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Den

Til
Folketingets Skatteudvalg

L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelseslo-
ven, ligningsloven og tonnageskatteloven (Ændring af oplysnings- og do-
kumentationspligten vedrørende transfer pricing).

Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 25 af 8. april 2005.

Kristian Jensen 

/  Jesper Wang-Holm

Skatteudvalget
L 120 -
O            



Spørgsmål 25:
”Hvor store bøder ville der med lovforslaget være blevet tildelt de virksomheder 
som i 50 ud af 186 sager fra 2001 og 2002 fik forhøjelser for samlet 665 mio. 
kr., jf. svar af 4. december 2003 fra skatteministeren på alm. del - spørgsmål 35 
(2003-04, SAU alm. del - bilag 138)?”

Svar:
Som det fremgår af bemærkningerne, indebærer lovforslaget, at told- og skatte-
forvaltningen skal fastsætte regler for indholdet af den skriftlige dokumentation, 
og at disse regler skal godkendes af Ligningsrådet, før de kan håndhæves. Hvor-
vidt der foreligger manglende eller mangelfuld dokumentation, og dermed om 
der er grundlag for at pålægge en bøde, vil skulle vurderes efter de af Lignings-
rådet godkendte regler. 

Da de nævnte regler ikke er godkendt af Ligningsrådets endnu, kan jeg vanske-
ligt se, hvordan spørgsmålet skal kunne besvares.  

Hertil kommer, at spørgsmålet under alle omstændigheder ikke ville kunne be-
svares uden en gennemgang af samtlige 50 sager. I hver enkelt sag ville der i 
givet fald skulle foretages en betydelig – og meget ressourcekrævende – gen-
nemgang for at vurdere, om der ville være grundlag for at pålægge en bøde, og i 
givet fald også bødens størrelse. Udover at vurdere den fremlagte dokumentati-
on skulle der endvidere foretages en vurdering af, om der er handlet forsætligt 
eller groft uagtsomt, da dette er en betingelse for at pålægge en bøde. I tilknyt-
ning hertil bemærkes, at det i sidste ende under alle omstændigheder vil være op 
til domstolene at fastlægge bødeniveauet. 


