
Lovvedtak 76
(2009–2010)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 351 L (2009–2010), jf. Prop. 126 LS (2009–2010)

I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt

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

om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I
I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og

inntekt (skatteloven) gjer ein følgjande endringar:

§ 2-15 andre ledd skal lyde:
(2) Gjenlevende ektefelle eller samboer som sit-

ter i uskiftet bo, skattlegges for boets formue og inn-
tekt. Har dødsfallet funnet sted i inntektsåret, og den
gjenlevende har overtatt boet uskiftet, gjelder §§ 2-
10, 2-11 og 2-13 tilsvarende for avdødes og gjenle-
vendes inntekt og skatt. 

§ 2-38 første ledd bokstav a skal lyde:
a. selskap mv. som nevnt i § 2-2 første ledd a til d

og tilsvarende selskap stiftet i utlandet som er
hjemmehørende i Norge,

§ 2-38 første ledd bokstav i skal lyde:
i. selskap mv. hjemmehørende i utlandet som til-

svarer selskap mv. som omfattes av dette ledd.

§ 2-38 første ledd bokstavane j og k blir oppheva.

§ 2-38 andre ledd bokstav a skal lyde:
a. gevinst eller tap ved realisasjon eller uttak av

eierandel i selskap mv. som nevnt i første ledd a

til c eller tilsvarende selskap mv. hjemmehørende
i utlandet, samt lovlig utdelt utbytte som nevnt i
§ 10-11 annet ledd, jf. tredje ledd på slik eieran-
del,

§ 2-38 sjette ledd skal lyde:
For skattytere som nevnt i første ledd bokstav a

til h skal tre prosent av inntekt som er fritatt for skat-
teplikt etter denne paragraf, likevel anses som skatte-
pliktig inntekt.

§ 6-30 andre ledd første punktum skal lyde:
(2) Før øvrig omfatter minstefradraget fradrag

for forsikringspremie mv. etter § 6-47 første ledd d til
f.

§ 15-4 femte ledd nytt sjuande punktum skal lyde:
Reglene om ektefeller i dette ledd gjelder tilsva-

rende for gjenlevende samboer som overtar boet
uskiftet i medhold av arveloven § 28c.

II
Endringslova tek til å gjelde straks med verknad

frå og med inntektsåret 2009.
Endringane i § 2-38 og § 6-30 tek til å gjelde

straks med verknad frå og med inntektsåret 2010.

Dag Terje Andersen
president
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