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Høringsuttalelse - Internprising mellom nærstående foretak

1. Innledning
Vi viser til høringsutkast av 07.11.2006 fra Finansdepartementet (ref. 06/5310 SL AKR/RSL) vedr.
gjennomføring av OECDs retningslinjer og særlige oppgave- og dokumentasjonskrav. Vi ønsker i dette
brevet til Finansdepartementet å fremsette våre kommentarer til høringsnotatet.

Innledningsvis vil vi understreke at vi ønsker lovforslaget velkommen. Det er de seneste årene blitt innført
dokumentasjonskrav for internprisingsformål i stadig flere land, og det har vært ventet at også norske
myndigheter vil fremme forslag om innføre norske regler på området. Det er positivt at
Finansdepartementet har tatt initiativ til å lovregulere disse spørsmålene. Det skaper større
forutberegnelighet for skattytere og en mer effektiv håndtering av spørsmålene for både skattyterne og
forvaltningen. Høringsnotatet er omfattende og fremstår som grundig vurdert og avstemt i forhold til
nordiske regler og anbefalinger fra OECD og EU.

Internprising er et rettsområde som i stor grad påvirkes av den måten selskapene driver sin virksomhet på.
Dokumentasjonsregler bør derfor ta høyde for stadige endringer i hvordan virksomheten utøves. Ideelt sett
burde reglene være oversiktlige og enkle å praktisere for både skattytere og ligningsmyndighetene. For å
skape forutberegnelighet bør reglene heller ikke endres for ofte. Det må likevel erkjennes at kompleksiteten
i transaksjonene kan medføre at disse målsettingene ikke alltid fullt ut kan oppnås. Det er endelig viktig at
reglene utformes slik at de ikke er i strid med våre folkerettslige forpliktelser dvs. skatteavtalene og EØS-
avtalen.

2. Generelt om hovedpunktene i høringsnotatet
Gjennomføring av OECDs retningslinjer foreslås ved at det inntas et nytt fjerde ledd i skatteloven § 13-1
samtidig som lovens annet ledd endres. Fjerde ledd innebærer en forsterket status av OECDs retningslinjer
ved at disse skal ses hen til ved vurdering av inntektsreduksjon og skjønnsmessig fastsettelse av inntekt.

Dette er i seg selv en ønsket endring, men vi påpeker at det kan være enkelte problemstillinger ved å innta

retningslinjene direkte i norsk rett. Forslaget til endringer i annet ledd innebærer at det ikke lenger vil være
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andre bevisregler for utenlandstransaksjoner enn for norske transaksjoner. Endringen har vært imøtesett,
ettersom den tidligere bestemmelsen har vært i strid med utviklingen innen EU/EØS-retten.

Et oversiktlig regelverk tilsier etter vårt syn at det bør være mest mulig grad av likhet mellom hvilke
skattytere som omfattes av henholdsvis oppgaveplikt og dokumentasjonsplikt. Vi mener derfor det bør
tilstrebes størst mulig grad av likhet med hensyn til unntakene for oppgaveplikt og dokumentasjonsplikt.
Etter vår vurdering bør det være unntak for lave transaksjonsbeløp for både oppgave- og
dokumentasjonsplikt.

Når det gjelder oppgave- og dokumentasjonspliktens innhold, slutter vi oss i det alt vesentlige til
departementets forslag. Disse kravene er på linje med det som er trenden i andre land, og vi ser det som
særlig positivt at forslaget ligger tett opp til OECDs anbefalinger og anbefalinger iht. atferdskodeksen EU
Transfer Pricing Documentation (EU TPD) vedtatt sommeren 2006. Uniforme regler på tvers av

landegrensene bidrar til å gjøre internprisingsprosessen enklere og mer effektiv og kostnadsbesparende for
multinasjonale selskaper med virksomhet i mange land.

Oppgave- og dokumentasjonsplikt vil i henhold til departementets forslag gjelde for rene norske
transaksjoner og grenseoverskridende transaksjoner. Det kan reises spørsmål om departementet har gått
lenger enn strengt tatt nødvendig for å overholde kravene under EØS avtalen. I lys av formålet med de nye
reglene, det vil si beskyttelse av norsk skattegrunnlag, fremstår det for selskapene som en unødvendig
administrativ byrde å måtte dokumentere transaksjoner mellom norske foretak.

Skal oppgave- og dokumentasjonsplikt fungere, er det en forutsetning at det finnes sanksjoner mot
manglende overholdelse. Dog er det viktig at sanksjonene står i forhold til de brudd som begås. Vi har
innvendinger til tidsfrister og sanksjoner knyttet til manglende overholdelse av oppgave- og
dokumentasjonsplikt. Etter vårt syn står de foreslåtte sanksjoner ikke i samsvar med lovovertredelsene.

3. Endringer i skatteloven § 13-1
3.1 Gjennomføring av OECDs retningslinjer i 13-1 fjerde ledd
Finansdepartementets forslag til sktl. § 13-1 fjerde ledd lyder som følger:

"Ved avgjørelsen av om formue eller inntekt er redusert etter første ledd og ved skjønnsmessig fastsettelse
av formue eller inntekt etter tredje ledd, skal det tas hensyn til retningslinjer for internprising for
flernasjonale foretak og skattemyndigheter som er vedtatt  av  Organisasjonen for økonomisk samarbeid og
utvikling (OECD). Disse retningslinjer skal, så langt de passer, på samme måte tas hensyn til i
transaksjoner inngått mellom skattytere som er bosatt eller hjemmehørende i Norge. Det foranstående

gjelder bare i den utstrekning Norge har sluttet seg til retningslinjene og såfremt departementet ikke har
bestemt noe  annet. "

Etter vår mening er det positivt  at OECDs  retningslinjer gis en forsterket status som i enda større grad enn
tidligere åpner for at retningslinjene blir etterlevd av norske skattemyndigheter og norske skattytere.
Uniforme  regler på tvers av landegrensene bidrar til å gjøre prosessen enklere,  mer forutsigbar og mer
effektiv og  kostnadsbesparende for multinasjonale selskaper med virksomhet i mange land.
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Intensjonen bak gjennomføringen av OECDs retningslinjer i norsk rett synes velbegrunnet og god. Etter vår
mening foreligger imidlertid enkelte usikkerhetsmomenter ved å innta internasjonale retningslinjer i norsk
rett. Retningslinjene har en uklar status som tolkingsfaktor ved tolkning av skatteavtaler. Det kan således
innvendes om det er det hensiktmessig å inkorporere denne usikkerheten inn i norsk rett.

Finansdepartementets kompetanse til å fravike OECDs retningslinjer fremstår også som en betydelig
usikkerhetsfaktor. Etter vår mening gis departementet ved den valgte formulering til nytt fjerde ledd en vid
lovgivningskompetanse som burde være forbeholdt lovgivende organ. Vi legger i alle tilfelle til grunn at det
bør stilles krav til begrunnelse for å fravike OECDs retningslinjer.

Det kan videre synes noe uklart hvilke endringer gjennomføringen  av OECDs  retningslinjer vil ha i norsk
rett. Departementet benytter et nokså forsiktig  uttrykk når  det sies at retningslinjene  "skal tas hensyn til";
det dreier seg kun om retningslinjer og disse retningslinjene vil ikke være bindende i norsk rett,  men skal
tas hensyn  til. Vi  vil med dette anta at armlengdeprinsippet fortsatt vil være forankret i og utledes av
skatteloven  §  13-1 med tilhørende retts-  og administrativ praksis. Sistnevnte vil være  et viktig  spørsmål i
den grad retts- og administrativ praksis skiller seg fra anbefalinger som følger av retningslinjene.
Finansdepartementet omtaler Høyesteretts dom i Agip-saken .  I denne saken og i andre saker er det

eksempelvis godtatt en tillempning av retningslinjene ved at det er godtatt  bruk av  sammenligningsgrunnlag

hentet fra andre selskapers interntransaksjoner.  Slike sammenligningsgrunnlag er i utgangspunktet ikke
anbefalt av OECDs retningslinjer.  Det er etter vårt syn viktig at myndighetene  klart gir uttykk  for at man
ønsker en ny rettstilstand i de tilfeller hvor dette er hensikten.

Med hensyn til metodebruk gjør Finansdepartementet oppmerksom på at OECDs retningslinjer i motsetning
til sktl. § 13-1 oppstiller et hierarki av prisingsmetoder, og at retningslinjene derfor kan utgjøre
beskrankninger i forhold til gjeldende internrett. Riktignok åpner OECDs retningslinjer i artikkel 1.68 for at
skattyter står fritt til å bruke andre metoder enn OECDs hierarki av metoder så fremt disse er
overensstemmende med armlengdeprinsippet. Det er omfattende og økende spennvidde i transaksjoner som
foretas mellom beslektede i dagens globale økonomi, og det er derfor også stor spennvidde med hensyn til
hvilke metoder som er mest anvendelige for de ulike typer transaksjoner. Vi mener således at
metodehierarkiet som oppstilles i OECDs retningslinjer kan gi et galt inntrykk med hensyn til innbyrdes
rangering. I den sammenheng nevnes at det for tiden pågår et evalueringsarbeid i OECD knyttet til
metodebruk, særlig knyttet til prisingsmetodene profitt splitt og TNMM. Vi vil nevne at det også kan tenkes
enkelte problemer med å klassifisere en bedriftsøkonomisk metode i OECDs hierarki. På bakgrunn av
diskusjonen over anser vi det som hensiktsmessig at departementet i en senere forskrift eller veiledning
omtaler eller klargjør spørsmålet om metodebruk avvikende fra OECDs hierarki.

3.2 Endring av bevisbyrderegel etter 13-1 annet ledd
Finansdepartementet foreslår å endre virkeområdet for den særlige bevisregelen i skatteloven § 13-1 annet
ledd. I dag får regelen anvendelse der skattyterens interesseforbundne medkontrahent er bosatt eller
hjemmehørende i utlandet. Det er foreslått at de særlige bevisreglene i skatteloven § 13-1 annet ledd
heretter bare skal gjelde når skattyters interesseforbundne medkontrahent er bosatt eller hjemmehørende i et
land hvor Norge ikke har adgang til å kreve opplysninger om vedkommendes formues- og inntektsforhold i
medhold av folkerettslig overenskomst.

Vi støtter departementets forslag om å endre den særlige bevisregelen i sktl. § 13-1 annet ledd, og vi
betegner endringsforslaget som meget viktig. Den nåværende bestemmelsen etablerer et redusert beviskrav
i alle utenlandstilfeller i forhold til innenlandske tilfeller. Det er således utvilsomt at den nåværende
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bestemmelsen etter sin intensjon og ordlyd medfører diskriminering av norske og grenseoverskridende
transaksjoner, herunder transaksjoner med selskaper hjemmehørende i EU og EØS.

Sktl. § 13-1 annet ledd vil etter foreslått endring ikke lenger være i strid med Norges forpliktelser etter
EØS-avtalen eller skatteavtalene.

4. Utgangspunkt:  Hvem har oppgaveplikt og dokumentasjonsplikt
Oppgaveplikt og dokumentasjonsplikt skal ifølge forslag til ny ligningslov § 4-12 nr. 1 og nr. 3 gjelde
selskap eller innretning som har plikt til å levere selvangivelse i medhold av § 4-2 nr. 1 og som:

a. selv eller sammen med nærstående, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerermer enn halvparten
av et selskap eller innretning, eller

b. eies eller kontrolleres for mer enn halvparten, direkte eller indirekte, av et selskapeller  innretning
alene eller sammen med nærstående, eller

c. har fast driftssted i utlandet, eller

d. er en utenlandsk skattyter som har fast driftssted i Norge

Oppgave- og dokumentasjonsplikt vil ikke omfatte fysiske personer.

Vi har følgende kommentarer til bokstav a og b.

4.1 Grense: 50% eierskap eller kontroll
Det er foreslått en grense på 50% for hvilke selskaper og innretninger som omfattes av oppgave- og

dokumentasjonsplikt. Grensen er foreslått med bakgrunn i eiers muligheter til å kontrollere en virksomhet,
blant annet med betydning for interne transaksjoner.

Verken OECDs retningslinjer eller sktl. § 13-1 angir prosentsatser med hensyn til hvilke transaksjoner som
rammes av armlengdstandarden, dvs. transaksjoner i interessefellesskap. Når det gjelder den ikke-bindende
atferdskodeksen EU TPD, er det heller ikke her angitt noen nærmere prosentsats for kontroll eller eierskap.
Iht. sktl. § 13-1, OECD og EU TPD kan det altså foreligge interessefellesskap selv om kontroll eller
eierandel er 50% eller mindre.

Vi er enige i departementets vurdering om at den særskilte oppgave- og dokumentasjonsplikt bør ha en

klarere og annerledes avgrensning enn hva eksempelvis sktl. § 13-1 gir anvisning på. Grensen på 50%
gjelder i dag for oppgave- og dokumentasjonskrav benyttet av flere EU-land, deriblant en rekke av Norges
viktigste handelspartnere. Etter vårt syn fremstår Finansdepartementets foreslåtte sats på 50% som
hensiktsmessig, samtidig som det påpekes at en forholdsvis lav terskelsats vil være byrdefullt for flere

virksomheter med begrensede muligheter til å påvirke interne transaksjoner.

Når det gjelder kontrollkriteriet, har departementet nevnt eksempler på hvilke tilfeller dette omfatter. Det
vil være hensiktsmessig at kontrollkriteriet defineres uttømmende, for på den måten å unngå senere
problemer med hensyn til hvilke skattytere som er omfattet. Det synes blant annet som at departementet i
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høringsnotatet legger opp til en videre forståelse enn begrepet "bestemmende innflytelse" inntatt i
eksempelvis aksjeloven § 1-3 annet ledd og regnskapsloven § 1-3 annet ledd.

Vi bemerker videre at ligningsloven § 4-10 om dokumentasjon fra blant annet norskeide utenlandske
datterselskaper angir et krav om "bestemmende innflytelse" eller eierandel på 50% eller mer. Dette
innebærer at en norsk skattyter med eierandel på 50% eller mer, på oppfordring fra ligningsmyndighetene,
plikter å fremskaffe dokumentasjon om utenlandsk selskap av betydning for norsk skattyters ligning og
kontroll av ligning. Da ligningsloven § 4-10 og forslag til ny ligningslov § 4-12 begge gjelder
dokumentasjon for transaksjoner i interessefellesskap, kan det være hensiktsmessig å legge til grunn lik
definisjon og grenseverdi for begge lovparagrafer (§ 4-10 angir grensen  "50% eller  mer", mens forslag til
ny § 4-12 angir grensen  "mer enn 50%).  Vi vil i så fall anta at grense iht. ny § 4-12 blir å legge til grunn

også for § 4-10.

Vi vil  peke på at særskilte organisasjonsformer som joint ventures kan representere
internprisingsproblematikk uten at eier- eller kontrollkravet på 50% er oppfylt,  da det vil være
sammenfallende interesser for slike fellesprosjekts måloppnåelse.

4.2 Innenlandske transaksjoner vs. grenseoverskridende transaksjoner
Finansdepartementet foreslår at de nye opplysnings- og dokumentasjonsreglene skal gjelde for både
innenlandske og grenseoverskridende transaksjoner. Slik likebehandling foreslås for å unngå å reise tvil om
lovligheten i forhold til EU/EØS-retten. Ifølge departementet er det etter EØS-avtalen ikke anledning til å
behandle transaksjoner som skjer over landegrensene mer tyngende enn innenlandske transaksjoner.

Det prinsipielle utgangspunktet etter EØS-avtalen er at utlendinger skal behandles på samme måte som
innlendinger. Spørsmålet er imidlertid om situasjonene med innenlandske og utenlandske transaksjoner er
sammenlignbare. Vi registrerer at ulike EU-land har ulik tolkning av EU-rettens rekkevidde på
internprisingsområdet, og det nevnes at sentrale EU-land som Tyskland og Storbritannia og skandinaviske
land som Danmark og Sverige har ulik lovgivning hva angår likebehandling av innenlandske og
utenlandske transaksjoner.

Finansdepartementet uttaler at det ved vurdering av behov for oppgave- og dokumentasjonsplikt er særlig

viktig å veie det merarbeidet som påføres skattyterne opp mot ligningsmyndighetenes nytte av å få
opplysningene. Lovforslaget om dokumentasjonskrav for innenlandske transaksjoner vil medføre høye
transaksjonskostnader for relaterte parter med transaksjoner innenfor norsk jurisdiksjon, samtidig som
prisingen av en norsk interntransaksjon som en hovedregel ikke vil ha betydning for norsk skattefundament.
Kontroll av rene norske interntransaksjoner harmonerer ikke med bakgrunnen for det nye regelverket,
nemlig sterkt økende verdenshandel og stadig stigende grad av konserndannelse, samt andre lands
opplysningsplikt om kontrollerte transaksjoner. En slik plikt eller oppfordring til å kontrollere innenlandske
transaksjoner fremgår ikke av OECDs retningslinjer eller atferdskodeksen EU TPD, som begge tar
utgangspunkt i at transaksjonspartene er hjemmehørende i to ulike stater.

En likestilling av norske og utenlandske interntransaksjoner vil etter vår mening kreve at
ligningsmyndighetene ikke diskriminerer den første gruppen av skattytere fremfor den andre gruppen av
skattytere. Dersom det i praksis skulle vise seg at skattytere med grenseoverskridende transaksjoner
kontrolleres i større grad enn skattytere med innenlandske transaksjoner, ville dette i seg selv være en
diskriminering av skattyterne. Med hensyn til sanksjoner vil det være slik at fravikelse og tilleggsskatt
beregnes på den del av skattepliktig inntekt som har blitt unntatt eller unndratt fra beskatning. Dersom man
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ser på begge transaksjonsparter i Norge har det ikke blitt unntatt eller unndratt inntekt fra beskatning i
Norge. I så fall vil det være slik at sanksjonene har et annet og strengere innhold for grenseoverskridende
transaksjoner enn for rene norske transaksjoner. Vi imøteser departementets nærmere redegjørelse av de

sanksjoner som foreslås ilagt skattytere med rene norske internprisingstransaksjoner.

I den grad de kontrollerte transaksjonene derimot påvirker norsk skatteproveny, bør opplysnings- og
dokumentasjonskrav etter vårt syn gjelde på lik linje med grenseoverskridende kontrollerte transaksjoner.
Dette vil eksempelvis gjelde for særskattepliktige selskaper etter petroleumsskatteloven og andre norske
selskaper som på ulike måter kan oppnå uthuling av skattegrunnlag ved transaksjoner med relaterte parter i
Norge. Skattytere innenfor spesielle norske skatteregimer avvikende fra det alminnelige norske
skatteregimet bør således ha opplysnings- og dokumentasjonsplikt. I tillegg bør det generelt på oppfordring
fra ligningsmyndigheter være anledning til å innhente oppgave og dokumentasjon for skattytere med rene
norske transaksjoner.

For så vidt gjelder norske interntransaksjoner, vil vi endelig peke på at det bør være krav om
korresponderende retting av skattyternes ligning i den grad det foretas fravikelse av prisingen etter sktl.
§ 13-1. Dette for å unngå ulikheter i korrigerte beløp som beskattes av respektive transaksjonsparter
hjemmehørende i Norge.

4.3 Lovens ordlyd  :  Mulige utilsiktede virkninger?
Etter vårt syn kan ordlyden i bokstav a og b reise tolkningsspørsmål med hensyn til hvilke skattytere som er
omfattet av oppgave- og dokumentasjonsplikt. Vi vil illustrere dette ved å skissere to eksempler.

To selskaper sl og s2 er 100% eiet av en fysisk person. Selskapene sl og s2 har transaksjoner med
hverandre. Etter ordlyden i ny § 4-12 nr. I vil selskapene sl og s2 ikke ha transaksjoner som omfattes av
reglene, dvs. oppgave- og dokumentasjonsplikt, da selskapene er eiet av fysiske presoner og ikke eiet av et
selskap eller innretning alene eller sammen med nærstående.

To andre selskaper s3 og s4 er eiet 50% av en fysisk person og 50% av et selskap. Selskapene s3 og s4 har
transaksjoner med hverandre. Etter ordlyden i ny § 4-12 nr. 1 vil selskapene s3 og s4 ha oppgave- og
dokumentasjonsplikt, da disse er eiet av et selskap eller innretning alene eller sammen med nærstående.

Vår tolkning av ordlyden i 4-12 nr. 1 medfører en forskjellsbehandling som synes utilsiktet ut fra oppgave-
og dokumentasjonspliktens formål.

5. Oppgaveplikt

Departementet går inn for at det innføres en oppgaveplikt som skal sikre at norske ligningsmyndigheter
omtrentlig kan fastslå hvilke skattyteres intemprisingsforhold som bør granskes nærmere. Oppgave skal
utarbeides med summariske opplysninger og leveres samtidig med selvangivelsen. Det fremgår at
oppgaveplikten er ment å være mindre omfattende, og dermed også mindre byrdefull, enn
dokumentasjonsplikten.

Oppgaveplikten skal gjelde selskaper og innretninger som nevnt i pkt. 4 over, men det er foreslått unntak
for skattytere hvis kontrollerte transaksjoner ikke overstiger et visst omfang, for eksempel 10 millioner
kroner. Unntaket/begrensningen fremgår ikke av forslaget til lovtekst. Vi foreslår at unntaket inntas i
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lovteksten, slik at det fremgår klart hvilke selskaper som er omfattet av oppgaveplikten og hvilke selskaper
som ikke er omfattet av oppgaveplikten. Det er ikke foreslått særskilte unntak for transaksjoner med
beslektede selskaper hjemmehørende i land som Norge ikke har krav på å fa utlevert opplysninger fra i

medhold av folkerettslig overenskomst.

5.1 Minimumskrav -  hvem er omfattet
Vi er enige med departementet i at det bør være et vesentlighetskrav knyttet til oppgaveplikten.
Minimumskravet på 10 millioner kroner som er antydet må etter vår vurdering anses som meget lavt. En
eventuell inntektsreduksjon av et beløp på 10 millioner kroner vil normalt begrense seg til noen få prosent
av beløpet, som deretter normalt vil beskattes med alminnelig skattesats på 28%. I et slikt tilfelle kan en
gransking vise seg lite regningssvarende for både skattemyndigheter og selskaper.

Et spørsmål om egnet grunnlag for minimumskrav kan oppstå dersom en overføring representerer et beløp

som langt overstiger internprisen for overføringen. Eksempelvis nevner Finansdepartementet at
mellomværende er å anse som en transaksjon. Vi vil peke på at konsernmellomværender som fordringer og
lån kan omfatte høye beløp, mens intemprisingsspørsmålet vanligvis vil omfatte kun en prosentsats av totalt
beløp eller ramme. Etter vår mening er det for mellomværende hensiktsmessig at et minimumskrav relaterer
seg til internprisen, dvs. belastede renter, snarere enn total verdi av mellomværende.

Etter vår mening bør minimumskravet til oppgaveplikt økes vesentlig, slik at nedre grense utgjør i

størrelsesorden 50 millioner kroner.

5.2 Transaksjoner uten vederlag

Departementet gjør særskilt oppmerksom på at skattyter ikke bør unntas fra oppgaveplikten dersom det er

gjennomført interntransaksjoner uten vederlag. Det er etter vårt syn uklart om det i slike tilfeller uten
betaling alltid vil foreligge oppgaveplikt. Etter vår mening bør departementets standpunkt om oppgaveplikt
og transaksjoner uten vederlag komme klarere til uttrykk i lovforarbeidene

Vurderingen av transaksjoner uten vederlag kan i enkelte tilfeller være vanskelig; dette gjelder for eksempel
ved omstruktureringer og overføring av funksjoner og/eller risiko til en beslektet part. Etter vår vurdering
bør det utdypes nærmere hva som menes med interntransaksjoner uten vederlag.

5.3 Innhold

Når det gjelder innholdet til oppgaveplikten, bør det etter vårt syn ikke kreves en detaljert oversikt på dette
stadiet. Vi viser blant annet til pkt. 22 i atferdskodeksen EU TPD.

Vi er i all hovedsak enige med Finansdepartementets føringer til hva oppgaven bør inneholde. Dette gjelder
blant annet bruk av beløpsmessige intervaller i stedet for eksakte beløp for de ulike transaksjonsarter. Vi
antar i den sammenheng at det for flere selskaper vil være nødvendig å klassifisere transaksjoner i
regnskapssystemet (ERP) for å kunne gruppere og kvantifisere omfanget av transaksjonene.

Når det gjelder oppgaveplikt for faste driftssted, vil nok dette innebære vanskeligere og mer subjektive
vurderinger enn oppgaveplikt for juridiske selskaper. Det vil så vidt vi kan se ikke være en enkel prosess å

beregne beløp for et fast driftsteds interntransaksjoner.
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5.4 Kvalitetsstandard
Slik vi forstår høringsutkastet vil det ikke på samme måte som for dokumentasjonsplikten være noen
kvalitetsstandard knyttet til oppgaveplikten. Det vil imidlertid fortsatt kunne ilegges tilleggsskatt som følge
av uriktige eller ufullstendige opplysninger, jf. ligningsloven § 10-2. Vi vil i den sammenheng peke på at
det særlig for faste driftssted bør vises varsomhet med hensyn til ileggelse av tilleggsskatt for det som etter
ligningsmyndighetenes skjønn kan være å anse som uriktige eller ufullstendige opplysninger.

6. Dokumentasjonsplikt
Departementet går inn for at det innføres dokumentasjonsplikt som skal danne grunnlag for en vurdering av
om priser og vilkår er overensstemmende med det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.
Dokumentasjonen skal bare inngis etter krav fra ligningsmyndigheten og innen 45 dager etter at slikt krav
er framsatt.

6.1 Hvem er omfattet -  oppgaveplikt vs dokumentasjonsplikt
Et oversiktlig regelverk på området tilsier etter vårt syn at det bør være mest mulig grad av likhet mellom
hvilke skattytere som omfattes av hhv. oppgaveplikt og dokumentasjonsplikt. Vi mener derfor det bør
tilstrebes størst mulig grad av likhet med hensyn til unntakene for oppgaveplikt og dokumentasjonsplikt.

I den grad det ikke kan vedtas like kriterier med hensyn til hvem som er omfattet av oppgaveplikt og
dokumentasjonsplikt, bør det være slik at dokumentasjonsplikt bør foreligge først når oppgaveplikt
foreligger. En uheldig konsekvens av høringsnotatet er at det kan foreligge dokumentasjonsplikt uten at det
foreligger oppgaveplikt.

6.2 Minimumskrav  -  hvem er omfattet
Dokumentasjonsplikten skal gjelde selskaper og innretninger som nevnt i pkt. 4 over, men det er i
høringsnotatet foreslått unntak for mindre virksomheter. Som mindre virksomheter regnes virksomheter,
som alene eller sammen med konserntilknyttede selskaper, har:

I. færre enn 250 ansatte og enten
2. årlig omsetning på mindre enn 400 millioner kroner eller samlet årlig balanse på mindre enn 350

millioner kroner

Beregningen skal skje på konsolidert basis. Beløpsgrensene er hentet fra EUs definisjon av små- og

mellomstore bedrifter, sist oppdatert i 2003.

Det vil imidlertid alltid være dokumentasjonskrav knyttet til kontrollerte transaksjoner med beslektede
selskaper hjemmehørende i land som Norge ikke har krav på å få utlevert opplysninger fra i medhold av
folkerettslig overenskomst.

Vi er enige i at det bør være et vesentlighetskrav knyttet til hvem som skal være omfattet av
dokumentasjonsplikten. Når det gjelder unntaket om mindre virksomheter, bygger dette på unntak som er
innført blant annet i Storbritannia og Danmark. Unntaket for dokumentasjonsplikt er, i motsetning til
unntaket for oppgaveplikt, inntatt direkte i lovteksten til ny ligningslov § 8-12 nr. 3. Vi vil påpeke at

lovteksten i § 8-12 nr. 3 ikke er overensstemmende med intensjonen om unntaket for små- og mellomstore
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bedrifter. Dokumentasjonsplikt må etter vår forståelse gjelde for selskap eller innretning som nevnt i nr. 1
som har:

- minst 250  ansatte eller enten

- salgsinntekt  på minst 400 millioner kroner  eller balansesum  på minst 350 millioner kroner

Uoverensstemmelsen skyldes formodentlig en skrivefeil ved at man i lovteksten bruker konjunksjonen "og"
i stedet for konjunksjonen "eller", se understreking i fet skrift over.

Selv om Finansdepartementets forslag til unntak for mindre virksomheter er i tråd med atferdskodeksen EU
TPD og gjeldende rett i land som Storbritannia og Danmark, er det vår oppfatning at unntak først og fremst
bør styres ut fra de beløp som er involvert i kontrollerte transaksjoner. Formålet med reglene er å sikre
riktig prising på interne transaksjoner. Det er da vanskelig å se at konsernets størrelse skal være det eneste
kriteriet. Et stort konsern kan ha begrensede interne transaksjoner med skattyter, og tilsvarende kan et
relativt lite konsern ha betydelige interne transaksjoner med skattyter. I forhold til ønsket om å sikre norsk
skattegrunnlag, virker det lite hensiktmessig å fokusere på mindre transaksjoner. Det kan derfor være
formålstjenlig å fastsette krav for omfanget av interne transaksjoner som grunnlag for dokumentasjonsplikt,
eventuelt i tillegg til kravet om størrelse på virksomheten. Mindre selskaper eller selskaper med ubetydelige
interne transaksjoner vil da kunne unntas fra dokumentasjonsplikten.

6.3 Innhold
Når det gjelder innholdet i dokumentasjonen, slutter vi oss til departementets vurderinger.
Dokumentasjonens innhold tilsvarer innhold som anbefalt av OECD og atferdskodeksen EU TPD. Vi
mener det her er skissert dokumentasjon som er av nytte for å granske en kontrollert transaksjon og som
samtidig antas å ikke oppleves som urimelig byrdefull for de beslektede partene. Vi vil særlig fremheve
departementets vurderinger knyttet til forskjelligartet dokumentasjon for ulike transaksjoner, hvilket for
eksempel innebærer at det er rimelig at komplekse og betydelige transaksjoner underbygges med en annen
og mer omfattende dokumentasjon enn enklere og mindre betydningsfulle transaksjoner. Vi støtter også
departementets vurdering om at det ikke bør forlanges at den dokumentasjonen som skattyter i første
omgang leverer skal inneholde sammenlignbarhetsanalyser basert på databaseundersøkelser, og at slike
undersøkelser forbeholdes til nærmere undersøkelser av betydningsfulle og komplekse transaksjoner.

6.4 Tidsfrister
Vi ønsker å knytte noen kommentarer til Finansdepartementets forslag av tidsfrister mv. Ifølge lovforslaget
skal dokumentasjonen legges fram innen 45 dager etter krav fra ligningsmyndighetene, og den skal
oppbevares av skattyter i minst 10 år etter utgangen av inntekståret. En frist på 45 dager forutsetter at det alt

vesentlige av dokumentasjonen er utarbeidet på forhånd. Dersom det bes om dokumentasjon rundt
årsoppgjørstidspunkt eller nært opp til fellesferien i sommerhalvåret, vil det være vanskelig for norske
konsernselskaper å fremskaffe internprisingsdokumentasjon av god kvalitet innen 45 dagers fristen. Vi
mener derfor at det bør være anledning til å be om fristutsettelse. Alternativt bør det legges til grunn en mer
rimelig frist, eksempelvis 90 dager. Videre bør det etter vår vurdering være slik at dokumentasjon for et
inntektsår ikke kan etterspørres før selvangivelsesfrist for det aktuelle inntektsåret. For øvrig vil vi vise til
atferdskodeksen EU TPD, bilag til avsnitt 2 om generelle implementeringsregler og generelle krav til

multinasjonale selskaper:

14. Den skattepligtige i en medlemsstat skal på anmodning fra skattemyndighederne stille sin EU TPD til

rådighed inden for en rimelig frist afhængigt af de pågældende transaktioners kompleksitet.
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Det fremgår av EU TPDs anbefaling om dokumentasjon at tidsfristen for innsendelse av dokumentasjonen
bør avhenge av de aktuelle transaksjonenes kompleksitet. Etter vårt syn er det hensiktsmessig å innrømme
lengre frist for omfattende og komplekse transaksjoner.

Det fremgår at dokumentasjon i henhold til dokumentasjonsplikten skal oppbevares av skattyter i minst 10
år etter utgangen av inntektsåret. Vi forutsetter at innføring av dokumentasjonsplikt ikke gis tilbakevirkende
kraft, dvs. at det ikke vil være en ti års regel regnet bakover fra implementeringstidspunktet for
dokumentasjonsplikten.

Vi vil avslutningsvis gjøre oppmerksom på at det for selskaper generelt kan være byrdefullt å være
underlagt kontroll fra ligningsmyndighetene. Det kan gå lang tid før ligningsmyndighetene gir
tilbakemelding, hvis noen, om gransking av interntransaksjoner. Det er fra selskapenes side et behov for å
få tilbakemelding på om ligningsmyndighetene har til hensikt å henlegge eller forfølge en internprisingssak
videre, for eksempel i forhold til rapporteringskrav i noter til årsregnskapet. Det er derfor ønskelig med en
ordning der ligningsmyndighetene innen en viss tid etter å ha mottatt dokumentasjon, kan opplyse om saken
vil forfølges videre eller ikke.

7. Sanksjoner
De grunnleggende reaksjoner ved opplysningssvikt i forbindelse med internprisfastsettelse er
skjønnsligning og tilleggsskatt. De alminnelige reglene om skjønnsligning og tilleggsskatt bør etter
departementets vurdering også få anvendelse ved opplysningssvikt knyttet til oppgave- og

dokumentasjonsplikten. Nevnte to sanksjoner og tap av klageadgang kommenteres i det følgende.

7.1 Oppgaveplikt

Skjønnsligning:
Etter forslag til ny ligningslov § 8-2 nr. 2 skal grunnlaget for ligningen fastsettes ved skjønn hvis
skattyteren ikke har levert pliktig selvangivelse, næringsoppgave eller  oppgave som nevnt i § 4-12 nr. 1.

Dersom skattyter rettidig ikke har innlevert oppgave, vil det være anledning til skjønnsligning. Det vil her
kunne oppstå særlige vanskeligheter knyttet til skjønnsligning dersom de kontrollerte transaksjonene etter
skattyters vurdering utgjør lavere beløp enn minimumsbeløpet som er foreslått. Det vil også kunne oppstå
vanskeligheter dersom skattyter eies med 50% eller mindre av et annet selskap, men da slik at skattyter på
annen måte kontrolleres med mer enn 50% av det andre selskapet.

Etter vår vurdering vil sanksjonen ikke stå i samsvar med skattyters eventuelle manglende overholdelse av
oppgaveplikt. Selv om skattyters selvangivelse er rettidig innlevert, med riktig angivelse av skattepliktig
inntekt, risikerer skattyter tilsidesettelse og skjønnsligning grunnet manglende overholdelse av
oppgaveplikt. Til dette kommer at det i seg selv kan være et vurderingstema å fastslå om skattyter faktisk
har hatt oppgaveplikt for det aktuelle inntektsåret. Oppgaveplikten er dessuten foreslått lagt opp slik at det
kun er summariske, omtrentlige opplysninger som skal innsendes. Vi forstår for øvrig høringsnotatet slik at
det ikke kan foretas skjønnsligning basert på unøyaktigheter i oppgaven, men det er mer usikkert i hvilken
grad uriktige eller ufullstendige opplysninger i oppgaven vil kunne utløse skjønnsligning.

Når det gjelder skattytere med rene norske  transaksjoner som samlet  ikke påvirker norsk  skattegrunnlag,
imøteses  nærmere  redegjørelse om skjønnsligning.
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Etter vårt syn bør det ikke benyttes skjønnsligning som følge av mangelfull innlevering av oppgave.
Dersom sanksjoner anses påkrevet, vil bøter være en sanksjonsmulighet som samsvarer mer med den
overtredelse som gjøres.

Ta av kla ead an :
Etter forslag til ny ligningslov § 9-2 nr. 7 bokstav a kan skattyter ikke kreve å sin klage behandlet hvis han
har unnlatt å levere selvangivelse, næringsoppgave eller oppgave som nevnt i § 4-12 nr. 1.

Etter vår vurdering er tapt klageadgang ved skjønnsligning som følge av mangelfull innlevering av oppgave
en meget streng sanksjon. Vi viser til våre kommentarer over angående skjønnsligning, og understreker i
tillegg at tapt klageadgang innebærer bortfall av en generell ligningsadministrativ rettighet. Tapt
klageadgang representerer slik sett en dobbeltstraff. Tapt klageadgang vil kunne medføre betydelige
merkostnader og uønsket eksponering ved prøvelse for domstolene. Sanksjonen står ikke i samsvar med
overtredelsen som er begått.

Tilleggsskatt:skatt:
Det er etter departementets oppfatning ikke nødvendig med endringer i reglene om tilleggsskatt.
Ifølge departementet bør de alminnelige reglene om tilleggsskatt få anvendelse ved opplysningssvikt
knyttet til oppgave- og dokumentasjonsplikten.

Vi forstår forslaget  slik at det vil kunne ilegges tilleggsskatt som følge av  at oppgave ikke leveres rettidig.
Det er noe uklart i hvilken grad det vil være kvalitetskrav knyttet til ufullstendige opplysninger gitt i
oppgaven,  særlig da oppgaven i seg selv er ment å være summarisk.

Det bør etter vår mening ikke være adgang til å ilegge tilleggsskatt til selskaper som innen fastsatt frist og
etter beste evne leverer oppgave.

7.2 Dokumentasjonsplikt
Skjønnsli ring
Etter forslag til ny ligningslov § 8-2 nr. 2 kan skattyterens oppgaver settes til side når han ikke innen den
frist som ligningsmyndigheten har satt, har gitt opplysninger som de har bedt om etter § 4-8, eller har
unnlatt å medvirke til undersøkelse m.v. etter § 4-10.  Det samme gjelder dersom skattyter ikke fremlegger
dokumentasjon som nevnt i § 4-12 nr. 3 innen den frist som er oppgitt der.

Finansdepartementet understreker at innføring av særskilt dokumentasjonsplikt vil senke terskelen for å
fastsette inntekten ved skjønn dersom skattyter ikke oppfyller plikten. Tilsidesettelse vil være aktuelt både
ved oversittelse av 45 dagers fristen for innlevering av dokumentasjon og ved mangelfull kvalitet av rettidig
innlevert dokumentasjon. Vi imøteser nærmere redegjørelse om skjønnsligning av skattytere med rene
norske transaksjoner som samlet ikke påvirker norsk skattegrunnlag.

Vi har betenkeligheter ved at det innføres adgang til skjønnsligning som følge fristoversittelse for
innlevering av dokumentasjon. Det kan være flere grunner som medvirker til at det ikke kan inngis
tilstrekkelig dokumentasjon innen 45 dager, særlig hva gjelder mer komplekse transaksjoner.

Når det gjelder kvalitetskravet, vil vi vise til departementets generelle vurderinger om at ulike transaksjoner
vil kreve forskjelligartet dokumentasjon, avhengig av kompleksitet og vesentlighet. Dette er en subjektiv
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dimensjon. En annen subjektiv dimensjon er at det vil være opp til de enkelte saksbehandlere og
ligningsnemnder å avgjøre hva som er tilstrekkelig kvalitet for dokumentasjon av en transaksjon. Vi mener
det betydelige subjektive innslaget av hva som kan anses som god kvalitet vil kunne medføre stor
usikkerhet for skattytere, og forholdene vil ligge til rette for uensartet behandling av skattytere.

Dersom dokumentasjonen av ligningsmyndighetenes anses utilstrekkelig, bør ligningsmyndighetene etter
vår mening be om tilleggsopplysninger på de punkter som anses utilstrekkelig dokumentert.

Etter vårt syn bør det ikke benyttes skjønnsligning som følge av mangelfull innlevering av dokumentasjon.
Dersom sanksjoner anses påkrevet, vil bøter være en sanksjonsmulighet som samsvarer mer med den
overtredelse som gjøres.

Ta av kla ead an :
Etter forslag til ny ligningslov § 9-2 nr. 7 bokstav d kan skattyter ikke kreve å få sin klage behandlet hvis
han har unnlatt å fremlegge dokumentasjon som nevnt i § 4-12 nr. 3 innen den frist som er oppgitt der.

Etter vår vurdering er tapt klageadgang ved skjønnsligning som følge av oversittet frist eller ikke
tilfredsstillende kvalitet på rettidig innsendt dokumentasjon en meget streng sanksjon. Enda strengere blir
sanksjonen dersom fristen for innlevering er absolutt uten mulighet for utsettelse. Vi viser til våre
kommentarer over angående skjønnsligning, og understreker i tillegg at tapt klageadgang innebærer bortfall
av en generell ligningsadministrativ rettighet. Tapt klageadgang representerer slik sett en dobbeltstraff. Tapt
klageadgang vil kunne medføre betydelige merkostnader og uønsket eksponering ved prøvelse for
domstolene. Det er for oss også uklart om den fremlagte dokumentasjonen kan være gjenstand for prøvelse
for retten dersom ligningsmyndighetene har avvist dokumentasjonen. Sanksjonen står ikke i samsvar med
overtredelsen som er begått.

Tilleggsskatt:
Det er etter departementets oppfatning ikke nødvendig med endringer i reglene om tilleggsskatt.
Ifølge departementet bør de alminnelige reglene om tilleggsskatt få anvendelse ved opplysningssvikt
knyttet til oppgave- og dokumentasjonsplikten.

Vi forstår forslaget slik at det vil kunne ilegges tilleggsskatt som følge av oversittet frist eller ikke
tilfredsstillende kvalitet på rettidig innsendt dokumentasjon.

For å gi skattyterne incitament til å legge ressurser i utarbeidelse av dokumentasjon bør det etter vår mening
vurderes fritak for tilleggsskatt, eller lavere sats for tilleggsskatt, i tilfellene der dokumentasjon utarbeides
løpende, det vil si før ligningsmyndighetenes forespørsel, enn i de tilfeller slik dokumentasjon ikke
utarbeides løpende.

8. Implementering og evt.  videre arbeid
Det er i høringsnotatet ikke antydet fra hvilket tidspunkt oppgaveplikt, dokumentasjonsplikt eller endringer
i sktl. § 13-1 vil gjelde.

Etter vår mening bør oppgave- og dokumentasjonsplikt implementeres med virkning fra 1. januar i et
inntektsår, uten tilbakevirkende kraft. Dette innebærer at oppgaveplikt tidligst bør kunne implementeres 1.
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januar 2008 med virkning for oppgave-  og dokumentasjonsplikt for inntektsåret 2007. Etter vårt syn bør
dokumentasjonskravene ikke kunne kreves innsendt før etter innlevering av selvangivelsen for det aktuelle
inntektsåret.

Høringsnotatet åpner for at det senere kan utarbeides forskrifter og retningslinjer for
dokumentasjonspliktens innhold. Det er antydet at Skattedirektoratet bør ha ansvar for utarbeidelse av
retningslinjer til dokumentasjonspliktens innhold.  Dersom departementet ønsker flere innspill fra næringen,
ville vi sette pris på å få bistå med ytterligere kommentarer. Et spørsmål som bør belyses nærmere er
eksempelvis bruk av databasesøk i internprisingssammenheng.  Vi registrerer at norske ligningskontorer kan
ha ulik praksis med hensyn til bruk av databasesøk,  og vi imøteser gjerne en generell veiledning fra norske
myndigheter,  slik Told og Skat i Danmark har utarbeidet.
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