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FORSLAG OM BEGRENSNINGAV FRADRAG FOR RENTEKOSTNADER
I INTERESSEFELLESSKAP - HØRINGSSVAR

Det vises til høringssak om forslag til begrensning av fradrag for rentekostnader i

interessefellesskap, jf departementets brev og høringsnotat av 11. april 2013.

Virkes hovedsynspunkt:

Arbeidet med endringsforslaget bør stilles i bero inntil rapporten fra

ekspertutvalget som skal vurdere norsk selskapsbeskatning foreligger (15.

oktober 2014)

Subsidiære anførsler dersom departementet går videre med saken på nåværende

tidspunkt:

Virkeområdet for endringsforslaget bør begrenses til utenfor EØS

Økning av prosentsatsen for fradragsrammen

Høyere terskelbeløp

Ubegrenset fremføringsadgang

Inkludere en sikkerhetsventil

Ekskludere konsernkontoordninger fra begrensningen

Redusere skattesatsen ytterligere

Virke ser behovet for å innføre regler som kan motvirke skatteplanlegging som innebærer

en uthuling av det norske skattesystemet, samt motvirke en samfunnsøkonomisk uheldig

konkurransevridning. Like fullt mener Virke at tidspunktet for fremsettelse av forslaget er

uheldig siden det pågår et løpende arbeid fra ekspertutvalget som skal vurdere norsk

Hovedorganisasjonen Virke

Besøksadresse:
Henrik lbsens gate 90
NO-0255 Oslo

Postadresse:
RO. Box 2900 Solli
NO-0230 Oslo
11f: +47 22 54 17 00
Faks: +47 22 56 17 00

E-post
info@virke.no

Bankgiro
6030.05.18543

Org. nr.
970 134 646 MVA

www.virke.no



selskapsbeskatning. Virke mener at departementet bør avvente resultatet av dette

arbeidet før endringsforslag utformes.

Forslaget slik det fremstår nå vil få en omfattende og uheldig virkning for lån mellom

nærstående selskaper i norske konsern (konserninterne lån). De foreslåtte reglene

innebærer asymmetri mellom fradrag og skatteplikt som medfører dobbeltbeskatning, og

vil fremtvinge tilpasninger som både medfører administrativt merarbeid, økte kostnader

og uheldig kapitalstruktur. Eksempler på slik tilpasning kan være utstrakt planlegging av

konsernbidrag og årlig tilpasning av kapitaliseringen, avvikling av internbankfunksjon og

opptak av eksterne lån, eller konvertere all intern gjeld til egenkapital.

Dersom departementet likevel skulle velge å gå videre med endringsforslaget, mener vi

at forslaget bør justeres vesentlig for å redusere de uheldige konsekvensene det vil få for

norske konsern.

Virkeområdet for endringsforslaget bør begrenses til utenfor EØS og lavskatteland

innenfor EØS

Virke er klar over utgangspunktet etter EØS-avtalen, hvoretter det ikke er anledning til å

behandle transaksjoner over landegrensene mer tyngende enn innenlandske. For å

unngå forslagets negative konsekvenser for lånetransaksjoner mellom norske selskaper,

kan et alternativ være å la forslaget kun omfatte långivere som hører hjemme utenfor

EØS. Ved en slik områdeavgrensning vil man i det vesentlige kunne nå hovedformålet

med reglene, samt at man unngår de uheldige følger forslaget vil få for norske

konserninterne lån.

De øvrige justeringspunktene

De øvrige justeringspunktene til forslaget som nevnt innledningsvis, springer alle ut fra at

det fremlagte forslaget etter Virkes oppfatning er for strengt sammenliknet med andre

land. Vi mener man burde legge seg på en tilsvarende linje som Finland, hvor det er en

høyere prosentsats for fradragsrammen, ubegrenset fremføringsadgang, høyere

terskelbeløp, konsernkonto holdes utenfor, samt inkludere Finlands "ventilregel" om ikke

begrensning ved EK/gjeld-ratio minst like god som på konsernnivå (eller la skattyter

dokumentere "armlengdes avstand").

Virke mener også at man bør vurdere å redusere skattesatsen ytterligere slik det er gjort i

sammenlignbare land, selv om det nå foreligger forslag om nedsetting fra 28 til 27 %.

Avslutningsvis vises det til tidligere møteanmodning i sakens anledning, jf vårt brev av

15. mai i år, og at vi fortsatt ønsker et møte med departementet for å belyse

høringssvaret ytterligere.
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