
Lovvedtak 141
(2016–2017)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 400 L (2016–2017), jf. Prop. 130 LS (2016–2017) 
I Stortingets møte 16. juni 2017 ble det gjort følgende

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:

§ 2-2 fyrste ledd andre punktum skal lyde:
Statens innkrevingssentral har samme innkrevings-
myndighet som et skattekontor når den innkrever sli-
ke krav.

§ 5-7 fyrste og andre ledd skal lyde:
(1) Det skal ikke foretas forskuddstrekk i: 

a) lovbestemt feriegodtgjørelse, lønn og ytelser
som skattlegges som lønn, i ferietiden. Skattytere
med månedsbetaling kan fritas for trekk for en
måned i ferietiden om sommeren og for en halv
måned før jul. Skattytere med uke-, dag- eller
timebetaling kan fritas for trekk i 4 uker i ferie-
tiden om sommeren og 2 uker før jul. Departe-
mentet kan i forskrift bestemme at det for skatt-
ytere som har kortvarig tilknytning til riket, skal
foretas forskuddstrekk gjennom hele året uten
noen trekkfrie perioder. 

b) livrente, pensjon, vartpenger, introduksjonsstø-
nad og supplerende stønad til person med kort
botid i Norge for en måned før jul. Fritaket gjel-
der ikke beløp som først kan heves etter årets
utgang. 

c) føderåd og underholdsbidrag. 
(2) Fritaket etter første ledd bokstav a og b gjel-

der ikke når trekket beregnes etter § 5-5 fjerde ledd.

§ 5-12 andre ledd andre punktum skal lyde: 
I stedet for skattetrekkskonto kan det stilles garanti
av foretak som har rett til å drive finansieringsvirk-
somhet etter finansforetaksloven.

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

For betaling av lønnstrekk av inntekt på Svalbard
gjelder § 10-10 tilsvarende. 

§ 10-12 skal lyde:
§ 10-12. Artistskatt

Artistskatt for en periode forfaller til betaling
samme dag som det skal leveres melding over skatte-
plikten. Tidspunktet for innlevering av melding føl-
ger av bestemmelser gitt i medhold av skatteforvalt-
ningsloven § 8-15, jf. § 8-8 annet ledd.

§ 11-2 fyrste og andre ledd skal lyde:
(1) Det skal beregnes rente av økning i skatt og

avgift som fastsettes ved vedtak om endring mv. eller
som skyldes at den skatte- og avgiftspliktige selv en-
drer en tidligere levert melding. 

(2) Renten er beregnet fra forfallstidspunktet for
kravene etter §§ 10-1 til 10-41, fram til det treffes
vedtak om endring mv. eller ny endret melding kom
fram til skatte- og avgiftsmyndighetene, med de unn-
tak som følger av tredje til syvende ledd. 
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§11-2 åttende ledd skal lyde:
(8) Er det foretatt innbetalinger til dekning av

skatte- og avgiftskravet før det er truffet vedtak om
endring mv. eller før melding om egenretting av tid-
ligere levert melding er kommet fram til skatte- og
avgiftsmyndighetene, beregnes renten fram til beta-
lingstidspunktet.

§ 11-4 fyrste ledd skal lyde: 
(1) Ved utbetaling av for mye betalt skatt eller av-

gift som følge av vedtak om endring mv. eller ved
egenretting av tidligere levert melding, skal det ytes
rentegodtgjørelse fra betaling fant sted fram til for-
fallstidspunktet i § 10-60.

II
Endringane under I tek til å gjelde straks.

Olemic Thommessen

president


