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Høringsuttalelse  -  Finansdepartementets forslag til nye regler om
dokumentasjonskrav  m.v for  internprising

Oljeindustriens Landsforening, OLF, viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 07.11.06
vedrørende internprisingsdokumentasjon. Spørsmål knyttet til internprising og
internprisingsdokumentasjon er et viktig område for OLFs medlemsbedrifter, og OLF setter pris
på anledningen til å kommentere et utkast til lovforslag før det blir nedfelt i en
Odelsti ngsproposisjon.

OLFs kommentarer til Finansdepartementets forslag til nye regler om dokumentasjon i
internprisingsforhold følger av vedlagte notat, og OLFs hovedpunkter kan kort oppsummeres
som følger:

OLF stiller seg i det alt vesentlige positivt til de endringer som er foreslått i skattelovens
§ 13 - 1, men mener det ikke er grunnlag for de forbehold som tas i forhold til
retningslinjenes anvendelighet, særlig i forhold til retningslinjenes kapittel IV og V som
innholder viktige punkter med sikte på å hindre dobbeltbeskatning. OLF foreslår at de
forbehold som er foreslått inntatt i siste setning av skatteloven § 13 - 1, fjerde ledd blir
strøket.

Nye regler om oppgaveplikt og dokumentasjonskrav innebærer en klar utvidelse av
skattyternes opplysningsplikt, og bør i første omgang begrenses slik at de verken
gjelder for innenlandske transaksjoner eller mellom hovedkontor og fast driftssted. En
slik begrensing vil ikke være i strid med EUs regelverk.

Oppgaveplikten bør presiseres og klargjøres gjennom forskrifter, og denne type forslag
bør sendes på høring. Forskrifter må være på plass i god tid før ikrafttredelse.

Også i forhold til dokumentasjonskravet er det viktig at de kravene som stilles til slik
dokumentasjon er så presise som mulig og at en slik presisering, gjerne gjennom
forskrifter, kommer i god tid før ikrafttredelse. Utkast til nærmere
forskrifter/retningslinjer bør sendes på høring. OLF forutsetter at det skal svært mye til
før innsendt dokumentasjon blir ansett for å være så ufullstendig at informasjonen
betraktes som ikke innsendt, og det må være adgang for skattyter til å rette opp
innsendt dokumentasjon som etter skattemyndighetenes oppfatning er ufullstendig.
Fristen for innsendelse av dokumentasjon bør settes til minst 60 dager, og det bør ikke
være krav til verken oppbevaringsformat eller oppbevaringssted.
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Det bør ikke være anledning til å kreve sammenlignbarhetsanalyse og/eller database
søk.

Departementet legger til grunn at ligningslovens vanlige sanksjonsregler legges til
grunn, dvs i form at adgang til skjønnsligning ,  tap av klagerett og tilleggsskatt. Tatt i
betraktning at nye regler om dokumentasjon i forbindelse med internprising medfører
en klar utvidelse av opplysningsplikten, at det dreier seg om en helt ny type regelsett
både for skattytere og ligningsmyndigheter,  og at det vil knytte seg et betydelig
element av skjønn til hva som er fullstendige opplysninger,  vil eksisterende
sanksjonsregler kunne fremstå som strenge.  For å bøte på dette må det, som nevnt
ovenfor, være adgang for skattyter til å rette innsendte opplysninger .  Det må videre
ligge en viss aktivitetsplikt hos skattemyndighetene og reglene må ledsages av en
endring av reglene for tilleggsskatt mot et mer generelt uaktsomhetskrav som grunnlag
for tilleggskatt.

Avslutningsvis vil vi understreke at hensikten bak de foreslåtte endringene er å unngå
dobbeltbeskatning .  Dette må være et viktig utgangspunkt både ved den nærmere utforming av
regelverket og i den senere praktiseringen .  Man må i så måte også i tilstrekkelig grad ta
hensyn til den internasjonale utviklingen innenfor internprisingsområdet, og målet må være at
like tilfelle behandles likt både av forskjellige norske skattemyndigheter og mellom forskjellige
lands skattemyndigheter.

Med vennlig hilsen
OLF Oljeindustriens Landsforening

Per Terje Vold
Adm. Direktør
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