virk-
ning fra og med 11. oktober 2001. 

Endringene under V trer i kraft straks med virk-
ning fra og med inntektsåret 2002.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær
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