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Høring: Endre virkeområdet for ligningslovens regler om oppgave- og
dokumentasjonsplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender
mellom nærstående selskaper og innretninger

Vi viser til brev av 8. mai 2009, høringsnotat om å utvide virkeområdet for reglene om oppgave- og
dokumentasjonsplikt etter ligningsloven § 4-12 til å omfatte foretak som er eid av offentlig forvaltning.
Statistisk sentralbyrå (SSB) har i uttalelsen forsøkt å vurdere høringsnotatets mulige konsekvenser for
statistikkproduksjonen.

Skjemaet som Skatteetaten innhenter for oppfyllelse av oppgaveplikten er en viktig kilde i SSBs
populasjonsforvaltning. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å rapportere opplysninger om norske
foretak med utenlandske eierinteresser og utenlandske foretak med norske eierinteresser, hvor retningen
på investeringen bestemmes ut fra ultimat morselskap. Skatteetatens oppgave over kontrollerte
transaksjoner og mellomværender er vår eneste kilde for ultimate eierskap. Oppgaven er videre en viktig
kilde i forvaltningen av populasjonen av norske foretak med eierinteresser i utlandet, og benyttes som
støttekilde i populasjonsforvaltningen av norske foretak med utenlandske eierinteresser.

Forutsatt at foretak som eies av offentlig forvaltning enkelt lar seg identiflsere fra oppgaven, vil
utvidelsen av oppgaveplikten også være en hjelp i populasjonsforvaltningen av offentlig eide foretak. For
populasjonsformål er det derfor ønskelig at det i skjemaet enten innføres en avkrysningsrubrikk for
foretak som eies av offentlig forvaltning eller at organisasjonsnummeret på forvaltningsenheten oppgis.

SSB noterer seg at felleskommunale selskaper og aksjeselskaper hvor flere kommuner til sammen eier
minst femti prosent, men hvor ingen kommune alene eier minst femti prosent, ikke vil bli omfattet av den
utvidede rapporteringsplikten. Det samme gjelder foretak som til sammen er eid minst femti prosent av
kommuner, fylkeskommuner og staten. I forhold til populasjonsforvaltning ville det vært en fordel om
også disse var underlagt opplysningsplikt.


