
Lovvedtak 97
(2018–2019)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 378 L (2018–2019), jf. Prop. 115 LS (2018–2019)
I Stortingets møte 14. juni 2019 ble det gjort følgende 

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

om endringar i skatteloven

I
I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt
gjer ein følgjande endringar:

§ 2-40 skal lyde: 
§ 2-40 Begrensning av skatteplikt for visse selskap eid av 
Norges Bank

Aksjeselskap som er direkte eller indirekte heleid av
Norges Bank og tilsvarende selskap stiftet i utlandet som
er hjemmehørende i Norge, skal ikke svare skatt på inn-
tekt fra kapital som forvaltes i Statens pensjonsfond ut-
land, jf. lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pen-
sjonsfond § 2 annet ledd annet punktum, herunder av-
kastning i form av gevinst, utbytte, renter og valutage-
vinst.

§ 3-3 niande ledd skal lyde:

(9) Denne paragraf gjelder ikke for inntekt fra sel-
skap med deltakerfastsetting og formue i slikt selskap, jf.
§§ 10-40 til 10-49. 

§ 4-2 fyrste ledd bokstav e skal lyde:

e. rett til åndsverk eller patent, så lenge retten ikke er
gått ut av opphaverens eller oppfinnerens eie, 

§ 6-53 andre ledd bokstav b tredje strekpunkt skal lyde: 

– ett eller flere offentlige organer kan ikke alene eller
til sammen kontrollere mer enn 24 prosent av kapi-
tal- eller stemmerettsandelene i selskapet.

§ 8-3 andre ledd skal lyde:
(2) Avsetningsbeløpet kan for det enkelte år

sammen med andre fradragsberettigede fondsavsetnin-
ger utgjøre høyst 80 prosent av det beløp inntekten av
reindrift eventuelt ved gjennomsnittsfastsetting etter
§ 14-82 fastsettes til. Avsetningsbeløpet kan ikke være
mindre enn 30 000 kroner.

Deloverskrifta «Aksjonærbidrag» før deloverskrifta til
skatteloven §§ 10-20 og 10-21 «Verdipapirfond og aksje-
sparekonto» vert fjerna.

§ 12-1 skal lyde:
§ 12-1 Anvendelsesområde

Dette kapittel gjelder fastsettelse av personinntekt.
Personinntekt er grunnlag for fastsetting av trinnskatt til
staten og trygdeavgift til folketrygden.

§ 12-2 bokstav b fyrste punktum skal lyde:
b. pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd, liv-

rente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsfor-
hold og engangs- og avløsningsbeløp for slike
ytelser.

§ 12-2 bokstav c skal lyde:
c. arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven

kapittel 11 og overgangsstønad etter folketrygdlo-
ven §§ 15-7, 16-7 og 17-6.
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§ 12-2 bokstav d skal lyde:

d. engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale
som er i samsvar med regler gitt av departementet
og engangsutbetaling fra pensjonsavtale etter lov
om individuell pensjonsordning.

§ 12-2 bokstav e skal lyde:

e. engangsutbetaling fra pensjonsordning etter inn-
skuddspensjonsloven.

§ 12-2 bokstav g skal lyde:

g. beregnet personinntekt etter §§ 12-10 til 12-13.

§ 12-2 bokstav j skal lyde:

j. uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12 og ufø-
reytelser fra andre ordninger.

§ 17-2 fyrste ledd skal lyde: 

(1) Ved skattebegrensning etter § 17-1 skal ektefel-
lers inntekt fastsettes hver for seg uansett om ektefelle-
ne skattlegges under ett eller særskilt. Ved denne bereg-
ningen fordeles formue og inntekter og fradrag som kan
fordeles fritt mellom ektefeller, med en halvpart på hver
av ektefellene.

II
I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt
gjer ein følgjande endringar:

§ 2-10 skal lyde:
§ 2-10 Skattlegging av ektefellers formue under ett

Ektefeller skattlegges under ett for begges formue
når ikke annet er bestemt i denne lov.

§ 2-11 fyrste og andre ledd vert oppheva.

§ 2-11 fyrste ledd skal lyde:

(1) Ektefeller skattlegges særskilt for inntekt når ikke
annet er bestemt i denne lov.

Noverande tredje ledd vert andre ledd.

§ 2-12 skal lyde:
§ 2-12 Skattlegging av ektefeller hver for seg

Ektefellene skattlegges hver for seg
a. det inntektsåret ekteskapet inngås.
b. når de ved utløpet av inntektsåret var separert eller

levde varig adskilt. Ektefellene skal ikke anses å leve
varig adskilt der den ene ektefellen bor på institusjon.

§ 3-1 andre ledd skal lyde:
(2) Bostedskommunen er den kommunen hvor

skattyteren er bosatt ved utløpet av 1. januar i inn-
tektsåret. Skattyter som er flyttet fra sitt tidligere bosted,
anses fortsatt som bosatt i sin tidligere bostedskommu-
ne dersom skattyteren ikke er kommet til sitt nye bo-
sted på dette tidspunktet. Skattyter som ikke har vært
bosatt i noen kommune her i landet 1. januar i inn-
tektsåret, skal svare skatt av formue og inntekt til den
kommunen hvor vedkommende først bosatte seg eller
tok opphold.

§ 3-1 tredje ledd vert oppheva. 

Noverande fjerde til niande ledd vert tredje til åttande 
ledd.

§ 3-4 andre ledd skal lyde:
(2) Skattyter som er skattepliktig etter § 2-3 første

ledd d og annet ledd, svarer skatt til den kommunen
hvor vedkommende oppholdt seg 1. januar i inn-
tektsåret. Har slik skattyter ikke oppholdt seg i noen
kommune her i landet på dette tidspunktet, svares skat-
ten til den kommunen hvor vedkommende oppholdt
seg da skatteplikten etter § 2-3 første ledd d og annet
ledd oppstod.

III
Endringane under I tek til å gjelde straks. 
Endringane under II tek til å gjelde straks med

verknad frå og med inntektsåret 2020.

Tone Wilhelmsen Trøen
president


