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HØRINGSSAK OM BEGRENSNING AV FRADRAG FOR
RENTEKOSTNADER I INTERESSEFELLESSKAP  -  UTFYLLENDE
FORSKRIFT

Det vises til forslag om utfyllende forskrift til reglene i skatteloven § 6-41 om begrensning

av fradrag for renter til nærstående. Innledningsvis vil Virke få bemerke at

fremgangsmåten i denne høringssaken, hvor fristen for å gi uttalelser utløper etter at

forslaget har trådt i kraft, fremstår som lite heldig ut fra en reell mulighet til å kunne

påvirke reglenes utforming.

I høringsnotatets punkt 2.5 går det frem at verken unntaket ved sikkerhetsstillelse fra

underliggende selskap eller unntaket ved negativ pantsettelseserklæring i underliggende

selskap, skal gjelde der et annet nærstående selskap har stilt sikkerhet til fordel for det

underliggende selskapet. Unntakene skal heller ikke gjelde der sikkerheten fra annet

nærstående selskap er stilt til fordel for et selskap som det underliggende selskapet har

en direkte eller indirekte eierandel i.  Ut fra eksempelet som angis i høringsnotatet mener

Virke at det bør settes krav om 90 % eierandel, direkte eller indirekte, for at de nevnte

unntakene ikke skal komme til anvendelse. Uten et slikt krav til kvalifisert eierskap gir

ikke departementets begrunnelse for å omklassifisere slik gjeld, etter Virkes synspunkt,

noen reefl mening. Vi ber departementet innta et krav om 90 % eierskap for det tilfellet

som er uthevd i kursiv ovenfor.
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• Det er positivt at det gjøres unntak fra omklassifiseringsregelen som sikrer at

renter til en ikke-nærstående part (typisk eksterne banklån), men hvor en

nærstående part har stilt sikkerhet for gjelden, på visse vilkår fortsatt skal være

fradragsberettiget.

• Virke ber departementet innta et krav om 90 % eierskap for det tilfellet som kan

beskrives som "sikkerhet i kjede", jf unntaket fra unntaket som skisseres i

høringsnotatets punkt 2.5.
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