
Lovvedtak 25
(2017–2018)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 4 L (2017–2018), jf. Prop. 1 LS (2017–2018)
I Stortingets møte 12. desember 2017 ble det gjort følgende

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

om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

I
I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skattefor-
valtningsloven) gjøres følgende endringer:

§ 7-3 annet ledd fjerde punktum skal lyde:
Tilsvarende gjelder for utbetalinger av uføreytelser knyt-
tet til avtaler om individuell sparing til pensjon.

Nåværende fjerde punktum blir nytt femte punktum.

II
I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skattefor-
valtningsloven) gjøres følgende endringer:

§ 7-6 første ledd skal lyde:
(1) Næringsdrivende og offentlig organ som gir per-

son bosatt i utlandet eller selskap hjemmehørende i ut-
landet et oppdrag i riket eller på kontinentalsokkelen,
skal gi opplysninger om oppdraget og eventuelle under-
oppdrag. Plikten omfatter opplysninger om hovedopp-
dragsgiver i kontraktskjeden, egen oppdragsgiver og opp-
dragstakere begrenset til to ledd nedover i kontraktskje-
den. Oppdragstakeren har plikt til å gi opplysninger om
egne arbeidstakere som benyttes til å utføre oppdraget.

§ 7-6 annet ledd oppheves.

Nåværende tredje og fjerde ledd blir annet og tredje
ledd.

III
I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skattefor-
valtningsloven) gjøres følgende endringer:

§ 7-2 første ledd bokstav e og f oppheves. Nåværende
bokstav g til l blir bokstav e til j.

§ 7-2 annet ledd oppheves. Nåværende tredje ledd blir
annet ledd.

§ 7-10 skal lyde:
§ 7-10 Annen opplysningsplikt for tredjepart

(1) Det skal gis opplysninger til skattemyndighe-
tene fra
a) institutter som forestår vitenskapelig forskning

eller yrkesopplæring, om tilskudd som gir giveren
rett til fradrag etter skatteloven § 6-42

b) institusjoner som mottar betaling for pass og stell
av barn, om kostnader som er påløpt i året for for-
eldre og andre foresatte for pass og stell av barn

c) selskaper, stiftelser og sammenslutninger som
nevnt i skatteloven § 6-50, om gaver som gir giveren
rett til fradrag etter nevnte bestemmelse, med opp-
lysning om giverens navn og fødselsnummer eller
organisasjonsnummer

d) boligselskap og boligsameier som omfattes av skatte-
loven §§ 7-3 og 7-11, om fordeling av inntekter,
kostnader, formue og gjeld mellom andelshaverne
eller sameierne
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e) den som selv eller gjennom andre har utbetalt
vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig,
juridisk, regnskapsmessig eller annen art

f) Enova om beløp som skal gis som avregningsfra-
drag for ENØK-tiltak på egen bolig

g) den som selv eller gjennom andre har utbetalt
honorar eller annen godtgjøring til opphavsmann til
åndsverk.
(2) Opplysningsplikten etter første ledd bokstav e om-

fatter også vederlag for varer eller andre ytelser som er le-
vert i forbindelse med slike tjenester.

§ 7-11 annet ledd første punktum skal lyde:
Opplysningsplikten etter § 7-2 første ledd bokstav f

påhviler reder og fører (høvedsmann, notbas) for fiske-
og fangstfartøy, mens opplysningsplikten etter § 7-2 før-
ste ledd bokstav g påhviler formannen for arbeidslaget.

IV
Endringen under I trer i kraft straks.
Endringen under II trer i kraft 1. januar 2018.
Endringene under III trer i kraft 1. januar 2018 med

virkning for inntektsåret 2018.

Olemic Thommessen
president


