
Besl. O. nr. 25
(2003-2004)

Odelstingsbeslutning nr. 25

Jf. Innst. O. nr. 20 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

År 2003 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

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

om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

I lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og vis-
se gaver gjøres følgende endringer:

I
§ 2 første ledd ny bokstav e) og f) skal lyde:
e) selskap i den utstrekning noen som er nevnt un-

der bokstavene a), b), c) eller d) direkte eller in-
direkte er eiere eller er interessert på vesentlig
samme måte som eier eller deltaker.

f) stiftelse eller annen formuesmasse når det kan
påregnes at utdelinger kommer noen som er
nevnt under bokstavene a), b), c) eller d) eller
medlemmer av en eller flere bestemte familier til
gode. Hele gaven skal regnes med i avgiftsgrunn-
laget når avgiftsplikten følger av denne bokstav.

§ 4 nytt femte ledd skal lyde:
Arv og gave som nevnt i § 2 første ledd bokstav b)

og § 2 annet ledd, til juridisk person med allmennyt-

tig formål er unntatt fra avgiftsplikt. Utdeling av mid-
ler fra institusjon eller organisasjon som har mottatt
avgiftsfri arv eller gave etter reglene i dette ledd til
noen som er fortrinnsberettiget på grunn av slekt-
skap, regnes som arv eller gave direkte fra giveren
eller arvelateren. Avgiftsfrihet etter dette ledd gis
ikke hvis giver eller arvelater har gitt bestemmelse
om bruk av arve- eller gavemidlene som ikke faller
inn under et allmennyttig formål. Departementet kan
i forskrift gi regler til utfylling og gjennomføring av
reglene i dette ledd, herunder gi regler om krav til
vedtekter, regnskap og revisjon.

II
Endringene under I trer i kraft den 1. januar 2004

og gjelder for rådighetserverv, jf. arveavgiftsloven
§§ 9 og 10, som inntrer fra og med samme dato.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær
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