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Høring — Forslag om endring av reglene om tilordning av gjeldsrenter ved
beregning av maksimalt kredittfradrag

i. Innledning

Viviser til departementets høringsbrev av 5.4.2013vedrørende ovennevntehøring.

Deter en prioritert oppgaveforAdvokatforeningenådriverettspolitisk arbeid gjennom
høringsuttalelser.Advokatforeningenhar derfor en rekke lovutvalginndeltetter fagområder. I
våre lovutvalgsitter advokater medsærskiltekunnskaper innenfor det aktuelle fagfeltoghvert
lovutvalgbestår avadvokater medulik erfaringsbakgrunnogkompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidet i lovutvalgeneer frivilligogulønnet.

Advokatforeningenser det som sin oppgaveå være en uavhengighøringsinstans med fokuspå
rettssikkerhet ogpå kvaliteten avden foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkårvilimidlertid regelendringenogså bli vurdert oppmot
advokatbransjensinteresser. Detvil i disse tilfellenebli opplystat vi uttaler oss som en berørt
bransjeorganisasjonogikkesom et uavhengigekspertorgan.Årsakentil at vi sondrer mellom
disserollene er at vi ønsker å opprettholde ogvidereutvikledentroverdighet Advokatforeningen
har som et uavhengigogupolitiskekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggendesak uttaler Advokatforeningensegsom ekspertorgan. Sakener forelagt
lovutvalgetfor skatterett. Lovutvalgetbestår avBettinaBanoun(leder),Finn Eide,Johan Kiær
Engelschiøn,Thor Leegaard,MonsAlfredPaulsen ogIngvildVartdal.

Advokatforeningenavgirfølgendehøringsuttalelse:

2. Bakgrunn

Advokatforeningener positivtil at adgangentil å direkteallokererentekostnader til den norske
virksomheten forskriftsfestesnår et selskapogsådriver virksomhet innenfor EØS,men stiller seg
kritisk til de innskrenkningenesom følgeravforslaget.Videreanser Advokatforeningen
dokumentasjonskravet somunødvendigbyrdefullt, oger av den oppfatningat det bør modifiseres
ogklargjøres.
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3. Adgang til direkteallokering til Norge ved virksomhet innenfor EØS

Endringsforslaget innebærer delvis en kodifisering av gjeldende praksis. I rettledningen til RF-

1145 punkt 3.2 følger det, som en konsekvens av E-7/o7 (Seabrokers-saken), at:

"Selskap med virksomhet i en EØS-stat kan fordele rentekostnader etter direkte metode,
dersom rentekostnadene utelukkende er knyttet enten til selskapets virksomhet iNorge
eller til selskapets virksomhet i EØS-staten."

Etter dette unntaket kan rentekostnader allokeres til selskapets virksomhet i Norge.

Adv okatforeningen anser det som positivt at unntaket forskriftsfestes.

Etter forskriften kreves det at rentekostnaden "utelukkende eller tilnærmet utelukkende" er

knyttet til virksomheten i Norge.

Etter departements syn skal det ikke være mulig å gjennomføre en kombinasjon av direkte og

indirekte allokering.

"Et norsk selskap som har deler av sine rentekostnader knyttet til sin virksomhet i
Norge, og deler knyttet til sin virksomhet i en annen EØS -stat, vil etter departementets
vurdering heller ikke være i en sammenlignbar situasjon med et norsk selskap som
driver all sin virksomhet i Norg e." punkt 3.2 side 12

Bakgrunnen for dette synet er antagelig at EFTA-domstolenkomtil at indirekte allokering av

rentekostnader ikke utgjorde en restriksjoni "[s]ituasjoner der et selskap driver sin virksomhet i

hjemstaten samt gjennom en filial i en annen EØS -stat, og selskapets rentekostnader ikke kan
knyttes til noen bestemt del av selskapets virksomhet".

Etter Adv okatforeningens syn har ikke EFTA-domstolen direkte tatt stilling til hva som skjer i
situasjoner der deler av rentekostnadene direkte kan knyttes til hjemstaten. Adv okatforeningen er

av den oppfatning at det også bør åpnes for at det kan gjennomføres en kombinasjon av direkte og

indirekte allokering.

I Seabrokers-saken avsnitt 57 uttaler EFTA-domstolen følgende:

"Følgelig utgjør det en restriksjon etter EØS-avtalen artikkel 31 å tilordne
gjeldsrentekostnader som utelukkende er knyttet til skatteyters virksomhet i hjemstaten,
til inntekten til en filial som ligger i en annen EØS-stat, ved beregningen av maksimalt
kreditfradrag."

Etter Advokatforeningens syn kan ovenstående tas til inntekt for at det rent generelt innebærer en
restriksjon når rentekostnader som positivt kan allokeres til den norske virksomheten fordeles

mellom innenlands- og utenlandsinntekt etter indirekte metode.

Det er ikke umiddelbart innlysende at domstolens standpunkt skal tolkes til kun å gjelde der alle

renteinntektene kan allokeres til Norge.

Det samme synes å følge av domstolens konklusjonpå spørsmål i i avsnitt 59:
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"I lys av det ovenstående er svaret på første spørsmål at en EØS -stat som, i sin
anvendelse av nettoinntektsprinsippet, ved beregningen av maksimalt kredit-fradrag
for skatt betalt i en annen EØS-stat tilordner en andel av et selskaps
gjeldsrentekostnader til inntekt ervervet ved selskapets filial i den andre EØS -staten,
hindrer den frie etableringsretten etter EØS-avtalen artikkel 31for så vidt kostnadene
bare kan knyttes til selskapets virksomhet i denførstnevnte state n."

Videretar ikkedepartementet opp hvaløsningen blir der skattyter driver virksomhet i flere
utenlandske stater, både i ogutenfor EØS,oggjeldsrenteneutelukkende ellertilnærmet
utelukkende er knyttet til annen virksomhet enn den somutføres i EØSstaten. Skaldet også da
gjennomføresen direkteallokeringtil den annen virksomhet, ellervilrentekostnader indirekte
allokerestil EØS-virksomhetenpå tross av at de beviseligikke knytter segtil denne? Etter
Advokatforeningenssynble heller ikkedette spørsmåletdrøftet avEFTA-domstolen.Etter
Advokatforeningenssynbør skattyter fåadgangtil å direkteallokereogsåi sliketilfeller.

Plikt til å direkteallokere til virksomhet innenfor og utenfor EØS

Etter endringsforslagetskal det innføres en plikt til å direkteallokererentekostnader til skattyters
virksomhet utenfor Norgedersom gjeldsrenteneutelukkendeellertilnærmet utelukkendeer
tilknyttet denne virksomheten.

En slikplikt til å direkteallokeremedfører envesentlig innstramming fra dagens regelverk.
Advokatforeningener negativtinnstilt til denne plikten til direkteallokering.Pliktentil å
direkteallokereide tilfellenerentekostnadene utelukket ellertilnærmet utelukkendeer tilknyttet
virksomheten, er for så vidt fornuftig,da kostnadenrent faktiskknytter segtil den virksomheten.
På den annen side medfører plikten en mer komplisert vurdering avhvor rentekostnadene faktisk
hører hjemme, noe somkan medføre vanskeligevurderinger avhvor egenkapitalener i bruk og
hvor gjeldener i bruk. På tross av dette erAdvokatforeningenavden oppfatning at det er
viktigeremed et riktig oghelhetligsystemsom gir et korrekt skattemessigresultat i tråd med
Norgesforpliktelser etter EØS-avtalen.

Viderehar ikke departementet sagt noe om hvilkekonsekvenser denforeslåtte pliktentil
direkteallokeringtil utenlandsk filialfår for de tilfelleneder skattyter har virksomhet i ogutenfor
EØS.Betyren direkteallokeringat det ikke skal fordelesrentekostnader til EØS-virksomheten
hvis rentekostnadenkun knytter segtil virksomhet utenfor EØS?

Uheldige effekter/forskjellsbehandling

De foreslåtte endringenetil forskriftenkan etter Advokatforeningensynha uheldigeeffekter.
Etter de foreslåtte endringenevildet bare kunne gjennomføresdirekteallokeringhvis
gjeldsrenteneutelukkendeeller tilnærmet utelukkende er knyttet til en virksomhet. Slik
Advokatforeningenleserforskriften, betyr dette at det ikkeer mulig å gjennomføreen
direkteallokeringi de tilfellenehvor rentekostnadene er knyttet til flerevirksomheter, selvom
skattyter fulltut vet hvor gjeldsrentene skal allokeres.

Når det først innføres reglersom åpner for og innføres plikt til direkteallokeringbør det ogsåetter
Advokatforeningenssynåpnes for at skattyter kan fullt ut direkteallokereitilfellerder hvor det er
mulig.
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Viderevil mangelpå en slikadgang bety at skattyter medflerevirksomheter/virksomhet iNorge
ogi utlandet kan komme i en mer fordelaktigsituasjon, da løsningenblir indirekte allokeringog
ikkedirekte allokering.

Ligningstekniske utfordringer

Somen følgeavSeabrokers-sakenhar det lengevært adgang til å gjennomføreen direkte
allokeringvedberegningenav maksimaltkreditfradrag for selskapersom har virksomhet
innenfor EØS.Somen følgeav dette har en måttet gjennomføreen separat beregningfor
maksimalt kreditfradrag for virksomheteninnenfor EØSogvirksomhet utenfor EØS,da
skjemaeneikketar høyde for direkteallokeringfor virksomheten innenforEØS.

Somen følgeavdepartementets forslagvil dagenssystemytterligere kompliseres,særlighvis
departementet finner at det må åpnes for direkte allokeringogindirekte allokeringinnenfor EØS.
Advokatforeningenhåperderfor at departementet avventer innføringavreglenetil ordentlige
løsninger er funnet for den ligningstekniskegjennomføring.Forslagetvil ellerskunne medføreat
mange selvangivelserblir feil som følgeavat ligningsskjemaeneikke er oppdatert i henhold til
endringen i forskriften.

Dokumentasjonskrav

Departementet har foreslått at påtvunget dokumentasjonskravfor direkteallokeringtilden
norske inntekten for virksomhet innenfor EØS.Dokumentasjonskravetsynesunødvendig
byrdefullt. Skattyterviloftevitehva gjeldenrelaterer segtil, men det å fremskaffekonkret
dokumentasjonkan i flere tilfellerværevanskelig.Etter Advokatforeningenssynbør det være
tilstrekkeligat skattyter begrunner hvorfor det er gjennomført en direkteallokeringtil den norske
virksomheten.

I alletilfellerbør departementetkonkretisere hva som anses som dokumentasjon.Må et selskap
konkret dokumentere at lånet var tatt opp for å kjøpeen eiendelsombrukes i virksomheteni
Norge,ellerkan en oversikt somviser at virksomheteni utlandet ikkekrever finansiering,slik
som i Seabrokers-saken,ogderfor skalgjeldsrenteneallokerestil den norske virksomheten.

Vennlighilsen

Erik Keiserud Merete Smith
leder generalsekretær
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