
Lovvedtak 32
(2018–2019)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)
I Stortingets møte 12. desember 2018 ble det gjort følgende

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

om endringer i SI-loven

I
I lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral
gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde: 

Statens innkrevingssentral innkrever de krav den i
lov eller av departementet er pålagt å innkreve. Depar-
tementet kan bestemme at skattekontoret skal utøve myn-
dighet etter denne loven.

§ 2 annet og tredje ledd skal lyde:

Begrunnelse for vedtak etter § 8 første ledd bokstav
b kan begrenses til å omfatte opplysninger som nevnt i
forvaltningsloven § 25 første og annet ledd, dersom be-
grunnelse utover dette etter forvaltningsloven § 25 tred-
je ledd antas å kunne svekke mulighetene for fremtidig
dekning av kravet.

Vedtak etter § 8 første ledd bokstav b kan ikke på-
klages.

Ny § 6 a skal lyde:
§ 6 a. Bruk av personopplysninger ved utvikling og testing 
av IT-systemer

Statens innkrevingssentral kan behandle innhentede
personopplysninger for å utvikle og teste IT-systemer der-
som det vil være umulig eller uforholdsmessig vanskelig å
oppnå formålet ved å bruke anonyme eller fiktive opplys-
ninger. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om
behandling etter første ledd.

§ 8 skal lyde:
§ 8. Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse

For krav som innkreves etter denne lov, kan det gis be-
talingsutsettelse eller betalingsnedsettelse
a) etter vilkårene i skattebetalingsloven § 15-1, eller
b) etter vilkårene i skattebetalingsloven § 15-2.

Erstatningskrav og andre pengekrav som tilkom-
mer en fornærmet, skadelidt eller etterlatt kan bare
lempes dersom den berettigede samtykker.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om
adgangen til betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse
etter denne paragraf, herunder i hvilke tilfeller adgangen
til betalingsnedsettelse skal være begrenset.

II
Endringene under I trer i kraft 1. juli 2019. 

Tone Wilhelmsen Trøen
president
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