
Lovvedtak 7
(2016–2017)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 42 L (2016–2017), jf. Prop. 120 L (2015–2016)
I Stortingets møte 15. november 2016 ble det gjort slikt 

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

om endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)

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

Ny § 4-13 skal lyde:
§ 4-13 Plikt til å levere land-for-land-rapport for
skatteformål

1. Morselskap som er hjemmehørende i Norge og
har foretak i utlandet, skal innen 31. desember i året
etter regnskapsåret levere en rapport med opplysnin-
ger om fordelingen av inntekt og skatt i de landene
konsernet har foretak (land-for-land-rapport for skat-
teformål). Rapporten skal også inneholde en beskri-
velse av konsernets økonomiske aktivitet i hvert en-
kelt land, samt opplysninger om hvert foretak i kon-
sernet og den økonomiske aktiviteten foretakene dri-
ver. 

2. Rapporteringsplikten etter nr. 1 gjelder tilsva-
rende for andre foretak i Norge enn morselskap som
er hjemmehørende i Norge, dersom:

a) Det utenlandske morselskapet ikke har plikt til å
levere land-for-land-rapport for skatteformål i
landet der det er hjemmehørende,

b) landet der morselskapet er hjemmehørende, ikke
har avtale med Norge om automatisk utveksling
av land-for-land-rapporter for skatteformål med
virkning ved utløpet av rapporteringsåret etter nr.
1, eller

c) ligningsmyndighetene har varslet foretaket i
Norge om at landet der morselskapet er hjemme-
hørende, ikke overholder avtale som nevnt i bok-

stav b eller av andre grunner ikke sender land-
for-land-rapporter for skatteformål til Norge.
3. Foretak som er hjemmehørende i Norge og

som inngår i et konsern der ett eller flere foretak har
plikt til å levere land-for-land-rapport for skatte-
formål etter nr. 1 og 2, skal samtidig som det leverer
selvangivelse for det året rapporteringen gjelder,
opplyse ligningsmyndighetene om hvilket foretak i
konsernet som skal levere land-for-land-rapport for
skatteformål og i hvilket land dette foretaket er hjem-
mehørende.

4. Plikten til å levere land-for-land-rapport for
skatteformål etter nr. 1 og 2 og til å gi opplysninger
etter nr. 3 gjelder ikke dersom konsernet hadde en
samlet inntekt under 6 500 000 000 kroner i året før
regnskapsåret.

5. Land-for-land-rapporten skal utarbeides på en-
gelsk.

6. Ligningsmyndighetene kan bare utlevere land-
for-land-rapporten for skatteformål til andre etter re-
glene i § 3-13 nr. 2 til 8 og til utenlandske myndig-
heter etter folkerettslig avtale.

7. Departementet kan fastsette forskrifter og ret-
ningslinjer til utfylling og gjennomføring av denne
bestemmelsen, herunder fastsette skjema for innrap-
portering av opplysninger og fastsette unntak fra
plikten til å levere land-for-land-rapport. 

II
Loven trer i kraft straks med virkning for regn-

skapsår som begynner 1. januar 2016 og senere. § 4-
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13 nr. 2 skal likevel bare ha virkning for regnskapsår
som begynner 1. januar 2017 eller senere.

Olemic Thommessen

president


