Faktaark
Internprisingsdokumentasjon

Kontroll av selskapets
internprisingsdokumentasjon
Kvalitetskontroll av internprisingsdokumentasjon
Norske selskaper er pålagt omfattende plikter med hensyn til innrapportering
og dokumentasjon av konserninterne transaksjoner. Oppgave- og
dokumentasjonsplikten er fastsatt i skatteforvaltningsloven § 8-11 med
tilhørende forskrift.
God dokumentasjon er et viktig verktøy for å forsvare den prisen konsernet
mener er riktig. Dersom dokumentasjonen er mangelfull øker risikoen for at
skattemyndighetene justerer prisingen. Ved brudd på dokumentasjonsplikten
kan det anses å være gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som kan
medføre tilleggsskatt.
For selskaper som allerede har utarbeidet internprisingsdokumentasjon kan
vår ekspertise innen internprising bistå med en rask kvalitetskontroll av
internprisingsdokumentasjonen til en fastsatt pris. Ved en gjennomgang av
dokumentasjonen kan vi vurdere om den oppfyller de norske
dokumentasjonskravene. Som følge av BEPS-prosjektet er det foretatt
endringer i OECDs retningslinjer for internprising og det er derfor viktig å påse
at internprisingsdokumentasjonen er oppdatert.

Nærmere om oppgave- og dokumentasjonsplikten
I utgangspunktet er alle foretak som har transaksjoner med nærstående parter
omfattet av reglene om oppgave- og dokumentasjonsplikt. Med «nærstående»
forstås tilfeller der selskapet direkte eller indirekte eier eller kontrollerer et
annet selskap med minst 50 %, eller selv eies eller kontrolleres av et annet
selskap med minst 50 %.
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Selskapet har kontrollerte transaksjoner med en verdi på mer enn 10 MNOK
eller mer enn 25 MNOK i mellomværender med nærstående selskaper.
JA

NEI

JA

Norske
skattemyndigheter
kan innhente
informasjon fra
utlandet.

Selskapet er
ikke dokumentasjonspliktig.
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Må levere
RF 1123

Selskapet er
særskatteplikt etter
petroleumsskatteloven.
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Over 250 ansatte på konsernnivå.
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Pliktig til å
utarbeide og
levere
internprisingsdokumentasjon.
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NEI

Salgsinntekter over 400 MNOK og
balansesum over 350 MNOK.
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Et foretak som har transaksjoner med nærstående til en virkelig verdi på mer
enn 10 millioner i løpet av året, eller ved utgangen av inntektsåret har mer enn
25 millioner i mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger,
har oppgaveplikt. Foretaket skal da rapportere art og omfang av finansielle
transaksjoner og mellomværender i skjema RF-1123.

Hvem omfattes av oppgave- og dokumentasjonsplikten?
Er man dokumentasjonspliktig må man utarbeide
internprisingsdokumentasjon. Dokumentasjonsplikten omfatter i
utgangspunktet alle selskaper som er oppgavepliktige, med enkelte unntak.

Ræder bistår i alle internprisingsspørsmål
§
§
§
§
§
§

Utforming og kvalitetssikring av internprisingsstrategi
Utarbeidelse av internprisingsdokumentasjon
Utarbeidelse av konserninterne avtaler
Utforming av verdikjedestrukturer
Bistand ved bokettersyn, klage ved myndighetsfastsetting og rettssaker
Løpende internprisingsspørsmål
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é Figuren viser hvem som
omfattes av oppgave- og
dokumentasjonsplikten.

