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Høringsuttalelse,  jfr høringsnotat om internprising mellom nærstående foretak

SFU er i utgangspunktet positiv til at det nå foreslås regler som pålegger skattepliktige
foretak oppgave- og dokumentasjonsplikt i forbindelse med kontrollerte transaksjoner.
Særlig er det ønskelig at skattyterne blir pålagt å dokumentere internprisene før eller
samtidig med at transaksjonene gjennomføres. Det er imidlertid et paradoks at om den nye
utenlandsoppgaven skal erstatte den del av Regnskapsutdraget som omhandler kontrollerte
transaksjoner, vil de nye reglene medføre at skattytere som lignes av vårt kontor vil få
redusert opplysningsplikt i forbindelse med utfylling av selvangivelse og underliggende
skjema. Noe som igjen vil medføre redusert utvelgelsesgrunnlag for kontroll.

Kommentarer til det enkelte punkt i høringsnotatet:

Kap 3  Utkast til  endringer i skatteloven § 13-1

3.1 Gjennomføring av OECDs retningslinjer for internprising i norsk rett

(1) Kontoret har hatt en rekke prisingssaker opp gjennom årene, og vanligvis kan
verken skattyter eller SFU fremskaffe en uavhengig pris eller margin som gjør det
mulig å anvende en av OECDs anbefalte prisingsmetoder på en korrekt måte.
Imidlertid har det i disse sakene, vurdert ut fra skattyters innberettede resultater
(underskudd) over flere år, fremstått som rimelig klart at prisingen har vært feil.
Først og fremst fordi uavhengige foretak under samme forhold, bedriftsøkonomisk
vurdert over tid, ikke ville hatt eksistensberettigelse.

På bakgrunn av vår erfaring med denne type saker er vi av den oppfatning at det ikke
er ønskelig at ligningsmyndighetene i forbindelse med skjønnsutøvelsen blir sterkere
bundet opp til OECD-metodene enn dagens praksis legger opp til. Det vil si at man
først undersøker om det er praktisk mulig å anvende en av OECDs anbefalte metoder,
men om det ikke lar seg gjøre, må prisen, eventuelt foretakets resultat, fastsettes
skjønnsmessig på annet grunnlag.

Fra side 10 i høringsuttalelsen gjengis;  "Særlig i forhold til spørsmålet om hvilke
metoder som kan benyttes for å fastlegge armlengdeprisen (eller et intervall av slike),
det være seg i skjønnsutøvelsen eller i vurderingen av om skattyters inntekt er redusert,
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hvor OECD-retningslinjene i motsetning til skatteloven § 13-1 angir bestemte godkjente
metoder som innbyrdes rangeres i et hierarki, kan det være usikkert om og hvor langt
skatteloven § 13-1 åpner for andre lØsninger enn det som følger av OECD-
retningslinjene."

SFU er av den oppfatning at om departementet ønsker en klargjøring, bør en slik
avklaring ikke medføre at ligningsmyndighetene blir bundet av OECD-retningslinjene
i større grad enn hva som er praktisk hensiktsmessig i slike saker. Det er ikke
realistisk å tro at den foreslåtte lovendring vil medføre vesentlige endringer hos
skattyterne når det gjelder etterlevelse av OECD-retningslinjene ved prising av varer
og tjenester fra beslektede foretak, ganske enkelt fordi det ofte er en praktisk
umulighet å anvende de anbefalte metodene. Skattyter er imidlertid den nærmeste til
å kjenne det aktuelle markedet, og når skattyter ikke er i stand til å bruke disse
metodene, synes det vel mye forlangt å legge en slik byrde på ligningsmyndighetene.
For øvrig kan det på bakgrunn av høringsnotatet synes som om skattyter vil få en
større grad av valgmulighet med hensyn til metodevalg enn ligningsmyndighetene, jfr.
side 11 første hele avsnitt.

I denne sammenheng kan en større prisingssak som ble behandlet ved kontoret, og
som ble avsluttet gjennom gjensidig avtale mellom norske og danske myndigheter,
være illustrerende. Saken gjaldt prising av såkalt bare-boat leie for rigger. Skattyter
hadde benyttet en metode som hadde elementer både fra kost pluss metoden og fra
viderefaktureringsmetoden. Man tok utgangspunkt i driftselskapets time-charter
dagrate, trakk ut driftselskapets kalkulerte kostnader (med unntak for bare-boat
leien) samt trakk ut et fast USD-beløp. Gjenværende rest utgjorde bare-boat dagleie.
SFU aksepterte for så vidt metoden, men var ikke enig i at driftsselskapets margin
skulle utgjøre det faste USD-beløpet. I ligningsnemndas vedtak ble det lagt til grunn
at påslaget skulle være 10 % av nevnte kostnader. (Det kan i denne sammenheng
nevnes at den aktuelle saken sannsynligvis er en av de sakene vi har vært nærmest til
å finne frem til et brukbart uavhengig sammenligningsgrunnlag.) Skattyter anførte
med styrke at SFU benyttet en metode som ikke var i overensstemmelse med OECD-
retningslinjene, og således ikke kunne brukes, det til tross for at metoden som sådan
var skattyters egen metode.

SFU er av den oppfatning at det bør være forholdsmessighet mellom hva som kan
forlanges av ligningsmyndighetene målt ut fra hva skattyter selv har prestert i
forbindelse med prissettingen. Særlig gjelder det når dårlige resultater over tid klart
indikerer at prisingen er feil. Som allerede nevnt ovenfor er skattyter nærmest til å ha
inngående kjennskap til markedet og hva som ville vært mulig å kreve i vederlag for
den aktuelle vare/tjeneste. Vår erfaring er at skattyter svært ofte ikke vil eller kan
presentere et uavhengig sammenligningselement, eller på annen måte redegjøre for
en ordentlig prissettingsmetode. Om ligningsmyndighetene i slike tilfeller skal være
forpliktet til å følge en OECD-metode til punkt og prikke, vil det sannsynligvis ikke
være praktisk mulig å endre prisingsposter i fremtiden.
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Når skattyter oppnår så dårlige resultater at virksomheten ikke ville vært "liv laga"
for uavhengige foretak, og skattyter samtidig ikke klarer å sannsynliggjøre at
prisingen har skjedd på armlengdes vilkår, bør det være anledning for
ligningsmyndighetene å fastsette selskapets overskudd skjønnsmessig på et relativt
fritt grunnlag. Målet bør da være et rimelig resultat ut fra hva som kan forventes i
den aktuelle bransjen, og man bør ikke lenger fokusere på den enkelte transaksjon.
Dette er særlig viktig i forhold til utenlandske foretak hvor overskuddsforskyvningen
medfører at skatteprovenyet forsvinner ut av landet. Når slike
overskuddsforskyvninger skjer til lavskatteland medfører det dessuten også en
kostnadsreduksjon for skattyteren som oppdragstaker, noe som igjen medfører en
konkurransevridning i forhold til innenlandske virksomheter.

SFU er av den oppfatning at det ikke bør foreslås et nytt fjerde ledd, alternativt at
forslaget til nytt fjerde ledd endres som følger:

"Ved avgjørelsen av om formue eller inntekt er redusert etter første ledd eg-ted
skal det så langt

som raktisk muli 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. "

3.2 Bevisregelen i skatteloven  §  13-1 annet ledd

(2) SFU er enig med departementet i at det fortsatt er behov for den særlige bevisregelen i § 13-1
annet ledd. Som det fremgår av høringsnotatet begrunnes regelen med effektiv gjennomskjæring i
tilfeller hvor ligningsmyndighetene har begrenset innsyn. Departementet reiser spørsmål om
regelen er i strid med EØS-avtalen, og ønsker på den bakgrunn å begrense virkeområdet.

Ettersom vilkåret i § 13-1 annet ledd er at "den andre personen ...." (dvs. medkontrahenten) er
hjemmehørende i utlandet, gjelder vel bevisregelen for alle skattytere, også norske, som får
inntekten redusert pga. interessefellesskap med utenlandsk person, selskap eller innretning.
Regelen er således ikke diskriminerende i forhold til EØS-foretak som skattytere. Imidlertid kan
bestemmelsen muligens oppfattes å favorisere handel med norske foretak, og således anses som
et hinder for fri flyt av varer og tjenester.

Om man opprettholder standpunktet om at dagens regel kan være i strid med EØS-avtalen, er det
vår oppfatning at regelens virkeområde bør begrenses minst mulig, og således omfatte alle
tilfeller der medkontrahenten er bosatt eller hjemmehørende utenfor EØS-området.

Kap 5 Utkast til nye oppgave -  og dokumentasjonskrav

5.4 Behovet for nye oppgave -  og dokumentasjonsplikter
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(3) For de skattytere som lignes ved SFU mottar kontoret via skattyters opplysninger
i skjemaet RF-1045 (Regnskapsutdraget) mange av de samme opplysninger som følger
av det aktuelle lovforslag. For kontorets oppgaveløsing synes således ikke de forslåtte
regler om oppgaveplikt å gi nye kontrollpunkter.

På noen områder synes det klart at forslaget vil redusere den informasjon som SFU pr
i dag innhenter via Regnskapsutdraget. Herunder bes SY i dagens Regnskapsutdrag
opplyse om det er utarbeidet/innhentet TP-dokumentasjon - hvilket er et naturlig
utgangspunkt for videre oppfølging ved kontroll.

(4) SFU anser det positivt at høringsutkastet foreslår hjemmel for å pålegge
selskapene å utarbeide TP-dokumentasjon, og at det foreslås gitt forskrifter med klare
føringer for innhold og kvalitet av slik dokumentasjon.

5.5 Hvem bør omfattes av de nye oppgave -  og dokumentasjonsreglene

5.5.1 Generelt

(5) Ut fra dagens situasjon er SFU enig i at det ikke er behov for å la reglene omfatte
fysiske personer. Dersom dette skulle lede til uheldige tilpasninger, bør man
revurdere reglenes virkeområde.

(6) Angående kravet til eierandel / kontroll mener SFU dette burde gjelde for
transaksjoner mellom parter hvor  "minst halvparten"  av selskapet eller innretningen
eies eller kontrolleres av en av partene, jf formuleringen i ny § 4-12 nr 2 annet ledd.
Dette i motsetning til formuleringen  "mer enn halvparten"  som benyttes i ny § 4-12
nr 1 a og b.

Slik SFU ser det kan det f eks være gode grunner for å pålegge JV-selskap som eies
50/50 og som har transaksjoner med eierselskapene eller deres nærstående, oppgave-
og dokumentasjonsplikt.

(7) SFU  mener videre det kan være grunnlag for å sette kravet til eierandel lavere hva
angår oppgaveplikten ,  enn grensen for dokumentasjonsplikt .  F eks kan det for
selskaper dominert av en større eier ,  være grunnlag for opplysninger om handel med
nærstående selskap.

5.5.2 Særlig om dokumentasjonsplikt

(8) Det foreslås i høringsnotatet at dokumentasjonsplikten bare pålegges større
konsern. Mindre konsern defineres som dem som har færre enn 250 ansatte og enten
har en samlet årlig balanse på mindre enn NOK 350 mill eller en årlig omsetning
mindre enn NOK 400 mill. Det vises til felles europeiske regler for fastsettelse av
denne grensen.
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SFU er generelt av den oppfatning at det ville være mer treffende dersom
dokumentasjonsplikten ble knyttet direkte til størrelsen av de interne transaksjoner i
konsernet.

(9) Særlig mener SFU at kravet til antall ansatte er lite treffende for reglenes formål.
Det er i første rekke omfanget av selskapenes kontrollerte transaksjoner som er
avgjørende for behovet for kontroll og selskapenes muligheter for å forskyve
skattefundamentet. SFU mener konsernets antall ansatte i denne sammenheng er
uten relevans.

Det kan likeledes være både vanskelig å etterprøve dette vilkåret, samt å avgrense
personkretsen som skal inngå.

Dersom departementet  likevel  ønsker  å knytte  dokumentasjonsplikten til konsernets
størrelse ,  foreslår  SFU derfor at vilkåret knyttet  til konsernets antall ansatte tas ut
av definisjonen  i ny § 4-12 nr 3.

(10) Det foreslås i høringsnotatet at vilkårene for dokumentasjonsplikt skal vurderes
på konsernnivå. For deler av SFU's skattytermasse vil det by på betydelige problemer
å kontrollere hvorvidt vilkårene for dokumentasjonsplikt er til stede. SFU har i
utgangspunktet ikke kjennskap til antall ansatte, omsetning og balansesummer for
utenlandske selskaper. SFU har heller ikke tilgang til verifiserbare opplysninger om
hvilke selskap som skal anses å inngå i det aktuelle konsernet.

(11) Dersom forslaget om å knytte dokumentasjonsplikten til konsernets størrelse
videreføres, bør departementet vurdere hvorvidt det likevel skal foreligge
dokumentasjonsplikt dersom i) transaksjoner mellom beslektede selskap overstiger en
gitt grense, f eks NOK 100 mill eller ii) at skattemyndighetene gis hjemmel til å fatte
enkeltvedtak om å pålegge dokumentasjonsplikt for små og mellomstore konsern.

(12) Det kan videre synes noe uklart når vilkårene for dokumentasjonsplikt vil være
oppfylt og hvilket inntektsår dokumentasjonsplikten da anses å gjelde for.

Det er viktig for kvaliteten på internprisingsdokumentasjonen at lovgivningen klart
angir når dokumentasjonsplikt foreligger, og slik at skattyter fortløpende  pålegges å
utarbeide TP-dokumentasjon. Det er et viktig prinsipp at internprisingen skjer i
forkant av transaksjonene basert på fornuftige og dokumenterte vurderinger.

Etter SFU's mening er det derfor viktig at kriteriene for hvem som er
dokumentasjonspliktige utformes slik at den dokumentasjonspliktige på et tidligst
mulig tidspunkt blir klar over dokumentasjonsplikten. Dette hensynet vil bli best
ivaretatt ved å sette kriterier for dokumentasjonsplikt på selskapsnivå og ut fra
størrelsen på et selskaps internprisingstransaksjoner.

(13) SFU mener videre det kan være uheldig å pålegge større konsern
dokumentasjonsplikt i situasjoner hvor virksomheten i Norge er av mindre omfang.



2006 /500908  /RR-RE AMA/  008 Side 6 av 9

Kravet kan være en etableringshindring i Norge for større konsern i motsetning til
mindre virksomheter.

(14) SFU mener det bør være sammenheng mellom reglene om oppgaveplikt og
dokumentasjonsplikt .  Forslaget om en nedre grense for når oppgaveplikten inntrer
synes således å kunne innebære at større konsern med konserninterne transaksjoner
av lavt omfang, pålegges dokumentasjonsplikt, men ikke oppgaveplikt .  Dette fremstår
som uheldig .  Det synes nærliggende å la dokumentasjonsplikten bortfalle dersom
selskapet ikke er oppgavepliktig, eventuelt at dokumentasjonspliktige selskaper også
pålegges oppgaveplikt.

(15) For transaksjoner med selskap hjemmehørende i land hvor Norge ikke kan kreve
opplysninger i medhold av folkerettslig overenskomst ,  foreslås det at
dokumentasjonskravet ikke skal bortfalle for små- og mellomstore virksomheter. Ut
fra SFU's erfaringer er den praktiske nytten av nevnte bestemmelser i folkerettslige
overenskomster relativt liten for TP saker. Hvor selskapene er lite samarbeidsvillig
med å fremlegge opplysinger ,  vil dette forhold i seg selv kunne gi grunnlag for endring
av selskapets ligning. Ut fra kontrollmessige hensyn finner SFU derfor dette skillet
unødvendig.

(16) I høringsutkastet presiseres det (siste avsnitt pkt 5.5.2) at også skattytere som
faller utenfor den særskilte dokumentasjonsplikten må være forberedt på å kunne
dokumentere sine internpriser dersom skattemyndighetene ber om det .  SFU mener
dette er en viktig presisering og at dette forhold bør innarbeides direkte i loven, f eks i
ligningsloven § 4-8.

5.6 Nærmere om ny og utvidet oppgaveplikt

5.6.1 Oppgavepliktens innhold

(17) Innledningsvis vil SFU bemerke at man finner det uklart hvorledes de foreslåtte
reglene om oppgaveplikt tenkes gjennomført for faste driftssted /filial av utenlandsk
virksomhet .  Hvilke transaksjoner mellom hovedkontor og den norske avdeling som
skal omfattes av oppgaveplikten ?  Dette forhold bør utredes nærmere og omtales i
forbindelse med et lovfremlegg.

(18) SFU er av den oppfatning at alle foretak som har gjennomført kontrollerte
transaksjoner i løpet av inntektsåret ,  bør opplyse om dette ved levering av
selvangivelsen  (f eks med et kryss i en ja /nei boks ) -  uavhengig av transaksjonenes
størrelse.

(19) Generelt sett mener SFU også at det ikke bør være noen nedre grense for å gi
nærmere opplysninger om disse transaksjonene .  I konsernforhold vil selskap som
utarbeider konsoliderte regnskaper ,  ut fra regnskapsmessige formål ,  ha full oversikt
over interne transaksjoner.
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(20) SFU mener videre at den foreslåtte nedre grense for oppgaveplikt ved NOK 10
mill vil være lite treffende for mindre foretak. SFU mener oppgaveplikten burde
omfatte virksomheter der de kontrollerte transaksjonene overstiger NOK 10 mill eller
de kontrollerte transaksjonene overstiger f eks 25% av samlet omsetning.

(21) Selskapene bør gi spesifikke opplysinger om de interne transaksjonenes .
beløpsmessige omfang. Selskapene vil for å kunne oppfylle oppgaveplikten uansett
måtte innrette seg på å identifisere de interne transaksjonene. Det synes da lite
besparende både for selskapene og skattemyndighetene at opplysingene gis som
overslag eller angivelser innenfor et intervall. Som nevnt vil også konsernselskapers
regnskaper, ut fra regnskapsmessige formål, være innrettet på å identifisere
kontrollerte transaksjoner. SFU mener derfor det ikke bør være særlig
ressurskrevende for selskapene å innrette seg på en slik opplysningsplikt.

(22) Likeledes bør selskapene pålegges å gi spesifikke opplysinger om hvilke
nærstående selskap de handler med og beløp.

(23) SFU er  enig i at transaksjonenes art bør angis.

(24) Det er også svært viktig at skattyter i oppgaven svarer ja/ nei på spørsmål om det
er utarbeidet/innhentet TP-dokumentasjon.

I relasjon til anmerkningene ovenfor vises det til erfaringer med bruk av
Regnskapsutdraget som pr i dag leveres av de skattytere som leverer selvangivelse til
SFU. SFU har erfart at de opplysinger som er gitt i dette skjema gir godt grunnlag for
kontrollutvelgelse.

(25) Videre bemerkes at den foreslåtte oppgaveplikt vil, dersom denne erstatter
Regnskapsutdraget, i vesentlig grad kunne redusere kvaliteten på de opplysingene
som kontoret pr i dag får ved innlevering av selvangivelsen.

Det vil være nødvendig å vurdere inngående hvilke deler av Regnskapsutdraget som
kan erstattes av foreslåtte regler om oppgaveplikt. En rekke av de opplysninger som
kreves gitt i Regnskapsutdraget vil ikke omfattes av den oppgaveplikten som
høringsnotatet omtaler.

5.7 Nærmere om ny og utvidet dokumentasjonsplikt

5.7.2 Hovedpunkter om dokumentasjonskravets innhold

(26) Som nevnt ovenfor i forbindelse med oppgaveplikten finner SFU det uklart
hvorledes de foreslåtte reglene om oppgaveplikt tenkes gjennomført for faste
driftssted/filial av utenlandsk virksomhet. Altså, hvilke transaksjoner mellom
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hovedkontor og den norske avdeling som skal omfattes av oppgaveplikten .  Tilsvarende
usikkerhet antas å kunne oppstå i forhold til selskapenes dokumentasjonsplikt for
transaksjoner mellom hovedkontor og filial .  Dette forhold bør utredes nærmere og
omtales i forbindelse med et lovfremlegg.

(27) SFU  merker seg at det i forslaget til dokumentasjonskravets innhold angis at
selskapene ikke skal pålegges å fremlegge opplysninger om sammenlignbare
transaksjoner .  Dette punkt er kanskje det mest sentrale og vesentligste punkt for
korrekt prising. At selskapene  ikke  må fremlegge slik informasjon i sin Te-
dokumentasjon vil således i vesentlig grad svekke dokumentasjonens kvalitet og
verdi.

SFU erkjenner likevel at opplysninger om sammenlignbare transaksjoner utgjør det
vanskeligste element i OECDs metoder og retningslinjer, og således også er den
største svakhet ved armlengdeprinsippets praktiske anvendelse. Det vil nok derfor
være riktig som det legges til grunn i høringsutkastet at et krav om en slik
informasjon for mange skattytere vil være umulig eller svært ressurskrevende å
oppfylle.

I en slik situasjon er det helt avgjørende at det kreves at dokumentasjonsplikten - i
mangel av opplysninger om sammenlignbare transaksjoner  -  skal inneholde gode
økonomiske analyser som danner grunnlag for prissettingen .  Og at dokumentasjonen
inneholder kalkyler som viser hvordan internprisen faktisk beregnes.

5.7.3 Leveringsmåte ,  leveringsfrist og oppbevaringskrav

(28) Det fremmes forslag om at det skal fastsettes en egen frist for når TP-
dokumentasjon skal foreligge komplett og tilgjengelig for skattemyndighetene.
Fristens foreslås fastsatt til 45 dager.

SFU mener det ikke er behov for en slik særskilt fristregel .  Det fremgår av
høringsnotatet pkt 5 .7.4 at det ikke foreslås særlige sanksjonsregler dersom fristen
oversittes .  Uten særskilte sanksjonsregler knyttet til fristen ,  kan SFU heller ikke se
at det foreligger gode grunner for en særskilt fristregel.

Skattemyndighetene vil normalt forut for kontroller gi skattyter varsel om når
kontrollen vil finne sted  -  vanligvis om lag 3 uker. Det er ikke uvanlig å etterkomme
anmodninger om utsettelser dersom skattyter f eks har behov for bedre tid til å
fremskaffe og systematisere de opplysninger som etterlyses. SFU er av den oppfatning
at også en kontroll av dokumentasjon av kontrollerte transaksjoner kan foretas i tråd
med etablert praksis og gjeldende hjemler for kontroll. En særskilt fristregel for TP-
dokumentasjon kan også bidra til å komplisere og forsinke skattemyndighetenes
kontroll i det skattyter vil kunne holde tilbake TP-dokumentasjon frem til fristens
utløp.
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Videre kan SFU ikke se at skattemyndighetene i forbindelse med utarbeidelse av
kontrollrapporter og endringsvedtak kan unnlate å ta hensyn til TP-doku:mentasjon
som fremlegges etter at den foreslåtte 45-dagers fristen er utløpt. Fremlegges slik
dokumentasjon forut for ligningsmyndighetene fatter vedtak i saken vil slike
opplysninger i det minste være førende for et ansvarlig skjønn. Fremlegges TP-
dokumentasjon først i forbindelse med en eventuell klage fra skattyter, vil
skattemyndighetene kunne avvise klagen med henvisning til ligningsloven § 9-2 nr 7.
Etter det SFU kjenner til er imidlertid denne bestemmelsen lite benyttet i saker av
denne karakter. Dersom skattyter i forbindelse med en klage fremlegger nye
opplysninger og/eller dokumentasjon som understøtter prisingen av kontrollerte
transaksjoner vil klagen som oftest bli realitetsbehandlet, bl.a. fordi spørsmålet
gjennomgående vil ha stor betydning for skattyter, jf ligningsloven § 9-2 nr 8, jf § 9-5
nr 7.

Som nevnt kan en slik frist kan også reise spørsmål ved skattemyndighetenes
innsynsrett og adgang til dokumentene, dersom det foretas ettersyn hos selskapet
innenfor nevnte 45 dager eller dersom det ikke er anmodet særskilt om fremleggelse
av slik dokumentasjon ved varsel om kontroll.

(29) SFU mener det er viktig at reglene presiserer at skattyter plikter å utarbeide TP-
dokumentasjon i forkant av de kontrollerte transaksjoner, og at dokumentasjonen
skal være tilgjengelig for skattemyndighetene.

Likeledes at regelverket gir klar anvisning om at TP-dokumentasjon som produseres i
etterkant av transaksjonen eller først når skattemyndighetene etterlyser slik
dokumentasjon, skal kunne tillegges vesentlig redusert betydning.

SFU mener derfor at fristregelen som er foreslått i ny § 4-12 nr 3 i.f. heller erstattes
av en regel som angir den rettslige betydning av at skattyters dokumentasjon ikke
fremlegges etter krav fra ligningsmyndighetene eller først utarbeides etter at
ligningsmyndighetene har iverksatt kontrolltiltak.

Med hilsen

Andreas Mariero
seksjonssjef


