
Lovvedtak 116
(2012–2013)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 475 L (2012–2013), jf. Prop. 150 LS (2012–2013)

I Stortingets møte 17. juni 2013 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

I
I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inn-
tekt gjer ein følgjande endringar:

§ 2-30 første ledd bokstav e nr. 2 blir oppheva.

Noverande nr. 3 til 7 blir nr. 2 til 6.

§ 5-43 første ledd bokstav f skal lyde:
f. husleiestøtte etter lov om bustøtte og kommunal

bostøtte utenfor arbeidsforhold,

§ 5-50 andre ledd bokstav e skal lyde:
e) offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av masse-

medier. Departementet kan gi forskrift for å ut-
fylle forrige punktum.

§ 9-14 trettande ledd skal lyde:
(13) Departementet kan gi regler til utfylling og

gjennomføring av denne paragraf, herunder om plikt
til å levere oppgave med beregning av gevinst eller
tap.

§ 14-64 tredje ledd nytt tredje punktum skal lyde:
Ved uttak av driftsmiddel gjennom overføring  av  an-
del  i  selskap  som  nevnt  i  § 10-40, jf. § 14-60 tredje
ledd fjerde punktum bokstav a, skal inntekten ved
inntektsoppgjøret tas med ved beregning av årets
overskudd eller underskudd på andelen uten forde-
ling mellom overdrager og erverver etter § 10-41
tredje ledd.

II
I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inn-
tekt gjer ein følgjande endringar:

§ 9-14 andre ledd fjerde punktum og nytt femte og
sjette punktum skal lyde:
Eiendel som tilhører eller forpliktelse som påhviler
selskap som nevnt i § 10-40 anses tatt ut av norsk be-
skatningsområde
a. ved overføring av andel i selskapet fra deltaker

som har skatteplikt etter §§ 2-1 eller 2-2, til del-
taker som ikke har slik skatteplikt og

b. når eiendelen eller forpliktelsen på annen måte
mister tilknytning til Norge slik at norsk skatte-
lovgivning ikke får virkning for inntekter og kost-
nader knyttet til eiendelen eller forpliktelsen.

Eiendel eller forpliktelse som nevnt i foregående
punktum anses tatt ut av beskatningsområdet med en
forholdsmessig del, svarende til den overførte ande-
len. Den forholdsmessige delen av gevinsten eller ta-
pet skal tas med ved beregning av årets overskudd el-
ler underskudd på andelen uten fordeling mellom
overdrager og erverver etter § 10-41 tredje ledd.

§ 9-14 niande ledd andre punktum skal lyde:
Retten til utsettelse etter denne paragraf begrenses til
årets netto utlignede skatt på inntekten.

§ 14-60 tredje ledd fjerde punktum og nytt femte
punktum skal lyde:
Driftsmiddel  som  tilhører  selskap  som  nevnt  i
§ 10-40 anses tatt ut av norsk beskatningsområde
a. ved overføring av andel i selskapet fra deltaker
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som har skatteplikt etter §§ 2-1 eller 2-2, til del-
taker som ikke har slik skatteplikt og

b. når driftsmidlet på annen måte mister tilknytning
til Norge slik at norsk skattelovgivning ikke får
virkning for inntekter og kostnader knyttet til
driftsmidlet.

Driftsmiddel som nevnt i foregående punktum anses
tatt ut av beskatningsområdet med en forholdsmessig
del, svarende til den overførte andelen.

III
Endringane under I tek til å gjelde straks.
Endringane under II § 9-14 andre ledd og § 14-60

tredje ledd tek til å gjelde straks med verknad for uttak
frå norsk skattleggingsområde frå og med 22. juni
2012.

Endringane under II § 9-14 niande ledd tek til å
gjelde straks med verknad for uttak frå norsk skattleg-
gingsområde frå og med 15. mai 2012.

Dag Terje Andersen
president


