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Utsatt iverksetting av dokumentasjonsreglene for trekk av kildeskatt på utbytte
til utenlandske aksjonærer
Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest notat fra Skattedirektoratet
28. november 2017.
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).
De nye dokumentasjonskravene skal fremgå av skattebetalingsforskriften.
Skattedirektoratet har fått delegert myndighet til å fastsette endringer i denne
forskriften. Høsten 2016 ble det besluttet å utsette vedtakelsen av den nevnte
forskriftsendringen i ett år fra 1. januar 2017 til 1. januar 2018. I notatet 28. november
2017 anbefaler Skattedirektoratet at endringen utsettes ytterligere ett år til 1. januar
2019. Direktoratet begrunner anbefalingen med at bransjeaktørene og Skatteetaten
fortsatt har betydelige praktiske utfordringer ved å ta i bruk dokumentasjonskravene. I
tillegg viser direktoratet til at en utsatt ikraftsetting vil gi departementet og Skatteetaten
tid til å vurdere forslag til justeringer i reglene.
Finansdepartementet er enig i Skattedirektoratets vurdering. Departementet ber
direktoratet om å fastsette forskriften omgående, men med ikraftsetting 1. januar 2019.
Ved å fastsette forskriften allerede nå vil direktoratet gjøre det klart for aktørene at de
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nye reglene vil bli innført, og det blir enklere for Skatteetaten å informere aktørene om
det konkrete innholdet i reglene.
Departementet ber videre om at Skattedirektoratet informerer aktørene om den utsatte
ikraftsettingen på en på hensiktsmessig måte. Som kjent har Finans Norge i brev til
departementet 17. juli 2017 bedt om at dokumentasjonskravene lempes eller at
ikraftsettingen av kravene utsettes. Vi vil besvare denne henvendelsen herfra.
Departementet ber avslutningsvis om at Skattedirektoratet vurderer om det er behov
for enkelte endringer i reglene. Ved vurderingen bør det blant annet legges vekt på om
de nye dokumentasjonskravene vil bli uforholdsmessig ressurskrevende å oppfylle for
enkelte grupper aksjonærer. Vurderingen må foretas så tidlig til at det er mulig å
gjennomføre et eventuelt regelendringsarbeid innen ikraftsettingstidspunktet 1. januar
2019.

Med hilsen

Rino S. Lystad e.f.
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