
Besl. O. nr. 122
(2004-2005)

Odelstingsbeslutning nr. 122

Jf. Innst. O. nr. 125 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 92 (2004-2005)

År 2005 den 14. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

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

om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om  ligningsforvaltning (ligningsloven)

I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning
(ligningsloven) gjøres følgende endringer:

I
§ 3-13 nr. 6 skal lyde:
6. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplys-

ninger om fødselsnummer for personlig skattyter
eller organisasjonsnummer for upersonlig skatt-
yter, navn, adresse, skatteklasse,  den fastsatte
nettoformue og nettoinntekt, skatter og avgifter
kan gis til finansinstitusjoner (jf. lov 10. juni
1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet), forsik-
ringsvirksomhet (jf. lov 10. juni 1988 nr. 39 om
forsikringsvirksomhet) og kredittopplysnings-
virksomhet. Med kredittopplysningsvirksomhet
menes virksomhet som består i å gi meddelelse
som belyser kredittverdighet og økonomisk ve-
derheftighet. Disse virksomhetenes bruk av opp-
lysningene skal følge reglene i lov 14. april 2000
nr. 31 om behandling av personopplysninger.
Departementet kan gi forskrift til utfylling av
denne bestemmelsen.

§ 8-10 nr. 2 oppheves.

§ 8-10 nr. 3 blir ny nr. 2. Ny nr. 2 skal lyde:
Kan forhåndsligningen ikke legges fram for lig-

ningsnemnda etter § 8-4 nr. 2,  utføres ligningen av
de nevnte særskilte sentrale ligningskontor. 

§ 8-10 nr. 4 blir ny nr. 3. Ny nr. 3 annet punktum skal
lyde:

Etter slik erkjennelse faller kravet på skatt og av-
gift av den oppgitte formue og inntekt bort, hvis det
ikke er sendt på etterviselig måte til den som krevde
forhåndsligningen, innen 4 uker i tilfelle som nevnt i
§ 4-7 nr. 9  eller innen 3 måneder i tilfelle som nevnt
i § 4-7 nr. 10 .

§ 9-8 nr. 4 annet punktum skal lyde:
På samme vilkår kan særskilte ligningsmyndig-

heter som angitt i § 2-4 første ledd a og b avgjøre en-
dringsspørsmål i den utstrekning myndighet er dele-
gert etter § 8-4 nr. 2.

II
§ 6-4 nr. 5 skal lyde:

Oppgavepliktige som nevnt i nr. 2 og 3 plikter et-
ter nærmere spesifikasjoner fra Skattedirektoratet
ukrevet å gi opplysninger om kontonummer som er
aktuelle for overføring av eventuelle tilgodebeløp et-
ter skatteavregning.

§ 6-4 nr. 6 skal lyde:
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap samt likestilte

selskap og sammenslutninger som nevnt i skatteloven
§ 10-1 og deltakerlignet selskap, jf. skatteloven § 10-
40, plikter å gi opplysninger om gjeld og rentebeta-
linger til personlig skattyter. Opplysningene spesifi-
seres slik at lånesaldo ved inngangen til hver kalen-
dermåned fremgår. Bestemmelsen gjelder ikke for
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lån knyttet til mengdegjeldsbrev og innskudd i bank.
Departementet kan gi forskrift om utfylling og gjen-
nomføring av opplysningsplikten.

III
Endringene under I trer i kraft straks.
Endringene under II trer i kraft straks med virk-

ning fra og med inntektsåret 2006.

.
Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen

president sekretær
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