
Besl. O. nr. 108
(2007–2008)

Odelstingsbeslutning nr. 108

Jf. Innst. O. nr. 70 (2007–2008) og Ot.prp. nr. 59 (2007–2008)

År 2008 den 17. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

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

om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om  skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av un-
dersjøiske petroleumsforekomster m.v. gjer ein føl-
gjande endringar:

I
§ 3 d tredje ledd bokstav b skal lyde:
b) Driftsmiddel som nevnt i skatteloven § 14-40 før-

ste ledd a, og kostnader som er påløpt til erverv
av slikt driftsmiddel per 31. desember i inn-
tektsåret,

II
§ 7 nr. 2, 3 og 4 skal lyde:
2. Terminskatt etter nr. 1 skal skrives ut til det beløp

som utlignet skatt ventes å utgjøre for vedkom-
mende inntektsår. Ved utskrivningen fordeles
terminskatten i seks deler, jf. annet ledd. Den
skattepliktige skal ha adgang til å uttale seg før
utskrivningen finner sted.

Terminskatten forfaller til betaling 1. august,
1. oktober og 1. desember i inntektsåret og 1. fe-
bruar, 1. april og 1. juni i det påfølgende år.

Resterende skatt forfaller til betaling 3 uker
etter utleggelsen av ligningen.

3. Terminskatt kan forhøyes eller nedsettes fram til
forfallstid for fjerde termin med virkning for de
tre siste terminene.

Den skattepliktige skal ha adgang til å uttale
seg før forhøyelse eller nedsettelse finner sted.

4. Skattyteren kan ved forfall for andre termin med
virkning for de tre første terminene innbetale til-
legg til utskrevet terminskatt når denne antas util-
strekkelig til å dekke den skatt som ventes utlig-
net. Tilsvarende kan skattyteren ved forfall for
femte termin med virkning for de tre siste termi-
nene innbetale tillegg til utskrevet terminskatt.

III
Endringa under I tek til å gjelde straks med verk-

nad frå og med inntektsåret 2007.
Endringane under II trer i kraft straks med verk-

nad for terminskatt for inntektsåret 2008 og seinare
år.

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær
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