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HØRINGSUTTALELSE —FORSLAG OM BEGRENSNING AV FRADRAG
FOR RENTEKOSTNADER I INTERESSEFELLESSKAP

Innledning

Vi viser til Finansdepartementets brev av 11.april 2013 og høringsnotat om
begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap.

INEOS ønsker med dette å gi en høringsuttalelse vedrørende forslaget.

Det er vår oppfatning at forslaget, slik det nå foreligger, vil gjøre det svært vanskelig
eller umulig for Ineos å investere ytterligere i Norge i framtiden. Det foreliggende
forslaget vil gi oss betydelige merkostnader i form av reduserte fradrag for faktiske
påløpte renter i de internasjonale ftnansmarkedene og økte kostnader knyttet til
eventuell direktefinansiering av enkeltstående selskap i selskapsstrukturen. I sum vil
virkningen av dette bli at Ineos evne og insitament til å investere i sine fabrikkanlegg i
Grenland i Norge svekkes. Over tid vil dette gjøre at anleggenes
konkurransedyktighet forvitrer, og at arbeidsplasser kan komme i fare. Ineos
sysselsetter direkte ca 600 personer i Grenland. NHO's samfunnsregnskap for
bedriften viser at ringvirkningene tilsvarer flere tusen arbeidsplasser utenfor eget
selskap.

Bakgrunn

INEOS er en global produsent av petrokjemiske produkter, spesialkjemikalier og
oljeprodukter. Konsernet består av 15 divisjoner, hver med røtter i nasjonale selskaper
i mange land. Produksjonen spenner over 51 anlegg i 11 land, hovedsakelig i USA og
Europa.

INEOS har:
Høy kvalitet og lave kostnader ved sine produksjonsanlegg
Godt vedlikeholdte anlegg
Store anlegg som drar nytte av stordriftsfordeler
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I\ EOS ChlorVinyls
Lokalisert nær markeder for produkter eller tilgang til råstoff
Erfaren ledelse
Ledende markedsposisjoner

Ledende markedsposisjoner gjør at INEOS er førstevalget for mange av de største
kundene i våre markeder. Dette har ført til sterke og langsiktige relasjoner med disse
kundene.

Vår aktivitet i Norge består av virksomhetene på Rafnes, Herøya og Rønningen i
Bamble og Porsgrunn i Grenlandsområdet, og konsernet har ca 600 ansatte i Norge.
Anleggene består av:

1 Etylen cracker,
1 Polyetylenfabrikk,
2 klorfabrikker,
1 VCM fabrikk,
2 PVC fabrikker

(550.000 tonn per år)
(150.000 tonn per år)
(260.000 tonn per år)
(525.000 tonn per år)
(175.000 tonn per år)

3. De foreslåtteskattereglenefor rentefradragmellomkonsernselskaper
INEOS Group er et konsern med hovedsakelig lån som kapitalkilde. De tre største
selskapsstrukturene er INEOS Group Holdings SA, Ineos Industries Ltd og Kerling
Plc. Disse er alle finansiert uavhengige av hverandre og ofte med langsiktige
obligasjonslån fra store internasjonal aktører i finansmarkedene (oppkjøpsfond,
pensjonsfond etc.).

Anleggene i Norge eies av norske aksjeselskap som indirekte eies gjennom INEOS
Group Holdings SA og Kerling Plc.

De foreslåtte skattereglene knyttet til rentefradrag for lån fra nærstående innebærer
store begrensninger i fradrag for interne lånerenter. Dette vil gjøre det vesentlig
vanskeligere for INEOS å finansiere sine prosjekter og selskap i Norge. Forslaget
innebærer at fremtidige investeringer i Norge må finansieres ved eksterne lån til de
norske konsernselskapene, hvilket vil medføre en betydelig høyere
finansieringskostnad sammenlignet med dagens situasjon hvor morselskapene er
låntakere.

Finansieringen som i dag tilbys gjennom store eksterne obligasjonslån, via
utenlandske selskaper i INEOS strukturen, vil ikke uten videre være tilgjengelige for
enkeltselskapene på samme betingelser. Slike lån gis til morselskap og lånes videre til
datterselskap. Dersom lånene skal gis direkte til enkeltselskap i strukturen, kreves
aksept fra eksisterende långivere i konsernet, og lånebetingelsene som oppnås vil
være dårligere enn ved konsernbaserte ordninger. Videre vil det innebære betydelige
administrative merkostnader å knytte lån opp til hvert selskap. Rentene som betales på
interne lånene i dag, er en videreføring av de eksterne lånebetingelsene med et
marginalt påslag slik at det ikke foregår noen profittforskyvning.

Slik finansmarkedet fungerer i dag har det vist seg at finansiering i det norske
kapitalmarkedet har vært vanskelig å få til. Ved finansiering gjennom større
internasjonale konsortium/obligasjonslån fra store internasjonale aktører er det praksis
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for at hovedlåntaker er et utenlandsk morselskap. En endring slik at enkeltselskapene
opptrer som låntakere, vil samlet sett innebære betydelig høyere
finansieringskostnader for konsernet og vil være administrativt svært krevende. De
nye skattereglene som er foreslått innført i Norge, vil i praksis gjøre investeringer i
Norge svært vanskelige å gjennomføre for selskap som INEOS. Over tid vil dette
gjøre at anleggenes konkurransedyktighet forvitrer, og arbeidsplasser kan komme i
fare. Ineos sysselsetter direkte ca 600 personer i Grenland. NHO's samfunnsregnskap
for bedriften viser at ringvirkningene tilsvarer flere tusen arbeidsplasser utenfor eget
selskap.

For øyeblikket vurderer INEOS investeringer i en utvidelse av sin etylen- og
klor/vinyl-kapasitet, blant annet for å kunne fase inn mer miljøvennlig teknologi. Et
av stedene som vurderes for en slik investering, er crackeren og klor/EDC-anleggene
på Rafnes. Disse investeringene er estimert til opp mot 5 mrd norske kroner og vil i
stor grad måtte lånefinansieres dersom de skal kunne foretas. USA vurderes med
hensyn til disse investeringene som et alternativ til Norge, blant annet på grunn av
gunstigere råstoffkostnader og enklere tilgang til konkurransedyktig lånefinansiering.
Med en estimert rentekostnad på 6-8 % for denne typen finansiering og 4.5 mrd
kroner i totale lån til utenlandsk morselskap, vil de totale skattemessige
ekstrakostnadene sammelignet med å bygge og finansiere i USA bli mellom 2 og 3
mrd norske kroner over en ti-års periode. Det foreliggende rentebegrensningsforslaget
innebærer således at USA alt i alt fremstår som et gunstigere alternativ for
investeringene enn Norge.

4. Mulige endringer til forslaget
INEOS har forståelse for at norske myndigheter ønsker å unngå forskyvning av
overskudd ut av Norge til fordel for beskatning i land med lavere skattesats. Vi mener
imidlertid at det må sikres adgang, også under de nye reglene, til at interne renter som
det kan dokumenteres at i sin helhet gjenspeiler rentekostnader betalt av det
utenlandske morselskapet til en uavhengig tredjepart, skal være fradragsberettigde.

Dette vil sørge for at 1) Norge ikke diskriminerer gjeld som kapitalkilde fremfor
egenkapital og 2) at Norge ikke diskriminerer utenlandseide konsern som ikke kan
benytte konsernbidrag for å balansere betalte renter internt og ekstern i
konsernstrukturen slik norske konsern har anledning til.

I tillegg bør det også vurderes om reglene kan appliseres på konsern nivå i stedet for
per selskap. Vi står til disposisjon for ytterligere diskusjoner og informasjon om
hvorledes dette forslaget vil påvirke INEOS i Norge og hvilke mindre endringer til de
foreslåtte reglene som vil være nødvendige for å motvirke disse uheldige effektene og
hindre nedbygging av norske arbeidsplasser.
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