
Lovvedtak 83
(2013–2014)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 261 L (2013–2014), jf. Prop. 94 LS (2013–2014)

I Stortingets møte 16. juni 2014 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 innkreving
av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) gjer
ein følgjande endringar:

§ 10-51 bokstav a skal lyde:

a) Tvangsmulkt etter § 1-1 tredje ledd bokstav c

§ 10-51 bokstav g oppheves.

§ 11-5 skal lyde:

§ 11-5. Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatte-
avregningen

(1) Restskatt tillegges rentetillegg. Rentetillegget
beregnes med rentesats etter skattebetalingsloven
§ 11-6 annet ledd annet punktum, redusert med 27 %.
Rentetillegget beregnes fra 1. juli i inntektsåret for
personlige skattytere og fra 15. mars i året etter inn-
tektsåret for upersonlige skattytere, og fram til for-
fallsfristen for første termin av restskatten.

(2) Personlige skattytere som får utbetalt over-
skytende forskudd på skatt etter skattebetalingsloven
kapittel 7, eller som får utbetalt negativ skatt som føl-
ge av at fastsatt fradrag overstiger utlignet skatt, gis
rentegodtgjørelse etter følgende regler:
a) For overskytende forskuddstrekk og overskyten-

de utskrevet forskuddsskatt innbetalt innen ut-

gangen av inntektsåret, samt negativ skatt, gis
rentegodtgjørelse med rentesats etter § 11-6 an-
net ledd annet punktum redusert med 27 %, be-
regnet fra 1. juli i inntektsåret og fram til skatte-
oppgjøret blir sendt skattyter.

b) For overskytende utskrevet forskuddsskatt og til-
leggsforskudd som blir innbetalt senest 31. mai i
året etter inntektsåret, gis rentegodtgjørelse med
rentesats etter § 11-6 annet ledd annet punktum
redusert med 27 %, beregnet fra 31. mai og fram
til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.
(3) Upersonlige skattytere som får utbetalt over-

skytende forskudd på skatt etter skattebetalingsloven
kapittel 7, eller som får utbetalt negativ skatt som føl-
ge av at fastsatt fradrag overstiger utlignet skatt, gis
rentegodtgjørelse etter følgende regler:
a) Når samlet forskuddsskatt innbetalt senest 31.

mai i året etter inntektsåret overstiger utlignet
skatt, gis rentegodtgjørelse for det overstigende
beløpet med rentesats etter § 11-6 annet ledd an-
net punktum redusert med 27 %, beregnet fra 15.
mars i året etter inntektsåret og fram til skatte-
oppgjøret blir sendt skattyter.

b) Ved avregning etter forhåndsligning gis rente-
godtgjørelse etter tredje ledd bokstav a bare når
avregning skjer senere enn 31. mai i året etter
inntektsåret.
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(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere reg-
ler om rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteav-
regningen.

II

Endringane under I tek til å gjelde straks.

Olemic Thommessen
president


