
Lovvedtak 37
(2016–2017)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017)
I Stortingets møte 17. desember 2016 ble det gjort slikt

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

om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

I
I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folke-
trygdloven) gjøres følgende endringer:

§ 23-2 åttende ledd annet punktum skal lyde:
Fritaket etter første punktum gjelder bare dersom in-
stitusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter
er opp til 600 000 kroner, og bare for lønnsutbetalin-
ger opp til 60 000 kroner per ansatt.

Ny § 23-2 a skal lyde:
§ 23-2 a. Finansskatt på lønn

Arbeidsgivere med ansatte som utfører finansiel-
le aktiviteter skal svare finansskatt på lønn mv.

Skatten fastsettes i prosent av det beløp som skal
innrapporteres etter § 23-2 første ledd. Bestemmel-
sene i § 23-2 annet til ellevte ledd og trettende ledd,
§ 23-4 a og kapittel 24 gjelder tilsvarende så langt de
passer.

Stortinget fastsetter størrelsen på finansskatten
og gir nærmere bestemmelser om hva som skal anses
som finansielle aktiviteter. Stortinget kan også gi be-
stemmelser om unntak fra plikten til å svare finans-
skatt på lønn.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og
gjennomføring av denne paragraf.

§ 23-3 fjerde ledd skal lyde:
Det skal ikke betales avgift når inntekten er inntil

54 650 kroner. Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25
prosent av den del av inntekten som overstiger
54 650 kroner.

II
Kapittel 24 innholdsfortegnelsen skal lyde:
Bestemmelser om
– Skatteetatens og Arbeids- og velferdsetatens

oppgaver står i § 24-1,
– kontroll av arbeidsgivere står i § 24-4,
– forskrifter står i § 24-5.

§ 24-1 skal lyde:
§ 24-1. Skatteetatens og Arbeids- og velferdsetatens
oppgaver

(1) Pensjonsgivende inntekt fastsettes av det
skattekontoret som Skattedirektoratet bestemmer.
Departementet kan i forskrift bestemme at Arbeids-
og velferdsetaten skal fastsette pensjonsgivende inn-
tekt for nærmere angitte grupper av personer eller de-
ler av deres inntekt.

(2) Skattemyndighetene kan vedta økning av pen-
sjonsgivende inntekt når den skattepliktige forlanger
det som følge av feil som i høy grad er sannsynlig-
gjort, og som han eller hun ikke kan lastes for. Ved
slik økning skal pensjonspoeng og trygdeavgift økes
tilsvarende. Trygdeavgiften kan økes uten hinder av
fristene for endring av skattefastsetting etter skatte-
forvaltningsloven.

§ 24-4 første ledd annet punktum skal lyde:
Arbeidsgiveren plikter på anmodning å gi fullstendi-
ge opplysninger om forhold som kontrollmyndighe-
tene finner er av betydning for fastsettelsen av avgif-
ten og avgiftsgrunnlaget etter skatteforvaltnings-
loven.
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§ 24-4 a oppheves.

III
Endringene under I trer i kraft straks med virk-

ning fra og med inntektsåret 2017. 

Endringene under II trer i kraft 1. januar 2017.

Olemic Thommessen

president


