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HØRINGSUTTALELSE - BEGRENSNING AV FRADRAG FOR RENTER I
INTERESSEFELLESSKAP

Det vises til departementets høringsinvitasjon av 11.04.2013.

Oslo kommune har forståelse for at det innføres regler for å begrense tap av skattegrunnlag til
utlandet gjennom utnyttelse av rentefradraget. Videre at dette er en del av pågående
internasjonalt arbeid for å motvirke problemer med uthuling av skattegrunnlag og
overskuddsflytting.

Departementet påpeker det som en problemstilling at kommuner, ved "tynn" kapitalisering av
egne selskaper, foretar en forskyvning av inntekter fra staten til den enkelte kommune. Oslo
kommune kjenner ikke til omfanget av dette. I den grad det er et problem må det antas at det
begrenser seg til tilfelle hvor selskapet genererer inntekter i et fungerende marked hvor
inntektene genereres fra eksterne kilder.

Vi ønsker imidlertid å påpeke at departementets forslag også vil rammer legitime, ikke
skattemotiverte, låneforhold mellom kommuner og deres selskaper. Det finnes eksempler hvor
produksjonen av primære kommunale/fylkeskommunale oppgaver er organisert i akseselskap
eller interkommunalt selskap (IKS). For Oslo kommunes vedkommende vil dette i hovedsak
gjelde selskapene Sporveien Oslo AS og Oslo Vognselskap AS. Selskaper som til sammen
utfører, drifter og eier/leier ut nødvendig materiell til kollektivtrafikken i Oslo. Selskaper som
ikke har profittformål for kommunen som eier.

Organisering av tjenesteproduksjonen i AS eller IKS kan være hensiktsmessig både ut i fra
styrings-, ansvars- og kontrollhensyn og ikke minst som egnede organisasjonsformer for
samarbeid mellom kommuner. Videre kan fremmedkapitalfinansiering fra eierkommunenes
side være en hensiktsmessig måte, både ut i fra en samfunnsmessig og bedriftsøkonomisk
betraktning, å kapitalisere slike selskaper på. Så lenge kommuner, ovenfor denne type
virksomhet, kan gi utlån vil slik finansiering gjennomgående gi lavest kapitalkostnad.

Vi vil med dette anmode departementet om å vurdere å ta inn unntak, tilsvarende som i
forslagets § 13-2 9. ledd, for selskap eller innretning som etter sine vedtekter har som formål å
produsere eller medvirke til produksjon av primære kommunale/fylkeskommunale oppgaver.
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Alternativ bes departementet vurdere om skattelovens § 2-32 2. ledd bør endres slik at
økonomisk virksomhet ovenfor nærstående, hvor den nærstående ikke er skattepliktig, ikke vil
være skattepliktig.

Med hilsen

Arild Sundberg Terje Ruud
kommunaldirektør finanssjef
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