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Høring forslag om begrensning av fradrag for
rentekostnader i interessefellesskap

Det vises til høringsnotat fra Finansdepartementet datert 11. april 2013 med høringsfrist 24. juni
2013.

E-CO Energi konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent og en av fastlands-Norges
største skatteytere. Morselskapet E-CO Energi H&ding AS er heleid av Oslo kommune. Vi ønsker

med dette å gi enkelte kommentarer til forslaget:

Genereit

Vi har to overordnede innvencfinger til forslaget:

De foreslåtte lovendringene er lite treffsikre når det uttaite formålet er å begrense flytting

av skattegrunniaget fra Norge tif utlandet. Slik forslaget er rammer det et større antall

norske selskaper og konserner, inklusiv E-CO Energi, uten utenlandske nærstående.
Departementet synes ut fra det som går frem av høringsnotatet i liten grad å ha vurdert

alternative løsninger som er mer treffsikre.

Konsekvensene av forslaget synes ut fra notatet i svært liten grad å ha vært vurdert, E-CO
Energi, i likhet med et flertall norske konserner, foretar opplåning sentralt i morselskapet,
og finansierer konsernselskapenes kapitalbehov ved interne lån. Vi er av den oppfatning at
vi derved oppnår en lavere kostnad for lånekapital enn om de enkefte selskaper skulle foreta
opplånftlg hver for seg. For øvrig har vi i dag langsiktige lån med betingeIser som sterkt

begrenser anledningen til å ta opp lån i de underfiggende konsernselskaper. Høyere
kapitalkostnad er en av flere mulige negative konsekvenser ved forstaget, som vi ikke kan
se at det er foretatt noen skikkefig konsekvensutredning av. Vi kan vise til et konkret tilfelle,
Mork kraftverk, der det er gitt konsesjonen tiI Mork kraftverk AS under stifting hvor andre

fallrettseiere har en eierand& på 33 %. Utbyggingen må i stor grad finansieres med lån,

som må forventes å bli vesentfig dyrere dersom de tas opp som eksterne lån i Mork
kraftverk AS. Det kan ikke utelukkes at lovendringen, hvis den blir vedtatt slik forslaget

ligger, vil få konsekvenser for utbyggingen.
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Som nevnt i høringsnotatet har regjeringen nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere den norske

selskapsbeskatningen, herunder tiltak for å motvirke at skattegrunnlaget uthules. Utvalgets rapport

skal foreligge 15. oktober 2014. Vi kan vanskelig se tungtveiende grunner for ikke avvente

utvaloets rannort/istedet fnr et mRnneffullt utredet hAsteti1tak som de fnrplinppnrip forcr!pt

bærer preg av å være.

Forsiag til forbedringer

Dersom det likevel fremmes forslag om lovendring med ikrafttredelse fra 2014 etter de linjer som

er trukket opp i høringsnotatet, har vi følgende forsiag til avbøtende tiltak for de negative

konsekvensene forslaget har for norske seskaper/konserner:

Symmetri i beskatningen - regelen bør være slik at norske selskaper ikke inntektsbeskattes

for rentekostnader som det ikke har blitt grtt fradrag for.

Det er viktig, som foreslått, at konsernbidrag inngår som en del av beregningsgrunWaget.

Det bør også gjelde utbytte under fritaksmetoden. I tillegg bør det innad i skattekonsern

være anledning til overføre ubenyttet rentefradragsramme fra et selskap til et annet,

uavhengig av de konsembidrag som er gitt.

Fradragsrammen på 25 % av «skattemessig» EBITD synes svært skjønnsmessig og vilkrlig

satt. Etter vår oppfatning er den for lav og bør heves.

Ubenyttet fradragsramme bør kunne fremføres som økt ramme i senere år

Avskåret rentefradrag bør kunne fremføres på ubestemt tid. Hvis det likevel blir

tidsbegrensning må fremførte beløp ha prior1tet fremfor årets rentekostnad og FIFO-

prinsippet må benyttes for inndekning av tidligere års avskåret fradrag.

Særlig vedr. punkt 5.11.3 i høringsnotatet Kraftforetak

Det antydes her at det vurderes å innføre en skjerpet begrensningsregel for kraftforetak som eier

vannkraftverk- Det er vanskelig å kommentere dette, da det ikke står noe konkret om hvordan

departementet tenker seg en slik skjerpet regel.

hek generelt grunnlag registrer vi at det ved gjentatte antedninger er vedtatt en skjerpelse av

grunnrenteskatten siden den ble innført f.o.m. 1997. Grunnrenteskatten representerte i seg s&v en
betydelig skatteskjerpelse da den be innført. Konsekvensen har vært at svært store verdier er

overført til staten, med tilsvarende lavere verdier tilgjengelig for krafts&skapenes eiere og for

selskapet som investeringskapital. Vår vurdering er at en eventuell ytterligere skatteskjerpelse ved

nye særregler for kraftsektoren viI kunne få negative konsekvenser for investeringer i fornybar

energi.

Vi vil sterkt fraråde lovgSver å innføre skjerpede regler for norske vannkraftprodusenter.

Med vennlig hilsen

E-CO Energi Holding AS

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll
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