
Lovvedtak 78
(2009–2010)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 351 L (2009–2010), jf. Prop. 126 LS (2009–2010)

I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt

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

om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav 
(skattebetalingsloven)

I
I lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkre-

ving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
gjer ein følgjande endringar:

§ 1-1 tredje ledd bokstav c skal lyde:
c) tvangsmulkt etter § 5-16, lov 19. juni 1964 nr. 14

om avgift på arv og visse gaver § 43, merverdiav-
giftsloven § 21-1 og ligningsloven § 10-6.

§ 5-7 første ledd bokstav b nytt tredje punktum skal
lyde:

Fritaket gjelder ikke når trekket beregnes etter
§ 5-5 femte ledd.

§ 7-1 første ledd første punktum skal lyde:
(1) Når ligningen er gjennomført, skal for-

skuddstrekk, utskrevet forskuddsskatt og tilleggsfor-
skudd innbetalt innen fristen i § 4-7 gå til fradrag i ut-
lignet skatt.

§ 8-2 første ledd andre punktum skal lyde:
Fradrag som nevnt i § 8-1 tredje ledd skal forde-

les før fordeling av fradrag som nevnt i første punk-
tum og fradrag som nevnt i annet ledd.

§ 10-51 bokstav f skal lyde:
f) tilleggsskatt etter ligningsloven §§ 10-2 til 10-5,

tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven § 21-3,
folketrygdloven § 24-4 tredje ledd, lov 19. juni
1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 44,
lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 3, lov
19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motor-
kjøretøyer og båter § 3, og tilleggstoll etter tollo-
ven § 16-10.

§ 10-52 skal lyde:
Ansvarskrav etter kapittel 16, ansvarskrav etter

§ 4-1 annet ledd og ansvarskrav etter lov 13. desem-
ber 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske
artister m.v. § 7 skal betales senest to uker etter at
melding om kravet er sendt, jf. tvangsfullbyrdelses-
loven § 4-18.

§ 10-60 fjerde ledd skal lyde:
(4) For krav på utbetaling av merverdiavgift til

registrerte næringsdrivende etter merverdiavgiftslo-
ven § 11-5 regnes fristen fra omsetningsoppgaven er
mottatt av avgiftsmyndigheten.

§ 11-4 tredje ledd skal lyde:
(3) Ved utbetaling av merverdiavgift som tidlige-

re ikke er innbetalt, ytes renter fra tre uker etter fris-
ten for innlevering av oppgave for vedkommende ter-
min, jf. merverdiavgiftsloven § 15-8.
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§ 16-20 andre ledd andre punktum skal lyde:
Bestemmelsen i første ledd tredje punktum gjel-

der tilsvarende.

II
Endringslova tek til å gjelde straks.

Dag Terje Andersen
president



Lovvedtak 78 – 2009–2010 3


