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Høring - forslag til ny skatteforvaltningslov 

Vi viser til Finansdepartementets brev av 21. november 2014 vedlagt høringsnotat med 

forslag til ny skatteforvaltningslov.  

 

En rekke lovendringer som gjelder innføringen av uføretrygd i folketrygden trådte i kraft 1. 

januar 2015, og dette nødvendiggjør enkelte justeringer i lovforslaget i høringsnotatet. 

 

1. Side 403 i høringsnotatet. I lovforslaget under punkt 20: 

Det foreslås endringer i folketrygdloven § 3-5 syvende ledd. Dette skal være § 3-5 sjette ledd, 

da det er gjort endringer i paragrafens leddinndeling med virkningstidspunkt 1. januar 2015.  

 

2. Side 403 i høringsnotatet. I lovforslaget under pkt 20.  

Det foreslås endringer i folketrygdloven § 3-30 andre ledd. Paragrafen er opphevet ved lov 

16. desember 2011 nr. 59, som trådte i kraft 1. januar 2015. Innholdet i § 3-30 er flyttet inn i 

kapittelet om uføretrygd (kapittel 12), og bestemmelsen om ”…utligning av inntektsskatt” 

framgår nå av § 12-17 tredje ledd.  

 

3. Side 438 i høringsnotatet. I lovforslaget under punkt 43.  

Lov 16. desember 2011 nr. 59 er trådt i kraft 1. januar 2015.  

 

4. Side 362 i høringsnotatet. I lovforslaget § 3-6 videreføres unntak fra taushetsplikten for 

utlevering av opplysninger til fellesorganet etter AFP-tilskottsloven. Bestemmelsen 

viderefører ligningsloven § 3-13 nr. 7.  

Ved lov 20. juni 2014 nr. 24 ble ligningsloven § 3-13 endret, ved at det ble tilføyd et nytt nr. 

8. Ved denne endringen ble det gjort unntak fra taushetsplikten for pensjonsinnretninger som 

har offentlig tjenestepensjon, etter samme mønster som i bestemmelsens nr. 7. Lovendringen 



Side 2 

 

trådte i kraft 1. januar 2015. 

I Prop 42 L (2014-2015) er ligningsloven § 3-13 nr. 8 foreslått utvidet til å omfatte også 

private tjenestepensjonsordninger.  

 

Det framgår ikke i høringsnotatet at bestemmelsene i ligningsloven § 3-13 nr. 8 er foreslått 

videreført.   

 

Arbeids-og sosialdepartementet vil også orientere om at det i løpet av kort tid vil bli sendt på 

høring et forslag om å endre navnet på id-kortene i bygg- og anleggsbransjen og 

renholdsbransjen til HMS-kort. En slik navneendring vil få konsekvenser for ordlyden i 

lovforslaget § 10-10. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Karl A. Bilstad (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Morten Lier 

 rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur 

 

 


	Mottaker
	uoff
	BM1
	BM2
	BM3
	Deres_referanse
	Vår_dato
	dato
	Vaar_referanse
	Overskriften
	start
	UnderskrifterHer

