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 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1

Obligasjoner som utstedes til en kurs som er lavere enn innløsningskursen omtales 

som underkursobligasjoner. For kjøper av obligasjonen utgjør underkursen en 

avkastning som kommer i tillegg til, eller i stedet for, en fastsatt, løpende rente 

(“kupongrente”). 

  

Skattemessig tidfesting av underkurs på obligasjoner som er mengdegjeldsbrev er 

regulert i lov 26. mars 1999 nr. 14om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 14-23. 

Det fremgår av denne bestemmelsen at “Renteelement som ligger i at 

mengdegjeldsbrev skal innfris til en høyere kurs enn utstedelseskursen, skattlegges i 

det året da renteelementet er påløpt.” 

 

På bakgrunn av denne bestemmelsen skattlegges underkurs på mengdegjeldsbrev etter 

en renteberegningsmetode. Renteelementet som ligger i underkursen fordeles til årlig 

beskatning over obligasjonens løpetid. Utsteder får tilsvarende, løpende fradrag for 

beregnede renteutgifter. Regelen er komplisert og administrativt utfordrende. 

  

Som følge av risikoen for manglende etterlevelse av regelen er adgangen til å utstede 

obligasjoner med underkurs begrenset, jf. nærmere regler om dette i forskrift 20. 

desember 1996 nr. 1247om emisjonskurs og meldeplikt ved utstedelse av 

ihendehaverobligasjoner mv. (“emisjonsforskriften”). 

 

Departementet foreslår i dette høringsnotatet å innføre en enklere regel for beskatning 

av mengdegjeldsbrev, der verdistigning som følge av underkursen ved utstedelse av 

obligasjonen beskattes på samme måte som verdistigning på obligasjonen som følge av 

andre forhold, det vil si at underkursen skal skattlegges ved realisasjon. For utsteder av 

obligasjonen vil underkursen komme til fradrag ved realisasjon, det vil si ved 

innløsning. 
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Obligasjoner kan utstedes til en høyere kurs enn innløsningskursen. Overkursen 

kompenserer for at den fastsatte, løpende renten er høyere enn en normal 

markedsrente for den aktuelle obligasjonen. Overkurs på mengdegjeldsbrev er 

skattepliktig inntekt for utsteder og fradragsberettiget kostnad for innehaver. 

Departementet foreslår at den nye tidfestingsregelen også skal omfatte overkurs. 

Det foreligger etter departementets oppfatning ikke avgjørende argumenter knyttet til 

effektivitet eller tilpasninger som taler mot å innføre en realisasjonsbasert 

tidfestingsregel. Overgang til beskatning ved realisasjon også av verdistigning som 

følge av underkurs ved utstedelse av obligasjonen vil forenkle skattereglene. En slik 

endring vil også legge grunnlaget for opphevelse av forbudet i emisjonsforskriften mot 

utstedelse av obligasjoner med underkurs i emisjonsforskriften. Det foreslås at 

skatteendringen skal tre i kraft fra og med inntektsåret 2014, samtidig med en 

opphevelse av forbudet i emisjonsforskriften. Det legges til grunn at en omlegging til en 

realisasjonsbasert modell ikke vil ha vesentlig provenyvirkning. 

 

Behandlingen nedenfor tar hovedsakelig utgangspunkt i tidfestingen av 

underkurselementet for innehaver, men gjelder tilsvarende for utsteders fradragsrett 

og for tidfestingen av overkurs på mengdegjeldsbrev. 

 

Endringer i den generelle markedsrenten mv. etter utstedelse kan påvirke 

obligasjonsverdien, og kan dermed også lede til underkurs eller overkurs i den forstand 

at obligasjonsverdien beveger seg under eller over den verdien som obligasjonen ville 

hatt dersom verdien ikke var påvirket av endringen i markedsrenten mv. etter 

utstedelse (underkurs eller overkurs i annenhåndsmarkedet). Med mindre annet 

fremgår, sikter imidlertid “underkurs” nedenfor bare til underkurs som er oppstått ved 

utstedelse. Underkurs og overkurs som oppstår i annenhåndsmarkedet, skal allerede 

etter gjeldende rett tidfestes ved realisasjon. 
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 GJELDENDE RETT 2

Tidfesting av inntekt og fradrag knyttet til obligasjoner følger i utgangspunktet de 

alminnelige tidfestingsregler, det vil si realisasjonsprinsippet, jf. skatteloven § 14-2 

første ledd annet punktum.  

 

Underkurs på mengdegjeldsbrev tidfestes imidlertid etter en særbestemmelse i 

skatteloven § 14-23, som lyder: 

 

“§ 14-23. Renteelement ved mengdegjeldsbrev 

(1) Renteelement som ligger i at mengdegjeldsbrev skal innfris til høyere kurs enn 

utstedelseskursen, skattlegges i det året da renteelementet er påløpt. 

(2) Utsteder av mengdegjeldsbrev kan føre renteelement som nevnt i første ledd, til 

fradrag i det året da renteelementet er pådratt. 

(3) Departementet kan gi forskrift om hvordan årlig renteelement skal beregnes, og om 

at mindre avvik mellom kurs ved utstedelse og innfrielse ikke skal falle inn under 

reglene i denne paragraf.” 

 

Med “mengdegjeldsbrev” menes her omsetningsgjeldsbrev som det er utgitt mange av, 

i sammenheng og med lik tekst, jf. § 1-1 i den nå opphevede verdipapirhandelloven av 

1985 og Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2011 side 1620, avsnitt 72 til 78. 

 

Det fremgår ikke av bestemmelsen i skatteloven § 14-23 hvordan renteelementet skal 

beregnes, og departementet har ikke benyttet sin kompetanse til å fastsette regler for å 

beregne det årlige renteelementet, jf. tredje ledd. Imidlertid følger det av forarbeidene 

at renteelementet forutsettes beregnet etter en fast rentesats. Dette vil si at det 

beregnes rentes rente og at et stigende beløp kommer til beskatning hvert år, jf. Ot.prp. 

nr. 11 (1990-1991) avsnitt 1.3.3.3. Denne metoden for tidfesting av underkurs kalles 

renteberegningsmetoden.  
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Dersom innehaver overdrar obligasjonen, overtar erververen inntektsføringen etter 

skatteloven § 14-23. Det følger av Ot.prp. nr. 11 (1990-91) avsnitt 1.3.3.3, at avkastningen 

for overdragelsesåret i slike tilfeller fordeles forholdsmessig etter eiertid. Ved 

beregningen av innehavers salgsgevinst må renteelement som har kommet til 

beskatning etter skatteloven § 14-23 legges til inngangsverdien. 

 

Som det fremgår av skatteloven § 14-23 annet ledd, gjelder regelen tilsvarende for 

utsteders fradragsføring av renteutgiftene. 

 

På tilsvarende måte som for underkursobligasjoner ligger det et renteelement i 

obligasjoner som er utstedt til overkurs. Det gjelder ingen særskilt regel for tidfesting 

av overkurs på obligasjoner.  Overkursen tidfestes dermed etter realisasjonsprinsippet, 

jf. ovenfor.  Departementet har tidligere uttalt at tidfestingen av overkurs i stor grad blir 

den samme som for underkurs, jf. Ot.prp. nr. 1 (1999-2000) avsnitt 15.2.3. 

 

Det kan være fastsatt en kupongrente på obligasjonen. Denne renten er skattepliktig 

som alminnelig rente og tidfestes etter hvert som den opptjenes, jf. skatteloven § 14-2 

første ledd annet punktum. 

 

Verdien på en obligasjon med fast rente påvirkes av svingninger i markedsrenten mv. 

Går markedsrenten opp, synker verdien på obligasjonen. Omsetning av obligasjonen i 

annenhåndsmarkedet vil da skje til underkurs, eventuelt til en redusert overkurs 

dersom obligasjonen er utstedt til overkurs. Skatteloven § 14-23 regulerer imidlertid 

bare underkurs som er oppstått ved utstedelse av obligasjonen. Tidfesting av underkurs 

som er oppstått i annenhåndsmarkedet reguleres av hovedregelen i skatteloven § 14-2 

første ledd annet punktum. 

 

Ved lov 17. desember 1999 nr. 94om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av 

formue og inntekt (skatteloven) (heretter kalt “endringsloven av 1999”) er imidlertid 

skatteloven § 14-23 vedtatt endret. Etter denne bestemmelsen skal også utstedt 
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overkurs samt underkurs og overkurs oppstått i annenhåndsmarkedet tidfestes etter 

renteberegningsmetoden. Formålet med endringen var blant annet å oppnå lik 

beskatning av obligasjoner ervervet til underkurs uavhengig av om underkursen var 

oppstått ved utstedelse eller ved erverv i annenhåndsmarkedet. Endringen har 

imidlertid ennå ikke trådt i kraft. Bakgrunnen er at det i høringsrunden for den 

utfyllende forskriften om beregning av årlig renteelement på underkursobligasjoner 

ervervet i annenhåndsmarkedet, kom frem at regelen trolig vil være for komplisert å 

håndtere for skattyterne (jf. departementets høringsnotat av 9. juli 2001). 

 

Ved en overdragelse av obligasjonen i annenhåndsmarkedet realiseres verdiendring 

som skyldes endring i markedsrenten mv. Det oppstår da skattepliktig gevinst eller tap. 

Gevinst og tap som skyldes endringer i markedsrenten mv. skattlegges ved realisasjon 

av obligasjonen, jf. skatteloven § 14-2 første ledd annet punktum. Som nevnt ovenfor, 

overtar erververen gjenstående inntektsføring av utstedt underkurs ved overdragelsen.  

 

Sammensatte obligasjoner er produkter som består av en obligasjonsdel og et annet 

element, for eksempel en underkursobligasjon kombinert med en utstedelsesrett til 

aksjer. I realiteten erverver innehaveren av en sammensatt obligasjon to produkter: en 

underkursobligasjon og et derivatelement. I noen tilfeller skal slike instrumenter 

splittes (dekomponeres) for skatteformål, slik at obligasjonsdelen og derivatdelen 

følger de respektive skattereglene for de aktuelle objektene. Enkelte typer 

sammensatte instrumenter skal beskattes integrert, det vil si at instrumentet beskattes 

fullt ut som en obligasjon eller fullt ut som et derivat, jf. Ot.prp. nr. 1 (1999-2000) avsnitt 

15.2.5 og Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2011 side 1620. 

 

Etter emisjonsforskriften er det delvis forbudt med utstedelse av obligasjoner til 

underkurs. Det følger av forskriften § 2, at forbudet mot utstedelse av 

underkursobligasjoner ikke får anvendelse for lån med kortere løpetid enn to år. Hva 

angår utvidelse av åpne lån, følger det av § 3 at forbudet ikke gjelder dersom 
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gjenstående løpetid er kortere enn to år, eller så lenge mindre enn 50 pst. av lånene i 

serien er utstedt til underkurs. 

 

Restriksjonene på utvidelse av åpne lån, slik de i dag er utformet, ble vedtatt i 

forbindelse med endringer i emisjonsreguleringen i 1996. I departementets 

høringsnotat av 20. september 1995 ble forbudene mot utstedelse til underkurs 

begrunnet med hensynet til å hindre skattemotiverte tilpasninger ved valg av 

emisjonsform. 

 

I et høringsnotat av 21. desember 2011 foreslo departementet å endre 

emisjonsforskriften slik at adgangen til utstedelse av nye lån i eksisterende låneserier 

(åpne lån) til underkurs skulle utvides. Departementet foreslo altså å opprettholde noen 

begrensninger i adgangen til å utvide åpne lån. I høringsnotatet la departementet til 

grunn at det er en viss risiko for manglende etterlevelse av renteberegningsmetoden. 

Dermed kan det oppstå en faktisk asymmetri i tidfestingen av inntekter og fradrag, 

særlig ved at (profesjonelle) obligasjonsutstedere fører underkurselementer til fradrag 

løpende etter renteberegningsmetoden, mens (ikke-profesjonelle) 

obligasjonsinnehavere tar underkurselementer til inntekt først ved innløsning av 

obligasjonen. 

 

Høringsnotatet av 21. desember 2011 ble ikke fulgt opp. I stedet har departementet 

arbeidet videre med en skatteløsning som gjør det mulig å oppheve utstedelsesforbudet 

fullt ut. 

 

 VURDERINGER OG FORSLAG 3

3.1 Innledning 

Verdistigning som følge av underkurs har økonomiske egenskaper som en 

kupongrente. Underkurs ved utstedelse har sammenheng med at kupongrenten ikke 

alene er tilstrekkelig til å gi investor en markedsmessig forrentning på obligasjonen. 



Side 9 

Ved innføringen av gjeldende tidfestingsregel (renteberegningsmetoden – jf. avsnitt 2) 

ble det lagt stor vekt på nøytralitetshensynet, det vil si at investering i lignende 

finansobjekter skjer på like skattevilkår. Dette hensynet er ivaretatt i dagens regel ved 

at underkursen skattlegges på linje med renter på bankinnskudd med akkumulert 

rente, mens gevinst eller tap som følge av endringer i markedsrenten mv. skattlegges 

eller fradras ved realisasjon. 

  

Under gjeldende regel må skattyter ved å ta utgangspunkt i underkursen finne den 

faste rentefoten og beregne årlig renteelementet for hvert år. Beregningen er 

komplisert og administrativt utfordrende. Regelen kan særlig være krevende for den 

som erverver obligasjonen i annenhåndsmarkedet og skal ta over den årlige 

inntektsføringen av renteelementet, jf. avsnitt 2. 

 

Renteberegningsmodellen kan også medføre risiko for skjev innberetning. Bakgrunnen 

er at dagens regel i praksis kan medføre at innehaveren av obligasjonen overser å 

innberette renteelementet. Dette gjelder særlig når obligasjonen er kjøpt i 

annenhåndsmarkedet, og kjøper skal beskattes for sin andel av den opprinnelige 

underkursen. Samtidig antas det at utstederne fradragsfører renteelementet på riktig 

måte. Gjeldende bestemmelse i skatteloven § 14-23 er dermed grunnlaget for 

emisjonsforskriftens restriksjoner mot utstedelse av underkursobligasjoner.  

 

Departementet mener etter dette at det er grunnlag for å vurdere en endring av 

bestemmelsen i skatteloven § 14-23 om tidfesting av underkurs på mengdegjeldsbrev. 

 

Etter bestemmelsen i endringsloven av 1999, som per i dag ikke er trådt i kraft, skal 

også underkurs oppstått etter utstedelse som følge av endring i markedsrenten mv. 

tidfestes etter renteberegningsmetoden. Dette vil innebære at det ved hvert erverv i 

annenhåndsmarkedet må foretas nye beregninger av rentefot og årlige renteelement. 

En ikrafttredelse av denne endringen vil dermed komplisere regelen ytterligere. 

Departementet foreslår derfor at endringsloven av 1999 oppheves. 
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Nedenfor omtales to alternative modeller for tidfesting av underkurs på obligasjoner, 

markedsverdimodellen og en modell for realisasjonsbasert beskatning. Det er etter 

departementets oppfatning ikke grunn til å ha ulike tidfestingsregler for underkurs og 

overkurs på obligasjoner. Den nye modellen vil derfor også gjelde for tidfesting av 

overkurs på obligasjoner.  

 

Innføringen av en ny regel for tidfesting av underkurs på obligasjoner gir grunnlag for 

opphevelse av forbudet i emisjonsforskriften, og det legges opp til at den nye regelen 

trer i kraft samtidig med opphevelsen av forbudet. 

 

3.2 Alternative modeller          

  

3.2.1 Markedsverdimodellen 

Etter markedsverdiprinsippet vil obligasjoner bli verdsatt til markedsverdi pr. 1. januar i 

ligningsåret. Er markedsverdien høyere enn året før, vil økningen bli inntektsført. Er 

verdien derimot lavere enn året før, vil reduksjonen kunne føres til fradrag. Ved 

realisasjon av obligasjonen vil differansen mellom realisert verdi og siste års 

markedsverdi bli ført til inntekt eller fradrag.  

 

Markedsverdien på en obligasjon bestemmes i hovedsak ut fra pålydende verdi, 

kupongrente, løpetid, markedsrente, valutakurs og kredittrisiko knyttet til utsteder. 

Endringer i markedsverdien fra et år til et annet er å anse som avkastning av 

obligasjonen i perioden. I tillegg kommer avkastning i form av eventuell kupongrente. 

Ved uendret markedsrente mv., vil markedsverdien på en obligasjon som er utstedt til 

pålydende være uendret over obligasjonens løpetid, og den skattepliktige avkastningen 

etter markedsverdiprinsippet tilsvare eventuell påløpt kupongrente.  

 

Markedsverdiprinsippet medfører at all avkastning skattlegges årlig uten 

forskjellsbehandling av avkastning som følge av underkurs ved utstedelse, avkastning 
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som skyldes endring i markedsrenten mv. og påløpt kupongrente. Verdiendring på 

obligasjoner som skyldes endringer i valutakurs og endringer i verdien av 

derivatelementer i sammensatte obligasjoner som ikke skal dekomponeres for 

skatteformål, jf. avsnitt 2, vil også beskattes etter markedsverdiprinsippet.  

 

Skattlegging etter markedsverdiprinsippet vil i utgangspunktet virke nøytralt på 

markedet, ved at både underkurs oppstått ved utstedelse og kursgevinster som oppstår 

i annenhåndsmarkedet blir skattlagt løpende, uavhengig av om gevinsten realiseres 

eller ikke. Skattereglene vil dermed ikke motivere innehaver til å holde på obligasjonen 

for å utsette skatten ved kursgevinst eller til å selge obligasjonen for å oppnå fradrag 

ved kurstap. Ved å anvende markedsverdiprinsippet unngår en dermed mulige 

problemer knyttet til skattekreditter (innlåsningseffekter) og skattemotiverte salg. 

 

En ulempe ved markedsverdimodellen er at den forutsetter årlige fastsettelser av 

markedsverdi. Dette vil medføre administrative utfordringer. Departementet antar at 

fastsettelsene vil være særlig krevende for ikke-børsnoterte obligasjoner og børsnoterte 

obligasjoner med liten eller ingen omsetning. Videre vil de administrative kostnadene 

være særlig høye for innehavere av utenlandske, ikke-børsnoterte obligasjoner som i 

stor grad selv må beregne markedsverdien ved utfylling av selvangivelsen. 

 

En innvending mot markedsverdiprinsippet som beskatningsprinsipp knytter seg til 

skattyters likviditet. Under markedsverdimodellen vil innehaver bli skattlagt for en 

eventuell verdistigning selv om verdistigningen ikke er realisert. Innehaver kan følgelig 

ikke benytte midler fra et realisasjonsvederlag til å dekke skatten, og er derfor 

avhengig av andre midler. I noen tilfeller kan dette lede til at innehaver må selge deler 

av sin portefølje for å kunne dekke skatten. En innføring av et markedsverdiprinsipp for 

tidfesting av underkurs på obligasjoner vil også innebære en forskjellsbehandling 

sammenlignet med andre finansielle instrumenter. For eksempel vil opsjonsgevinster 

knyttet til sammensatte obligasjoner som ikke skal dekomponeres for skatteformål, 
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men beskattes fullt ut som en obligasjon, etter et slikt prinsipp bli beskattet løpende, 

mens andre opsjonsgevinster vil bli beskattet ved realisasjon. 

 

3.2.2 Realisasjonsbeskatning 

Under en realisasjonsbasert beskatningsmodell vil underkurs på obligasjoner bli 

skattlagt i det inntektsåret obligasjonen er realisert. Underkursen skal derfor ikke 

beskattes løpende.  

 

Den skattepliktige gevinsten som tidfestes til realisasjonsåret vil bestå i differansen 

mellom obligasjonens inngangsverdi og utgangsverdi. Inngangsverdien vil være 

utstedelseskursen, dersom obligasjonen ble ervervet ved utstedelse, eller 

kjøpesummen, dersom obligasjonen ble ervervet i annenhåndsmarkedet. 

Utgangsverdien vil være realisasjonsvederlaget, dersom innehaver realiserer 

obligasjonen i annenhåndsmarkedet, eller innfrielseskursen, dersom innehaver holder 

obligasjonen til innfrielsestidspunktet.  

 

En regel om realisasjonsbeskatning av underkurs vil ikke påvirke tidfestingen av 

kupongrenter, som fremdeles vil bli beskattet løpende. 

 

En overgang til realisasjonsbeskatning av underkurs på obligasjoner vil forenkle 

regelverket vesentlig og gjøre beregningen av skattemessig inntekt og fradrag lettere. 

Departementet antar at regelen på sikt kan gi økt etterlevelse og administrative 

besparelser for skattyterne og ligningsmyndighetene. Realisasjonsbeskatning løser et 

eventuelt etterlevelsesproblem knyttet til fordeling av renteelementet etter dagens 

regel. 

 

For innehaverne kan realisasjonsbeskatning av underkurs på obligasjoner innebære en 

skatteutsettelse sammenlignet med beskatningen etter den gjeldende regel. Innehavere 

som beholder obligasjonen ut over anskaffelsesåret vil oppnå en skattemessig fordel i 

forhold til for eksempel innehaverne av bankinnskudd med akkumulert rente. 
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Likeledes vil tidfestingen av underkurs og kupongrente bli ulik. For utstedere av 

obligasjoner innebærer realisasjonsbeskatningen en ulempe, fordi fradragsføringen av 

underkursen må utsettes til obligasjonen er innfridd. 

 

Siden innehaver kan oppnå en skattemessig fordel ved å investere i 

underkursobligasjoner sammenlignet med en del andre finansobjekter, kan utstederne 

velte noe av sine merskattekostnader over på investorene ved å bedre sine 

lånebetingelser. Dette vil begrense mulige vridninger i finansmarkedene. 

 

En annen innvending mot realisasjonsbasert beskatning kan være at beskatningen ikke 

reflekterer de økonomiske realiteter ettersom avkastning i form av urealisert 

verdistigning på obligasjonene ikke kommer til beskatning. Denne innvendingen kan 

imidlertid rettes mot realisasjonsbasert gevinstbeskatning generelt. Videre kan det 

innvendes mot realisasjonsbasert beskatning at den isolert sett gir motiver til å 

akkumulere urealisert gevinst (og fremskynde realisering av tap). Dette er en 

innlåsningseffekt som kan vri investorenes porteføljevalg og potensielt påvirke 

allokeringen av produksjonskapital, særlig i tilfeller hvor investeringsmulighetene er 

begrenset og det er imperfeksjoner i kapitalmarkedene. Dette forholdet gjelder 

imidlertid også stort sett all gevinstbeskatning, og det er vanskelig å tenke seg at 

innlåsning er mer problematisk for obligasjoner enn andre finansobjekter, for eksempel 

aksjer. 

 

3.3 Vurderinger og forslag 

Anvendelse av et markedsverdiprinsipp for tidfesting av underkurs på obligasjoner kan 

være arbeidskrevende og innebære administrative kostnader, særlig når det gjelder 

obligasjoner som ikke er børsnoterte. Departementet mener det vil være lite 

hensiktsmessig å innføre et slikt prinsipp, når hovedinnvendingen mot nåværende 

metode er nettopp at den er komplisert og administrativt utfordrende.  
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Innføring av en realisasjonsbasert tidfestingsregel vil etter departementets oppfatning 

effektivt løse de problemer som knytter seg til den gjeldende bestemmelse i skatteloven 

§ 14-23.  Endringen innebærer en vesentlig forenkling av obligasjonsbeskatningen. Med 

en realisasjonsbasert tidfestingsregel regel vil det ikke være krevende å tidfeste 

underkursen, og det vil ikke være grunn til å opprettholde forbudet mot visse typer 

underkursobligasjoner i emisjonsforskriften. Nye skatteregler, og opphevelse av 

restriksjonene, vil gjøre det mulig å utstede underkursobligasjoner i større omfang. 

Dette vil gi besparelser for obligasjonsutstederne, og vil bidra til å styrke det norske 

obligasjonsmarkedet. 

 

Endringen vil i utgangspunktet gjøre det mindre skattemessig gunstig for utstedere å 

utstede underkursobligasjoner fordi skattefradraget vil komme ved innfrielse og ikke 

bli fordelt løpende over obligasjonens løpetid. Motsatt vil det være en fordel for 

innehaver som beholder obligasjonen ut over anskaffelsesåret å få utsatt skatten på 

renteinntekten. I tilfeller der innehaveren selger obligasjonen med gevinst før 

innløsningstidspunktet, vil det samlet sett oppstå en asymmetri til ulempe for 

skattyterne.  

 

Videre vil regelen innebære en skattekreditt for obligasjonsinnehaverne sammenlignet 

med tidfestingen av bankinnskudd med akkumulert rente. Det vises også til at regelen i 

enkelte tilfeller kan tenkes å lede til skattemotiverte salg og innlåsningseffekter. 

 

Departementet mener imidlertid at fordelene med å innføre en realisasjonsbasert 

tidfestingsregel for underkurs på obligasjoner veier vesentlig tyngre enn ulempene. På 

dette grunnlag foreslår departementet at det innføres en ny regel i skatteloven § 14-23 

der underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev beskattes ved realisasjon. Det foreslås 

at den nye regelen skal omfatte all under- og overkurs, uavhengig av om den er oppstått 

ved utstedelse eller i annenhåndsmarkedet. 
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Den nye regelen vil innebære at underkursen ikke skattlegges løpende, verken for 

innehaver eller utsteder. Skattlegging av kupongrenter omfattes ikke av forslaget og vil 

fortsatt foretas løpende. 

 

Ved realisasjon av obligasjonen vil gevinsten eller tapet utgjøre differansen mellom 

inngangsverdien, det vil si utstedelseskursen eller kjøpsprisen, og utgangsverdien, det 

vil si salgsprisen eller innløsningskursen.  

 

Gjeldende bestemmelse i skatteloven § 14-23 regulerer kun tidfesting av underkurs. 

Departementet kan imidlertid ikke se at det er grunn til at overkurs på obligasjoner skal 

tidfestes på en annen måte enn underkurs. Den nye bestemmelsen foreslås derfor også 

å omfatte overkurs på mengdegjeldsbrev.  

 

Sammensatte obligasjoner skal i noen tilfeller splittes (dekomponeres) for skatteformål, 

slik at obligasjonsdelen følger renteberegningsmetoden mens derivatdelen følger 

realisasjonsprinsippet, jf. avsnitt 2 ovenfor. Innføringen av en realisasjonsmodell for 

beskatning av underkurs på mengdegjeldsbrev innebærer at begge elementer i 

sammensatte mengdegjeldsbrev normalt vil skattlegges ved realisasjon. Ettersom 

elementene følger samme tidfestingsprinsipp, vil det i utgangspunktet ikke lenger være 

nødvendig å splitte opp instrumentet for skatteformål. Se imidlertid nedenfor om 

forholdet til departementets høringsforslag av 11. april 2013 om nye regler for 

begrensing av rentefradrag i interessefellesskap. 

 

Enkelte typer sammensatte instrumenter skal beskattes integrert, det vil si at 

instrumentet beskattes fullt ut som en obligasjon eller fullt ut som et derivat. Dette kan 

blant annet gjelde konvertible obligasjoner. En konvertibel obligasjon kan kort 

beskrives som et gjeldsbrev som gir eieren rett til å konvertere obligasjonen til aksjer i 

det utstedende selskapet. For sammensatte instrumenter som skal beskattes integrert 

vil det ut fra en ren skattemessig betraktning ikke foreligge underkurs. For slike 

instrumenter vil endringene som foreslås i dette høringsnotatet ikke få noen betydning. 



Side 16 

Skattleggingen av gevinst på de sammensatte instrumentene vil normalt foretas ved 

realisasjon.  

 

Skattlegging av eventuelle løpende rentebetalinger på sammensatte obligasjoner skal 

følge de samme reglene som for andre obligasjoner. 

 

Departementet sendte 11. april 2013 på høring et forslag om å begrense fradrag for 

gjeldsrenter i interessefellesskap. Forslaget innebærer at det kun vil gis fradrag for 

rentekostnader til nærstående långiver innenfor en viss andel av resultatet. Fradrag for 

gjeldsrenter vil avskjæres dersom rentekostnadene er for høye sammenlignet med det 

fastsatte resultatmålet.  

 

Innføring av realisasjonsbeskatning for under- og overkurs innebærer ikke en 

omklassifisering av inntektene eller kostnadene for skatteformål generelt. Over- eller 

underkurs vil være å anse som renter i samme utstrekning som tidligere. Definisjonen 

av renter i forbindelse med rentefradragsbegrensningen innebærer imidlertid en egen 

avgrensning av hvilke inntekter og kostnader som skal anses som renter for dette 

formålet. 

 

For en utsteder av rene under- og overkursobligasjoner vil en regel om 

rentefradragsbegrensning som foreslått i høringsnotatet av 11. april 2013 innebære at 

under- eller overkursen inngår i rentefradragsbegrensningsregelen i sin helhet i 

innløsningsåret. For innehaveren av en ren under- eller overkursobligasjon som holdes 

fra utstedelse til forfall vil under- eller overkursen som er oppstått ved utstedelse inngå i 

rentefradragsbegrensningsregelen i sin helhet i innløsningsåret. 

 

I høringsnotatet om rentefradragsbegrensing er det uttalt at for sammensatte 

obligasjoner som skal splittes for skatteformål, jf. avsnitt 2, skal beregnede renter 

(under- eller overkursen) inngå i rentefradragsbegrensningen. 
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Departementet vil i forbindelse med oppfølgingen av høringsnotatet om 

rentefradragsbegrensing vurdere om det bør gis nærmere regler om anvendelse av 

rentefradragsbegrensningsregelen ved under- og overkursobligasjoner som omsettes i 

annenhåndsmarkedet. 

 

Under- og overkurs som oppstår i annenhåndsmarkedet inngår etter høringsforslaget av 

11. april 2013 ikke i rentefradragsbegrensningen.  

 

Gevinst og tap på sammensatte obligasjoner som ikke skal dekomponeres for 

skatteformål, skal etter høringsforslaget av 11. april 2013 i sin helhet inngå som renter i 

regelen om rentefradragsbegrensning. 

 

 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 4

Forslaget medfører at avkastning og kostnad knyttet til under- og overkurs på 

mengdegjeldsbrev tidfestes ved realisasjon i stedet for å fordeles til årlig tidfesting over 

løpetiden. For innehaver innebærer forslaget dermed i de fleste tilfeller en 

skatteutsettelse sammenlignet med gjeldende bestemmelse. For utsteder innebærer 

forslaget imidlertid en skatteforsering. Tilsvarende innebærer forslaget en 

skatteutsettelse for utstedere av overkursobligasjoner og en skatteforsering for 

innehaverne. 

 

Forslaget antas ikke å ha vesentlig provenyeffekt. De administrative kostnadene 

forventes å gå ned på sikt, særlig for skattyterne. Det vises her til at den foreslåtte regel 

anses å være vesentlig enklere enn gjeldende bestemmelse. 

 

På kort sikt kan det likevel ikke utelukkes at det kan være enkelte kostnader forbundet 

med overgangen til ny regel.  
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 IKRAFTTREDELSE 5

Departementet foreslår at den nye regelen trer i kraft 1. januar 2014. Det foreslås at 

regelen gis virkning for mengdegjeldsbrev som løper på ikrafttredelsestidspunktet og 

for obligasjoner som utstedes senere. 

 

Forslaget innebærer at det vil bli beregnet årlig renteelement for 2013 etter gjeldende 

regler. For inntektsåret 2014 vil underkurs på mengdegjeldsbrev bli skattlagt etter den 

nye bestemmelsen. Dette betyr at det for inntektsåret 2014 kun vil bli fastsatt inntekt 

knyttet til underkursen dersom obligasjonen har blitt realisert i 2014. Tidfestingen av 

den del av underkursen som ikke er tatt til inntekt etter gjeldende regler utsettes til det 

år obligasjonen realiseres. For obligasjoner som løper per 1. januar 2014 og som ikke 

blir realisert i 2014, vil den nye regelen innebære utsatt tidfesting sammenlignet med 

gjeldende regler.  

 

For utstedere av underkursobligasjoner og innehavere av overkursobligasjoner vil 

endringen innebære en tilsvarende utsettelse av fradragsføringen og dermed en 

skatteforsering.  



Side 19 

 

Forslag 

til lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue 

og inntekt (skatteloven) 

 

I 

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende 

endring: 

 

§ 14-23 skal lyde: 

(1) Innehaver av mengdegjeldsbrev inntekts- eller fradragsfører renteelement som ligger i 

at mengdegjeldsbrevet skal innfris til en høyere eller lavere kurs enn kursen på 

ervervstidspunktet i det året mengdegjeldsbrevet er realisert. 

(2) Utsteder av mengdegjeldsbrev inntekts- eller fradragsfører renteelement som nevnt i 

første ledd i det året mengdegjeldsbrevet er innfridd. 

(3) Ved innfrielse av mengdegjeldsbrev utstedt før 1. januar 2014 skal renteelement 

tidfestet løpende etter tidligere § 14-23, legges til eller trekkes fra inngangsverdien ved 

beregningen av inntekten eller fradraget. 

 

II 

Forslaget under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014. 
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Forslag 

til opphevelse av lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 

26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 

 

I 

Lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av 

formue og inntekt (skatteloven) oppheves. 

 

II 

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014. 


