
Besl. O. nr. 54

Jf. Innst. O. nr. 46 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 50 (2001-2002)

År 2002 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

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

om endringer i skatteloven (ny ettårsregel)

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

I

§ 2-1 fjerde ledd tredje punktum oppheves.

II

§ 2-1 nytt åttende ledd skal lyde:

a) En person som nevnt i første ledd som har et ar-
beidsopphold utenfor riket av minst tolv måneders
sammenhengende varighet, kan kreve den samle-
de skatt nedsatt med et beløp som tilsvarer den de-
len av skatten som faller på lønnsinntekt ved ar-
beid utført utenfor riket under arbeidsoppholdet
der. Når det gjelder lønn mottatt fra den norske
stat, unntatt lønn i anledning tjenester som er ytet
i forbindelse med forretningsvirksomhet, kan ned-
settelse etter forrige punktum også kreves når
personen har flere arbeidsopphold utenfor riket,
som hver er av minst seks måneders sammenheng-
ende varighet, og som til sammen utgjør minst
tolv måneder innenfor en periode på 30 måneder.

b) Kortvarige opphold i riket anses ikke å avbryte et
sammenhengende arbeidsopphold etter bokstav a.
Slike opphold i riket må ikke overstige seks dager
i gjennomsnitt hver hele måned. Skyldes opphol-
det i riket forhold som var upåregnelige da ar-
beidsoppholdet ble påbegynt og som verken per-
sonen eller dennes arbeidsgiver rår over, er den
tilsvarende grense ni dager.

c) Bestemmelsen i bokstav a kommer ikke til anven-
delse for:
1. inntekt som i henhold til overenskomst med

annen stat bare kan skattlegges i Norge. 

2. inntekt ved arbeidsopphold som hovedsakelig
finner sted utenfor andre staters territorium.
Opphold på annen stats kontinentalsokkel i
forbindelse med arbeid knyttet til undersøkel-
se av eller utnyttelse av ressurser knyttet til
havbunnen eller undergrunnen på denne kon-
tinentalsokkel, likestilles med arbeidsopphold
på annen stats territorium.

d) For så vidt gjelder lønn mottatt fra den norske

stat, unntatt lønn i anledning tjenester som er ytet
i forbindelse med forretningsvirksomhet, gjelder
bestemmelsen i bokstav a bare skatt til kommune
og fylkeskommune.

e) Med «riket» og «Norge» menes i dette ledd norsk
territorium og virkeområdet for lov 13. juni 1975
nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petrole-
umsforekomster m.v. § 1 første ledd bokstav a.

f) Bestemmelsene i dette ledd kommer ikke til anven-
delse for personer som nevnt i femte ledd.

§ 2-1 nytt niende ledd skal lyde:

Departementet kan i forskrift gi utfyllende regler
for gjennomføringen av bestemmelsen i åttende ledd
og bestemmelser om fritak fra skattlegging i Norge i
skatteavtaler med andre stater.

§ 16-28 annet ledd oppheves.

III

Endringen under I trer i kraft med virkning fra og
med inntektsåret 2003.

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

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær
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