
Brønnøysundregistrene

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato

09/928 SL HLY/rla 200901577-3 008 27.07.2009

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 18.05.2009.

På denne bakgrunn ønsker vi å uttale oss i høringssaken.

Brønnøysundregistrene
Postadresse: 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673

i FINANSDEPARTEMENTET

29.JUL,2009
s  Saksnr.

Arkivnr.

Høring av forslag om å endre virkeområdet for ligningslovens regler om oppgave- og
dokumentasjonsplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender mellom
nærstående selskaper og innretninger

Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og
registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk
trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Oppgaveregisteret skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som offentlige
organer pålegger næringsdrivende.-Registeret skar til enhver tid inneholde en oppdatert oversikt -
over alle slike oppgaveplikter og bidra med informasjon om disse og den samordning som finner
sted.

Dokumentasjons- og oppgaveplikt om kontrollerte transaksjoner og mellomværender er en
regulering som medfører høye administrative byrder for de selskaper og innretninger som berøres
av regelverket. En utvidelse av gruppen selskaper og innretninger som blir underlagt regelverket må
derfor begrunnes godt for å stå i forhold til de administrative byrdene utvidelsen vil medføre.
Vi forstår det slik at det er spesielt offentlig eide kraftforetaks mulige manglende etterlevelse av
armlengdeprinsippet i transaksjoner og mellomværender med sine offentlige eiere som er
bakgrunnen for forslaget. I høringsnotatet er det ikke oppgitt noe antall på hvor mange selskaper
eller innretninger som vil kunne berøres av forslaget. Det er heller ikke diskutert om det burde være
særlige terskelverdier for unntak for denne typen kontrollerte transaksjoner og mellomværender som
forslaget retter seg mot.
Selv om beslutningsgrunnlaget kan synes noe spinkelt, finner vi allikevel at det kan være grunner til
at utvidelsen av dokumentasjons- og oppgaveplikten er forsvarlig.

Forslaget til lovendring er etter vår mening noe vanskelig tilgjengelig. Vi foreslår en endret ordlyd for
å gjøre det mer forståelig hvilke enheter og hvilke transaksjoner som faller inn under regelverket.
Vårt forslag følger:

I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjøres følgende endringer:
§ 4-12 sjette ledd skal lyde:



6. Stat, ftlkeskommune og kommune regnes ikke som innretning etter denne paragraf
Selskaper og innretninger som eies eller kontrolleres direkte eller indirekte med minst 50 prosent
stat, ifikeskommune eller kommune har likevel oppgave- og dokumentasjonsplikt etter nr. 1-4 foran for
transaksjoner og mellomværender med sine eiere i stat, ftlkeskommune eller kommune.

Gjeldende nr. 6 blir ny nr. 7.

Vi ber om at det utarbeides et tillegg til veiledningen til skjema RF-1123 der det klargjøres hvordan
det offentlige eierskapet skal beregnes. Spesielt gjelder dette i de tilfellene der flere offentlige eiere
på flere forvaltningsnivåer sammen eier eller kontrollerer et selskap eller innretning. Ett eksempel
kan være at flere kommuner og flere fylkeskommuner kan ha eierinteresser i et kraftforetak.

Videre bør det klargjøres i "Retningslinjer for dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte
transaksjoner og overføringer" og i veiledningen til meldeskjema hvordan terskelverdiene for unntak
fra dokumentasjons- og oppgaveplikt skal forstås for denne avgrensede gruppen selskaper og
innretninger og for den spesielle typen transaksjoner og mellomværender som forslaget gjelder for.

Dersom forslaget til endring av oppgaveplikt fører til at skjema RF-1123 "Opplysninger om
kontrollerte transaksjoner og mellomværender" må endres, minner vi om at nye eller endrede
oppgaveplikter skal meldes til Oppgaveregisteret, jf § 4 i lov om Oppgaveregisteret. Fastlagt skjema
BR-1020 "Næringslivets oppgaveplikter" er tilgjengelig på htt ://www.brre .no/blanketter/
Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om utfylling av skjema.
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