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HØRING - INTERNPRISING MELLOM NÆRSTÅENDE FORETAK

Landsorganisasjonen i Norge har mottatt departementets brev av 07.11.06 angående
overnevnte.

LO er enig i at OECDs retningslinjer for intemprising for flernasjonale foretak og
skattemyndigheter gis en mer formalisert status i norsk rett. En globalisert økonomi og
stadige etableringer av flernasjonale selskaper, gjør dette tvingende nødvendig for å motvirke
en transport av reelle overskudd til det land hvor skattefordelene er størst og/eller
morselskapet ligger. Det er det reelle driftsresultat i det enkelte land som må komme til
beskatning. Det er grunn til å flykte at dette ikke er tilfelle i dag Mye tyder på at internprising
foregår slik at overskuddet ikke i tilstrekkelig grad ligger igjen der driften, produksjonen og
verdiskapningen foregår, men i skatteparadiser og/eller land hvor morselskapet ligger.

LO vil  sterkt understreke den konkurransemessig negative vridning det har for norsk
leverandørindustri  (dvs selskaper  hvor  morselskapet er hjemmehørende i NorW.),  dersom
datterselskaper/filialer av morselskaper registrert i andre land (herunder skatteparadiser) har
muligheter til å redusere skattegrunnlaget ved manipulerte internpriser,  mens norske selskaper
betaler skatt som de er pliktige til ut fra et helt annet beregningsgrunnlag.  Selv med en
kapitalskatt på 25-30 % vil  skattefordelen alene medføre et uakseptabelt oguønsket
konkurransefortrinn for virksomheter registrert i utlandet.

Mer generelt  vil LO  også understreke betydningen av likebehandling og rettferdighet ii
skattesystemet .  Unndragelser undergraver grunnleggende rettferdighets-  og likhetsprinsipper,
og derfor tilliten til skattesystemet . LO har  ingen sterke oppfatninger om unntaket fra
dokumentasjonsplikten slik departementet foreslår.  Skulle erfaringer gjøre det nødvendig, kan
denne justeres senere.

Likevel vil LO  fremheve følgende grunnleggende krav til opplysningsplikten knyttet til
internprisingen:
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• Reglene må utformes slik at fremlagt informasjon kan presenteres mest mulig
objektivt. Det vil gjøre informasjonsfremleggelsen etterprøvbar.

• Faktagrunnlaget for fremlagt informasjon må være fullt tilgjengelig for kontroll til
enhver tid.

• Det må fremheves at det er underliggende realiteter som skal fremlegges.

Internprisingsreglene er kompliserte, og det er vanskelig å unngå skjønn i en eller annen form.
Derfor er det særlig viktig at  opplysningsplikten  blir mest mulig unntatt fra skjønn fra
skattyters side, slik at ligningsmyndighetene far et mest mulig korrekte og fullstendige
faktagrunnlag for kontrollen.

Som en konsekvens av disse og andre regler som har til formål å regulere internasjonale
transaksjoner, må spørsmålet om ressurser og kompetanse i skatteetaten og hos
påtalemyndigheten reises. Globaliseringen av økonomien og nye selskapsstrukturer vil kreve
at de rette myndigheter får nødvendige ressurser og kompetanse. I dag foregår mye av
verdenshandelen innenfor konsern. Internprisingsreglene avgjør følgelig skattefundamentet
for meget store beløp.

For å sikre nødvendig kompetanseoppbygning foreslår LO at det ved Økokrim opprettes 5-10
stillinger øremerket for å følge opp utfordringene/håndhevelsen av internprisingsregle]rie
krever. Det er grunn til å anta at forsterket kontrollinnsats på dette området vil gi meget god
avkastning.

En av forutsetningene for dette er at de nevnte etater kan rekruttere de beste fagfolkene.

Lovgivning, lovanvendelse, kontroll, avdekning og påtale er elementer i en god
handlingskjede. Ressurser og kompetanse er avgjørende for å gi en slik handlingskjede kraft.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
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