
Lovvedtak 10
(2011–2012)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 4 L (2011–2012), jf. Prop. 1 LS (2011–2012)

I Stortingets møte 24. november 2011 ble det gjort slikt

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

om endringer i ligningsloven

I
I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning gjø-
res følgende endringer:

§ 6-4 nr. 2 bokstav b skal lyde:
b. verdipapirforetak (jf. lov 29. juni 2007 nr. 75 om

verdipapirhandel § 2-3 første ledd) og andre som
har penger til forvaltning, og

§ 6-6 bokstav g skal lyde:
g. selskaper, stiftelser og sammenslutninger som

nevnt i skatteloven § 6-50 gi oppgave til lignings-
myndighetene over gaver som gir giveren rett til
fradrag etter nevnte bestemmelse, med opplys-
ning om giverens navn, fødselsnummer/organi-
sasjonsnummer.

§ 6-16 bokstav c skal lyde:
c. i forskrift bestemme at følgende oppgaver skal

leveres i maskinlesbar form: Lønnsoppgaver mv.
etter § 6-2, saldo- og renteoppgaver ved årsskifte
eller ved oppgjør av konti i løpet av det siste inn-

tektsår etter § 6-4 og § 6-13 nr. 2 d, kontrollopp-
gaver etter § 6-3 nr. 6 og 7, kontrolloppgaver fra
verdipapirregistre etter § 6-5, livsforsikringspre-
mie, pensjonsforsikringspremie, innskudd etter
innskuddspensjonsloven og innskudd i individ-
uell pensjonsavtale (IPA) mv., spare- og
fondsinnskudd, tilskudd til forskningsinstitutter
mv. og betaling for pass og stell av barn mv. og
gaver til selskaper, stiftelser eller sammenslut-
ninger etter § 6-6, utbetalinger mv. fra forsik-
ringsselskaper, banker og forvaltningsselskaper
for verdipapirfond etter § 6-7, aksjonæroppgaver
etter § 6-11, oppgaver fra Arbeids- og velferds-
etatens innkrevingssentral og Statens innkre-
vingssentral etter § 6-13 nr. 4, fordelingsoppga-
ver over inntekter, kostnader og formue i bolig-
selskap som omfattes av skatteloven § 7-3, samt
tilsvarende fordelingsoppgaver fra boligsameier,
jf. skatteloven § 7-11.

II
Loven trer i kraft straks.

Dag Terje Andersen
president
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