
Lovvedtak 108
(2017–2018)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 399 L (2017–2018), jf. Prop. 86 LS (2017–2018)
I Stortingets møte 11. juni 2018 ble det gjort følgende

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

om endringar i skatteforvaltningsloven

I
I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning gjer ein
følgjande endringar:

§ 7-9 nytt tredje ledd skal lyde: 
(3) Skattemyndighetene skal, uten hinder av taushets-

plikt hos folkeregistermyndigheten, ha tilgang til opplys-
ninger fra Folkeregisteret som er nødvendige for fastset-
ting av skatt.

§ 8-2 tredje ledd fyrste punktum skal lyde:
Skattemyndighetene kan utstede skattemeldinger

med forhåndsutfylt informasjon som har betydning for
fastsetting av skattegrunnlaget etter kapittel 9.

§ 10-5 andre ledd bokstav h skal lyde: 
h) tollmyndighetene gi opplysninger om vareførselen

til og fra landet av betydning for skattemyndighete-
nes fastsetting av skatt ved innførsel. 

§ 10-5 andre ledd bokstav i vert oppheva.

II
I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning gjer ein
følgjande endring:

§ 8-12 andre ledd bokstav b skal lyde:
b) landet der morselskapet er hjemmehørende har

inngått en folkerettslig overenskomst med Norge som
gir grunnlag for utveksling av opplysninger, men ikke

har en avtale om automatisk utveksling av meldin-
ger med virkning ved utløpet av det året det skal
leveres melding etter første ledd, eller

III
I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning gjer ein
følgjande endringar:

§ 8-2 nytt femte ledd skal lyde:
(5) Skattepliktig som bare har inntekt som skattlegges

etter kapittel 19 i skatteloven (kildeskatteordning), er fri-
tatt fra å levere skattemelding.

§ 8-8 fyrste ledd skal lyde:
(1) Arbeidsgivere som skal foreta lønnstrekk for

skatt etter Svalbardskatteloven § 3-1, Jan Mayen-skatte-
loven § 1 og skatteloven kapittel 19 (kildeskatteordning),
skal levere melding om foretatt lønnstrekk etter reglene
i a-opplysningsloven.

§ 9-1 tredje ledd skal lyde:
(3) Trekkpliktige fastsetter grunnlaget for skatt av

inntekt etter skatteloven kapittel 19 (kildeskatteordning),
artistskatt, skatt av utbytte som er skattepliktig etter
skatteloven § 10-13, og skatt som skal beregnes etter
Svalbardskatteloven § 3-1, ved levering av melding om
trekk som nevnt i § 8-8. 
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§ 9-2 andre ledd skal lyde:
(2) Trekkpliktige beregner skatt av inntekt etter skat-

teloven kapittel 19 (kildeskatteordning), artistskatt, skatt
av utbytte som er skattepliktig etter skatteloven § 10-13,
og skatt som skal beregnes etter Svalbardskatteloven
§ 3-1, av grunnlaget som er fastsatt etter § 9-1 tredje
ledd. 

§ 9-4 fyrste ledd andre punktum skal lyde:
Trekkpliktige etter skattebetalingsloven § 5-4 første ledd
(kildeskatteordning), Svalbardskatteloven § 3-1, Jan
Mayen-skatteloven og artistskatteloven kan på samme
måte endre opplysninger i levert melding om trekk. 

§ 12-10 skal lyde:
§ 12-10 Endring av skattefastsetting overfor trekkpliktige

Skattemyndighetene kan treffe vedtak om endring
av skattefastsetting etter § 12-1 overfor den som har
trekkplikt etter skattebetalingsloven § 5-4 første ledd
(kildeskatteordning), artistskatteloven, Svalbardskatte-
loven og Jan Mayen-skatteloven.

IV
I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning gjer ein
følgjande endringar: 

§ 7-2 andre ledd skal lyde: 
(2) Dersom en arbeidstaker i et tjenesteforhold mot-

tar ytelse som nevnt i første ledd fra andre enn den som
har arbeidstakeren i sin tjeneste, påhviler plikten til å gi
opplysninger etter bestemmelsen her likevel den som har
arbeidstakeren i sin tjeneste. 

Noverande andre ledd vert nytt tredje ledd.

V
I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning gjer ein
følgjande endring: 

§ 13-3 andre ledd skal lyde:
(2) Skatteklagenemnda er klageinstans ved klage

over vedtak om fastsetting av formues- og inntektsskatt,
Jan Mayen-skatt, artistskatt, merverdiavgift, petrole-
umsskatt som ikke er omfattet av fjerde ledd, finansskatt
på lønn og arbeidsgiveravgift. Det samme gjelder klage
over vedtak om registrering eller sletting i Merverdiav-
giftsregisteret, når det samtidig klages over vedtak etter
§ 12-1 som har direkte sammenheng med registrerings-
eller slettingsvedtaket. Skatteklagenemnda skal ikke
være klageinstans ved klager over vedtak om liten skatte-
evne etter skatteloven § 17-4. Departementet kan gi for-
skrift om at Skattedirektoratet gjøres til klageinstans ved
kla ger over vedtak om fastsetting av formues- og inntekts-
skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift når klagen
gjelder mindre beløp. Saker som skal avgjøres av Skatte-
klagenemnda, forberedes for nemnda av sekretariatet for
Skatteklagenemnda.

VI
Endringane under I tek til å gjelde straks.
Endringa under II tek til å gjelde straks med verknad

for rekneskapsår som begynner 1. januar 2018 eller sei-
nare.

Endringane under III tek til å gjelde straks med
verknad for inntektsåret 2019.

Endringane under IV tek til å gjelde 1. januar 2019
med verknad for inntektsåret 2019. 

Endringa under V tek til å gjelde 1. august 2018.

Tone Wilhelmsen Trøen
president


