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Nye dokumentasjonskrav for trekk av kildeskatt med redusert sats
Vi viser til brev 17. juli 2017 vedrørende nye krav til dokumentasjon som utenlandske
selskapsaksjonærer med VPS-registrerte aksjer i norske selskaper må oppfylle for å få
utbetalt utbytte med redusert skattesats. I brevet foreslår Finans Norge at
dokumentasjonskravene lempes slik at de blir like de kravene som skal gjelde for
personlige aksjonærer. Dersom departementet kommer til at de nye kravene skal
opprettholdes, ber Finans Norge om at ikraftsettingstidspunktet utsettes.
I Prop. 38 L (2015-2016) punkt 15.2.7 foreslo Finansdepartementet nye regler om hvilke
dokumentasjonskrav utenlandske aksjonærer i norske selskaper må oppfylle for å få
lavere skattetrekk enn det som følger av Stortingets skattevedtak. Det følger av
proposisjonen punkt 15.2.7.4 at reglene blant annet er begrunnet i behovet for sikkerhet
for skatteprovenyet. Stortinget sluttet seg til innholdet i proposisjonen, jf. Innst. 231 L
(2015-2016).
Etter departementets vurdering er det hensiktsmessig å innføre strengere krav til
dokumentasjon på krav til skattetrekk med redusert skatt enn det som gjelder i dag.
Samtidig er det på det rene at de nye dokumentasjonskravene skaper praktiske
utfordringer for Skatteetaten og bransjeaktørene. Departementet har i brev 5.
desember 2017 bedt Skattedirektoratet fastsette forskriftsendringen med ikraftsetting 1.
januar 2019. En kopi av brevet følger vedlagt. Det utsatte ikraftsettingstidspunktet vil gi
de som blir berørt av kravene, mer tid til å forberede seg på regelverket.
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Departementet har i tillegg bedt direktoratet vurdere om det er behov for enkelte
endringer i reglene. Ved vurderingen bør direktoratet blant annet legge vekt på om de
nye dokumentasjonskravene vil bli uforholdsmessig ressurskrevende å oppfylle for
enkelte grupper aksjonærer.
Vi beklager at det har tatt så lang tid å besvare henvendelsen.
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Rino S. Lystad e.f.
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