
Beriktiget

Lovvedtak 7
(2013–2014)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 4 L (2013–2014), jf. Prop. 1 LS (2013–2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014)

I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det 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

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

§ 3-13 nr. 7 oppheves.

Nåværende § 3-13 nr. 8 blir § 3-13 nr. 7.

§ 5-11 nr. 1 og nr. 2 skal lyde:

1. Oppgaver som nevnt i dette kapittel skal for per-
sonlige skattytere inneholde fødselsnummer (elleve
siffer). For selskaper, samvirkeforetak, foreninger,
sammenslutninger mv. skal oppgaven inneholde or-
ganisasjonsnummer, eller når slikt ikke finnes, annen
identifikasjon etter regler gitt av Skattedirektoratet.
Skattedirektoratet kan bestemme at oppgaven skal
inneholde utenlandsk identifikasjonsnummer.
2. Den opplysningspliktige kan kreve at skattyter
oppgir sitt fødsels- eller organisasjonsnummer. Den
opplysningspliktige kan også kreve at skattyter som
har utenlandsk identifikasjonsnummer, oppgir dette.
Den opplysningspliktige kan registrere slik identifi-
kasjon også på grunnlag av opplysninger fra andre
enn skattyter.

§ 5-12 ny nr. 4 skal lyde:

4. Departementet kan i forskrift gi bestemmelser for
å gjennomføre forpliktelser om automatisk utveksling
av opplysninger som følger av overenskomst med
fremmed stat, jf. lov 28. juli 1949 nr. 15. Adgangen til
å gi forskrift etter første punktum omfatter også an-
dre forpliktelser som følger av samme overenskomst.

§ 10-4 nr. 1 annet punktum skal lyde:

Satsen skal være 10 prosent når de uriktige eller
ufullstendige opplysningene gjelder poster som er
oppgitt ukrevet av arbeidsgiver eller andre etter ka-
pittel 5 eller 6.

§ 10-6 nr. 2 siste punktum oppheves.

§ 10-8 nr. 1 første punktum skal lyde:

Den som ikke gir opplysninger etter kapittel 5 el-
ler § 6-3 nr. 3 eller 4 innen de fastsatte frister, kan
ilegges et gebyr.

II

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

§ 5-4 skal lyde:

§ 5-4. Om finansielle instrumenter mv.
1. Plikt til å gi opplysninger om finansielle instru-
menter og andre finansielle produkter har:

a. verdipapirregistre,
b. verdipapirforetak, 
c. andre som tar del i forvaltningen eller omset-

ningen av finansielle instrumenter eller
andre finansielle produkter for andres reg-
ning som ledd i sin forretningsvirksomhet.

2.  Opplysningene skal vise investors samlede be-
holdning av finansielle instrumenter og andre finan-
sielle produkter. Det skal blant annet gis opplysnin-
ger om forhold som kan få betydning for skattleggin-
gen, slik som erverv, realisasjon og annet eierskifte,
samt avkastning i løpet av inntektsåret. Departemen-
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tet kan i forskrift bestemme at det skal gis opplysnin-
ger om forhold som nevnt for tidligere år og opplys-
ninger som viser registrerte transaksjoner på en eller
flere av investors konti i en bestemt periode.

§ 5-9 bokstav c skal lyde:

c. forvaltningsselskaper, verdipapirfond og andre
investeringsenheter om innskudd som er gjort i

investeringsenheten, herunder opplysninger om
avkastning og realisasjon,

III

Endringene under I trer i kraft straks.
Endringene under II trer i kraft fra den tid Kongen

bestemmer.

Olemic Thommessen
president


