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Korrigering av feil/unøyaktigheter i Prop. 1 LS (2018–2019) Skatter, avgifter
og toll 2019
Prop. 1 LS (2018–2019) inneholder dessverre noen feil/unøyaktigheter som det bes tatt
hensyn til i arbeidet med finanskomiteens innstilling.
Side 24, Tabell 1.1 fortsetter, første linje:
Linjen «Ikke innføre omsetningskrav på 0,5 pst. for avansert biodrivstoff til luftfart… 0,
0» skal strykes i sin helhet.
Side 39, Tabell 1.6 fortsetter:
Endring i pst. for linjen «Kontinentalsokkelen – mineralolje, kr/liter» og linjen
«Kontinentalsokkelen – naturgass, kr/Sm3» skal være 1,5 pst.
Side 367 Forslag til eigedomsskattelova § 11 første ledd skal lyde:
«Eigedomsskatten skal vera minst kr 1 og ikkje meir enn kr 7 for kvar 1 000 av
takstverdet. For bustad og fritidsbustad kan eigedomsskatten likevel ikkje vera meir enn kr
5 for kvar 1 000 av takstverdet.»
Side 390, Forslag til stortingsvedtak om fastsettelse av avgifter mv. til folketrygden for
2019, andre kolonne, fjerde linje under § 5 første ledd:
«§» skal erstattes med «artikkel», slik at det etter endringen står «artikkel 8», ikke «§
8».
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Side 410, Forslag til vedtak om grunnavgift på mineralolje § 1.
Setningen «Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om
grunnlaget for avgiften» skal ha innrykk slik at den blir paragrafens tredje ledd.
Side 425, Vedlegg 1 punkt 3, siste strekpunkt i første kolonne:
Endring av tall kursivert i tekst: «I en nøytral petroleumsskatt ville selskapene selv ha
dekket om lag 23 pst. av investeringskostnaden.»
Side 418, Flypassasjeravgift II. § 1 første ledd første punktum skal lyde:
Fra den tid departementet bestemmer skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om
særavgifter betales avgift til statskassen på ervervsmessig flyging av passasjerer fra
norske lufthavner med kr 75 per passasjer for flyginger med sluttdestinasjon i Europa.
Side 379, Forslag til tolloven § 12-1 annet ledd nye bokstaver j og k:
I bokstav j skal Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter angis som et
egennavn. I bokstav j og k skal formålet med at opplysningene utleveveres være å
forebygge, avdekke, forhindre eller sanksjonere arbeidslivskriminalitet. Bokstavene
skal lyde (endringene sammenlignet med proposisjonen fremgår av kursivert tekst):
j) til offentlig myndighet til bruk for medarbeidere som deltar i tverretatlig samarbeid
ved Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter for å forebygge, avdekke,
forhindre eller sanksjonere arbeidslivskriminalitet,
k) til offentlig myndighet til bruk for medarbeidere som deltar i tverretatlig samarbeid
ved a-krimsenter for å forebygge, avdekke, forhindre eller sanksjonere
arbeidslivskriminalitet,
Side 374, Forslag til skatteloven § 10-21 syvende ledd:
I tredje punktum skal det ikke stå «kontoene» i flertall, men «kontoen» i entall.
Leddet skal lyde (endringen sammenlignet med proposisjonen fremgår av kursivert
tekst):
(7) Kontohaver kan overføre aksjer, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond mellom
egne aksjesparekontoer uten beskatning. Ved overføring av aksjer, egenkapitalbevis,
andeler i aksjefond og kontanter mellom egne aksjesparekontoer, overføres samtidig
en andel av kontohavers innskudd og ubenyttet skjerming fra tidligere år på den
avgivende kontoen til den mottakende kontoen. Innskudd og ubenyttet skjerming
overføres i samme forhold som overføring av verdier fra den avgivende kontoen. Det
samme gjelder ved overføring til arvings aksjesparekonto i forbindelse med
utlodning fra dødsbo og overføring til ektefelles aksjesparekonto i forbindelse med
skilsmisse.
Side 386, Forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret
2019, andre kolonne, femte linje under § 5-1:

Side 2

Linjen skal lyde (endringene sammenlignet med proposisjonen fremgår av kursivert
tekst):
– 90 øre per dag per 100 nettotonn for de første 1 000 nettotonn, deretter
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