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HØRINGSUTTALEISE—FORSLAGOM BEGRENSNINGAVFRADRAGFORRENTERI
INTERESSEFELLESSKAP

Det vises til Finansdepartementetshøringsbrev av 11. april 2013 med forslag om begrensning av fradrag for renter i
interessefellesskap.

PetroleumGeo-ServicesASA (PGS) er morselskapi et norsk konsem som drivermed seismiskeundersøkelserfor olje- og
gassindustrien.Konsernet omfatter både norske og utenlandske selskaper, inldudert også enkelte NOKUS-selskaperog
rederibeskattedeselskaper.

PGS merknadertil høringsforslagetfølgernedenfor.Kort oppsummerter vårt syn følgende:

Forslagetoppnårettervår mening ikke en av hovedmålsettingene;å ramme utenlandskekonsernersomreduserer
detnorskeskattegrunnlagetved oppkjøpi Norge ved gjeldsfinansieringav oppkjøpsselskap.Tvert i mot anservi
det sommeget sannsynligat arbeidsbyrdenog rentefradragsbegrensningenvil væremye størrefor norske
virksomheterenn for utenlandske.Med dagensforslagvil PGS-konsernetmåtte forholdesegtil omfattende
rentebegrensningsreglerfor omlag 15selskaper,deriblantnoenNOKUS-selskaperog 3 rederibeskattedeselskap.
Forslagetrammerså mye videreennformåletat formåletikkenås. Skattedirektoratetfokusereri sitthøringstilsvar
på oppkjøpssituasjoner.Regelforslagetbør i førsteomgangbegrensestil dissetilfellene.

Morselskap,slik som PGS, vil med dagensregelverkha begrensetskattemessiginntektda utbyttesomhovedregel
vil være omfattetav fritaksmetoden(fordidet er skattlagthos datterselskapene).MorselskapetPGS har 50 %
egenkapitalog et overskuddfør skattpå nærmere 1mrdNOK i 2011 og 2012, se vedlegg1,men vil likevelofte
bli rammetav rentebegrensningsregelenda skattemessigresultater lavere.Skattefrittutbytteog konsembidragmå
såledesinngåi beregningenav inntektsgrunnlaget.

Reglenebør ikkegjelderederibeskattedeselskapmed mindre StS kan underbyggeet klartbehov.Rentekostnaderi
slikeselskaperer alleredeunderlagten betydeligfradragsbegrensning.

1 Genereltom forslagetog behovetfor begrensningav fradragsrett

På generelt grunnlag vil PGS bemerke at det synes usikkert om det er et reelt behov for egne regler om begrensningav
fradragsadgangenfor internerentekostnader.Departementetviser i høringsnotatettil at «Fleresaker som Skatteetatenhar
arbeidetmed tyderpå at enkelteselskaper utnytterden vide mulighetenfor rentefradragi Norge» (side 5 i høringsnotatet).
Det potensielle omfanget av slik illojal skattetilpasninger imidlertid ikke kvantifisert eller dokumentert ytterligere, og
grunnlagetfor forslagom å innførenye begrensningeri den generellefradragsrettenfremstårsomtynt fundert.

1 tillegg vises det i høringsnotatet til at internprisingssakeretter skatteloven § 13-1 er svært krevende å anvende for
ligningsmyndighetene.Til dette vil PGS bemerke at skattemyndighetenegjennom skatteloven § 13-1, og i tillegg
ulovfestede gjennomskjæringsregler,har virkemidler allerede i dag til å angripe aggressiv og ulovlig skatteplanlegging.
Skattesakerknyttettil internprisinger i sin natur kompliserteog krevendesaker,uavhengigav om de knytter seg til inteme
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rentekostnader eller andre interne transaksjoner. Imidlertidtaler det relativt begrensede potensielle omfanget av slike saker
for at man heller bruker ytterligere ressurser på denne typen saker enn å innføre begrensningsregler som vil ramme vidt
utenfor den egentlige målgruppen for reglene. Hensynet til forholdsmessighetbør også veie tungt i dette tilfellet, slik at det
ikke innføres omfattende og krevende regler som vil ramme en rekke skattytere, for å forenkle kontrollen for
skattemyndigheteneknyttet til noen få skattytere.

Til tross for at reglene er ment for å ramme utenlandske konsern som legger uforholdsmessig mye gjeld i sine norske
selskaper for å få rentefradrag i Norge, vil reglene slik de er foreslått trolig ramme like mange norske konsern som
utenlandske. Formålet med regelen er ifølge høringsnotatet bl.a. å bidra til likere konkurransevilkårmellom internasjonale
og nasjonale virksomheter, men basert på forslaget er det vår mening at konkurransevilkårenefor norske selskaper ikke vil
forbedres med innføring av disse reglene. For konsern med norsk konsernspiss er PGS av den oppfatning at
konkurransevilkårenesammenlignet med internasjonalevirksomheterheller forverres. Vi antar at arbeidsbyrdenvår med på
følge opp og rapportere for ca 15 selskaper vil være større enn for internasjonalekonsern med 2-3 norske selskaper.

I høringsnotatet argumenteres det med en rekke tiltak som skal kunne avhjelpe de vanskelighetersom forslaget gir opphav
til. Blant annet nevnes muligheter for refinansiering,i tillegg til reorganiseringav virksomheter ved fusjon og konsernbidrag
for å motvirke effektene av forslaget. Refinansiering er på ingen måte en enkel løsning på fmansieringsstrukturen.Det er
vesentlige kostnader og andre ressurshensyn som tilsier at det ikke er noen enkel løsning. 1tillegg kommer at det vil finne
sted en suboptirnaliseringav kapitalallokering.Generelt gjelder at de foreslåtteregler vil stimulere til fmansieringsløsninger
og reorganiseringer som er utelukkende skattemessige motivert, i strid med det som rent forretningsmessig og
bedrillsøkonomisk er det optimale. Det er også betenkelig at Finansdepartementetmed dette forslaget går bort fra prinsippet
om at det skal være skattemessignøytralt om virksomheter er organisert i ett selskap eller i konsern.

2 Beregningsgrunnlaget

Når det gjelder selve beregningsgrunnlaget for rentefradrag foreslår departementet at en skattemessigEBITDAskal brukes
som utgangspunkt.

Departementet uttaler at fordelen med å benytte en regel som måler gjeldsrenter relativt til en skattemessigresultatstørrelse
er at det kan si noe om forholdet mellom gjeldsgraden og selskapets evne til å betjene gjelden, og at gjeldsbetjeningsevnen
er grunnleggende for om lånefinansieringen har bakgrunn i normale, forretningsmessige vurderinger. Etter vårt syn vil
imidlertid et beregningsgrunnlag som tar utgangspunkt i alminnelig inntekt pluss skattemessige avskrivninger og
gjeldsrenter ikke nødvendigvisgi et korrekt utnykk for selskapetsgjeldsbetjertingsevne.

PGS-konsernets struktur kan brukes for å eksemplifiseredette. PGS ASA er morselskap til en rekke norske og utenlandske
datterselskap. I en slik struktur vil ofte morselskapets rolle ikke være å generere overskudd fra egen drift, men i hovedsak å
være holdingselskap og styre den underliggende virksomheten. Store deler av overskuddet i morselskapet vil da skyldes
utbytte fi-adatterselskapeller konsernbidrag, samtidig som morselskapet kan ha høye eksterne rentekostnader fra innlån fra
banker. Morselskapets alminnelige inntekt vil dermed være lav eller til og med negativ. Det vil derfor ofte kunne være slik
at beregningsgrunnlagetfører til avskjæring av alle konseminterne rentekostnader.

I noen tilfeller kan morselskapet motta konsernbidraguten skattemessigeffekt, f.eks. ved konsernbidrag fra rederibeskattede
selskaper. Både der overskuddet skyldes utbytte eller konsembidrag uten skatteeffekt vil morselskapet ha et skattefritt
overskudd som øker gjeldsbetjeningsevnen til selskapet, men som ikke inngår i beregningsgmnnlaget for rentefradrag. I
tillegg kommer at den foreslåtte regelen ikke på noen måte justerer for eller tar høyde for egenkapitalgrad.Resultatet av de
foreslåtte reglene kan bli at det nektes fradrag for rentekostnader i tilfeller der selskapet klart kan ha tilstrekkelig
gjeldsbeeningsevne, og sjablonreglene gjør at det heller ikke vil være rom for konkrete vurderinger i den enkelte sak. I
slike tilfeller vil rentebegrensningsregelenkunne ramme rentekostnader som er forretningsmessigbegrunnet og i tråd med
arrnlengdeprinsippet Det vises til PGS egne tall (morselskapet),hentet fra årsrapporten2012,jf vedlegg 1.

Tilsvarende vil kunne være tilfelle der et norsk konsern har organisert seg med en konsernkontoordning i morselskapet,noe
som ofte er både hensiktsmessigog kommersielt fornuttig i et konsernforhold.

Departementet legger til grunn at forslaget ikke vil ha vesentlige konsekvenser for selskaper som ikke driver
skatteplanlegginggjennom rentefradrag, og at de selskapene som rammes sannsynligvishar større lån enn de kan befjeneog
dermed er tynt kapitalisert.Eksempeletover viser at dette ikke nødvendigviser tilfellet,og at regelen også vil ramme interne
rentekostnader som er armlengdemessigeog fullt ut forretningsmessigbegrunnet.

PGS mener det er uheldig at reglene på denne måten rammer utilsiktet og medfører begrensninger for konsern som i
utgangpunktet ikke var rnålgruppe for reglene. I tillegg vil reglene medføre betydelig administrativtmerarbeid da man må
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beregne fradragsrammefor internerenter for alle selskapenei konsernet,inkludertNOKUS-selskaper,samt holde oversikt
over eventuellfradragsretttil fremføring.

PGS er på denne bakgrunn av den oppfatning at det ikke er påvist at det er tilstrekkelig behov for nye
fradragsbegrensningsregleri forholddet merarbeiddisse reglenevil medføre for mange skattytere,samt at forslagetikke er
treffsikkertnok slik det fremståri dag.

3. Subjekter

Forslaget gjelder også rederibeskattedeselskap. PGS-konsernethar tre slike selskap og gjennomgåendeer spørsmåletå
begrenserentekostnadenei slike selskapsidenrentekostnaderalleredeer underlagten avgrensningsregel.Begrensesgjelden
for mye får en imidlertidberegnet sjablongmessiget inntektstillegg.Vi vil anta at behovet for ytterligereregler innenfor
dette skatteregimeter ikke-eksisterende.Forslagetbør således ikke gjelde slike selskap.med mindre Finansdepartementet
kan visetil konkretesakerhvor skattyterhar foretattaggressivplanlegging.

Med vennlighilsen

	

--21P'it' »---....,

Bjørn Slåtta
Head of Tax

Vedlegg: 1
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PETROLEUMGEO-SERVICESASA
(Parentcompanyfinancialstatements)
STATEMENTS OF OPERATIONS




Yearended December31,

(In thousands of NOK) Note 2012 2011 2010
Revenue 2 141,783 117,280 125,401
Costof sales 2 2,540 2,443 2,691
Depreciationandamortization 6 278 533 2,134
Salariesandotheroperatingexpenses 2 143,526 135,199 146,288
Totaloperatingexpenses




146,343 138,175 151,113
Operating loss




(4,561) (20,895) (25,712)
Interestexpense,net 2, 3 (249,243) (232,151) (307,753)
Impairment,net of reversalof impairmentonsharesin subsidiaries/
intercompanyreceivables 7 216,610 6,809 (722,393)
Impairmentof investmentin associatedcompany 20




(106,091)




Dividends/groupcontributionreceivedfromsubsidiaries 2 932,028 1,535,705 400,000
Gainonsaleof subsidiaries 7




6,842 176,454
Otherfinancial items,net. _ 2,4 54,735 (252,881) (120,786
Income (loss) before income taxes




949,569 937,338 (600,190)
Provision(benefit)for incometaxes 5 34,547 299,277 — (84,620)
Net income (loss)




915,022 638,061 (515,570)

London,March19,2013
Boardof Directors

PetroleumGeo-ServicesASA

FrancisGugen
Chairperson

AnnetteMalm
Justad

HaraldNorvik
ViceChairperson

DanielJ Piette

CarolBell

/- 1 9

IngarSkaug

HollyVanDeursen

Jon ErikReinhardsen
ChiefExecutiveOfficer
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PETROLEUMGEO-SERVICESASA
(Parentcompanyfinancialstatements)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION




Yearended December31,

(In thousands of NOKI Note 2012 2011
ASSETS




Long-termassets




Deferredtax assets 5 753,354 802,778
Propertyandequipment,net 6 1,223 1,501
Sharesin subsidiaries 7 13,322,907 12,019,368
Intercompanyreceivables




4,129,688 5,508,299
Investmentin associatedcompany 20




27,877
Otherlong-termfinancialassets 8 600 143,427
Total long-term assets




18,207,772 18,503,250

Currentassets





Short-termintercompanyreceivables




42,093 42,438
Othercurrentassets 9 35,943 38,045
Restrictedcash 10 5,670 3,018
Cashandcashequivalents




2,036,165 2,363,863
Total current assets




2,119,871 2,447,364
Total assets




20,327,643 20,950,614

LIABILITIESAND SHAREHOLDERSEQUITY





Shareholders'equity





Paidin capital:





Commonstock;parvalueNOK3;
issuedandoutstanding217,799,997shares 11 653,400 653,400
Ownshares,parvalue 11 (3,047) (3,672)
Additionalpaid-incapital 11 2,348,779 2,319,790
Totalpaid in capital




2,999,132 2,969,518
Otherequity 11 7,887,300 7,311,756
Total shareholders' equity




10,886,432 10,281,274

Long- term liabilities





Long-termdebt 12,13 5,111,133 4,540,316
Intercompanydebt




3,723,505 4,473,981
Otherlong-termliabilities 14 128,223 145.405
Total long-term liabilities




8,962,861 9,159,702

Currentliabilities





Short-termdebtandcurrentportionof long-termdebt 12




1,102,739
Short-termintercompanydebt




46,863 8,968
Accountspayable




6,167 14,542
Accrueddividend 11 359,370 239,580
Accruedexpensesandothershort-termliabilities 17 65,951 143,809
Total current liabilities




478,350 1,509,638
-1-otl liabilities and shareholders' equity




20,327,643 20,950,614
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