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Møte fredag den 14. desember kl. 18

President: G e i r - K e t i l  H a n s e n

D a g s o r d e n  (nr. 9):

1. Lagtingets anmerkning til Odelstingets vedtak til lov
om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av
formue og inntekt (skatteloven)
(Besl. L. nr. 1 (2001-2002), jf. Besl. O. nr. 15 (2001-
2002), Innst. O. nr. 3 (2001-2002), Ot.prp. nr. 1 (2001-
2002), Ot.meld. nr. 2 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 21
(2001-2002))

2. Lagtingets anmerkning til Odelstingets vedtak til lov
om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret
skatte- og avgiftsopplegg 2002)
(Besl. L. nr. 2 (2001-2002), jf. Besl. O. nr. 17 (2001-
2002), Innst. O. nr. 3 (2001-2002), Ot.prp. nr. 1 (2001-
2002), Ot.meld. nr. 2 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 21
(2001-2002))

3. Referat

Presidenten: Presidenten antar at det blir votering
nesten umiddelbart, og ber derfor representantene om å
bli i salen.

S a k  n r .  1

Lagtingets anmerkning til Odelstingets vedtak til lov
om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av for-
mue og inntekt (skatteloven) (Besl. L. nr. 1 (2001-2002),
jf. Besl. O. nr. 15 (2001-2002), Innst. O. nr. 3 (2001-
2002), Ot.prp. nr. 1 (2001-2002), Ot.meld. nr. 2 (2001-
2002) og Ot.prp. nr. 21 (2001-2002))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se nedenfor)

S a k  n r .  2

Lagtingets anmerkning til Odelstingets vedtak til lov
om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret
skatte- og avgiftsopplegg 2002) (Besl. L. nr. 2 (2001-
2002), jf. Besl. O. nr. 17 (2001-2002), Innst. O. nr. 3
(2001-2002), Ot.prp. nr. 1 (2001-2002), Ot.meld. nr. 2
(2001-2002) og Ot.prp. nr. 21 (2001-2002))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se neste spalte)
Dermed går Odelstinget til votering.

Votering i sak nr. 1

Lagtinget hadde besluttet:
Odelstingets vedtak bifalles ikke.
Anmerkning:
Under V antas følgende bestemmelser å skulle endres

slik:
§ 6-19 annet ledd fjerde punktum antas å burde lyde:

Fradrag kan enten gis med inntil 1 800 kroner eller
med inntil to promille av samlet utbetalt lønn.

§ 6-20 fjerde ledd annet punktum antas å burde lyde:
Fradrag kan samlet gis med inntil 1 800 kroner eller med

en forholdsmessig del av dette beløpet når fradragsberettiget
kontingent er betalt for bare en del av inntektsåret.

§ 6-50 fjerde ledd antas å burde lyde:
Fradrag etter reglene i denne paragraf gis bare når ga-

ven utgjør minst 500 kroner i det året da gaven er gitt.
Det gis maksimalt fradrag for gaver etter denne paragraf
og fagforeningskontingent med til sammen 1 800 kroner
årlig. For skattyter som krever fradrag for kontingent til
arbeidsgiverforening eller yrkes- og næringsorganisasjon
etter § 6-19 med to promille av samlet utbetalt lønn gis
det ikke fradrag etter denne bestemmelsen. For andre
som krever fradrag etter § 6-19 gis det maksimalt fradrag
for gaver etter denne paragraf og kontingent etter § 6-19
med til sammen 1 800 kroner årlig.

Presidenten: Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Fol-
keparti og Venstre vil stemme imot.

V o t e r i n g :

Lagtingets anmerkning ble med 40 mot 28 stemmer
ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.02.53)

Presidenten: Melding om Odelstingets vedtak vil bli
sendt Lagtinget.

Votering i sak nr. 2

Lagtinget hadde besluttet:
Odelstingets vedtak bifalles ikke.
Anmerkning:
Under IV – endringer i skatteloven – antas følgende

bestemmelser å skulle endres slik:
§ 5-14 tredje ledd bokstavene a og b antas å burde utgå.
§ 10-12 første ledd antas å burde utgå.
§ 10-12 annet ledd antas å burde lyde:
I følgende tilfeller fastsettes godtgjørelsen til mottatt

utbytte multiplisert med aksjonærens skattesats for hele
utbyttet:
a. Mottaker av utbytte er et selskap mv. som nevnt i

§ 2-2 første ledd.
b. Mottatt utbytte til aktiv aksjonær, så langt utbyttet

ikke overstiger den beregnede personinntekt som til-
ordnes aksjonæren fra selskapet eller fra selskap det-
te direkte eller indirekte har eierandel i, i det inntekts-
år utbytte utdeles. Likestilt med aktiv aksjonær er
skattyter som den aktive skal identifiseres med etter
§ 12-11. Ved indirekte eie eller ved identifikasjon
etter § 12-11 tas det bare hensyn til personinntekt
som ikke har gitt grunnlag for full godtgjørelse for
skattyter som er tilordnet personinntekt fra selskapet.

§ 10-32 antas å burde utgå.
§ 19-2 antas å burde utgå.
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Presidenten: Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Fol-
keparti, Venstre og Kystpartiet vil stemme imot.

V o t e r i n g :

Lagtingets anmerkning ble med 40 mot 28 stemmer
ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.03.51)

Presidenten: Melding om Odelstingets vedtak vil bli
sendt Lagtinget.

S a k  n r .  3

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Møtet hevet kl. 18.05.


