
Advokat 
Jan Grønnerud 

m.n.a.
advokat@groennerud.no

www.groennerud.no 

INNFORDRING
skatt m.v. og kommunale krav

Presentasjoner

God skatteinnkreving 
- lokale øyne –

kemnerens historie

(H-2019)



1

GOD SKATTEINNKREVING
LOKALE ØYNE – KEMNERENS HISORIE

Advokat Jan Grønnerud04.12.2019

04.12.2019 Advokat Jan Grønnerud

«Skatt av årets inntekt» 
Skattebetalingsloven 21.11.1952 nr. 2 - i kraft 01.01.1957

- innføring av forskuddsordningen
- arbeidsgiveren ble medspiller
- trekkordningene ble flere
- avregningen i fokus
- innfordringen blir prioritert - særordninger
- kommunekassererens oppgaver utvides:

04.12.2019 Advokat Jan Grønnerud

Nærmere om «Skatt av årets inntekt» 

Den «bærende tanke» var i særdeleshet:
Kommunekassereren skulle være «det lokale øye»

- nær kontakt mellom likning og innkreving
- gi råd til lokale arbeidsgiverne (som medspillere)
- men også passe på arbeidsgiverne (kontroll)
- se til at lønnstakerne ble ivaretatt 

- dessuten:
- sørge for effektiv innfordring ved lokalkunnskap

- loven hjemlet bedre «verktøy»
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04.12.2019 Advokat Jan Grønnerud

«Skatt av årets inntekt»

«Direktoratet for skatt av årets inntekt» - 15.06.1953
(innlemmet i Skattedirektørens kontor i 1957) 

Harald Glenne
Gunnar Engelsrud

Torstein Røsæg

Deres innsats gikk i særdeleshet ut på å iverksette 
skattebetalingsloven med forskrifter, herunder å følge opp og 
støtte kommunekassererne i skatteinnkrevingen.

04.12.2019 Advokat Jan Grønnerud

Tiden før forskuddsordningen – «etterskuddsskatter»
- 1800-tallet

- statsskatten opphevet 1836 
- innkreving formue-inntektskatt ble kommunal
- statsskatten gjeninnført 1892
- likning og innkreving fortsatt kommunal

- 1900-tallet
- skattelovene 1911 m/innkrevingsbestemmelser
(§§ 100 – 109) – komm.kass. bemyndiget namsmann

- «Skatt av årets inntekt»: sktbl 21.11.1952
- ligningsforvaltningen overført til staten 1965
- skatteinnkrevingen fortsatt kommunal

(kemner, herredskasserer, kommunekasserer)

04.12.2019 Advokat Jan Grønnerud

Den nye tid – hva nå?

Staten overtar skatteinnkrevingen og antall kontorer     
reduseres vesentlig.

Skatteoppkreverens «lokale øyne» reduseres.

Men – det må bestrebes fortsatt «god skatteinnkreving»!

4

5

6



3

04.12.2019 Advokat Jan Grønnerud

Den nye tid – hva nå?

Når betaling ikke skjer frivillig, er skyldner: 
- enten vanskeligstilt

eller vrangvillig

Dette kan tilsi motregning eller «tvangsinnfordring»:
- utleggsforretning, utleggstrekk, konkurs

Jeg tar utgangspunkt i lovene som regulerer dette, og som  
nødvendigvis vil medføre store utfordringer, hensett til   
vilkårene om individuell behandling.

04.12.2019 Advokat Jan Grønnerud

Den nye tid – hva nå?

Skyldnere er ofte ressurssvake (jf. vanskeligstilt) eller 
kommet i en psykisk vegringsposisjon.

Risiko for:
- manglende kommunikasjon og individuell behandling
- at store fagmiljøer er 

- «seg selv nok» (jf NAV skandalen)
- neglisjerer domstolsavgjørelser 
- for store til å ta ansvar for konsekvenser
- vanskelige å få kontakt med osv.

MÅ UNNGÅ RETTSSIKKERHETSPROBLEMER

04.12.2019 Advokat Jan Grønnerud

Men vi må heller ikke glemme motstykke:

Ved organisert kriminalitet:
- behov for å samle ressurser og kompetanse
- datateknologi må brukes effektivt

Dette fratar ikke skatteetaten å følge loven og særlig 
skatteinnkreving overfor «den lille mann».

La oss se på eksempler:
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04.12.2019

Advokat Jan Grønnerud

Ved utleggsforretning oppnås pant i formuesgodet

- tvangsgrunnlag: skattebetalingsloven (ikke dom mv)

- §§ 14-1 og 14-2 (positiv avgrensning)

- oppnådd pant reguleres generelt av panteloven

- gjennomføringen av utlegg og realisasjon  

reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven
- hva det kan tas utlegg i reguleres primært av 

dekningsloven

04.12.2019 Advokat Jan Grønnerud

Tvangsfullbyrdelsesloven gjelder så langt den passer, med 
unntak av:

• tvfl. §§ 5-1 til 5-5 (saksbehandling)
• §§ 7-1 til 7-8 («begjæring om utlegg» og «stedlig 

kompetanse») 
Se sktbl § 14-3

04.12.2019 Advokat Jan Grønnerud

Stedet for utlegg – tvfl. § 7-9

 Bopel eller forretnings- driftssted
«holdes på» 
«intet til utlegg», SkD Håndbok :                  

ikke oppmøte?
«Tilgang på diverse registre med informasjon….  Behovet for 
stedlig utleggsforretning er derfor redusert.»

 Der formuesgodet er 

 Kontorforretning
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04.12.2019 Advokat Jan Grønnerud

Utlegg kan tas i alle typer eiendeler som har verdi og som kan 
selges og som ikke unntatt, jfr tvfl. § 7-1 (2) og deknl § 2-2

Det er ikke anledning til å ta utlegg i «for mye» - tvfl § 5-10 (2)

04.12.2019 Advokat Jan Grønnerud

Utlegg bør tas i «hensiktsmessige» aktiva:

- fast eiendom (hus, grunn etc.)                    
- løsøre utover «helt personlige ting mv.»
- utestående krav, bankinnskudd, gjeldsbrev 
- driftsløsøre / varelager  

-

Advokat Jan Grønnerud m.n.a. 

LØSØRE?

Alt av gjenstander som ikke er fast 
eiendom, for eksempel:

Biler og andre kjøretøy (ofte registrert)

Campingvogner (ofte registrert)

Tilhengere (ofte registrert)

Utstyr, verktøy, smykker, malerier (ikke registrert)

Dyr – hest, ku, sau osv. (ikke registrert)

Høyballer, vareprodukter etc. (ikke registrert)

Båter (ikke registrert)

Penger (ikke registrert)
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Advokat Jan Grønnerud m.n.a. 

Utlegg i samlede fakturakrav (ikke registrert)

I tilfeller hvor skyldner er næringsdrivende i forhold til 
panteloven § 4-10, kan utlegg - i stedet for i enkle krav 
enkeltvis - også tas samlet i pengekrav på vederlag for 
«varer eller tjenester» som debitor har eller får i sin 
virksomhet («factoringpant» eller «tingsinnbegrepspant»), 
se tvfl. § 7-15 annet ledd og    § 7-18 fjerde ledd. 

Advokat Jan Grønnerud m.n.a. 

UTLEGG:

Unntak fra beslag (deknl. § 2-3) – skjønnspreget:
kan ikke tas utlegg «i alt» (generalpant - panteloven § 1-3)

foreligger ikke samtykke (deknl. § 2-9)

personlige eiendeler (rimelighet)

innbo/løsøre til hjemmet (rimelighet)

redskaper/transportmidl. etc. til yrke/husstand (< 2/3 G)

v/sykdom kan grensen fravikes

ting med affeksjonsverdi (rimelighet)

erstatning etter skadeforsikring for eiendeler nevnt over

finnes andre ting som kan erstatte det unntatte (5.ledd)?

Advokat Jan Grønnerud m.n.a. 

Unntak fra beslag (dekn.l. §§ 2-4 og 2-5):
(Skjønnspreget)

stipendier m/kulturelt, vitenskaplig, humanitært formål

bidrag fra offentlig organ etc. – særskilt formål

karakter av personlig lønn?

ved utført arbeid - visse unntak 

gått mer enn 1 måned og ikke utbetalt – også unntak

beslagsfrihet for penger, bankinnskudd etc. «livsopphold» 
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04.12.2019 Advokat Jan Grønnerud

UTLEGG:

Unntak skal alltid:

1) vurderes ved utleggsforretningen 

2) skal iakttas i namsboken

Advokat Jan Grønnerud m.n.a. 

Unntak fra unntaket om beslag (dekn.l. § 2-6):

I den utstrekning det finnes rimelig, kan §§ 2-3 til 2-5 fravikes 
når dekning søkes for bl.a. krav på skatt og offentlig avgift, 
samt ansvar for slike krav eller trekkansvar.

Gjelder ikke utleggstrekk.

Advokat Jan Grønnerud m.n.a. 

Unntak fra unntaket om beslag (dekn.l. § 2-6):

Skjønnsutøvelse (Justisdept. G-149/75):
"Namsmannen må her i det enkelte tilfelle vurdere om de 
hensyn som taler for at beløpet skal inndrives, gjør det 
rimelig å gjøre unntak fra de generelle regler om 
utleggsfrihet. Dersom det tas utlegg med heimel i denne 
paragrafen, bør dette fremgå av utleggsboka, og saksøkte 
bør gjøres særskilt merksam på det.”
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04.12.2019 Advokat Jan Grønnerud

UTLEGG:

Utleggspantet skal STIFTES:
 namsbok skal føres (tvfl. §§ 5-19, 7-18) 

(+ underretning skyldner ev. 3 m- tvfl. § 7-19) 

 innvendinger skal anmerkes (tvfl. § 5-6)
 hva som utlegges: spesifiseres/verdsettes 

Advokat Jan Grønnerud m.n.a. 

I tilfeller hvor tingsinnbegrepspant kan etableres ved 
avtale, kan det også etableres ved utlegg. 

Det vises til tvfl. § 7-15 annet ledd og 7-18 fjerde ledd 
hvor dette er forutsatt. For driftstilbehør (driftsløsøre) 
og varelager er denne forutsetning også kommet til 
uttrykk i panteloven § 5-4 første og tredje ledd. 

Advokat Jan Grønnerud m.n.a. 

UTLEGG I DRIFTSTILBEHØR

Eksempel på driftstilbehør: 

maskiner

motorvogner

redskaper 

inventar

kontormaskiner 

kantine- og kjøkkenutstyr 

(også selv om det ikke er knyttet direkte til 
produksjonen) 

Panterett samlet = tingsinnbegrepspant
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Advokat Jan Grønnerud m.n.a. 

UTLEGG I VARELAGER

Eksempel på varelager: 

råvarer

uferdige og ferdige varer 

handelsvarer (på grossist- og detaljistledd)

varer som forbrukes (brennstoff,emballasje) 

Det forutsettes en relativt rask sirkulasjon. 
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04.12.2019Advokatfirma Jan Grønnerud

EKSEMPEL UTLEGGSTREKK

Skattebetalingsloven § 14-4 (1) hjemler kompetanse til å 
pålegge trekk i lønn og annen godtgjørelse for de krav 
skatteoppkreverne og skattekontorene har innkreveransvaret 
for. 

TolIkontorene er ikke gitt tilsvarende kompetanse.

04.12.2019Advokatfirma Jan Grønnerud

UNDERSØKELSESPLIKT FØR UTLEGGSTREKK:

Frostating LR LF-2009-108975 
Skyldneren i opplysningsblanketten forut for utleggstrekket oppgitt at hans faste 
utgifter pr. måned var «meir enn det som kjem inn på konto». 

Det fremgikk ikke om denne opplysningen var undersøkt nærmere, eller 
hvordan man på tross dette kom frem til at det kunne legges ned trekk med           
2 200 kroner pr. måned 

Utleggstrekket ble følgelig opphevet grunnet saksbehandlingsfeil. 

04.12.2019Advokatfirma Jan Grønnerud

UNDERSØKELSESPLIKT FØR UTLEGGSTREKK:

Det er ikke i samsvar med skattebetalingsloven og 
skattebet.forskr. å nedlegge summarisk trekk (dvs. såkalt 
«automattrekk» eller «maskinelle trekk»). 
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04.12.2019Advokatfirma Jan Grønnerud

Hovedregelen: må kunne dokumentere at det er gjort forsøk
på å skaffe opplysninger fra skatteskyldner.

04.12.2019Advokatfirma Jan Grønnerud

HVA KAN DET TREKKES I OG HVOR MYE?

Sktbl § 14-4 viser til dekningsloven § 2-7, dvs.:

 inntekter i og utenfor næring og i ytelser som ellers 

er skattepliktige (inkl. naturalytelser og 

utgiftsgodtgjørelser)

se her:

04.12.2019Advokatfirma Jan Grønnerud

 Lønn (netto) inkl. feriepenger
 Pensjon og vartpenger (ta utlegg i rettigheter)
 Løpende livrente
 Underholdsbidrag
 Trygdeytelser
 Ikke barnetrygd, men denne regnes med som inntekt
 Kontantstøtte

 Visse erstatninger
 Innsamlede midler og æresgaver
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04.12.2019Advokatfirma Jan Grønnerud

Overfor næringsdrivende, se sktbl. § 14-4 (2) bokstav b

04.12.2019Advokatfirma Jan Grønnerud

Trekkets størrelse: 

Se sktbl § 14-4, dekningsl. § 2-7, sktbl.forskr. § 14-4-3

 Skjønnsmessig – sml. gjeldsordningsloven ev.   
sosialhjelpsatsen – krav om individuell vurdering

Tilstrekkelig igjen til «livsopphold» ………….

04.12.2019Advokatfirma Jan Grønnerud

Det skal foretas et konkret skjønn for hvor mye skyldneren og 
vedkommendes familie skal ha igjen til livsopphold. 
Det er likevel akseptert at sosialkontorets levekårssatser 
(sosialhjelpsatsen) er veiledende ved bruk av utleggstrekk etter 
skattebetalingsloven.

Også ev. kapital og kapitalinntekt (i utland) må trekkes inn, jf
Høyesterett Rt-2001-1402
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04.12.2019Advokatfirma Jan Grønnerud

Høyesterett Rt-2001-963 
Det slås her fast at skjønnet skal være konkret og at 
livsoppholdssatsene etter gjeldsordningsloven ikke er egnet som 
utgangspunkt for skjønnet etter skattebetalingsloven/ 
dekningsloven.

Se her Skattebetalingshåndboken s 355

04.12.2019Advokatfirma Jan Grønnerud

Høyesterett – Rt-2003-1056:
I vurderingen av hvor langt skyldnerens lønn trengs til underhold, er 
det altså husstandens samlede inntekter som må tas i betraktning.

Underhold kan godt gjelde ektefelle og barn som ikke bor sammen 
med skatteskyldner.

04.12.2019Advokatfirma Jan Grønnerud

Høyesterett – Rt-1993-1316:

Her slås det fast at uttrykket «husstand» i dekningsloven § 2-7 også 
omfatter samboer. 
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04.12.2019Advokatfirma Jan Grønnerud

Hålogaland LR LH-2008-152696

Samboers inntekt ble regnet med, men det måtte tas hensyn til 
skyldnerens egen forsørgelse av egen inntekt. 

04.12.2019Advokatfirma Jan Grønnerud

Eksempel på konkretisering: 
Hålogaland LR LH-2011-89246
Lagmannsretten aksepterte at skyldnerens ektefelle i realiteten 
måtte dekke 2/3 del av fellesutgiftene. 
Retten bemerket at det skal ses bort fra en skyldners utgifter til 
studielån, mens utgifter til transport må vurderes etter dl. § 2-3 
(1) bokstav b. 
Måtte også sees hen til ektefellens egne utgifter.

04.12.2019Advokat Jan Grønnerud  M.N.A.

«Særlige» utgifter:
- pensjonsinnskudd - dekkes av ”livsopphold”

- transportutgifter - dekkes av ”livsopphold”

- spesielle behov (handikap, medisiner etc.) - ok

- andre spesielle behov (nødvendighet/omfang?)
- fagforeningskontingent godtas som utgift
- trekket skal ikke gå utover barnas behov - konkret vurdering
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EKSEMPEL MOTREGNING

Avregning av motstående krav ved ensidig erklæring
(dvs. ikke definert som tvangsfullbyrdelse)

Motregning er en lovlig oppgjørsordning som kan sammenlignes med et 
innfordringstiltak, fordi det uten skyldnerens samtykke kan velges 
motregning, hvis vilkårene ellers er oppfylt.

04.12.2019Advokat Jan Grønnerud

04.12.2019

Sedvaneretten oppstiller tre kumulative vilkår for å kunne 

motregne, dvs. at samtlige vilkår må være oppfylt for at

motregning skal kunne skje. Dette er:

Komputabilitet (for eksempel penger mot penger)

Gjensidighet (krav består mellom de samme parter)
 Fordringene er oppgjørsmodne (forfall er inntrådt)

Advokat Jan Grønnerud

04.12.2019

 Sktbl. § 13-1 (2) gir adgang til motregning i videre omfang enn 
etter § 13-1 (1) (utover partsforholdet). 

 Særlig regel for skattekrav som hører under fellesinnkrevingen. 

 I konkurs begrenses da motregningen til andel av 
skattekravet i henhold til fordelingsreglene.

Advokat Jan Grønnerud
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04.12.2019

 Sktbl § 13-1 (2) sier at «Formues- og inntektsskatt og 
trygdeavgift» kan motregnes i krav skyldneren har mot enten 
«staten», «fylkeskommunen» eller «kommunen»

Advokat Jan Grønnerud

04.12.2019

Krav mot stat, fylke eller kommune:
fordringen må kunne  tilregnes direkte til staten, fylket eller 

kommunen over deres regnskap

kravets art er som hovedregel uten betydning 
for eksempel krav på kjøpesum eller leveranser eller tjenester 

(fakturakrav), refusjon av avgift mot det offentlige for utført tjeneste, 
ulike tilskudd fra det offentlige osv.

Advokat Jan Grønnerud

04.12.2019

Eksempel: skattyter leier ut lokaler til politiet. 

Skattyters krav på husleie er et krav på «staten», og restanse på 
eksempelvis retsskatt kan motregnes i kravet på husleien.

Advokat Jan Grønnerud
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04.12.2019

Eksempel: skattyter brøyter snø og strør på oppdrag fra kommunen. 

Skattyters fakturakrav på godtgjørelse er et krav på «kommunen», 
og restskatt kan motregnes i fakturakravet.

Utfordring ved sentralisering: kunnskap om slike fakturakrav!

Advokat Jan Grønnerud

04.12.2019

Det viktige er at skyldnerens krav ikke må være unntatt beslag 
etter dekningsloven, se sktbl § 13-3

Innebærer konkret og individuell vurdering og saksbehandling!

Advokat Jan Grønnerud

04.12.2019

dvs. at det må kunne tas utlegg i denne fordringen

dette innebærer at dekningsloven §§ 2-4 til 2-7 kommer til 
anvendelse

Advokat Jan Grønnerud
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04.12.2019

Husk ved bruk av § 13-1 (2):
 det må være igjen tilstrekkelig midler til livsopphold (konkret)
 sml. vurderingen ved utleggstrekk (deknl § 2-7)
 den som gir pålegget må passe på dette
 bruke rimelig skjønn

 den som mottar motregningserklæring har en ubetinget plikt 
til å   holde tilbake/sende beløpet i samsvar med beslutningen  

Advokat Jan Grønnerud

04.12.2019

Rettspraksis livsopphold/motregning:
Høyesterett Rt-2000-868

Skattebetalingsloven gir adgang til motregning i andre fordringer 
enn krav på inntekt (f.eks. for varer). Det skal legges vekt på om 
den fordring som bringes til motregning, er nødvendig til 
livsopphold for s/y og hans familie. Det må også legges vekt på 
om s/y har andre midler, både formue og inntekt, jf. dekningsl §
2-5 om begrensningen i retten til utlegg i fordringer mv. Dvs. 
videre beslagsadgang enn utleggstrekk.

Advokat Jan Grønnerud

04.12.2019

OPPSUMMERING

Mange er uenig i statliggjøringen
MEN:

Vi er der vi er – framtidas skatteinnkreving MÅ:
i akta rettsikkerhet
ivareta kommunikasjon med skattyter og arbeidsgiver
ta ut gevinstene i det potensiale som ligger i endringen

«Lokale øyne» behøver ikke lukkes – bare ikke glemmes!  

Advokat Jan Grønnerud
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