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Lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger av 
billighetshensyn 
 
Ved forskrift 11. desember 1998 delegerte Skattedirektoratet sin myndighet når det gjelder lemping av skatter 
og avgifter med renter og omkostninger av billighetshensyn til skattefogdkontorene og skatteoppkreverne.  
Ved endring av forskriften, som trådte i kraft 1. januar 2001, er skattefogdkontorenes myndighet når det 
gjelder lemping utvidet i forhold til tidligere.   
 
Ny melding om lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger av billighetshensyn erstatter In-
melding av 11. desember 1998.   
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1 Innledning 

1.1 Hjemmel 

1.1.1 Lempingshjemler 

• Skatt med renter og omkostninger lempes 
etter skattebetalingsloven § 41 og forskrift 
18. juni 1997 nr. 608 (billighetsforskriften) § 
1. 

• Arbeidsgiveravgift og trekkansvar med 
renter og omkostninger lempes etter 
billighetsforskriften § 2. 

• Arveavgift med renter og omkostninger 
lempes etter arveavgiftsloven § 46 andre 
ledd og billighetsforskriften § 3 andre 
punktum. 

• Svalbardskatt med renter og omkostninger 
lempes etter svalbardskatteloven § 5-4 
første ledd. 

• Artistskatt med renter og omkostninger 
lempes etter artistskatteloven § 12 andre 
ledd jf. skattebetalingsloven § 41 og 
billighetsforskriften § 1. 

 

1.1.2 Kompetansehjemmel  
Skattedirektoratet er med hjemmel i Finans-
departementets forskrift 18. juni 1997 nr. 608 
(billighetsforskriften) delegert myndighet når 
det gjelder lemping av skatter og avgifter med 
renter og omkostninger av billighetshensyn.  
 
Direktoratet kan med hjemmel i samme 
forskrift og etter samtykke fra Finansdeparte-
mentet, delegere sin myndighet etter forskriften 
til underliggende organer og formannskap 
(skatteutvalg) og dessuten gi utfyllende regler 
til gjennomføring av forskriften. 
 
Skattefogdkontorene og skatteoppkreverne er 
delegert myndighet i direktoratets forskrift 11. 
desember 1998 om delegering av Skatte-
direktoratets myndighet når det gjelder 
lemping av skatter og avgifter med renter og 
omkostninger av billighet (heretter kalt 
forskriften).  Ved endring av forskriften § 1, 
som trådte i kraft 1. januar 2001, er skattefogd-
kontorenes myndighet når det gjelder lemping 
utvidet i forhold til tidligere. 
 
Om det enkelte organs myndighet, se punkt 2. 
 
Meldingen inneholder utfyllende regler til 
gjennomføring av forskriften. 
 
 

1.2 Betegnelser 

Med lemping av et krav menes at skatte-
myndighetene godtar annet enn full betaling 
innen forfall – enten at det innvilges betalings-
avtale for kravet, at kravet settes ned, at kravet 
ettergis/frafalles eller at to eller flere av disse 
tiltakene kombineres. 
 
Lemping kan skje i to grupper av tilfeller, 
billighetslemping og innfordringslemping.  
 
At lemping skjer av billighetshensyn, 
innebærer at lemping innvilges som følge av 
nærmere bestemte rimelighetsgrunner på 
søkerens hånd. 
 
Med renter menes forsinkelsesrenter. 
 

1.3 Anvendelsesområde 

Denne meldingen gjelder billighetslemping av 
krav som hører under skatte- og avgiftsmyndig-
hetenes ansvarsområde. 
 
Følgende krav med renter og omkostninger 
omfattes: 
• skatt, jf. skattebetalingsloven § 3, herunder 

trygdeavgift, jf. folketrygdloven § 23-3  
• arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2 
• trekkansvar, jf. skattebetalingsloven § 49 
• arveavgift, jf. arveavgiftsloven § 1 
• svalbardskatt, jf. svalbardskatteloven § 1-1 
• artistskatt, jf. artistskatteloven § 3 
 
Billighetslemping av innenlands merverdiavgift 
og investeringsavgift behandles i Finans-
departementets retningslinjer 20. november 
1997, og omfattes ikke av denne meldingen. 
 

1.4 Avgrensninger 

Lemping av billighetshensyn har likhetstrekk 
med flere andre tiltak.  En må derfor avgrense 
mot lignende tilfeller. 
 
En må for det første avgrense mot lemping av 
innfordringshensyn.  Lemping av skatt og avgift 
kan også skje på innfordringsgrunnlag.  Disse 
to lempingsgrunnlagene må holdes klart fra 
hverandre.  Hensynene bak de to ulike 
lempingsmåtene er grunnleggende forskjellige, 
dermed er også vilkårene ulike.  En søknad om 
lemping av skatt og avgift kan fremmes på det 
ene eller begge grunnlag.  Nærmere orientering 
om vilkårene for lemping på innfordringsmessig 
grunnlag er gitt i egen melding.   
 
En må videre avgrense mot gjeldsordning etter 
gjeldsordningsloven.  Personer med alvorlige 
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gjeldsproblemer bør henvises til å søke 
gjeldsordning.  Anstrengt økonomi som følge av 
høy gjeldsbelastning gir i seg selv ikke grunnlag 
for lemping av billighetshensyn.  I slike tilfeller 
vil gjeldsordning være en mulighet.  Lemping 
som ledd i gjeldsordning etter gjeldsordnings-
loven behandles i egen melding, og omfattes 
ikke av denne meldingen.   
 
 
2 Rette myndighet 

2.1 Allment 

Myndighetsgrensene følger størrelsen på det 
beløp som søkes lempet (omsøkt beløp), 
uavhengig av størrelsen på søkers samlede 
restanse.  Beløpet på søknadstidspunktet er 
avgjørende. 
 
Beløpsgrensen gjelder det samlede omsøkte 
beløp for hovedstol, renter og omkostninger for 
alle omsøkte krav, med mindre annet fremgår 
uttrykkelig.  Dersom hovedstolen er dekket, 
gjelder beløpsgrensen fullt ut for renter og 
omkostninger, forutsatt at beløpsgrensen i 
utgangspunktet også gjelder for renter og 
omkostninger.   
 
Myndighet omfatter både myndighet til å lempe 
og til å nekte lemping. 
 

2.1.1 Saker av prinsipiell interesse 
Saker som antas å ha prinsipiell interesse skal 
uansett beløp forelegges Skattedirektoratet. 
 
2.1.2 Samordning av krav 

Dersom en del av en søknad ikke kan behandles 
av det organet søknaden er fremsatt overfor, 
skal saken i sin helhet forberedes og sendes til 
overordnet organ.  Dette gjelder likevel ikke i 
saker hvor formannskapet/skatteutvalget har 
avgjørelsesmyndighet. 
 
2.1.3 Ny søknad 
Fremmer skattyteren en ny søknad om krav 
som tidligere er søkt lempet, skal den nye 
søknaden behandles av det organet som er 
kompetent etter reglene om beløpsgrense.  
Dette innebærer at underliggende organ kan 
avgjøre søknaden selv om den forrige søknaden 
etter de tidligere gjeldende myndighetsgrensene 
ble avgjort av et høyere organ. 
 

2.1.4 Avvisning av gjentatt søknad 
En forespørsel om fornyet behandling av en 
søknad som tidligere er avgjort kan avvises 
dersom søknaden ikke inneholder nye 
opplysninger. 
 

2.1.5 Flere skattefogdkontor 

Berører en sak flere skattefogdkontor, skal 
saken behandles av skattefogdkontoret i det 
fylket hvor den personlig skattepliktige har sin 
bostedsadresse eller den upersonlig skatte-
pliktige har sin virksomhetsadresse.  De berørte 
skattefogdkontorene kan avtale at et annet skal 
behandle saken. 
 

2.2 Skatt med renter og omkostninger 

2.2.1 Skatteoppkreveren 

Skatteoppkreveren har myndighet til å lempe 
krav som gjelder renter og omkostninger inntil 
kr 50 000, jf. forskriften § 3. 
 

2.2.2 Formannskapet (skatteutvalget) 
Formannskapet har myndighet til å lempe krav 
som gjelder hovedstol inntil kr 200 000 med 
tilhørende renter uansett beløp, jf. 
skattebetalingsloven § 42 nr. 1, og krav som 
kun gjelder renter og omkostninger inntil kr 
100 000, jf. forskriften § 2. 
 
Formannskapet kan ved delegasjonsvedtak 
overlate deler av sin myndighet til skatte-
utvalget, jf. skattebetalingsloven § 42 nr. 1 
tredje punktum.  Dersom slikt vedtak er fattet, 
har skatteutvalget myndighet for krav som 
gjelder hovedstol, renter og omkostninger inntil 
kr 50 000. 
 
Skatteutvalgets myndighet kan utvides 
ytterligere ved at formannskapet søker Skatte-
direktoratet om samtykke til slik utvidelse.  
Dersom slikt samtykke er gitt, har skatte-
utvalget myndighet for krav som gjelder 
hovedstol inntil kr 200 000 med tilhørende 
renter uansett beløp, og krav som kun gjelder 
renter og omkostninger inntil kr 100 000, jf. 
skattebetalingsloven § 42 nr. 1 fjerde og femte 
ledd. 
 
2.2.3 Skattefogdkontoret 

Skattefogdkontoret har myndighet til å lempe 
inntil kr 1 500 000, jf. forskriften § 1 første ledd. 
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2.3 Arbeidsgiveravgift og trekkansvar 
med renter og omkostninger 

2.3.1 Skatteoppkreveren 

Skatteoppkreveren har myndighet til å lempe 
renter og omkostninger inntil kr 50 000, jf 
forskriften § 3. 
 

2.3.2 Skattefogdkontoret 
Skattefogdkontoret har myndighet til å lempe 
inntil kr 1 500 000, jf. forskriften § 1 andre 
ledd. 
 

2.4 Arveavgift med renter og 
omkostninger 

Skattefogdkontoret kan nekte lemping uansett 
omsøkt beløp, jf. forskriften § 1 tredje ledd 
første punktum. Skattefogdkontoret kan lempe 
inntil kr 1 000 000, jf. forskriften § 1 tredje ledd 
andre punktum. 
 

2.5 Svalbardskatt og artistskatt med 
renter og omkostninger  

Skattefogdkontoret har myndighet til å lempe 
inntil kr 1 500 000, jf. forskriften § 1 første ledd 
for svalbardskatt og Skattedirektoratets 
delegasjonsvedtak 24. april 2001 for artistskatt. 
 
 
3 Vilkår 

3.1 Allment 

Skatter og avgifter skal som den klare hoved-
regel betales, enten det skjer frivillig eller etter 
tvangsinnfordring. Lemping innebærer et 
unntak fra denne hovedregelen og krever 
særskilt hjemmel. 
 
Lemping av billighetshensyn er en sikkerhets-
ventil for å hindre at skatte- og avgiftsplikten 
eller innfordringen av skyldig beløp får sterkt 
urimelige utslag.  Slik lemping vil derfor bare 
innvilges rent unntaksvis og skal alltid bero på 
en helhetsvurdering av om lemping er riktig i 
det enkelte tilfellet.  Vedtak om lemping på 
billighetsgrunnlag skal begrunnes ut fra 
momentene i lov, forskrift og Skattedirektorat-
ets retningslinjer slik de kommer til uttrykk i 
denne meldingen. 
 
Lemping av skatt og avgift kan innvilges selv 
om det skyldige beløp er innbetalt.  Det 
avgjørende er hvorvidt vilkårene for lemping er 
oppfylt. 

3.2 Skatt med renter og omkostninger  

3.2.1 Oversikt 

Lemping av skatt er hjemlet i skattebetalings-
loven § 41, som lyder: 
«1. Når noen i medhold av ligningslovens § 9-12 
har rådd til at skatten blir nedsatt eller ettergitt 
og når det ellers på grunn av dødsfall, særlig 
alvorlig eller langvarig sykdom, varig 
invaliditet eller andre årsaker virker særlig 
ubillig eller uforholdsmessig trykkende å 
fastholde hele skatten, kan denne settes ned eller 
ettergis. 
2. Avgjørelse som nevnt under 1 kan i 
alminnelighet først treffes når likning er 
foretatt. I inntektsåret kan det av årsaker som 
nevnt under 1 gis utsettelse med innbetaling av 
utskrevet forskuddsskatt og det kan samtykkes i 
fritaking for forskuddstrekk eller tilbakebetaling 
av trekk. Endelig avgjørelse om nedsettelse eller 
ettergivelse blir også i disse tilfelle å treffe 
etterat likning er foretatt.» 
 
Lemping av renter og omkostninger av skatt er 
hjemlet i billighetsforskriften § 1 andre 
punktum, som lyder: 
«Skattedirektoratet kan sette ned eller ettergi 
forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter 
vedrørende slike krav, når det på grunn av 
omstendigheter som nevnt i § 41 første ledd vil 
virke ubillig eller trykkende å fastholde kravet.» 
 
Ifølge skattebetalingsloven § 41 nr. 1 kan skatt 
lempes på to separate billighetsgrunnlag. Disse 
to grunnlagene gjelder forskjellige situasjoner 
og vilkårene for lemping er ulike.  Vurderingen 
er dessuten lagt til ulike instanser.   
 
Det første grunnlaget er at det foreligger en 
tilråding i medhold av ligningsloven § 9-12, jf. 
”Når noen i medhold av ligningslovens § 9-12 
har rådd til at skatten blir nedsatt eller 
ettergitt…”. 
 
Det andre grunnlaget for lemping av billighets-
hensyn er nærmere angitte omstendigheter 
knyttet til den skattepliktiges situasjon, jf. ”når 
det… på grunn av dødsfall, særlig alvorlig eller 
langvarig sykdom, varig invaliditet eller andre 
årsaker vil virke særlig ubillig eller 
uforholdsmessig trykkende å fastholde…” 
    
Det følger av forarbeidene til både skatte-
betalingsloven og ligningsloven at lovgiver holdt 
muligheten åpen for at en skatteplikt i enkelte 
sjeldne tilfeller vil kunne virke svært urimelig.  
Fra forarbeidene til skattebetalingsloven 
(Ot.prp. nr. 17 (1951) side 97) siteres:   
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”De foreslåtte reglene må imidlertid også gis 
anvendelse i andre særlige tilfeller, for eksempel 
hvor skattelovens regler har gitt spesielt 
uheldige utslag overfor en enkeltstående 
skattepliktig i strid med det som har vært 
lovgiverens mening.”  I praksis har vurderings-
temaet i disse tilfellene vært knyttet til de 
tilfellene hvor likningen er riktig, men hvor de 
materielle skattereglene har fått en utilsiktet 
virkning.  Lemping av skatt på dette 
grunnlaget knytter seg til urimeligheter ved 
selve skatteplikten.  En slik vurdering hører 
naturlig inn under likningsmyndighetenes 
kompetansefelt.  Lemping av skatten i disse 
tilfellene må derfor følge av en anbefaling fra 
likningsmyndighetene.   
 
I andre tilfeller kan personlige forhold hos 
skattyteren føre til at betalingen eller 
innfordringen av den utliknede skatten vil gi 
sterkt urimelige utslag.  I slike tilfeller er det 
anledning til å lempe betalingsplikten.  Ved 
vurderingen av slik lemping må en se hen til at 
dekningslovens regler allerede i stor grad 
beskytter skattyteren mot urimelige utslag.  
Disse sakene avgjøres fortsatt av de organene 
som er nevnt i skattebetalingsloven § 42.   
 
Nedenfor vil disse to søknadsgrunnlagene bli 
behandlet særskilt. 
 

3.2.2 Nærmere om lemping etter anbefaling fra 
likningsmyndighetene – ligningsloven § 
9-12 

Generelt 
Ligningsloven § 9-12 lyder: 
”Når det på grunn av særegne forhold må antas 
å ville virke særlig ubillig overfor en skattyter å 
kreve at han skal betale hele skatten, kan den 
som treffer avgjørelse om ligningen innberette 
forholdet til det utvalg som er nevnt i skatte-
betalingslovens § 42 og foreslå at skatten blir 
satt ned eller ettergitt.” 
 
Forarbeidene til ligningsloven (Ot.prp. nr. 29 
(1978-79) s. 121) sier om § 9-12: 
”Bestemmelsen svarer til skattelovens § 85 nr. 3, 
bortsett fra at adgangen til å foreslå nedsettelser 
er utvidet til å gjelde alle som treffer avgjørelse 
om ligningen. 
Bestemmelsen er neppe påkrevet for å åpne en 
slik adgang, men den gjør det klart at de som 
har avgjørelsesmyndighet skal ta et initiativ når 
de unntaksvis må treffe en avgjørelse som det 
ikke er rimelig å gjennomføre. 
Regelen er plassert i kapittel 9, fordi den gjelder 
et slags alternativ til å endre selve ligningen.  
Den gjelder, slik den er utformet, likevel også 
under den ordinære ligning etter kapittel 9.” 

 
Anbefalingen skal komme fra ”den som treffer 
avgjørelse om ligningen”.  Loven legger dermed 
denne vurderingen til det likningsorganet som 
etter ligningsloven §§ 8-4 og 9-8 har vedtaks-
myndighet i likningssaken.  Forarbeidene 
forutsetter at vedkommende likningsinstans 
har plikt til å ta et selvstendig initiativ når 
skattekravet er særlig ubillig.  Dette gjelder 
både ved ordinær likning og ved en eventuell 
senere endring av likningen.  Likningsorganets 
kompetanse begrenser seg imidlertid til å 
innberette forholdet til det utvalget som skal 
treffe avgjørelsen om lemping, og dessuten 
anbefale eller foreslå lemping av kravet. En slik 
anbefaling må være skriftlig.  Den må videre 
angi hvor stort beløp skatten skal lempes med 
og hvilket inntektsår lempingen gjelder.  
Anbefalingen skal være bindende for det 
organet som avgjør lempingen.  
 
Den endelige avgjørelsen ligger hos det organet 
som etter skattebetalingsloven § 42 er rette 
myndighet, se avsnitt 2.  Vilkåret for å treffe 
vedtak om lemping av skatten på dette 
grunnlaget er at vedkommende likningsorgan 
har oversendt en slik anbefaling.   
 
Dersom skattyteren henvender seg til skatte-
oppkreveren eller skattefogdkontoret med 
forhold som angår fastsettingen av skatte-
kravet, bør han henvises til likningsmyndig-
hetene.  Om skattyteren oppgir dette som 
lempingsgrunnlag i en søknad, bør søknaden 
oversendes likningsmyndighetene for uttalelse. 
 
Nedenfor følger en omtale av noen enkelte 
tilfeller hvor lemping av skatt og trygdeavgift er 
anbefalt.  Disse er i hovedsak knyttet til 
fastsettingen av kravet.  Oppregningen er ikke 
uttømmende.  Dersom det aktuelle liknings-
organet i disse eller i liknende tilfeller finner 
grunn til å anbefale lemping, skal det sende 
skriftlig anbefaling til skatteoppkreveren.   
 
Tilfeller hvor lemping er anbefalt  
a)  Lemping for barn som har fått erstatning for 
personskade.  
Finansdepartementet har anbefalt at skatte-
lemping bør vurderes etter følgende retnings-
linjer når barn har fått erstatning for 
personskade: 
 
• Når barn har formue som skriver seg fra 

erstatning for personskade for eksempel 
etter trafikkuhell, og formuen og 
avkastningen av denne liknes på 
foreldrenes hånd, bør skatten settes ned til 
det beløp som ville blitt utliknet om barnet 



- 7 - 
 

var liknet selvstendig for denne formue og 
avkastningen av den.  

• Når personskaden har ført til minst 50 % 
nedsatt ervervsevne og erstatningen 
knytter seg til slik skade og formuen og 
avkastningen liknes på foreldrenes hånd, 
bør formuesskatten settes ned til det 
beløpet som ville vært resultatet dersom det 
ikke hadde vært utliknet formuesskatt på 
beløpet.  Avkastningen behandles etter 
kulepunktet ovenfor.   

• Ved slik personskade som nevnt under 
forrige kulepunkt bør formuesskatten 
normalt nedsettes også når den uføre liknes 
selvstendig og bor fast sammen med sine 
foreldre.  Dette gjelder likevel bare fram til 
det året den uføre fyller 21 år.  Omfanget av 
nedsettelsen vil måtte vurderes etter de 
faktiske omstendigheter. 

 
Regelen i første kulepunkt omfatter også 
erstatning for tap av forsørger. 
  
Hovedregelen for likning av barn er at formue 
og avkastning av den skal liknes sammen med 
foreldrenes formue og inntekt når barnet ikke 
er fylt 17 år ved utløpet av inntektsåret, jf. 
skatteloven § 2-14 nr. 1.  Det innebærer i 
praksis at barnets formue og kapitalinntekt 
liknes på toppen av foreldrenes formue og 
inntekt, noe som i en del tilfeller kan gi 
uforholdsmessig høy skatt på den type formue 
og inntekt som er nevnt ovenfor.  På grunn av 
situasjonen disse barna er i, anses det 
uforholdsmessig trykkende å fastholde hele 
skatten. 
 
Se for øvrig Lignings-ABC under stikkordet 
Skadeserstatning. 
 
b) Beskatning av etterbetalt lønn mv. 
For etterbetalt pensjon og for trygdeytelser som 
utbetales gjennom trygdemyndighetene, skal 
skatten ved likningen for utbetalingsåret bereg-
nes til det beløp skatten ville utgjort om 
ytelsene var blitt skattlagt i opptjeningsåret, se 
Finansdepartementets skattelovforskrift av 19. 
november 1999 nr. 1158 § 14-3-1. Det samme 
gjelder for skatt på bonus ved åremålstilsetting 
i Forsvaret, se Finansdepartementets skattelov-
forskrift §§ 14-3-10 til 14-3-12. Bestemmelsene 
gjelder bare når den skattepliktige har fordel av 
det. 
 
Ved andre etterbetalinger kan det være grunn 
til å lempe utliknet skatt av billighet for å 
unngå en urimelig progresjonsvirkning når den 
skattepliktige ikke kan lastes for forsinkelsen. 
 

Ved etterbetaling av lønn og lønnstillegg for 
tidligere år, er det praksis for å lempe skatten 
etter skattebetalingsloven § 41. Denne 
praksisen bygger på anbefaling fra Finans-
departementet.  Skatt og trygdeavgift kan i 
særlige tilfeller settes ned til det beløp de ville 
ha utgjort hvis lønnen var blitt utbetalt i 
opptjeningsåret. 
 
Av hensyn til arbeidsbelastningen bør lemping 
ikke foretas for bagatellmessige beløp.  Det 
anbefales at lemping først vurderes når etter-
betalingen utgjør mer enn 20 000 kroner. 
 
Foreligger noen av de billighetsårsakene som 
skattebetalingsloven nevner, skal søknad om 
lemping likevel vurderes konkret og uavhengig 
av grensen nevnt ovenfor.  Lemping bør som 
regel unnlates når omberegningen viser at 
beløpet (skatt og trygdeavgift) blir mindre enn  
1 000 kroner.   
 
Er det utbetalt renter på etterbetalingen og de 
alminnelige vilkårene for skattenedsettelse er 
til stede, jf. skattebetalingsloven §§ 41 og 42, 
kan skattyteren etter at likningen er utlagt 
søke om nedsettelse av skatten til det beløpet 
skatten ville ha utgjort om rentene var blitt 
fordelt på de respektive inntektsårene.   
 
Se også Lignings-ABC under stikkordet 
Etterbetaling av pensjon eller lønn. 
 
c) Sluttvederlag 
Sluttvederlag som utbetales fra arbeidsgiver til 
arbeidstaker ved arbeidstakers fratreden fra 
stillingen, er som hovedregel skattepliktig 
inntekt. Tariffestede sluttvederlag er unntatt 
skatteplikt, se skatteloven § 5-15 første ledd 
bokstav a nr. 1 og 2.  Finansdepartementet har 
uttalt at for sluttvederlag som i utgangspunktet 
er skattepliktig inntekt, kan skatten ettergis 
dersom de «klart er av samme art» som de 
tariffestede. 
 
Hvorvidt et ikke tariffestet sluttvederlag «klart 
er av samme art» vil avhenge av en 
helhetsvurdering. Følgende momenter vil være 
sentrale i vurderingen: 
 
- Alder 
Ifølge hovedavtalen mellom LO og NHO tilbys 
det tariffestede sluttvederlaget bare til arbeids-
takere som har fylt 50 år.  Dette vil også være 
et vilkår for lemping av skattepliktig slutt-
vederlag.  Se for øvrig Sivilombudsmannens 
uttalelse i Utv. 1991 side 443. 
 
- Beløp  
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Dersom sluttvederlaget utbetales med større 
beløp enn fastsatt i hovedavtalen, vil det 
overskytende i utgangspunktet være tilleggs-
sluttvederlag.   En skatte- og avgiftsnedsettelse 
for et eventuelt tilleggssluttvederlag må 
begrenses i samsvar med skatteloven § 5-15 
første ledd bokstav a nr. 2.  Overskytende beløp 
må følge de ordinære regler for lønn. 
 
- Reell ufrivillighet 
Arbeidsforholdets opphør må være initiert fra 
arbeidsgiverens side og uforskyldt fra arbeids-
takerens side, se Utv. 1999 side 999.  Det 
kreves en reell tvangssituasjon for den ansatte.  
Dette kravet tolkes strengt.  Dersom sluttveder-
laget er ment som en motivasjon for den ansatte 
om selv å si opp sin stilling, innebærer dette  
ikke i realiteten en tvangssituasjon.   
 
Se også Lignings-ABC under stikkordet 
Sluttvederlag.  
 
 
d) Flyktninger 
Finansdepartementet har anbefalt at 
kommuner som har flyktninger skal treffe et 
forhåndsvedtak om ettergivelse av skatt.  Slikt 
vedtak fattes av formannskapet/skatteutvalget, 
som oversender saken til likningskontoret for 
beregning av beløpet som skal ettergis.  Med 
forhåndsvedtak menes at vedtaket kan treffes 
allerede i inntektsåret eller forut for dette, se 
skattebetalingsloven § 41 nr. 2.  Lempingen kan 
derimot ikke gjennomføres før likningen er 
foretatt, men det kan gis et tilsvarende 
betalingsfritak eller en betalingsutsettelse på 
forskuddsstadiet. 
 
Likningskontoret må – etter at likningen er 
foretatt – sørge for at saken fremmes for 
skatteutvalget/formannskapet, jf. skatte-
betalingsloven §§ 41 og 42.   
 
For regler om billighetslemping av skatt for 
flyktninger vises det til Lignings-ABC under 
stikkordet Flyktninger. 
 
 
3.2.3 Nærmere om lemping begrunnet i 

omstendigheter knyttet til den 
skattepliktiges situasjon. 

Generelt 
Lemping på dette grunnlaget vil først og fremst 
gjelde der betaling og innkreving av et skyldig 
beløp vil få sterkt urimelige konsekvenser. 
Det er fire vilkår som alle må være oppfylt: 
• det må være en tilstrekkelig billighets-

årsak, jf. «dødsfall, særlig alvorlig eller 

langvarig sykdom, varig invaliditet eller 
andre årsaker « 

• det må være en tilstrekkelig billighets-
virkning, jf. «virker særlig ubillig eller 
uforholdsmessig trykkende å fastholde hele 
skatten» for hovedstol, og «vil virke ubillig 
eller trykkende å fastholde kravet» for renter 
og omkostninger 

• det må være årsakssammenheng mellom 
billighetsårsaken og billighetsvirkningen, jf. 
«på grunn av» 

• lempingen må ikke være egnet til å svekke 
den allmenne betalingsviljen, jf. «kan» som 
angir at avgjørelsen er opp til rette 
myndighets skjønn. 

 
Billighetsårsak 
Av billighetsårsaker nevner loven spesielt 
«dødsfall, særlig alvorlig eller langvarig 
sykdom» og »varig invaliditet». Ikke bare 
søkerens, men også familiemedlemmers forhold 
som er av en slik art omfattes. 
 
”Langvarig sykdom” etter skattebetalingsloven 
§ 41 skal tolkes i samsvar med folketrygdlovens 
forståelse av ”varig sykdom”.  Det vil si at det 
skal legges til grunn et sykdomsbegrep som er 
vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i 
medisinsk praksis.  Dette omfatter også 
psykiske lidelser og for eksempel alkoholisme. 
Skattyteren skal legge fram dokumentasjon på 
sykdommen.  På grunnlag av de dokumenterte 
opplysningene må det foretas en konkret 
vurdering av om sykdommen er av en slik art at 
den kan karakteriseres som særlig alvorlig eller 
langvarig.  
 
Lovens oppregning er ikke uttømmende, jf. 
«eller andre årsaker».  Også andre forhold som 
begrenser søkerens mulighet til å forbedre sin 
økonomiske situasjon kan være relevante.  Som 
eksempel kan nevnes alderdom, lang tids 
arbeidsledighet eller at søker er i en rehabili-
teringssituasjon. 
 
Billighetsvirkning 
Med billighetsvirkning menes at betaling eller 
innfordring av skattekravet vil være sterkt 
urimelig.  Loven krever at det må virke ”særlig 
ubillig” eller ”uforholdsmessig trykkende” å 
fastholde skattekravet for at lemping skal 
kunne innvilges. 
 
Et utgangspunkt ved denne vurderingen kan 
være dekningsloven § 2-7. Bestemmelsen 
fastslår at en skyldner har krav på å få beholde 
det som med rimelighet trengs til underhold av 
skyldneren selv og skyldnerens husstand. En 
må imidlertid også ta hensyn til eventuelle 
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løpende kapitalinntekter eller andre inntekter 
som normalt faller utenfor dekningsloven § 2-7.  
 
Hvis søkeren har så stor formue at han med 
rimelighet kan betale restskatten, vil vilkåret 
ikke være oppfylt. Lemping bør da ikke 
innvilges med mindre det virker særlig ubillig å 
fastholde. Formue i bolig kan stå i en 
særstilling.  Det kan imidlertid kreves at 
boligen belånes dersom dette er mulig. 
 
For renter og omkostninger er kravet til 
billighetsvirkning litt lempeligere.  Dette 
kommer til uttrykk ved at vilkåret for 
nedsettelse av renter og omkostninger er at det 
vil virke ”ubillig eller trykkende” å fastholde 
kravet, i motsetning til ved lemping av 
hovedstol der det må virke kvalifisert ubillig 
eller trykkende å fastholde skatten. 
 

Kravet til årsakssammenheng 
Kravet til årsakssammenheng, jf. «på grunn 
av», innebærer et krav om at billighetsvirkning-
en må være en følge av at billighetsårsaken 
inntrådte. For eksempel kan det som følge av 
alvorlig og langvarig sykdom være uforholds-
messig trykkende å fastholde skattekravet fordi 
søker har mistet mye av sitt inntektsgrunnlag.  
Det avgjørende vil da være om søkeren etter 
sykdommens inntreden har fått sin inntekt 
redusert.  Der søkeren opprettholder samme 
inntektsnivå etter å ha blitt særlig alvorlig eller 
langvarig syk, vil det normalt ikke være på 
grunn av sykdommen at det virker uforholds-
messig trykkende å fastholde.  Det bør gå fram 
av dokumentasjonen hvorvidt søkers inntekts-
evne er nedsatt. 
 

Helhetsvurdering 
Selv om de nevnte vilkårene er oppfylt, kan det  
foreligge forhold som gjør at lempingsadgangen 
ikke bør benyttes, jf «kan».  Spørsmålet om 
lemping må avgjøres etter en helhetsvurdering 
av det foreliggende billighetsgrunnlaget og 
eventuelle klanderverdige forhold på søkerens 
hånd.   
 
Det skal derfor vurderes om lemping vil kunne 
svekke den allmenne betalingsviljen.  Det 
sentrale i denne vurderingen vil være om det 
foreligger klanderverdige forhold på søkerens 
side som gjør at en lemping kan virke støtende 
eller på annen måte svekke den alminnelige 
betalingsmoralen.  Momenter ved denne 
vurderingen er for eksempel i hvilken grad 
søkeren forøvrig har oppfylt sine forpliktelser 
etter gjeldende regelverk, for eksempel lignings-
loven, skattebetalingsloven, merverdiavgifts-
loven og regnskapsloven. Videre vil illojal 

boforringelse, kreditorbegunstigelse eller andre 
tilsvarende forhold på søkerens hånd tale mot 
lemping. Andre forhold kan for eksempel være 
at søkeren tidligere har vist manglende 
betalingsvilje og stadig opparbeidet seg ny 
skatte- og avgiftsgjeld. 
 
Dersom søkeren har betydelig gjeld til andre 
kreditorer, skal det vurderes om lemping av 
skattegjelden vil komme søkeren selv til gode.  
Dersom lempingen vil innebære et økt 
dekningsgrunnlag for de øvrige kreditorene, er 
hensikten bak lempingsreglene ikke oppnådd. 
 
I spesielle tilfeller kan det være rimelig at 
søkeren får lempet skatten slik at vedkom-
mende kan beholde formuesgjenstander som for 
eksempel bolig.  Dette kan være tilfelle for 
enker/enkemenn som ser seg nødt til å overta 
ansvar for avdødes gjeld for å beholde boligen.  
Dersom den gjenlevende ektefellen bare har en 
beskjeden inntekt, for eksempel enkepensjon, 
og ikke har mulighet til å ta opp lån, kan det 
være rimelig å lempe restskatten.  Se for øvrig 
punkt 2.1.8. 
 
Dersom søkeren er en juridisk person, for 
eksempel et AS, vil billighetsårsaker knyttet til 
en fysisk person som regel ikke være relevante.  
I en mindre bedrift kan det imidlertid tenkes at 
sykdom, dødsfall og andre lignende omstendig-
heter medfører problemer av en så alvorlig art 
at det vil virke ubillig å gjøre kravet gjeldende.  
I de tilfellene hvor en juridisk person begrunner 
søknaden med urimelige forhold rundt selve 
skatteplikten, står en overfor en vurdering etter 
ligningsloven § 9-12.  Se om dette punkt 3.2.2. 
 
 
 
 
 

3.3 Arbeidsgiveravgift og trekkansvar 
med renter og omkostninger 

 

3.3.1 Allment 
Lemping av arbeidsgiveravgift og trekkansvar 
med renter og omkostninger er hjemlet i 
billighetsforskriften § 2, som lyder: 
«Skattedirektoratet kan sette ned eller ettergi 
arbeidsgiveravgift og ansvarsbeløp etter skatte-
betalingsloven § 49, når det på grunn av 
spesielle omstendigheter vil virke ubillig å 
fastholde kravet. Det samme gjelder 
forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter 
vedrørende slike krav.» 
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Som ved billighetslemping av skatt med renter 
og omkostninger, jf pkt. 3.2.1, må følgende fire 
vilkår være oppfylt ved billighetslemping av 
arbeidsgiveravgift og trekkansvar med renter 
og omkostninger: 
• det må foreligge en tilstrekkelig billighets-

årsak, jf «spesielle omstendigheter» 
• det må foreligge en tilstrekkelig billighets-

virkning, jf «vil virke ubillig å fastholde 
kravet» 

• det må foreligge årsakssammenheng 
mellom billighetsårsaken og billighets-
virkningen, jf «på grunn av» 

• lempingen må ikke være egnet til å svekke 
den allmenne betalingsviljen, jf «kan» som 
angir at avgjørelsen er opp til rette 
myndighets skjønn 

 
For større bedrifter og aksjeselskaper vil 
billighetsårsaker knyttet til en fysisk person 
som regel ikke være relevante, i motsetning til 
hva som gjelder for personlige krav. I en mindre 
bedrift kan imidlertid sykdom, dødsfall og 
andre lignende omstendigheter medføre 
problemer av en slik alvorlig art at det vil virke 
ubillig å gjøre kravet på skyldig arbeidsgiver-
avgift eller trekkansvar gjeldende. 
 
Når det gjelder trekkansvar, følges en meget 
restriktiv praksis. Det vil nesten aldri være 
aktuelt å lempe et slikt ansvar. 
 
Vilkårene for lemping av renter og omkost-
ninger av arbeidsgiveravgift og trekkansvar er 
formelt de samme som for hovedstol, men 
praktiseres noe mer lempelig. Vurderingen i 
disse tilfellene knytter seg til hva som er 
årsaken til betalingsforsinkelsen.  
 
 

3.3.2 Noen typetilfeller 

Pensjonister  
For pensjonister som blir arbeidsgivere fordi de 
trenger pleie, kan det være grunnlag for 
lemping av arbeidsgiveravgift som er påløpt i 
denne forbindelse. Hvis det er gitt tilskudd fra 
det offentlige til å dekke avgiften, taler dette 
imot lemping.  
 
Forholdet ved konkurs og senere overgang til 
stilling som arbeidstaker 
At en arbeidsgiver har gått konkurs og senere 
har begynt som arbeidstaker, er ikke i seg selv 
tilstrekkelig grunnlag for lemping. Dersom 
kravet er gammelt og det foreligger billighets-
årsaker som dødsfall, særlig alvorlig eller 
langvarig sykdom, varig invaliditet eller andre 
årsaker, kan det også i slike tilfeller være 

grunnlag for lemping av arbeidsgiveravgift og 
trekkansvar.  
 
Lemping som fungerer som subsidie 
Søknader fra barnehager og foreninger med 
allmennyttig formål om permanent fritakelse 
for arbeidsgiveravgift skal ikke imøtekommes. 
Det er ikke adgang til å subsidiere slik drift 
med lemping av arbeidsgiveravgift og trekk-
ansvar.  Dette gjelder også for andre typer 
virksomheter. 
 
Lemping av arbeidsgiveravgift vedrørende 
sluttvederlag 
I den utstrekning skatten på sluttvederlaget er 
lempet i samsvar med punkt 3.2.9, har arbeids-
giveravgiften på sluttvederlaget i praksis blitt 
lempet. 
 

Lemping av arbeidsgiveravgift ved betaling av 
arbeidsgiveravgift både i utlandet og i riket - 
forhold som ikke reguleres av sosialkonvensjoner 
For å forhindre at det svares dobbelt avgift kan 
arbeidsgiveravgiften lempes for foretak som har 
utenlandske arbeidstakere i Norge når det 
dokumenteres at foretaket betaler en avgift av 
tilsvarende art til hjemlandet av de samme 
lønnsutbetalingene.  
 
Hvis avgiften til hjemlandet er den samme eller 
høyere enn avgiften i Norge, lempes arbeids-
giveravgiften i sin helhet. Er avgiften i hjem-
landet mindre, lempes arbeidsgiveravgiften 
med et tilsvarende beløp, etter det såkalte 
kredittprinsippet. 
 
Med hensyn til dokumentasjon av betalt avgift i 
utlandet må arbeidsgiveren selv innhente lister 
fra de utenlandske trygdemyndighetene med 
oppgave over de beløpene som er betalt i et 
bestemt tidsrom for hver enkelt arbeidstaker. 
Summen av avgift for dem som er ført opp på 
listen blir så trukket fra i den norske avgiften 
for de samme arbeidstakerne. 
 
Likeledes kan arbeidsgiveravgiften lempes når 
arbeidsgiveren betaler tilsvarende til uten-
landsk privat trygdeordning som fremstår som 
et naturlig supplement til offentlig trygde-
ordning og er under offentlig kontroll i vedkom-
mende land. Søkeren må redegjøre for dette og 
for hvordan arbeidsgivertilskuddet beregnes, og 
hvilke ytelser arbeidstakerne har krav på. 
Vedtektene for den aktuelle pensjonskassen må 
vedlegges. 
 
I disse tilfellene, hvor det er krevet dobbelt 
avgift, skal det stilles som vilkår for lemping at 
det lempede beløpet føres til inntekt i arbeids-
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givers regnskap dersom det tidligere er gitt 
inntektsfradrag for beløpet. 
 

3.4 Arveavgift med renter og 
omkostninger  

3.4.1 Allment 
Lemping av arveavgift er hjemlet i 
arveavgiftsloven § 46 andre ledd, som lyder: 
 «Når det vil virke urimelig eller uforholdsmes-
sig trykkende om kravet på rettidig betaling av 
avgiften blir opprettholdt fullt ut, kan vedkom-
mende departement, overfor en eller flere av dem 
som er ansvarlige for avgiften, nedsette eller 
frafalle kravet eller gi henstand med betalingen. 
Når det gis henstand, kan renter og sikkerhet 
kreves i den utstrekning det finnes rimelig.» 
 
Lemping av renter og omkostninger av arve-
avgift er hjemlet i billighetsforskriften § 3 
andre punktum, som lyder: 
«Skattedirektoratet kan sette ned eller frafalle 
forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter ved-
rørende arveavgift, når vilkårene i 
arveavgiftsloven § 46 andre ledd er oppfylt.» 
 
Ved anvendelse av arveavgiftsloven § 46 andre 
ledd skal det etter loven foretas en vurdering av 
om kravet på rettidig betaling av avgift må 
anses urimelig eller uforholdsmessig trykkende. 
De forskjellige typetilfellene der fastholdelse av 
avgiftskravet kan virke urimelig er behandlet 
nedenfor. Søknaden er gjenstand for en konkret 
og individuell behandling. 
 
Ved vurderingen av hva som er uforholdsmessig 
trykkende blir vurderingen den samme som 
etter skattebetalingsloven, jf pkt 3.2.1. 
 
Vilkårene praktiseres noe lempeligere når det 
gjelder renter og omkostninger. 
 
Arveavgiftsloven § 32 fastslår solidaransvar for 
arveavgift. Det bør utvises en viss tilbake-
holdenhet med å gjøre solidaransvar gjeldende 
overfor medarving eller giver. At arvingen 
nekter å betale avgiften, er ikke et tilstrekkelig 
grunnlag for å pålegge slikt ansvar. Før man 
har konstatert at det ikke er noe til utlegg, 
eventuelt at de utlagte eiendeler ikke gir 
dekning for kravet hos arving/gavemottaker, 
skal solidaransvar normalt ikke gjøres 
gjeldende. Det må således legges til grunn at 
solidaransvaret etter arveavgiftsloven § 32 er 
av subsidiær art. 
 
Før solidaransvar gjøres gjeldende bør det 
foretas en konkret vurdering av rimeligheten av 
å gjøre slikt ansvar gjeldende. 

Vurderingstemaet blir noe annerledes ved 
denne vurderingen enn når rimeligheten av å 
gjøre avgiftskravet gjeldende vurderes i forhold 
til den prinsipalt ansvarlige. Når det er flere 
solidaransvarlige, må vurderingen skje for hver 
enkelt, fordi konkrete omstendigheter kan tilsi 
at vurderingen blir forskjellig.  
 
Solidaransvaret i arveavgiftsloven § 32 er ment 
å gi staten større sikkerhet for at avgiftskravet 
blir innbetalt ved privat skifte. Bestemmelsen 
forutsetter at arvingene i fellesskap sikrer seg 
at avgiften blir betalt av alle arvingene. Det må 
derfor i utgangspunktet forutsettes at det i 
private boer, som ved offentlig skifte, blir holdt 
tilbake midler for å dekke krav på arveavgift. 
 
I mange tilfeller har medarvingene ikke grunn 
til å frykte at en arving ikke er i stand til å 
betale sin arveavgift ved forfall. Det kan 
imidlertid inntre omstendigheter i perioden 
mellom arvefallet og tidspunktet for inn-
betalingen av arveavgiften som gjør at arvingen 
blir ute av stand til å betale avgiften. Slike 
omstendigheter kan innebære at det vil virke 
urimelig å gjøre solidaransvaret gjeldende. 
Dette kan særlig være tilfellet når avgiftsbereg-
ningen tar lang tid. 
 
Hvis det derimot allerede ved arvefallet forelå 
slike omstendigheter at det måtte påregnes at 
en av arvingene ikke ville komme til å betale 
arveavgiften, bør solidaransvaret normalt 
gjøres gjeldende. 
I gavetilfellene vil vurderingen være 
tilsvarende. Det bemerkes imidlertid at giveren 
i disse tilfellene har gitt fra seg rådigheten over 
de overførte verdiene. Ved spørsmål om 
anvendelse av solidaransvar bør det derfor 
legges en viss vekt på giverens økonomiske 
situasjon. Når giveren har gitt bort det 
vesentligste av formuen, og således bare sitter 
igjen med helt ordinære eiendeler i form av 
bolig, bil mv, kan det unnlates å gjøre 
solidaransvaret gjeldende. 
 
Hvor en eller flere av de avgiftspliktige bor i 
utlandet, vil det vanligvis ikke være grunnlag 
for en like liberal anvendelse av solidaransvars-
reglene i forhold til ansvarlige som bor i Norge. 
I slike tilfeller har de avgiftspliktige som bor i 
Norge en særlig oppfordring til å sørge for at 
det avsettes midler til å dekke det samlede 
avgiftskravet. Dette må ses på bakgrunn av de 
problemene som innfordring i utlandet 
vanligvis innebærer. 
 
Unnlatelse av pågang mot solidarskyldneren 
berører ikke ansvaret for den prinsipalt 
ansvarlige. 
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3.4.2 Hovedkategorier 

Det finnes fire hovedkategorier anførsler som 
hyppig påberopes som grunnlag for lemping ved 
søknad etter arveavgiftsloven § 46 andre ledd: 
• konkrete omstendigheter 
• det arvede objektet 
• arveavgiftslovens system 
• forholdet til annen lovgivning 
 
Konkrete omstendigheter 
Anstrengt personlig økonomi kan ha sin årsak i 
omstendigheter som gjør at § 46 andre ledd 
kommer til anvendelse. 
 
Sykdom kan være grunnlag for lemping når den 
er langvarig eller alvorlig etter en konkret 
vurdering av hvorvidt følgene av sykdommen 
innebærer at det vil virke urimelig eller 
uforholdsmessig trykkende å fastholde kravet. 
Dette er særlig aktuelt i de tilfellene der 
sykdommen har påvirket søkerens inntekts-
forhold, eller der sykdommen har påført 
søkeren økte utgifter som gjør det vanskelig å 
betale kravet.  
 
Et eksempel kan være at en person har 
investert de arvede midlene i en bolig. Etter 
investeringen er vedkommende blitt syk, og har 
måttet flytte til en spesielt tilpasset bolig. 
Følgen kan da være at de arvede midlene tapes 
ved salget av den første boligen, fordi denne er 
solgt med tap. Dersom avgiftskravet fremmes 
etter dette tidspunktet, kan det være grunnlag 
for nedsettelse av kravet 
 
Nedgang eller bortfall av inntekt som følge av 
andre omstendigheter kan også gi grunnlag for 
lemping, særlig i tilfeller der avgiftspliktige 
lever av sosialstønad. Det enkelte sosial-
kontoret vil som regel stille strenge krav til at 
man bruker sine egne midler før slik stønad 
ytes. Dersom de midlene som er avsatt til å 
betale arveavgift brukes opp i en slik situasjon 
før arveavgiften er beregnet, vil det være 
naturlig å vurdere lemping etter § 46 andre 
ledd. 
 
Arbeidsledighet er ikke noe selvstendig 
grunnlag for lemping. Dersom arbeidsledig-
heten er kombinert med et vesentlig inntekts-
bortfall, vil det i noen tilfeller kunne være 
urimelig å fastholde kravet. Imidlertid vil 
mange nye arbeidsledige oppebære arbeids-
ledighetstrygd. En antar at trygden normalt vil 
gjøre dem i stand til å betale de daglige 
utgiftene til livsopphold, slik at de unngår å 
tære på midler en må forutsette er avsatt til 
betaling av arveavgift. 

 
Når det gjelder mindreårige arvinger, har 
praksis vært relativt liberal med hensyn til å 
lempe krav på arveavgift ved svak økonomi. 
Dette har også vært tilfeller der arven består av 
en livsforsikring eller annet kontantbeløp. 
 
Det arvede objektet 
Det kan også være grunnlag for lemping under 
henvisning til det arvede objektet. 
 
Dette gjør seg særlig gjeldende i forhold til 
personer som har arvet en bolig som de selv bor 
i. Det skal svært meget til før man krever 
fravikelse fra slik bolig for å inndrive avgifts-
kravet. I slike tilfeller bør det antas mulig å få 
til en frivillig pantsettelse under forutsetning 
av at pantet ikke realiseres så lenge arvingen 
bor i boligen. 
 
Dette gjelder imidlertid ikke når boligen har en 
ekstraordinært høy verdi eller standard. I slike 
tilfeller vil det være naturlig at man krever at 
søkeren finner en rimeligere bolig for å kunne 
betale avgiftskravet. 
 
Ofte søkes det om lemping etter § 46 andre ledd 
fordi enkelte av de arvede aktiva har vært 
gjenstand for verdinedgang i perioden mellom 
arvefallet og avgiftsfastsettelsen. Dette vil i 
særlig grad gjelde aksjer, men også andre 
formuesverdier kan være gjenstand for en slik 
verdinedgang. Som hovedregel vil en slik 
verdinedgang ikke gi grunnlag for lemping. 
Arveavgiftslovens system innebærer at 
arvingene har risikoen for de arvede midlene 
fra det tidspunktet de overtar rådigheten. Ved 
privat skifte overtar arvingene rådigheten på 
tidspunktet for arvelaterens død, ved offentlig 
skifte eller skifte ved testamentsfullbyrder på 
utlodningstidspunktet. Ved privat skifte må 
arvingene imidlertid innrømmes en viss tid for 
å kunne ta stilling til hva man skal gjøre med 
de arvede midlene etter dødsfallet. Dersom 
verdinedgangen skjer plutselig, kort tid etter 
arvefallet (innen to til tre måneder), kan dette 
gi grunnlag for lemping. Ved offentlig skifte 
eller skifte ved testamentsfullbyrder vil dette 
under ingen omstendigheter være aktuelt. 
 
I noen tilfeller begrunnes søknaden med at de 
arvede midlene er oppbrukt når avgiftskravet 
blir fremsatt. Dette gir normalt ikke grunnlag 
for lemping. Dersom man har foretatt investe-
ringer eller betalt gjeld, vil resultatet nærmest 
uten unntak være avslag. 
 
Har behandlingstiden hos skattefogdkontoret 
vært lang, og søkerens betalingsevne har falt 
bort i saksbehandlingstiden som følge av 
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omstendigheter som søkeren ikke kunne 
påvirke, kan det være grunnlag for lemping. 
 
I et tilfelle var aksjer overført fra far til to 
døtre. Ved bokettersyn i selskapet ble skatte-
fogdkontoret gjort kjent med transaksjonen 
seks år etter at den hadde funnet sted. 
Selskapet og dets aksjonærer ble også gjort 
kjent med bokettersynsrapporten, hvor det var 
stilt spørsmål ved hvorvidt transaksjonen var 
arveavgiftspliktig. Selskapets aksjonærer 
benektet avgiftsplikt. Etter dette skjedde intet i 
saken før etter ca fem år, da skattefogdkontoret 
fremsatte krav på arveavgift fordi overføringen 
fra far til døtre inneholdt et gaveelement. I 
mellomtiden var aksjene i selskapet solgt, og 
overskuddet var investert i ulike prosjekter. På 
tidspunktet for fremsettelsen av avgiftskravet 
var de arvede midlene i all hovedsak tapt. På 
bakgrunn av den lange behandlingstiden, det 
faktum at gavemottakerne hadde hatt 
begrenset rådighet over aksjene, og at gave-
midlene var tapt, frafalt Finansdepartementet 
arveavgiften. 
 
Det kan innvilges betalingsordning for 
arveavgift når arven/gaven vesentlig omfatter 
næringsvirksomhet som mottakeren skal drive 
videre. Dette gjelder også virksomhet som 
består i utleie av fast eiendom av betydelig 
verdi og ved overdragelse av aksjene i 
familieselskap o.l. Ved en betalingsordning skal 
det i avdragsperioden svares renter som 
tilsvarer en og en halv ganger normalrente-
satsen for rimelige lån i arbeidsforhold fastsatt 
i Stortingets årlige skattevedtak, jf. billighets-
forskriften § 3 andre ledd. 
 
Arveavgiftslovens system 
I noen tilfeller gir arveavgiftslovens system uri-
melige utslag som må anses å være utilsiktet. 
Dette kan gi grunnlag for lemping. Et eksempel 
er når foreldre som et ledd i generasjonsskifte 
gir bort bolig eller næringseiendom m.v. til ett 
av sine barn. Etter transaksjonen dør barnet, og 
foreldrene er de eneste arvingene. Det er i slike 
tilfeller praksis for at avgiften for de eiendelene 
som opprinnelig ble overført som gave frafalles, 
når eiendelene går tilbake til foreldrene innen 
rimelig tid etter gaveoverføringen. 
Lempingsadgangen er begrenset til de tilfeller 
hvor den opprinnelige gaveoverføringen, på 
grunn av etterfølgende omstendigheter, ikke 
har hatt noen realitet for gavemottaker. Et 
tilfelle hvor arveavgiften kan virke urimelig, er 
når arv eller gave faller så nær en ny avgifts-
pliktig gavetransaksjon eller arvefall ved-
rørende samme formuesgode, at overføringens 
eneste eller i det mest vesentlige faktiske 
virkning, er at den medfører arveavgiftsplikt. 

Vilkåret «innen rimelig tid» må forstås og tolkes 
på denne bakgrunn. Øvrige eiendeler avgiftsbe-
legges på vanlig måte.  
 
Det frafalte beløpet skal tilsvare det beregnede 
avgiftsbeløpet av de aktuelle eiendelene, når 
det legges til grunn at disse utgjør den øverste 
delen av avgiftsgrunnlaget. 
 
Forholdet til annen lovgivning 
I noen tilfeller vil fastholdelse av avgiftskravet 
virke urimelig eller uforholdsmessig trykkende 
som følge av forholdet til andre lover. Dette har 
særlig vært aktuelt i forhold til skatteloven. Et 
praktisk eksempel kan være der avskrivbare 
gjenstander ansettes til en høyere verdi ved 
arveavgiftsberegningen enn avskrivingsgrunn-
laget ved likningen. Dette innebærer at 
arvingen må betale arveavgift av et beløp som 
ikke kan avskrives. Direktoratet vil anbefale at 
den beregnede avgiften i slike tilfeller settes 
ned til det beløpet som ville blitt beregnet 
dersom likningsmyndighetenes verdiansettelse 
var blitt lagt til grunn ved arveavgiftsberegn-
ingen. 
 

3.5 Svalbardskatt og artistskatt med 
renter og omkostninger  

Lemping av svalbardskatt er hjemlet i 
svalbardskatteloven § 5-4 første ledd. Lemping 
av artistskatt er hjemlet i artistskatteloven § 12 
andre ledd.  Begge bestemmelsene henviser til 
skattebetalingsloven § 41. 
 
Lemping av renter og omkostninger av 
svalbardskatt og artistskatt er hjemlet i 
billighetsforskriften § 1 andre punktum. 
Regelen er den samme som for renter og 
omkostninger av skatt. 
 
Retningslinjene for skatt under punkt 3.2 gis 
derfor tilsvarende anvendelse så langt de 
passer. 
 

3.6 Virkningen av at vilkårene foreligger 

Dersom vilkårene under punktene 3.1 til 3.5 
foreligger, kan følgende tiltak være aktuelle: 
• ettergivelse/frafall 
• nedsettelse 
• betalingsordning 
 
Det må foretas en konkret vurdering av hvilke 
tiltak det aktuelle billighetsgrunnlaget tilsier at 
benyttes.  
 
Når det treffes avgjørelse om lemping av 
skatter og avgifter, skal samtidig spørsmålet 



- 14 - 
 

om lemping av tilhørende renter og omkost-
ninger avgjøres. 
 
Særskilt avgjørelse vedrørende renter og 
omkostninger anbefales. Når ikke annet 
fremgår av avgjørelsen, legges det til grunn at 
også renter og omkostninger som knytter seg til 
det ettergitte/frafalte beløpet ettergis/frafalles.  
 
Selv om det ikke foreligger billighetsgrunner 
som er tilstrekkelige for ettergivelse/frafall eller 
nedsettelse av kravet, kan det være grunnlag 
for å fravike kravet til rettidig betaling. I slike 
tilfeller kan søkeren innrømmes en utsettelse 
med innbetalingen, normalt i form av en 
avdragsordning. Det er ikke noen absolutt 
begrensning når det gjelder varigheten av en 
slik avdragsordning. Avdragstiden  følger av, og 
må fastsettes i tråd med, billighetsgrunnlaget. 
 
En avdragsordning er ofte aktuell i de tilfellene 
hvor det virker uforholdsmessig trykkende å 
fastholde kravet på rettidig betaling. 
Skyldnerens likviditetsproblemer kan i slike 
tilfeller avhjelpes ved en utsettelse eller 
avdragsordning. 
 
Når det foretas en nedsettelse av et krav som 
består av både hovedstol og renter og eventuelle 
omkostninger, settes vanligvis rentene ned 
først. I slike tilfeller settes selve rentebeløpet 
ned, og ikke rentesatsen. 
 
Når billighetsvurderingen tilsier utsettelse med 
betalingen av skatte- og avgiftsbeløpet, 
herunder en avdragsordning, bør spørsmålet om 
renter under den fremtidige avdrags-perioden 
vurderes særskilt. Innrømmelsen av en 
avdragsordning for selve skatte- eller 
avgiftsansvaret tilsier ofte at en ikke bør kreve 
renter fullt ut i avdragstiden. Hensynene til 
oppfyllelsespress og reaksjon mot forsinket 
betaling gjør seg ikke sterkt gjeldende for den 
innrømmede avdragstiden. 
 
Direktoratet anbefaler at renteansvaret 
normalt lempes ihvertfall noe i avdragstiden. 
Dette gjelder ikke renteberegning for tiden 
etter eventuell oversittelse av avdragstiden, 
med mindre perioden forlenges etter ny 
vurdering. Om påløpte renter før en innvilget 
avdragsordning bør lempes, må vurderes 
særskilt etter reglene om lemping av slike krav. 
 
I særlige tilfeller kan fullt rentefritak for 
avdragstiden vurderes gitt. Det kan særlig 
gjelde når søkeren midlertidig er uten inntekt 
og uten annen betalingsevne, og ansvaret 
rimeligvis heller bør godtas dekket av forventet 

senere inntekt enn ved tvungen realisering av 
vanskelig realiserbare formuesgoder. 
 
Når det gjelder utsettelse med betaling av 
utskrevet forskuddsskatt vises det til skatte-
betalingsloven § 41 nr 2. 
 
Det er adgang til å kombinere de løsninger som 
er nevnt ovenfor. Billighetsavgjørelsen bør 
normalt gjøres ubetinget så langt billighets-
grunnlaget tilsier det.  
 
Gjenstand for ettergivelse/frafall eller 
nedsettelse er det samlede utliknede beløpet av 
kommuneskatt, fylkesskatt, fellesskatt, 
medlemsavgifter til folketrygden og statsskatt. 
På grunn av fordelingsreglene i skattebetalings-
loven §§ 43 og 44 vil enhver slik lemping bli 
båret av skattekreditorene i fellesskap. 
Rentetap kompenseres normalt ikke ved 
tilbakebetaling av skatt som ettergis/frafalles 
eller settes ned av billighet. 
 
 
4 Saksbehandlingsregler 

4.1 Allment 

Lemping er som nevnt et unntak fra hoved-
regelen om at skatter og avgifter skal betales. 
Som et minstekrav til saksbehandlingen må 
grunnlaget for avgjørelsen nedtegnes og 
dokumenteres, slik at det i ettertid kan fastslås 
at alle vilkårene for lemping var oppfylt. 
 

4.1.1 Regler for saksbehandling 
Forvaltningsloven gjelder ikke ved 
behandlingen av saker om lemping av skatt, 
arbeidsgiveravgift, trekkansvar, svalbardskatt 
og artistskatt med renter og omkostninger, jf. 
skattebetalingsloven § 58, svalbardskatteloven 
§ 5-1 første ledd og artistskatteloven § 12. For 
disse sakene vil saksbehandlingsreglene følge 
av de uskrevne reglene om god 
forvaltningsskikk.  
 
Forvaltningsloven gjelder imidlertid ved 
behandlingen av saker om lemping av 
arveavgift med renter og omkostninger, jf. 
forvaltningsloven § 1. Saksbehandlingsreglene 
vil derfor kunne være noe forskjellige for disse 
to saksgruppene.  
 
Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak 
gjelder likevel ikke for renter og omkostninger 
av arveavgift. Likhetshensyn tilsier at 
behandlingen av saker om lemping av renter og 
omkostninger av arveavgift følger de samme 
reglene som hovedstolen.  
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I saker som omfatter krav som det gjelder ulike 
saksbehandlingsregler for, følges saks-
behandlingsreglene for det enkelte kravet 
dersom dette er hensiktsmessig. I motsatt fall 
følges saksbehandlingsreglene under punkt 4.3. 
 

4.1.2 Taushetsplikt 
Alle som behandler saker etter denne 
meldingen har taushetsplikt, jf. arveavgifts-
loven § 23 andre ledd og forvaltningsloven § 13. 
For saker om skatt, arbeidsgiveravgift, trekk-
ansvar, svalbardskatt og artistskatt finnes det 
ingen uttrykkelig lovbestemmelse om taushets-
plikt. Sterke reelle hensyn taler for at det på 
ulovfestet grunnlag oppstilles taushetsplikt. 
For skatteoppkreverne er taushetsplikt 
instruksfestet, jf. Instruks for skatteoppkrevere 
fastsatt av Skattedirektoratet 2. mai 2000 § 2-5. 
 
4.1.3 Innfordring i søknadsperioden 

At det er søkt om billighetslemping, hindrer 
ikke innfordring. Normalt bør løpende 
innfordring ikke stilles i bero, men tyngre 
innfordringstiltak som tvangssalg eller konkurs 
bør ikke iverksettes. Dersom en søknad om 
lemping er inne til behandling, må den videre 
dekningspågangen vurderes konkret.  
 

4.1.4 Begrepet ”tjenestevei” 

Alle søknader om lemping skal behandles i hver 
instans, herunder formannskapet/skatte-
utvalget for skattesaker. Der overordnet organ 
har avgjørelsesmyndighet, skal det 
forberedende organet (skatteoppkreveren og 
skattefogdkontoret) utarbeide en innstilling 
som oversendes det direkte overordnede 
organet for innstilling/avgjørelse.  
 
4.1.5 Arkivering og nummerering av 

dokumenter 

Dokumentene i saker som avgjøres av 
overordnet organ skal arkiveres hos 
oppkreveren for kravet. Oppkreveren 
oppbevarer saksdokumentene i ti år. 
Skatteutvalgsprotokollene skal ikke kasseres. 
Skattefogdkontoret sørger for kopier til eget 
bruk i saker forberedt av skatteoppkreveren. 
 
Riksrevisjonen har i brev til Finans-
departementet bedt om at oppkreveren 
fortløpende for hvert år nummerer saker om 
lemping. Nummeret påføres saksdokumentene. 
Kopi av hver avgjørelse samles i særskilt 
mappe. 
 

Sakene kan i stedet lagres elektronisk. 
Forutsetningen er at det lages rutiner slik at 
informasjonen fortsatt er tilgjengelig i like stor 
grad, og at kravet til nummerering er oppfylt. 
Informasjonen må også være tilstrekkelig 
sikret, slik at den ikke går tapt. Endelig må 
informasjonen sikres slik at utenforstående 
ikke får tilgang. 
 

4.2 Skatt, arbeidsgiveravgift, 
trekkansvar, svalbardskatt og 
artistskatt med renter og 
omkostninger 

4.2.1 Foreløpig svar 
Der en antar at det vil ta uforholdsmessig lang 
tid før en henvendelse kan besvares, skal det 
snarest mulig gis et foreløpig svar, se punkt 
4.3.1. 
 

4.2.2 Klarlegging av saksforholdet 

Saken fremmes for og forberedes av det organet 
som har ansvaret for oppkrevingen av kravet. 
 
Søkeren skal i utgangspunktet sende en 
skriftlig søknad. Dersom søkeren henvender seg 
muntlig, skal det utformes en skriftlig 
redegjørelse som søkeren undertegner.  
 
For å sikre et godt og riktig resultat, må det 
forberedende organet fremskaffe opplysninger 
som gir et mest mulig fullstendig bilde av 
søkerens totale økonomiske situasjon og det 
foreliggende billighetsgrunnlaget. 
Saksutredningen skal kartlegge de relevante 
opplysningene og nødvendig dokumentasjon 
skal legges ved. Saker som ikke er tilstrekkelig 
opplyst/dokumentert kan eventuelt avvises 
etter at den nødvendige informasjonen er 
forsøkt innhentet fra skyldneren uten hell. 
 
Følgende opplysninger/dokumentasjon bør 
innhentes og ligge ved saken: 
• søkerens navn, fødselsnummer, stilling, 

yrke og sivilstand 
• antall forsørgede og deres alder  
• dokumentasjon av søkerens inntekt, formue 

og gjeld for de to siste årene, eventuelt 
tilsvarende for ektefellen eller samboeren. 
For formuens vedkommende må det gis en 
spesifisert oppgave over aktiva og passiva 
for de omsøkte årene og den siste likningen. 
Der selvangivelsen er innsendt, men 
likningen ikke avsluttet, bør kopi av 
selvangivelsen eller eventuelt 
ligningsutkastet vedlegges.  

• opplysning om hvorvidt fastsettelsen av det 
omsøkte kravet bygger på skjønn, endrings-
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vedtak eller liknende. Der kravet skyldes 
endring av fastsettelsen, bør kopi av 
endringsmeldingen vedlegges. Også kopi av 
eventuell bokettersynsrapport og 
behandlingsblad/kjennelse bør vedlegges. 

• nøyaktig oppgave over alle restansene som 
har betydning for saken  

• oversikt over hvilke innfordringstiltak som 
har vært vurdert, hvilke som er gjennom-
ført, resultatet av disse og videre 
innfordringsmuligheter 

• billighetsårsaker skal dokumenteres  
• underordnet organs innstilling 
 

4.2.3 Innstilling 

Det forberedende organet skal avgi en skriftlig 
innstilling til formannskapet/skatteutvalget 
eller det overordnede organet samtidig med at 
saken oversendes.  
 
Innstillingen er en saksfremstilling som skal 
inneholde en samlet beskrivelse av de faktiske 
forholdene, det forberedende organets 
vurdering av saken og et forslag til utfall i 
saken.  
 
Siden søkeren normalt har innsynsrett i 
innstillingens beskrivelse av de faktiske 
forholdene, skal denne beskrivelsen holdes 
adskilt fra det forberedende organets vurdering 
av saken. Vurdering vil typisk være å 
karakterisere et faktisk forhold rettslig, som for 
eksempel å fastslå om en sykdom er særlig 
alvorlig i skattebetalingsloven § 41s forstand. 
Kopi av beskrivelsen av de faktiske forholdene 
sendes søkeren samtidig som innstillingen 
oversendes det overordnede organet.  
 
Der det forberedende organet har myndighet til 
å treffe avgjørelse, utarbeides et dokument 
tilsvarende en innstilling som grunnlag for 
avgjørelsen. I disse tilfellene kan beskrivelsen 
av de faktiske forholdene innarbeides i 
avgjørelsen. Alternativt kan beskrivelsen av de 
faktiske forholdene sendes søkeren samtidig 
med avgjørelsen.  
 

4.2.4 Pensjonspoeng 
Etter folketrygdloven § 3-15 femte ledd skal 
pensjonsgivende inntekt og pensjonspoeng 
nedsettes blant annet når skatt og trygdeavgift 
blir ettergitt eller satt ned. Det er gitt nærmere 
bestemmelser om dette i forskrift 18. desember 
1997 om nedsettelse av pensjonsgivende 
inntekt, pensjonspoeng og avgift, når utlignet 
skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt. 
 

I følge forskriftens § 2 skal søkeren varsles om 
mulig nedsettelse av pensjonsgivende inntekt 
før det treffes vedtak om ettergivelse eller 
nedsettelse etter skattebetalingsloven § 41. 
Skattedirektoratet har utarbeidet 
standardiserte varsler som skal benyttes, jf. 
Skattedirektoratets sirkulære 4. mai 1992 til 
kommunekassererne, likningskontorene og 
fylkesskattekontorene.  
 
Skatteoppkreveren må påse at slik melding 
sendes søkeren før saken avgjøres.  
 

4.2.5 Avgjørelse 
Avgjørelsesorganet utarbeider en skriftlig 
avgjørelse. Avgjørelsen skal begrunnes etter 
reglene om god forvaltningsskikk. 
Forvaltningslovens regler om begrunnelse av 
enkeltvedtak bør følges. Se nærmere om 
forvaltningslovens krav til begrunnelse under 
punkt 4.3.4.  
 

4.2.6 Underretning 

Avgjørelsesorganet underretter så snart som 
mulig søkeren om avgjørelsen. Der direktoratet 
er rette myndighet underretter direktoratet 
søkeren om avgjørelsen. Skattefogdkontoret 
underrettes normalt ved kopi av direktoratets 
vedtak. Skattefogdkontoret underretter skatte-
oppkreveren om direktoratets  eller eget vedtak. 
 
Underretningen bør opplyse om søkerens 
innsynsrett, se punkt 4.3.5. 
 
Dersom skatt, arbeidsgiveravgift eller 
trekkansvar lempes, skal også kommune-
revisjonen og likningskontoret underrettes. 
Hvis likningskontoret ikke vil ha slik 
underretning, kan dette unnlates. 
 

4.2.7 Søkerens innsynsrett 

Søkeren har rett til innsyn i sakens 
dokumenter etter offentlighetslovens regler. 
Selv om forvaltningsloven ikke gjelder i disse 
sakene, vil likevel prinsippene i forvaltnings-
loven og enkelte ulovfestede regler kunne 
supplere innsynsretten.  
 
Hvor søkeren ber om innsyn etter forvaltnings-
loven, plikter en å vurdere innsynsbegjæringen 
etter offentlighetslovens regler. En kan med 
andre ord ikke avvise anmodningen fordi den er 
begrunnet i feil lovverk. 
 
I følge hovedregelen i offentlighetsloven § 2 
første og andre ledd, har »enhver» rett til  
innsyn i dokumentene i en konkret sak så langt 
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det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av 
lov. Loven gjelder også elektroniske 
dokumenter.  
 
Når en mottar en konkret innsynsbegjæring 
plikter en å vurdere om det bør gis innsyn i 
interne dokumenter eller dokumenter som kan 
unntas på grunn av sitt innhold 
(meroffentlighet), se offentlighetsloven §§ 5 og 
6, jf. § 2 tredje ledd.  
 
Etter § 5 a er taushetsbelagte opplysninger 
unntatt fra offentlighet. Det vil imidlertid virke 
kunstig å påberope taushetsplikt overfor den 
som opplysningene gjelder. I sykejournal-
dommen (se Rettstidende 1977 side 1035) ble 
det uttalt at det var i strid med alminnelige 
rettsgrunnsetninger å nekte innsyn overfor den 
som var part i saken. Tilsvarende prinsipp er 
nedfelt i forvaltningsloven §§ 13 a og b.  
 
Når det gjelder innstillingen til formannskapet/ 
skatteutvalget gjelder en særskilt regel i 
offentlighetsloven § 5. Det kan ikke nektes 
innsyn i slike dokumenter under henvisning til 
at de er interne, jf. § 5 tredje ledd.  
 
Før 1. januar 2001 kunne det nektes innsyn i 
innstilling til kommunalt eller fylkes-  
kommunalt folkevalgt organ som ikke skulle 
fatte avgjørelse i saken. Denne endringen har 
reell betydning for innsynsretten på vårt 
område og innebærer at søkeren har rett til 
innsyn i innstillingen fra skatteoppkreveren der 
vedtakskompetansen ligger hos skattefogd-
kontoret eller Skattedirektoratet. 
Skattefogdkontorets innstilling til Skatte-
direktoratet vil fortsatt kunne unntas fra 
innsyn fordi den ikke er et saksfremlegg til et 
folkevalgt organ, jf. § 5 tredje ledd. Det bør 
likevel vurderes å praktisere meroffentlighet for 
disse tilfellene. Allmennhetens innsynsrett vil 
være svært begrenset som følge av at sakene 
normalt inneholder taushetsbelagte 
opplysninger. 
 
4.2.8 Når og hvordan fungerer innsynsretten 

Innsynsretten gjelder på et hvert trinn av 
saken, også etter at avgjørelse er truffet, så 
sant dokumentet er utferdiget av, kommet inn 
til eller lagt frem for det behandlende organet,  
jf. offentlighetsloven § 3 første ledd.  
 
Et dokument regnes som utferdiget når det er 
sendt, eller der det ikke sendes ut (for eksempel 
organets egne interne arbeidsdokumenter), når 
saken er avsluttet, jf. § 3 andre ledd.  
 

Dokumentbegrepet i offentlighetsloven § 3 er 
endret med virkning fra 1. april 2001. Som 
dokument regnes »en logisk avgrenset 
informasjonsmengde som er lagret på et 
medium for senere lesing, lytting, framføring 
eller overføring». Dermed omfattes også 
dokumenter en ikke har papirutskrift av.  
 
Søkeren må selv be om innsyn. Organet som 
har dokumentet i sin besittelse tar stilling til 
begjæringen, jf. offentlighetsloven § 2 andre 
ledd. Dette gjelder uavhengig av om organet 
har dokumentet i original eller i kopi. 
 
4.2.9 Klage 

Det er ikke klageadgang i disse sakene,  
jf. skattebetalingsloven § 58 som sier at 
forvaltningsloven ikke gjelder. Hvor søkeren 
kommer med nye opplysninger, vil 
henvendelsen kunne betraktes som en ny 
søknad, se punkt 2.1.3. 
 
 

4.3 Arveavgift med renter og 
omkostninger 

4.3.1 Foreløpig svar 
Etter forvaltningsloven § 11a andre ledd skal 
det snarest mulig gis et foreløpig svar dersom 
det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang 
tid før en henvendelse kan besvares. Paragraf 
11a tredje ledd fastslår at mer enn en måned 
fra henvendelsen mottas til svar kan gis 
uansett er uforholdsmessig lang tid. 
 
I det foreløpige svaret skal en redegjøre for 
grunnen til at henvendelsen ikke kan 
behandles tidligere, og såvidt mulig angi når 
svar kan ventes. Det foreløpige svaret gis av det 
organet som mottar henvendelsen.  
 

4.3.2 Klarlegging av saksforholdet  

Etter forvaltningsloven § 17 første ledd skal 
saken være så godt opplyst som mulig før 
vedtak treffes. Hvis søkeren ikke er kjent med 
opplysninger som innhentes i forbindelse med 
klarleggingen av saksforholdet, skal søkeren 
vanligvis få uttale seg om dem forutsatt at han 
har innsynsrett, jf. § 17 andre ledd. Det gjelder 
enkelte unntak fra denne plikten, jf. § 17 andre 
ledd bokstav a, b og c. 
 
Se forøvrig punkt 4.2.2. 
 
4.3.3 Innstilling 

Se punkt 4.2.3. 
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4.3.4 Vedtak 

Avgjørelsesorganet treffer vedtaket. Reglene om 
vedtaket står i forvaltningsloven kapittel V. 
Vedtaket skal normalt være skriftlig, jf. § 23 og 
begrunnes, jf. § 24. Det bør videre henvises til 
den regelen vedtaket bygger på og regelens 
innhold bør gjengis, jf. § 25 første ledd. 
Begrunnelse kan unnlates dersom søkeren gis 
fullt medhold, og det må antas at ingen av 
sakens parter vil være misfornøyd med 
vedtaket. 
 
Med unntak av de opplysningene som er 
unntatt etter forvaltningsloven § 19, skal de 
faktiske forholdene vedtaket bygger på nevnes, 
jf. § 25 andre ledd. Dersom det tidligere er 
utformet en beskrivelse av saksforholdet, som 
for eksempel i innstillingen, er det tilstrekkelig 
å vise til denne. Hvis tidligere innhentede 
opplysninger fravikes, skal det fremgå hvilke 
punkter dette gjelder. I begge tilfellene skal 
beskrivelsen sendes i kopi til søkeren sammen 
med underretningen. 
 
Til slutt bør de hovedhensynene som har vært 
avgjørende for skjønnet nevnes, jf. § 25 tredje 
ledd. 
 

4.3.5 Underretning 

Avgjørelsesorganet underretter så snart som 
mulig søkeren om avgjørelsen. Der direktoratet 
er rette myndighet underretter direktoratet 
søkeren om vedtaket. Skattefogdkontoret 
underrettes normalt ved kopi av direktoratets 
vedtak. 
 
Underretningen skal opplyse om klageadgang  
§ 28, klagefrist § 29, klageinstans § 28, den 
nærmere fremgangsmåten ved klage § 32 og 
søkerens innsynsrett etter §§ 18 og 19.  
 
 

4.3.6 Søkerens innsynsrett 

Søkeren har rett til innsyn i sakens 
dokumenter både etter forvaltningsloven § 18 
og offentlighetsloven § 2, se punkt 4.2.7. Også 
her kan innsynsretten suppleres av ulovfestet 
rett.  
 
Søkeren har innsynsrett i beskrivelsen av de 
faktiske forholdene i innstillingen. 
Innsynsretten etter forvaltningsloven § 18 
første ledd begrenses av andre og tredje ledd, 
som unntar vurderinger som fremkommer i 
interne dokumenter. Videre begrenses retten av 

§ 19. Også i disse tilfellene bør en vurdere om 
innsyn kan gis.  
 
Etter 1. januar 2002 får forvaltningsloven også 
anvendelse på elektroniske dokumenter. 
Tilsvarende gjaldt for offentlighetsloven fra  
1. april 2001. Videre vil det komme en forskrift 
om innsyn i EDB-lagret materiale som gis 
anvendelse på forvaltningsloven. Sterke reelle 
hensyn tilsier at søkeren gis innsyn i slike 
dokumenter. Tilnærmet lik rett til innsyn følger 
uansett av offentlighetsloven, se punkt 4.2.7. 
 
 
4.3.7 Når og hvordan fungerer innsynsretten 

Innsynsretten gjelder på et hvert trinn av 
saken, også etter at vedtaket er truffet.  
 
Søkeren må selv be om innsyn. Organet som 
har dokumentet i sin besittelse tar stilling til 
begjæringen. Dette gjelder uavhengig av om 
organet har dokumentet i original eller i kopi. 
 

4.3.8 Klage 

Reglene om saksbehandlingen ved klage står i 
forvaltningsloven kapittel VI, §§ 33 flg. 
Forvaltningslovens kapitler IV og V er gitt 
tilsvarende anvendelse hvis ikke det er gjort 
unntak i § 33. Det innebærer at reglene som er 
beskrevet ovenfor stort sett også gjelder i 
klagesakene.  
 
Der vilkårene for klage ikke er oppfylt, skal det 
forberedende organet avvise klagen. Klagen kan 
avvises av klageinstansen selv om det 
forberedende organet har tatt klagen til 
behandling.  
 
Det forberedende organet kan omgjøre sitt eget 
vedtak dersom det finner klagen begrunnet. I 
motsatt fall skal saken oversendes klage-
instansen. Det skal utformes en innstilling til 
klageinstansen som beskrevet i punkt 4.2.2.  
 
Klageinstansen treffer endelig vedtak, se punkt 
4.3.4. 
 
Klageren underrettes etter reglene i punkt 
4.3.5. 
 

4.4 Særlig om saker som behandles av 
formannskapet/skatteutvalget 

4.4.1 Skatteadministrasjonen bør være 
representert på skatteutvalgets møter 

Både likningssjefen og skatteoppkreveren bør 
være representert på skatteutvalgets møter. De 
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er i så fall uten stemmerett, jf. skattebetalings-
loven § 42. Ansatte ved likningskontoret og hos 
skatteoppkreveren samt medlemmer av 
likningsnemnda bør ikke være medlemmer av 
skatteutvalget. Det samme gjelder ansatte ved 
skattefogdkontoret. 
 

4.4.2 Krav til protokollføring 
Skatteutvalgets møteleder sørger for at det 
føres en møtebok over utvalgets forhandlinger. 
Møteboken skal inneholde opplysninger om tid 
og sted for møter, hvem som møtte og hvem som 
var fraværende, hvilke avgjørelser som ble 
truffet og avstemmingsresultatet. Der skatte-
oppkreverens innstilling fravikes, skal det 
begrunnes. Møteboken skal godkjennes av 
nemndas medlemmer og utskrift av møteboken 
sendes kommunestyret etter nærmere bestem-
melser, jf. kommuneloven § 30 nr. 3. 
 
Det skal føres særskilt protokoll for sakene 
etter skattebetalingsloven når skatteutvalgets 
gjøremål legges til en annen nemnd. 
 

4.4.3 Begrunnelse 
Sivilombudsmannen har anbefalt at skatte-
utvalget begrunner sine avgjørelser.  Dette 
innebærer at vedtaket bør henvise til skatte-
betalingsloven § 41 og redegjøre for innholdet i 
bestemmelsen. I tillegg bør vedtaket vise til de 
faktiske forholdene som ligger til grunn for 
vedtaket og redegjøre for de hovedhensynene 
som har vært avgjørende for vedtaket.   
 

4.4.4 Lovlighetskontroll av formannsskapets/ 
skatteutvalgets avgjørelser 

Etter kommuneloven § 59 nr. 5 kan 
“departementet” på eget initiativ ta opp 
avgjørelser fattet av fylkeskommunale og 
kommunale organer til lovlighetskontroll. 
Myndighet til å lovlighetskontrollere 
kommunale avgjørelser er delegert til 
fylkesmannen, jf. Rundskriv H-2123 fra 
Kommunal og regionaldepartementet.  
 
Formannskapets/skatteutvalgets avgjørelser om 
ettergivelse av skatt på billighetsgrunnlag er 
slike kommunale avgjørelser som fylkesmannen 
har myndighet til å ta opp til lovlighetskontroll 
på eget initiativ. Dette vil være aktuelt der 
formannskapet/skatteutvalget har fattet vedtak 
om ettergivelse i tilfeller der vilkårene for 
ettergivelse ikke er oppfylt.  Lovlighets-kontroll 
av kommunale avgjørelser bør i henhold til 
ovennevnte rundskriv blant annet skje når 
avgjørelsen åpenbart lider av alvorlige feil. 
 

For å sikre en mest mulig ensartet og korrekt 
praktisering av ettergivelse av skatt på 
billighetsgrunnlag bør skatteoppkreverne og 
skattefogdkontorene vurdere lovlighetskontroll 
der en kommer over avgjørelser som klart nok 
ikke er i tråd med skattebetalingsloven § 41. 
 
Lovlighetskontrollen skal foretas av 
fylkesmannen i det fylket der vedtaket i 
formannskapet/skatteutvalget er fattet. 
Skatteoppkreveren bør i slike tilfeller sende 
innstilling til skattefogdkontoret, som deretter 
anbefaler fylkesmannen å ta avgjørelsen opp til 
lovlighetskontroll på eget initiativ. 
Skattedirektoratet ønsker å bli orientert om 
tilfeller der skattefogdkontoret innstiller på en 
slik kontroll. 
 
 
5 Forskjellig 

Denne meldingen avløser tilsvarende regler i 
følgende rundskriv og fellesskriv gitt av 
Finansdepartementet og meldinger gitt av 
Skattedirektoratet:: 
rundskriv R-4/91 av 1. februar 1991 
rundskriv R-17/93 av 16. juli 1993 
rundskriv R-4/94 av 12. april 1994 
fellesskriv av 16. juli 1993 
fellesskriv 13/94 av 28. april 1994 
In melding av 11. desember 1998 
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