
Lovvedtak 29
(2014–2015)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 4 L (2014–2015), jf. Prop. 1 LS (2014–2015)

I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt

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

om endringer 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) gjø-
res følgende endringer:

§ 5-6 første ledd bokstav g skal lyde: 
g) pensjon, livrente, uføretrygd etter folketrygd-

loven kapittel 12 og uføreytelser fra andre ord-
ninger, som omfattes av skatteloven § 5-1 første
ledd, § 5-40 eller § 5-42 bokstav b, jf. skattelo-
ven § 2-3 fjerde ledd, til personer som ikke er bo-
satt i riket.

Ny § 5-13c skal lyde:
§ 5-13c Pålegg om oppbevaring av regnskaps-
materiale 

1. Skattekontoret kan i forbindelse med kontroll
pålegge arbeidsgivere og andre som etter loven har
plikt til å foreta forskuddstrekk eller utleggstrekk, å
oppbevare regnskapsmateriale etter bokføringsloven
§ 13 første ledd nr. 1 til 4 i mer enn fem år etter regn-
skapsårets slutt.

2. I enkeltpersonforetak rettes pålegg etter nr. 1

til foretakets innehaver. I selskap, samvirkeforetak,
forening, institusjon eller innretning rettes pålegget
til daglig leder av virksomheten, eller styrelederen
dersom virksomheten ikke har daglig leder. 

§ 5-15 første ledd skal lyde:
Den som får pålegg etter §§ 5-13a, 5-13c eller 5-

14, kan klage over pålegget dersom vedkommende
mener at han ikke har plikt eller lovlig adgang til å et-
terkomme pålegget.

§ 10-11 skal lyde:
§ 10-11 Lønnstrekk til Svalbard

Hver betalingstermin omfatter seks kalender-
måneder og starter henholdsvis 1. januar og 1. juli.
Lønnstrekk av inntekt på Svalbard for de seks fore-
gående kalendermånedene forfaller til betaling hver
1. august og 1. februar. Lønnstrekk skal også betales
når arbeidsgiver opphører med virksomhet på Sval-
bard eller aktiviteten der på annen måte opphører.

II
Endringene under I trer i kraft fra 1. januar 2015.

Olemic Thommessen
president
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