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Høringsuttalelse -  om unngåelse av internasjonal beskatning.

Vi viser til departementets høringsbrev av 29.  mars 2006 vedrørende om unngåelse
av internasjonal beskatning.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid
gjennom høringsuttalelser.  Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt
etter fagområder .  I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper
innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik
erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet.  Arbeidet i lovutvalgene er
frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med
fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli
vurdert opp mot advokatbransjens interesser .  Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi
uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig
ekspertorgan . Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å
opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som en
uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan.  Saken er
forelagt lovutvalget for skatterett.  Lovutvalget består av Ole Morten Huseby,  (leder),
Alf Nielsen ,  Eivind Bjøralt ,  Stein  Åge Martinsen ,  Bettina Banoun og Hans Georg
Wille.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

Innledning

Etter Advokatforeningens oppfatning er departementets forslag til utvidelse av
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virkeområdet for kreditreglene i all hovedsak positivt. Det er i dag en god del
begrensninger i fradragsretten som savner en god begrunnelse, og departementets
forslag kan rette opp i mye av dette.

Advokatforeningen sitter imidlertid  igjen  med et inntrykk av at det fortsatt er enkelte
unødvendige begrensninger i forslaget. Disse er kommentert nærmere i det følgende.

Skatt betalt til tredjeland
Advokatforeningen er prinsipielt enig med departementet i at kreditreglenes
virkeområde bør utvides til også å gjelde skatt betalt til tredjeland. Avgrensningen
mot skatt betalt til tredjeland ga trolig kreditreglene et for snevert virkeområde
allerede fra de opprinnelig ble vedtatt. Advokatforeningen antar at denne
avgrensningen kan ha gitt urimelige resultater i tilfeller av genuin flernasjonal
virksomhet. I noen grad har det vært mulig å innrette seg med ett selskap i hvert land
for å unngå begrensningen, men andre ganger - særlig ved joint ventures med
utenlandske samarbeidspartnere - kan norsk innflytelse på struktureringen ha vært
begrenset. Bruk av deltagerlignede selskaper kan være praktisk nettopp ved
flernasjonale joint ventures. Partene har da et felles investeringsselskap til å
koordinere virksomheten, samtidig som hver enkelt deltaker beskattes etter sitt
hjemlands regler. For norske deltakere har da kreditreglene vært en hemsko når det
deltakerlignede selskapet driver virksomhet i flere land. Det har stilt ekstra
avkastningskrav for de norske deltakerne for å oppveie at skatt betalt til tredjeland
ikke kan krediteres den norske skatten.

Departementet har nå kommet til at det er ubetenkelig å utvide skattefradragsretten
til også å gjelde skatt betalt til tredjeland, men foreslår samtidig å innføre
begrensninger som opphever mye av den positive virkningen. Det er bare i tilfeller
der Norge kan kreve opplysninger om selskapets inntekts- og formuesforhold i
medhold av folkerettslig overenskomst at utvidelsen skal gjelde. Advokatforeningen
savner en opplisting av hvilke land dette for tiden gjelder. Begrensningen synes
uansett svakt begrunnet.

Det er  ingen  tvil om at det er mange land det er  interessant  for norske bedrifter å
involvere  seg i  som faller utenfor kriteriet om innsyn for norske skattemyndigheter.
Det norske skatteavtalenettverket er fortsatt relativt svakt utbygget i Asia, Afrika og
Latin-Amerika. Ofte vil det være legalt eller kommersielt nødvendig å etablere joint
ventures med lokale  interesser i disse  landene. Som tenkt eksempel kan nevnes en
norsk bedrift som  går sammen med  lokale interesser i for eksempel Kambodsja (som
Norge ikke har skatteavtale med) for å drive produksjon  av rimelige , elektroniske
produkter. Dette er eksportrettet virksomhet med i all hovedsak salg til utlandet.
Dersom selskapet selv forestår salg utenfor Kambodsja  gjennom egne  distributører,
vil den skatten selskapet betaler i utlandet ikke være krediterbar i den norske
deltakerens norske skatt. Skulle salget skje gjennom datterselskaper i utlandet, vil
kildeskatter ved kapitaloverføringer (renter, utbytte etc.) tilbake til Kambodsja ikke
være krediterbar i den norske deltakerens norske skatt. Det vil videre være kostbart å
utvide med for eksempel en avdeling i nabolandet Vietnam, fordi skatt betalt til
Vietnam ikke vil være krediterbar i den norske deltakerens norske skatt. Dette gjelder
selv om Norge har inngått skatteavtale med Vietnam. Den foreslåtte regelen krever
norsk innsyn i det landet der selskapet er etablert, det vil i dette tilfellet si
Kambodsja.

Advokatforeningen ser også en manglende sammenheng med å kreve
innsynsmulighet i selskapets forhold når skatt betales til tredjeland, men ikke når
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skatt betales til selskapets hjemland. Manglende innsynsmulighet har tilsynelatende
ikke medført alvorlige problemer når norske skattytere i dag krever kreditfradrag for
skatt betalt til land der Norge ikke har innsynsrett. I hvert fall har ikke departementet
tatt opp behov for begrensninger her. Dette skyldes antagelig relativt strenge
dokumentasjonskrav i dagens regler. Det bør vurderes om den samme løsningen kan
benyttes når et selskap dels betaler skatt til sitt eget land og dels til et tredjeland. Det
blir da et noe større omfang på norske ligningsmyndigheters kontroll fordi de må
sette seg inn i flere lands regler og ligningssystemer, men kontrollen skulle ikke bli
kvalitativt mer vanskelig. Dersom en annen skattyter har investert direkte i
vedkommende (tredje)land må ligningsmyndighetene uansett sette seg inn i
vedkommende lands regler og ligningssystemer. Dette kan for øvrig gjerne være et
land som norske ligningsmyndigheter allerede er fortrolig med.

Vi kan heller ikke se at departementets uttalte bekymring om kontroll med om det er
gitt lempning for tredjelandsskatten i den skatten som er betalt til selskapets
hjemland, reiser alvorlige problemer. Skattyter må dokumentere at det faktisk er
betalt skatt til hjemlandet. Er det gitt lempning, vil det som regel ikke la seg gjøre.
Det er kun når hjemlandet gir lempning i ettertid - og refunderer tidligere betalt
skatt - at dette kan være et problem. Som regel vil lempning skje ved ordinær ligning.
Uansett er ikke dette prinsipielt forskjellig fra når selskapet har klaget på ligningen av
sitt hjemlands inntekt og fått medhold i ettertid. Dette vil også medføre en
tilbakebetaling av skatt med konsekvenser for norsk kreditfradrag. Problemet med
slik etterfølgende lempning kan trolig løses ved pålegge norsk skattyter en plikt til å
opplyse om slike etterfølgende forhold, slik Finansdepartementets skattelovforskrift §
16-28-11 allerede gjør i dag for endring av hjemlandets ligning.

Skulle departementet fortsatt ønske å begrense fradragsretten til tilfeller der det er
folkerettslig adgang til innsyn,, bør det vurderes å åpne for kreditfradrag for
kildeskatter betalt til tredjeland. Dette er kanskje den økonomisk viktigste
skatteformen, og er dessuten lettere kontrollerbar enn skatt knyttet til mer
omfattende næringsvirksomhet i tredjeland.

Advokatforeningen vil påpeke  sammenhengen  mellom kreditreglene  i § 16-2o fig. Og
§ 16-30 fig. Dersom departementet foreslår rett til kreditfradrag for skatt betalt til
tredjeland i § 16-2o, bør det vurderes om ikke den  samme  utvidelsen kan gjøres i
forhold til § 16-30, jf. dagens begrensning i § 16-30 (8).

Trygdeavgifter
Advokatforeningen er enig i at skattelovens kreditregler ikke er rette sted å regulere
kredit for utenlandske trygdeavgifter i tilfeller der Norge ikke har inngått
trygdeavtale med vedkommende land. Advokatforeningen  antar at  det bør iverksettes
et prosjekt for å vurdere dette i lys av folketrygdloven.

Inndeling i inntektskategorier

Advokatforeningen ber departementet vurdere om behovet for å skille ut
lavskattelandinntekter og petroleumsinntekter fra de generelle kreditreglene er
forsvarlig ut fra kompleksiteten dette gir i regelverket.

En slik inndeling vil etter Advokatforeningens oppfatning gjøre regelverket enda mer
krevende å praktisere (det er allerede krevende i dag). Særlig vurderingen av hvor
stor del av den samlede norske skatten som kan henføres til de ulike
inntektskategoriene vil kunne by på utfordringer. Det kan dessuten i større grad bli
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behov for å avklare om et land er lavskatteland eller ikke, se nærmere nedenfor om
deltakerlignede selskaper med inntekter av hovedsakelig aktiv karakter i
skatteavtaleland.

Denne kompliseringen av regelverket må veies opp mot hvor mye av et problem det
er å la skatt til lavskatteland virke i en generelt begrensende modell uten inndeling i
kategorier. Advokatforeningen savner noe mer opplysninger om dette.

Definisjon av lavskatteland

Advokatforeningen er enig i at dersom det først skal legges inn begrensninger i
kreditfradragsadgangen for en egen inntektskategori fra lavskatteland, er det praktisk
å benytte den samme avgrensningen som i NOKUS-reglene.

Det bør imidlertid avklares hva som skal gjelde når det utenlandske selskapet
hovedsakelig har inntekter av aktiv karakter i et land Norge har skatteavtale med.
Dreier det seg om en NOKUS-type selskap eller formuesmasse, oppstår det riktignok
ikke særlige problemer fordi NOKUS-reglene ikke kommer til anvendelse i slike
tilfeller. Det vil da ikke bli foretatt noen NOKUS-beskatning og derved heller ikke
være aktuelt med noe kreditfradrag. Dreier det seg imidlertid om et deltakerlignet
selskap er det viktig å avklare om selskapet skal være i den generelle kategorien eller
lavskatteland-kategorien når det hovedsakelig har inntekter av aktiv karakter i et
lavskatteland. Det bør også vurderes om det skal ha noe å si om de aktive inntektene
er innvunnet i et annet land (med skatteavtale med Norge) enn der selskapet er
hjemmehørende.

Frem-/tilbakeføring
Advokatforeningen støtter forslaget om å tillate både frem- og tilbakeføring av
ubenyttet kredit.

Når det gjelder lengden på fremføringsadgangen, er det Advokatforeningens
oppfatning at begrensningen til tre år kan synes noe svakt begrunnet. Særlig gjelder
det i lys av at Stortinget nylig har vedtatt å oppheve enhver begrensning på
fremføring av underskudd. Så lenge kreditfradrag kun kan fremføres mot fremtidig
skatt på utenlandsinntekt, skulle det ikke være sterke motforestillinger mot å ha en
tilsvarende ubegrenset fremføringsrett for kreditfradrag. Vi kan ikke se at det gjør seg
særlige administrative hensyn gjeldende for en tre-års begrensning. Det skulle ikke
være vanskeligere å holde rede på hva som til enhver tid er fremført av ubenyttet
kreditfradrag enn av ubenyttet underskudd.

Lengden på adgangen til tilbakeføring kan naturlig nok ikke være ubegrenset.
Advokatforeningen kan se at en tre-års regel faller sammen med andre frister det kan
være aktuelt å sammenligne med, først og fremst regelen om endring av ligning i
skattyters favør i ligningsloven § 9-6 nr 2, og har ikke særlige merknader til en slik
frist. Etter Advokatforeningens mening bør det imidlertid vurderes å endre regelen
om tilbakeføring slik at ubenyttet kreditfradrag kan avregnes mot den til enhver tid
eldste betalte skatten på utenlandsinntekten i de tre foregående år. Næringslivet vil
trolig generelt oppfatte at det innføres en tre-års tilbakeføringsadgang, og bli skuffet
dersom en tre år gammel skatt "foreldes" fordi en nyere betalt skatt må benyttes
først. Det kan skape mindre respekt for regelverket.

Fordeling av gjeldsrenter ,  etc. i deltakerlignede selskaper

Advokatforeningen kan forstå departementets begrunnelse for å foreslå overføring av

DEN NORSKE ADVOKATFORENING 4



brutto formuesverdier, gjeldsrenter og valutatap fra deltakerlignede selskaper til
deltakerne. Vi vil imidlertid påpeke at dette vil påføre både selskap og deltakerne økte
administrative byrder, samt påføre selskapet et økt forklaringsbehov - særlig overfor
mindre profesjonelle deltakere. Det hadde vært vesentlig enklere om nettoligningens
prinsipp også kunne vært benyttet i dette tilfellet. Det er mulig det bør vurderes noe
mer inngående hvor alvorlige tilpasningsmulighetene i et nettosynspunkt kan bli.

Vennlig hilsen

Merete Smith
generalsekretær
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