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 Kapittel 1 Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, 1

renter og penger til gode ved etteroppgjør og feilutbetaling  

1.1  Innledning og sammendrag 

Finansdepartementet foreslår endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning 

(ligningsloven) § 6-3 nr. 2 bokstav a slik at  forvaltningsorganer får plikt til å gi 

opplysninger til Skatteetaten om gjeld, renter og beløp til gode som skattyter har.  

 

I forbindelse med utbetalte ytelser fra et forvaltningsorgan kan etteroppgjør og 

feilutbetaling føre til at organet gjør vedtak om tilbakebetaling av stønad eller tilskudd. 

Renter som er påløpt og ubetalt restkrav per 31. desember samme år utgjør kostnader 

og gjeld som skattyter har rett til fradrag for, jf. skatteloven § 6-40 og § 4-1. 

Ligningsloven § 5-3 regulerer plikt til å gi opplysninger om fordringer og gjeld, men er 

begrenset til å gjelde finansinstitusjoner, verdipapirforetak, pensjonskasser mv. og 

offentlige organer som driver utlånsvirksomhet som næring. Offentlige organer som 

ikke driver ordinær utlånsvirksomhet har dermed ikke plikt til å rapportere 

skattyterens gjeld og renter som oppstår som følge av feilutbetalinger og etteroppgjør, 

og skattyter kan miste rettmessige fradrag om han ikke selv fører beløpene i 

selvangivelsen.  

 

I noen tilfeller betaler stønadsmottakeren tilbake et høyere beløp enn 

tilbakebetalingskravet. Om det overskytende beløpet ikke er utbetalt innen 

31. desember, oppstår det et beløp til gode som er skattepliktig som formue. Også dette 

beløpet må skattyter selv føre opp i selvangivelsen. 

1.2  Bakgrunn 

Ulike forvaltningsorganer utbetaler store beløp til privatpersoner og næringsdrivende 

som ledd i sin virksomhet. NAV og Statens pensjonskasse utbetaler trygdeytelser og 
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pensjoner, fylkesmenn og kommuner utbetaler erstatninger og offentlige tilskudd, 

HELFO utbetaler refusjoner og driftstilskudd og Husbanken utbetaler statlig bostøtte.  

 

Ved innføring av ny uføretrygd fra 1. januar 2015 skal NAV hvert år gjennomføre et 

etteroppgjør med kontroll av utbetalt uføretrygd mot mottakerens eventuelle 

arbeidsinntekt. Etteroppgjør og omregning av uføretrygd skjer etter ordinær likning i 

året etter utbetalingsåret. Første etteroppgjør blir høsten 2016 for inntektsåret 2015. 

NAV forventer mellom 80 000-100 000 etteroppgjør for mottakere av uføretrygd som 

NAV antar vil ha en inntekt som er høyere enn sin inntektsgrense. I tillegg oppstår 

feilutbetalinger når vilkårene for rett til en ytelse fra NAV ikke var oppfylt, f.eks. når 

mottakeren har gitt feil opplysninger i søknad om sykepenger, dagpenger eller stønad 

til enslig forsørger. 

 

Når feilutbetaling og etteroppgjør resulterer i krav om tilbakebetaling får skattyter en 

nedbetalingsplan med trekk i trygdeutbetaling eller lønn eller med krav om innbetaling. 

NAVs egne prognoser tilsier at ca. 40 000 saker per år kan føre til vedtak om 

tilbakebetaling av uføretrygd i etteroppgjøret. NAV antar at 40 prosent av 

stønadsmottakerne vil ha nedbetalt gjelden i løpet av samme år. Omtrent 60 prosent av 

stønadsmottakerne vil dermed ha gjeld fra tilbakebetalingskravet per 31. desember. Av 

disse vil ca. 10 prosent fortsatt ha en restgjeld per 31. desember året etter.  

 

NAV hadde 35 430 nye feilutbetalingssaker i 2014. Tilbakebetalingskravene utgjorde til 

sammen 1,24 milliarder kroner. Tallet på feilutbetalingssaker med restgjeld per 

31. desember 2014 var 41 102 og samlet gjeld var ca. 2,4 milliarder kroner. 

1.3  Gjeldende rett 

Etter ligningsloven § 6-3 nr. 1 har offentlige myndigheter en omfattende 

opplysningsplikt når ligningsmyndighetene ber om opplysninger, men 

opplysningsplikten omfatter bare forhold med relevans for ligningen. 

Opplysningsplikten etter § 6-3 nr. 1 må vike for regler om taushetsplikt som organet har 
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etter andre lovregler. Reglene om taushetsplikt i arbeids- og velferdsforvaltningsloven 

§ 7 hindrer for eksempel NAV i å utlevere opplysninger om stønadsmottakeren. Det 

kan gjøres unntak fra taushetsplikten når dette følger av andre regler i lov eller 

forskrift, jf. § 7 første ledd siste punktum og femte ledd. 

 

Offentlige organers opplysningsplikt om utbetaling av skattepliktige ytelser som for 

eksempel pensjoner, sykepenger og dagpenger følger av ligningsloven § 5-2. Etter § 6-3 

nr. 2 a skal offentlige myndigheter som utbetaler erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, 

stønader m.m. etter krav fra ligningsmyndighetene gi opplysninger om utbetalingene 

uten hinder av taushetsplikt de ellers har. Plikten gjelder generelt for alle offentlige 

instanser som foretar utbetalinger som ikke er rapporteringspliktige etter ligningsloven 

kapittel 5. Departementet kan gi forskrift om at opplysningene etter nr. 2 bokstav a skal 

gis om ikke navngitt person, bo, selskap eller innretning, det vil si at opplysninger skal 

gis uoppfordret, uten at Skatteetaten har fremsatt krav overfor den enkelte 

opplysningspliktige, jf. § 6-3 nr. 3 Den nærmere plikten til å gi slike opplysninger 

ukrevet fremgår av forskrift 17. april 2008 nr. 386 om offentlige myndigheters mv. plikt 

til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetalinger av erstatninger, 

tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. Skattedirektoratet kan avgrense 

opplysningsplikten etter hva det er behov for til bruk for skatteformål, blant annet 

avgrense hvilke utbetalinger det skal gis oppgave over og dermed hvilke 

forvaltningsorganer som har opplysningsplikt, jf. § 1 tredje ledd. Det er i dag et 

begrenset antall offentlige organer som er opplysningspliktige etter forskriften, men 

behovet for opplysninger blir vurdert fortløpende av Skattedirektoratet. 

1.4  Departementets vurderinger og forslag 

Tredjepartsopplysninger som blir rapportert til ligningsmyndighetene er en viktig del 

av grunnlagsdata ved forhåndsutfylling av selvangivelse for lønnstakere og pensjonister 

og for selvstendig næringsdrivende. Gjeld og renter som gir rett til fradrag og 

skattepliktig beløp til gode er relevant for ligningsarbeidet. Fordi opplysningene ikke er 

omfattet av opplysningsplikten i § 6-3 nr. 2 bokstav a eller andre bestemmelser, mangler 



Side 6 

skattemyndighetene hjemmel for å kreve slike opplysninger innrapportert uten hinder 

av taushetsplikt. 

 

Etteroppgjør og feilutbetaling med tilbakebetalingskrav er særlig aktuelt for offentlige 

organer som utbetaler ytelser. Departementet foreslår å utvide opplysningsplikten for 

offentlige organer etter ligningsloven § 6-3 nr. 2 bokstav a til å omfatte mottakerens 

eventuelle gjeld, renter og beløp til gode per 31. desember når dette er knyttet til 

tidligere utbetalinger fra det offentlige organet. Ved at skattyterens gjeld, renter og 

beløp til gode blir rapportert og forhåndsutfylt i selvangivelsen, vil flere skattytere 

kunne få korrekt skatteoppgjør. Skattyteren slipper å føre beløpene selv og kan dermed 

benytte ordningen med leveringsfritak. For skattyter innebærer dette økt rettssikkerhet 

og det vil bli færre klager på ligningen.  

 

NAV er det organet med størst omfang av tilbakebetalingskrav. NAV behandler 

feilutbetalingssaker kontinuerlig. I tillegg skal Nav foreta etteroppgjør i uføretrygd 

hvert år fra 2016. Det må antas at et betydelig antall tilbakebetalingskrav ikke vil være 

nedbetalt ved årsskiftet. Mottakere av trygdeytelser kan ha varierende kunnskaper om 

fradragsrett i forbindelse med saker om tilbakebetaling, og det er nærliggende å anta at 

risikoen for at det ikke blir krevd fradrag er større ved restkrav og renter i slike 

feilutbetalings- og etteroppgjørssaker enn ved låneopptak i banker m.m.  

 

Departementet foreslår at regler i § 6-3 nr. 2 bokstav a om opplysningsplikt om gjeld, 

renter og beløp til gode skal gjelde generelt for alle offentlige organer som foretar 

utbetalinger.   

 

Ved endring i § 6-3 nr. 2 bokstav a vil forskrift 17. april 2008 nr. 386 bli tilpasset denne 

endringen. Skattedirektoratet vil pålegge det enkelte forvaltningsorgan 

opplysningsplikt etter vurdering av behov.  
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I første omgang tar en sikte på å begrense plikten til å rapportere gjeld, renter og beløp 

til gode til NAV. Rapporteringsplikten kan utvides til andre forvaltningsorganer 

etterhvert som Skattedirektoratet har vurdert behovet for opplysninger. Dersom det er 

aktuelt å pålegge et organ nye opplysningsplikter vil organet bli kontaktet og på 

bakgrunn av den informasjon som foreligger etter dialog mellom organet og 

skattemyndighetene vil Skattedirektoratet avgjøre om opplysningsplikt skal ilegges.  

1.5  Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rapportering av gjeld, renter og beløp til gode vil gjøre det enklere både for 

skattemyndighetene og for skattyterne. Når beløpene er forhåndsutfylt i selvangivelsen, 

går antallet rettelser og klager ned.  

 

Skatteetaten kan ta i mot opplysningene elektronisk i eksisterende systemer som 

banker og finansinstitusjoner bruker ved rapportering av innskudd, utlån og renter. 

Utvidelse av opplysningsplikten forutsetter tilpasninger i forskriften og i informasjonen 

til organer som skal rapportere nye opplysninger. Ut over dette vil den forslåtte 

endringen ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for 

ligningsmyndighetene. 

 

NAV og andre myndigheter med tilbakebetalingskrav mot en person utarbeider 

normalt en oversikt over status ved årsskiftet for restkrav og betalte renter som 

skattyter skal bruke ved kontroll og retting av selvangivelsen. For det enkelte 

forvaltningsorgan vil årlig rapportering til Skatteetaten være en forlengelse av 

statusoppgaven. Elektronisk rapportering vil forutsette systemtilpasning, men 

opplysningene som organet skal gi om gjeld, renter og beløp til gode har begrenset 

omfang. 

 

Etter det departementet kjenner til arbeider NAV allerede med en systemløsning for 

rapportering i ordinære feilutbetalingssaker fra og med inntektsåret 2015, med første 
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levering i januar 2016. Ved etteroppgjør for uføretrygd blir første rapportering status 

per 31. desember 2016, med levering i januar 2017. 

 

Departementet foreslår at endringen i § 6-3 nr. 2 bokstav a får virkning fra og med 

inntektsåret 2015, slik at den skal gjelde for rapportering i 2016  

1.6  Forslag til lovtekst 

§ 6-3 nr. 2 skal lyde: 

Uten hinder av taushetsplikt som de elles har, skal  

 

a. myndigheter som fastsetter eller innkrever skatt, toll eller avgifter eller som utbetaler 

erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv., etter krav fra 

ligningsmyndighetene gi opplysninger om de fastsatte, innkrevde eller utbetalte beløp, 

om grunnlaget for dem og om gjeld, beløp til gode og renter, 

 

 Kapittel 2 – Innrapportering av fagforeningskontingent 2

2.1 Innledning og sammendrag 

Departementet foreslår å pålegge fagforeninger plikt til å innrapportere kontingent som 

de mottar fra sine medlemmer, og vil samtidig foreslå at arbeidsgiver fritas fra sin 

rapporteringsplikt for fagforeningskontingent.  

 

Etter gjeldende regelverk plikter arbeidsgiver å innrapportere fradragsberettiget 

fagforeningskontingent for sine ansatte når arbeidsgiveren har trukket denne i lønnen, 

eller når arbeidstaker dokumenterer å ha betalt kontingenten selv. Opplysningene skal 

rapporteres til ligningsmyndighetene som en del av lønnsopplysningene. I tilfeller hvor 

arbeidsgiver ikke dekker kontingenten direkte er rapporteringsplikten altså ikke 

absolutt. Manglende rapportering betyr at skattyter selv må gjøre endringer i 

selvangivelsen, og ikke kan benytte seg av leveringsfritak.  
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Det vil etter departementets oppfatning være mer hensiktsmessig at den årlige 

rapporteringen skjer fra fagforeningen som en egen ordning, og som omfatter 

fradragsberettigede fagforeningskontingenter for hele medlemsmassen. 

2.2 Gjeldende rett 

Arbeidsgiver plikter å rapportere fradrag som er gjort ved lønnsutbetalingene, herunder 

fradragsberettiget fagforeningskontingent etter bestemmelsene i a-opplysningsloven, jf. 

ligningsloven § 5-2 nr. 3 bokstav a.  Det samme gjelder fradragsberettiget 

fagforeningskontingent som lønnstakeren legitimerer å ha betalt direkte til sin 

fagforening.  

 

For arbeidsgivere er lønns- og trekkoppgaven erstattet av månedlig lønnsrapportering i 

a-melding fra 1. januar 2015. Opplysningene om fagforeningskontingent gis i a-

meldingen som inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle 

arbeidsforhold og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og 

andre ytelser.  

 

Arbeidstakers fradragsrett for fagforeningskontingent følger av skatteloven § 6-20. 

Fradragsretten gjelder uavhengig av om kontingenten er trukket i lønn av arbeidsgiver 

eller dekket direkte av arbeidsgiver eller den ansatte. Kontingent som dekkes av 

arbeidsgiver skal rapporteres og skattlegges som lønn for arbeidstakeren.  

 

Fagforeningene har i dag ingen lovpålagt plikt til å rapportere innbetalt 

fagforeningskontingent for sine medlemmer, men mange har i stor grad praktisert en 

frivillig rapportering ved å levere lønns- og trekkoppgave til ligningsmyndighetene. Slik 

frivillig rapportering er ikke hensyntatt i a-ordningen.  

2.3 Vurderinger og forslag 

2.3.1 Innrapportering av fagforeningskontingent 

Dagens rettstilstand innebærer at det vil være en ufullstendig rapportering av 

fagforeningskontingent for de skattytere som ikke betaler kontingenten via sin 
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arbeidsgiver, og som av forskjellige årsaker ikke dokumenterer innbetalt kontingent 

overfor arbeidsgiver. 

 

For inntektsåret 2013 ble det totalt foretatt ca. 1 300 000 innberetninger på 

fagforeningskontingent via lønns- og trekkoppgave, hvorav i underkant av en tredel 

utgjorde frivillig rapporteringer fra fagforeningene. I overkant av 28 000 skattytere 

foretok endringer i selvangivelsens post 3.2.11, dvs at disse ikke kunne benytte seg av 

leveringsfritak.  Det bør være et mål å legge forholdene til rette slik at det i størst mulig 

grad kan skje en uttømmende rapportering. Dette vil bidra til korrekt fradrag for 

skattyter, samt sørge for at flest mulig kan benytte seg av leveringsfritak fordi fradraget 

er forhåndsutfylt i selvangivelsen. 

 

Fagforeningenes frivillige rapportering har til en viss grad dekket opp for de tilfellene 

hvor det ikke har skjedd rapportering fra arbeidsgivers side, men har også i enkelte 

tilfeller medført en dobbeltrapportering.   

 

Dagens rapporteringsordning forutsetter at arbeidsgiver har fullstendig oversikt over 

sine ansattes fagforeningstilknytning til enhver tid. Med unntak av de tilfeller hvor 

arbeidsgiver faktisk trekker og innbetaler kontingenten på vegne av den ansatte, 

eventuelt etter trekk i lønn, er det ikke alltid naturlig eller ønskelig at han har en slik 

oversikt om og hvor arbeidstakeren er fagorganisert. Dagens regelverk innebærer 

dessuten at arbeidstakers passivitet med hensyn til dokumentasjon av egen innbetaling 

vil medføre at arbeidsgiver ikke rapporterer kontingenten. Når rapportering heller ikke 

mottas fra fagforeningen, må skattyter selv føre opp beløpet i selvangivelsen for at 

fradraget ikke skal tapes. 

 

For å unngå eventuelle dobbeltrapporteringer og dermed feil i den forhåndsutfylte 

selvangivelsen, bør rapportering av kontingenten for den enkelte arbeidstaker kun 

tillegges én opplysningspliktig, og ikke både arbeidsgiver og fagforening som i dag. Det 

bør derfor heller ikke åpnes for mulighet for frivillig rapportering. 
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Etter departementets oppfatning er fagforeningene nærmest til å foreta en slik 

rapportering, idet disse forutsettes å ha en fullstendig oversikt over sine medlemmer og 

deres innbetalinger. At fagforeningene bidrar til at fradraget kan forhåndsutfylles i 

selvangivelsen, må anses som en god service over for medlemmene. Fagforeningene 

har i stor grad rapportert av eget tiltak til og med inntektsåret 2014. Skattedirektoratet 

har også mottatt flere henvendelser fra fagforeninger som ber om veiledning om 

hvordan de skal kunne rapportere under A-ordningen.  

 

Departementet foreslår derfor å pålegge fagforeningene en årlig rapporteringsplikt for 

fagforeningskontingent, og at arbeidsgiver fritas fra gjeldende rapporteringsplikt etter 

a-opplysningsloven. 

 

Forslaget vil ikke innebære endring når det gjelder fradrag i beregningsgrunnlag for 

forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 5-9 med forskrifter. 

Et rapporteringsfritak for arbeidsgiver krever endring i ligningsloven § 5-2 nr. 3. 

Fagforeningenes rapporteringsplikt foreslås lovfestet ved endring i ligningsloven § 5-9, 

ny bokstav j. 

2.3.2 Håndteringen av rapporteringsplikten for Svalbard samt Jan Mayen og de 

norske bilandene i Antarktis 

Det er ikke fradragsrett for fagforeningskontingent i inntekt opptjent på Svalbard, jf. 

svalbardskatteloven § 3-1, 2. ledd og § 3-2. Det samme gjelder for arbeidsinntekt på Jan 

Mayen og de norske bilandene i Antarktis (heretter Jan Mayen). Det skal derfor ikke 

gjøres noen fradrag i bruttolønn, heller ikke for fagforeningskontingent, ved beregning 

av skatt etter Jan Mayen-skatteloven.  

 

I a-ordningen er det lagt til rette for at arbeidsgiver rapporterer 

fagforeningskontingenten med spesifisering dersom den gjelder for skattyter på 

Svalbard eller Jan Mayen. Skatteetaten vil da holde disse fradragene utenfor 

lønnstrekkordningen eller skatteberegningen.  
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Det må antas at den enkelte fagforening ikke nødvendigvis har informasjon om hvorvidt 

skattyter beskattes etter lønnstrekkordningen. Ytelser som følger lønnstrekkordningen 

eller som gjelder inntekt opparbeidet på Jan Mayen er imidlertid identifisert i 

innrapporteringen av ytelser mv etter a-opplysningsloven. Departementet forutsetter at 

Skattedirektoratet utformer den tekniske løsningen slik at fradragsretten ivaretas for de 

som i tillegg har inntekt fra fastlandet.    

2.4 Ikrafttredelse 

De opplysningspliktige må foreta systemtilpasninger for å kunne rapportere i nytt 

grunnlagsdataskjema. For å gi fagforeningene tilstrekkelig tid til forberedelser, foreslår 

departementet at rapporteringsplikten innføres fra og med inntektsåret 2016. 

 Fagforeningskontingent for 2016 skal rapporteres senest 31. januar 2017.  

Innføring fra og med 2016 vil også sikre at Skatteetaten får tid til en god 

implementering av den nye løsningen. 

 

Det er ikke ønskelig at arbeidsgiver og fagforeninger pålegges å gjøre store endringer i 

rutiner og systemer for inneværende år. Mange arbeidsgivere har allerede rapportert 

kontingent for 2015 i a-meldingen eller vil komme til å gjøre det i kommende a-

meldinger i løpet av 2015. Disse opplysningene blir overført til selvangivelsen. For å 

unngå dobbelt rapportering er det heller ikke ønskelig at de samme opplysningene for 

2015 blir rapportert av fagforeningene for 2015. Skatteetaten vil legge til rette for at 

fagforeningene kan rapportere kontingent som er betalt direkte til fagforeningene, i en 

egen løsning for inntektsåret 2015. 

2.5 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Departementets forslag vil innebære at flere skattytere som betaler sin kontingent 

direkte til fagforeningen vil kunne benytte seg av leveringsfritak, idet opplysningene i 

den forhåndsutfylte selvangivelsen i mindre grad vil inneholde feil og mangler. For 

skattytere som betaler kontingenten via arbeidsgiver, vil overføring av 

rapporteringsplikten til fagforeningen ikke få noen betydning.  
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Forslaget om at alle fagforeninger skal rapportere vil innebære behov for tilrettelegging 

for nye systemløsninger og rutiner hos fagforeningene. Det forhold at opplysningene 

som skal gis er av begrenset omfang og er lett tilgjengelige i foreningens 

medlemsregister, sammenholdt med det faktum at en del fagforeninger har 

innrapportert opplysningene – frivillig tilsier at dette ikke vil være en uforholdsmessig 

byrde.   

 

Forslaget innebærer at arbeidsgiver fra og med 2016 ikke lenger skal eller kan 

rapportere fagforeningskontingent som trekkes i lønn og betales via arbeidsgiver. 

Departementet antar at dette vil medføre kun mindre tilpasninger i arbeidsgivers 

systemer.  

 

Forslaget vil innebære at Skatteetaten må utvikle en ny systemløsning for mottak av 

opplysninger om innbetalt fagforeningskontingent. Løsningen for 

fagforeningskontingent utvikles som et nytt elektronisk rapporteringsskjema i Altinn. 

Det antas at dette ikke vil medføre for store administrative tilpasninger i Skatteetatens 

systemer og det vil inngå i Skatteetatens arbeid med modernisering av de IT-systemene 

som tar imot og bearbeider kontroll- og likningsoppgaver (grunnlagsdata) fra 

tredjeparter. Skatteetaten vil utarbeide tekniske spesifikasjoner og informasjon til nye 

opplysningspliktige. Nærmere regler om opplysningspliktens innhold vil bli fastsatt i 

forskrift til ligningsloven kapittel 5.  
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2.6 Lovendringer 

Endringer i ligningsloven § 5-2 nr. 3 og § 5-9 bokstav j 

I 

I lov 13. juni1980 nr. 24 om ligningsforvaltning gjøres følgende endringer: 

 

§ 5-2 nr. 3 bokstav a skal lyde: 

 

a. fradrag som er gjort ved lønnsutbetalingene, så som medlemsinnskudd til 

tjenestepensjonsordning mv. 

 

Ny § 5-9 bokstav j skal lyde: 

 

j. arbeidstakerorganisasjon som nevnt i skatteloven § 6-20 om fagforeningskontingent som 

gir arbeidstaker rett til fradrag etter nevnte bestemmelse  

 

II 

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017 med virkning for inntektsåret 2016. 

 

 

2.7 Forskriftsendringer 

 

2.7.1 Merknader til forskriftsendringene 

Samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 må tilpasses hvis de foreslåtte 

lovendringene vedtas. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2017 og gjelder opplysninger 

for inntektsåret 2016. 

 

Om § 5-2-37 nr. 4 
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Bestemmelsen regulerer hvilke opplysninger som skal gis om trekk som er foretatt i 

utbetalt lønn. Etter bestemmelsens bokstav b) skal det gis opplysninger om trekk til 

premie til pensjonsordning og fradragsberettiget fagforeningskontingent. Det foreslås 

at opplysninger om trekk til fagforeningskontingent ikke skal gis som en del av 

lønnsopplysningene etter a-opplysningsloven og dette tas dermed ut av § 5-2-37 nr. 4 

bokstav b. 

 

Om ny § 5-9 K 

Nærmere regler om opplysningsplikten for fagforeninger fastsettes i samleforskriften, 

herunder hvem som er opplysningspliktig, opplysningspliktens innhold, 

leveringsformat og leveringsfrist. 

 

2.7.2 Endringer i samleforskrift til ligningsloven 17. september 2013 nr. 1092 

om tredjeparters opplysningsplikt 

 

Samleforskriften § 5-2-37 nr. 4 bokstav b) skal lyde: 

 

Trekk ved utbetaling: 

b. premier til pensjonsordninger  

 

Samleforskriften ny § 5-9 K skal lyde: 

 

§ 5-9 K. Fagforeiningskontingent  

 

§ 5-9-100. Hvem som er opplysningspliktig  

Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon som har forhandlingsrett etter lov om offentlige 

tjenestetvister eller har inngått tariffavtale på vegne av medlemmene skal uoppfordret 

levere opplysninger om fagforeningskontingent etter bestemmelsene i § 5-9-100 til § 5-9-

105. Opplysningsplikt gjelder også Norges Fiskarlag og organisasjon som er gitt 

dispensasjon fra kravet om å være landsoppfattende etter sktl. § 6-20 annet ledd.  
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§ 5-9-101. Opplysningspliktens omfang 

Det skal gis opplysninger om innbetalt fagforeningskontingent som gir rett til fradrag etter 

skatteloven § 6-20. 

 

§ 5-9-102. Opplysningspliktens innhold 

Det skal gis opplysninger om:  

1. Arbeidstakers navn og fødselsnummer eller D-nummer 

2. Opplysningspliktiges navn og organisasjonsnummer 

3. Samlet tidfestet beløp   

 

§ 5-9-103. Hvordan opplysningene skal gis 

Opplysningene skal leveres elektronisk til den mottakssentral og i det format 

Skattedirektoratet bestemmer. 

 

§ 5-9-104. Følgeskriv 

Skattedirektoratet kan bestemme at den opplysningspliktige skal sende følgeskriv på skjema 

fastsatt av Skattedirektoratet. 

 

§ 5-9-105. Tid og sted for levering 

Opplysningene skal leveres samlet til Skattedirektoratet innen 31. januar året etter 

inntektsåret. 

 

 


