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Høring forslag om begrensning av fradrag for rentekostnader i
interessefellesskap

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat av 11. april 2013 med forslag til
nye regler om begrensning av fradrag for rentekostnader til nærstående
selskaper, samt omtale av saken i Meld. St. 2 (2012-2013) Revidert
nasjonalbudsjett, kapittel 3.10.2.

Vi viser også til NHO sitt høringssvar som i hovedsak også dekker FHL sine
innvendinger.

FHL forstår forslaget dit hen at det er et forsøk på å demme opp for
skattemotiverte pengeplasseringer mellom selskap som driver i ulike land, og har
forståelse for at regjeringen søker å tette slike skattehull. FHL mener imidlertid
at det vil være formålstjenlig at dette gjøres helhetlig i forbindelse med Scheel-
utvalgets vurderinger.

FHL er gjort kjent med at de foreslåtte endringene vil medføre en betydelig
skatteskjerpelse for flere konserner som er medlemmer i FHL. Dette er selskaper
som ikke driver med skattemotiverte pengeplasseringer, og som tvert i mot har
sine investeringer rettet mot å utvikle og å sikre virksomheter i norske
kystsamfunn.

FHL ønsker å gjøre finansdepartementet oppmerksom på at enkelte sektorer i
sjørnatnæringen har fått sterk berøring med problemene i Euro-sonen, og at
spesielt torskefisksektoren har store utfordringer knyttet til kombinasjonen av
sterke utfordringer i hovedmarked som Portugal, Hellas, Spania, Frankrike og
Stor Britannia. Dette sammenfaller med en rekordsterk torskebestand som bidrar
til ytterligere prisfall. FHL vet at regjeringen er oppmerksom på disse
utfordringene. Tidspunktet for skatteendringer som fører til skjerpelser i
beskatningen er derfor spesielt dårlig for bedriftene som driver innenfor denne
sektoren.

FHL har derfor vært positive til at regjeringen har vurdert ulike tiltak for å
avhjelpe konkurranseutsatt industri i forhold til utfordringene i Euro-sonen. Dette
forslaget medfører derimot en skatteskjerpelse på et svært uheldig tidspunkt.
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FHL støtter derfor NHO sitt primære forslag om å la Scheel-utvalget få vurdert de
helhetlige endringene i skattemodellene før det gjøres endringer, herunder også
det å begrense de skattemessig motiverte rentefradrag.

Hvis regjeringen likevel skulle velge å fremme et isolert forslag om
rentefradragsbegrensning nå så viser FHL til NHO sine merknader.

FHL vil imidlertid peke på at FHL sine medlemmer representerer sykliske
næringer med periodevis svært høye varelager. Dette fører til at bedriftene har
et større behov for å kunne finansiere datterselskap med interngjeld. FHL mener
derfor at det regjeringen ikke bør velge en modell hvor fradragsrammen
beregnes i forhold til EBITDA slik den har foreslått. Dette vil hvis selskapene går
med underskudd føre til en meget stram fradragsramme sammenlignet med en
modell hvor fradragsrammen beregnes uavhengig av overskudd/underskudd, og
vil således ramme sektorer som har markedsmessige problemer særlig sterkt.
FHL ber om at det velges en modell basert på gjeldandel, at en slik modell gjøres
symmetrisk, og at det sikres fullt fradrag ved finansiering av datterselskap.

Med hilsen
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Geir Andreassen Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør Direktør industri

Kopi: Fiskeri- og kystdepartementet
NHO


