
Besl. O. nr. 109
(2007–2008)

Odelstingsbeslutning nr. 109

Jf. Innst. O. nr. 70 (2007–2008) og Ot.prp. nr. 59 (2007–2008)

År 2008 den 17. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

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

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

I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning
(ligningsloven) gjer ein følgjande endringar:

I
§ 4-10 nr. 2 første punktum skal lyde:

Bokføringspliktig skattyter har under bokettersyn
plikt til å legge fram regnskapsbøker og dokumenter
som nevnt i nr. 1 a uten hensyn til den taushetsplikt
han er pålagt ved lov eller på annen måte.

§ 6-3 nr. 3 skal lyde:
Med sikte på å avklare identiteten til innehaver

og bruker av utenlandske betalingskort som er brukt
i Norge, plikter brukersted for betalingskort etter
krav fra Skattedirektoratet eller den direktoratet gir
fullmakt, å gi opplysninger og fremlegge dokumenta-
sjon knyttet til nærmere angitte transaksjoner.

Noverande § 6-3 nr. 3 til 7 blir nr. 4 til 8. Som følgje
av denne forskyvinga må nr. 7 lyde:

Departementet kan gi forskrifter om oppgave- og
opplysningsplikt som nevnt i nr. 1 og nr. 4 også for
ikke navngitte næringsdrivende.

II
§ 10-8 nr. 1 første punktum skal lyde:
1. Den som ikke leverer oppgaver etter §§ 6-16 c og

6-13 nr. 3 innen de fastsatte frister eller unnlater
å gi opplysninger etter § 6-10 nr. 1 og 2 innen
fristen i samme bestemmelse nr. 3, kan ilegges et
gebyr.

III
§ 6-3 nr. 7 skal lyde:

Godkjent salgsorganisasjon for fisk, jf. lov 14.
desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 2, skal
ukrevet gi opplysninger om all omsetning av råfisk
som i førstehånd er omsatt eller godkjent omsatt
gjennom salgsorganisasjonen.

Noverande § 6-3 nr. 7 og 8 blir nr. 8 og 9.

§ 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 individu-
ell pensjonsavtale (IPA) mv., spare- og fondsinn-
skudd, tilskudd til forskningsinstitutter mv. og
betaling for pass og stell av barn mv. og gaver til
selskaper, stiftelser, sammenslutninger eller re-
gistreringsenheter etter § 6-6, utbetalinger mv.
fra forsikringsselskaper, banker og forvaltnings-
selskaper for verdipapirfond etter § 6-7, aksjo-
næroppgaver etter § 6-11, oppgaver fra Arbeids-
og velferdsetatens innkrevingssentral og Statens
innkrevingssentral etter § 6-13 nr. 4, fordelings-
oppgaver over inntekter, kostnader og formue i
boligselskap som omfattes av skatteloven § 7-3,
samt tilsvarende fordelingsoppgaver fra bolig-
sameier, jf. skatteloven § 7-11
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IV
Endringane under I tek til å gjelde straks.
Endringa under II tek til å gjelde straks med verk-

nad frå og med inntektsåret 2008.

Endringane under III tek til å gjelde straks med
verknad for innrapportering av omsetning frå 1. janu-
ar 2009.

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær


