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Begrensning i fradragsrett for renter mellom nærstående -
Horingssvar

Vi viser til Høringsnotat av 11. april 2013 med høringsfrist 24. juni 2013.

Vardar AS eies av Buskerud fylkeskommune og kommunene i Buskerud fylke og forvalter
i dag fylkeskommunens eierinteresser innen fornybar energi. Selskapet har til formål å
forvalte formål å foreta lønnsomme og langsiktige investeringer, hovedsakelig i anlegg
for produksjon av energi basert på fornybare energikilder. Kjernevirksomheten fokuserer
spesielt på vannkraft, vindkraft og bioenergi. Selskapet investerer i Norge, Sverige og de
baltiske stater. Vardar har organisert sin heleide virksomhet i datterselskaper og
konsernet har deleierskap i flere selskaper innen fornybar energi både i Norge og
internasjonalt.

Vardar viser til høringsuttalelser fra NHO og Energi Norge og støtter disses forslag om at
man primært bør avvente Scheel-utvaigets konklusjoner før tiltak mot skatteplanlegging
gjennom rentefradrag innføres. Subsidiært støtter Vardar NHOs forslag om en justering
av den foreslåtte modellen med innføring av symmetri mellom renteinntekter og
rentekostnader, slik at dersom fradragsretten for rentekostnader i debitorselskapet
begrenses så beskattes heller ikke korresponderende renteinntekt hos kreditorselskapet.

I likhet med Energi Norge, finner Vardar grunn til å påpeke at den foreslåtte regelen vil

redusere norske kraftkonserners mulighet til å finansiere seg over en solid
konsernbalanse til fordel for separat finansiering av datterselskaper. For Vardars del, vil
imidlertid en slik tilpasning være vanskelig å gjennomføre fordi morselskapets
obligasjonslån har vilkår som begrenser andre konsernselskapers mulighet til å ta opp
gjeld. Samtidig tilsier all erfaring at finansiering på enkeltselskapsnivå vil øke de totale
lånekostnadene i konsernet. Det er ingen tvil om at de fleste norske kraftkonsern vil få
samme negative effekt av Høringsforslaget, uten at dette skyldes skatteplanlegging
gjennom rentefradrag.

Finansmarkedene er i dag fremdeles stramme og tilgangen til lånekapital er vanskelig.
Ved å vanskeliggjøre låneopptak på konsernnivå, vil tilgangen til lånekapital ytterligere
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forvanskes. Dette vil være klart negativt for kraftselskapenes investeringer i fornybar

energi for å nå myndighetenes fornybarmål frem mot 2020.

De negative virkningene av Høringsforslaget som Energi Norge påpeker - og som også

Vardar vil føle på kroppen - uten at dette skyldes skatteplanlegging, viser med all mulig

tydelighet at Departementets antagelse om at  "forslaget ikke har vesentlige
konsekvenser for selskaper som ikke driver skatteplanlegging gjennom rentefradrag"

bygger på sviktende faktisk grunnlag. Dette tilsier i seg selv at konsekvensene av

forslaget bør utredes videre.

Med vennlig hilsen
Var ar AS

3 n auboti
Administrerende direktør

VARDAR

Side 2 av 2


