
Lovvedtak 87
(2011–2012)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 370 L (2011–2012), jf. Prop. 112 L (2011–2012)

I Stortingets møte 12. juni 2012 ble det gjort slikt

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

om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

I
I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd vert § 23-3
andre ledd nr. 2 bokstav f oppheva.

II
I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjer ein
følgjande endringar:

Kapittel 24 innhaldsoversikta skal lyde:
Bestemmelser om

– skatteetatens og Arbeids- og velferdsetatens opp-
gaver står i § 24,

– arbeidsgiverens plikter står i § 24-2,
– fastsetting og innkreving av avgifter står i § 24-3,
– forskrifter står i § 24-4.

§ 24-1 skal lyde:
§ 24-1 Skatteetatens og Arbeids- og velferdsetatens 

oppgaver
Pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift fastset-

tes av det skattekontoret som Skattedirektoratet be-
stemmer. Departementet kan i forskrift bestemme at
Arbeids- og velferdsetaten skal fastsette pensjonsgi-
vende inntekt og trygdeavgift for nærmere angitte
grupper medlemmer av folketrygden eller deler av
deres inntekt. Departementet kan også bestemme at
Arbeids- og velferdsetaten skal fastsette deler av
trygdeavgiften for personer som for øvrig får trygde-
avgiften fastsatt av skattekontoret.

§ 24-2 vert oppheva.

Gjeldande §§ 24-3 til 24-6 blir §§ 24-2 til 24-5.

§ 24-3 andre og tredje ledd skal lyde:
Dersom arbeidsgiveren ikke gir beregningsopp-

gave etter § 24-2 første ledd, eller gir en uriktig eller
ufullstendig oppgave, kan skattekontoret fastsette av-
giften.

Dersom arbeidsgiveren ikke gir årsoppgave etter
§ 24-2 andre ledd, eller gir en uriktig eller ufullsten-
dig oppgave, kan ligningsmyndighetene fastsette el-
ler endre grunnlaget for arbeidsgiveravgiften. For et
slikt vedtak gjelder ligningsloven kapittel 9 om saks-
behandling, §§ 10-2 til 10-5 om tilleggsskatt, og
§ 11-2 om søksmål fra det offentlige.

§ 24-4 første ledd skal lyde:
Skatteoppkreveren skal føre kontroll med at ar-

beidsgivere og andre sender meldinger og beregner ar-
beidsgiveravgift i samsvar med reglene og de pålegg
som er gitt. Arbeidsgiveren plikter på anmodning å gi
fullstendige opplysninger om forhold som kontroll-
myndighetene finner er av betydning for fastsettelsen
av avgiften og avgiftsgrunnlaget etter § 24-3 annet og
tredje ledd i denne loven.

III
Endringa under I tek til å gjelde straks med verk-

nad frå og med inntektsåret 2012.
Endringane under II tek til å gjelde straks.

Dag Terje Andersen
president
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