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Høring - Internprising mellom nærstående foretak 

Vi viser til Deres oversendelsesbrev av 7. november 2006 vedrørende særlige 
oppgave- og dokumentasjonskrav ved internprising mellom nærstående foretak, 
samt gjennomføring av OECDs retningslinjer for internprising. Nedenfor følger 
merknader til forslaget som er behandlet i NARFs fagutvalg. 

Generelt 
Vi ser a t  regler om internprising er viktig for å imøtegå eventuelle illojale forsøk 
på å allokere inntekt, samt for å gi OECDs retningslinjer for internprising en 
mer formalisert status som rettskildefaktor i Norge. Etter vår mening er tiden nå 
moden for dette. Såfremt annet ikke er sagt nedenfor, gir vi derfor vår 
tilslutning til forslaget. 

Grenseverdierlfrister 
NARF vil påpeke viktigheten av at  grenseverdiene for virkeområdet blir satt 
høyt, i lys av de omfattende og tunge pliktene som forslaget inneholder. 

Når det gjelder dokumentasjonsplikten, går Departementet inn for a t  
dokumentasjonen skal inngis etter krav fra ligningsmyndighetene og innen 45 
dager etter a t  et  slikt krav er fremsatt. NARF vil bemerke a t  en 45 dagers frist 
vil kunne være noe knapp i pressperioder som i årsoppgjør og ved ferieawikling. 
Danmark og Finland er to av flere land som har en 60 dagers frist til å fremlegge 
dokumentasjon. Vi ber derfor om a t  fristen settes til 60 dager. 

Attestering 
Så langt vi kan se, er det ikke sagt noe om a t  oppgaven/dokumentasjonen skal 
attesteres av revisor. Etter tilbakemeldinger fra våre medlemmer, er det 
imidlertid viktig å påpeke a t  et krav om en slik attestering ville føre til en 
betydelig økt ressursbruk for selskapene, og derfor ikke er ønskelig. 
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Brukertestlveiledning 
NARF vil anbefale a t  et  nytt skjema for oppgaveplikt brukertestes. I tillegg vil vi 
påpeke nødvendigheten av en god og utfyllende veiledning til skjemaet for å sikre 
riktig utfylling av oppgaven, samt for å unngå unødig arbeidsbelastning for 
selskapene. 

Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer. 
Brevet sendes også pr. e-post til: postmottak@fin.dev.no. 

Vennlig hilsen 
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