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Forslag til endringer i rentefradragsbegrensningsreglene
I høringsnotat datert 4. mai 2017 foreslår Finansdepartementet betydelige endringer i dagens
regler for begrensning av rentefradrag mellom nærstående i skatteloven § 6-41. De viktigste
punktene i endringsforslaget gjøres rede for her.

NYHETSBREV – Mai 2017

1. HOVEDPUNKTENE I
ENDRINGSFORSLAGET
For å hindre at multinasjonale foretak flytter

skattyter som inngår i konsern.5 Skattyter som godtgjør

skattemessig overskudd ut av Norge via rentebetalinger

at regnskapsmessig EK-andel i selskapsregnskapet ikke

på konsernintern gjeld, innførte Norge i 2014 en regel

er lavere enn EK-andel i konsernregnskapet globalt, kan

i skatteloven § 6-41 som begrenser fradraget for renter

kreve fullt fradrag for sine rentekostnader i inntektsåret.

på lån mellom nærstående parter (interne renter) i tilfeller

Alternativt kan skattyter som inngår i et konsern med

hvor netto rentekostnader (interne og eksterne renter)

flere skattepliktige enheter i Norge, kreve fullt fradrag for

overstiger 25 % av skattyters «skattemessige EBITDA».1

sine rentekostnader i inntektsåret dersom det godtgjøres

Slike fradragsbegrensningsregler er anbefalt av OECD

at EK-andelen for de norske konsernenhetene samlet

som tiltak mot uthuling av skattefundament.2 En rekke

sett ikke er lavere enn EK-andelen i konsernregnskapet

OECD land har innført slike regelsett.

globalt.

For å motvirke overskuddsflytting gjennom renter på

Det foreslås at rentebegrensningsreglene i

lån til uavhengig part, foreslår Finansdepartementet (FIN),

konsern kun kommer til anvendelse dersom

i tråd med OECDs og Scheel-utvalgets anbefalinger,3 at

netto rentekostnader i inntektsåret overstiger et

gjeldende rentebegrensningsregel utvides til å omfatte

terskelbeløp på kr 10 millioner. Hvis skattyter inngår

eksterne renter, men kun for skattyter som inngår i et konsern.4

i et konsern med flere skattepliktige enheter i Norge,

Dersom netto rentekostnader overstiger fradragsrammen

gjelder terskelbeløpet samlet for netto rentekostnader

på 25 % av «skattemessig EBITDA», skal både interne og

i de norske konsernenhetene.

eksterne rentekostnader avskjæres.
Gjeldende regel om begrensning av fradragsrett for

Skattyter som godtgjør at regnskapsmessig EK-andel
i selskapsregnskapet ikke er lavere enn EK-andel i
konsernregnskapet globalt, kan kreve fullt fradrag for
sine rentekostnader i inntektsåret.

renter som betales til en nærstående långiver (renter
på intern gjeld), inkludert terskelbeløpet på kr 5
millioner, foreslås videreført for skattyter som ikke inngår i
et konsern (f eks fysisk person eller innretning som eier
selskap eller konsern i ulike skattejurisdiksjoner).6 Det
foreslås videre at regelen på visse vilkår skal gjelde for
skattyter som inngår i et konsern og betaler renter
på gjeld til nærstående långiver utenfor konsernet.

For

å

motvirke

at

denne

utvidede

rentefradragsbegrensningsregelen avskjærer fradragsrett

Det foreslås ikke endringer mht. beregningen av

for renter på ordinære låneforhold som ikke representerer

fradragsrammen (25 % av «skattemessig EBITDA»),

fare for overskuddsflytting, foreslår FIN innført en todelt

rentebegrepet,7 eller fremføringsadgangen på 10 år

balansebasert unntaksregel som tar utgangspunkt

for avskårede rentekostnader.

i regnskapsmessig egenkapitalandel (EK-andel) for

1

«Skattemessig EBITDA» er lik alminnelig inntekt eller årets udekkede underskudd (før rentefradragsbegrensning), tillagt rentekostnader

og skattemessige avskrivninger, og redusert med renteinntekter.
2

Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2015 Final Report (OECD, 2015) og Limiting

Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2016 Update (OECD, 2016).
3

Se note 2 ovenfor og NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi.

4

Reglen skal gjelde for selskap som inngår i et avlagt konsernselskap, og for selskap som kunne inngått i et konsernselskap dersom IFRS

hadde vært anvendt. Etter IFRS skal en enhet som kontrollerer en eller flere enheter avlegge konsernregnskap som inkluderer selskapet og
de kontrollerte enhetene.
5

Denne utformingen av unntaket avviker fra OECDs primæranbefaling, som går ut på å sammenligne forholdet mellom hhv netto

rentekostnader og EBITDA på skattyternivå med tilsvarende forholdstall på konsernnivå. Avviket skyldes at FIN anser at det vil være
vanskeligheter forbundet med å beregne «skattemessig EBITDA» på konsernnivå basert på norske regler, risiko for manipulasjon dersom
man evt. skulle basere beregningen på regnskapsmessig EBITDA, samt at EBITDA normalt vil være en mer volatil størrelse enn gjeldsgrad.
6

EBITDA-regelen i interessefellesskap vil med andre ord på samme måte som i dag gjelde for innenlandske forhold der ulike skatteregimer

kan gi grunnlag for overskuddsflytting gjennom rentefradraget, f eks i kommunalt eide selskap.
7

Omfatter fradragsberettigede rentekostnader og skattepliktige renteinntekter, samt gevinst og tap på sammensatte obligasjoner som ikke

skal dekomponeres i en obligasjonsdel og en derivatdel for skattemessige formål, samt gevinst og tap på fordring som er utstedt til høyere
eller lavere kurs enn innløsningskursen (men ikke for innehaver som har ervervet fordringen i annenhåndsmarkedet). Gevinster og tap på
valuta og derivater er fortsatt ikke foreslått omfattet.
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FIN anser de foreslåtte regelendringene å være i

konsernenheter. Sistnevnte unntaksregel er antatt å

samsvar med EØS-retten, da skattyter som inngår

bli krevende administrativt for både skattyter og

i konsern kan unngå rentefradragsbegrensning

skattemyndighetene, og FIN har derfor foreslått å

ved å godtgjøre at unntaksregelen kommer til

gjøre regelen valgfri.

anvendelse, samt at rentefradragsbegrensningsregelen
for interessefellesskap utenfor konsern treffer
innenlandske og grenseoverskridende låneforhold
på samme måte.

2.2 Om unntaksregelen på selskapsnivå
Unntaksregelen på selskapsnivå innebærer at det
gjøres unntak fra rentefradragsbegrensning dersom

De nye rentefradragsbegrensningsreglene er ikke

skattyter kan godtgjøre at EK-andel på selskapsnivå

til hinder for at skattemyndighetene kan foreta

ikke er lavere enn EK-andel i konsernregnskapet.10

internprisingsjusteringer etter skatteloven § 13-1 (f

Anvendelse av unntaket forutsetter at

eks ved å redusere rentesatsen på konsernintern gjeld

selskapsregnskapet og konsernregnskapet er

før vurdering etter rentefradragsbegrensningsreglene)

utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper,

e l l e r å a nve n d e d e n g e n e re l l e u l o v fe s t e d e

samt at det foretas nærmere bestemte

gjennomskjæringsregelen.

regnskapsjusteringer for å sikre hensiktsmessig
sammenligning av EK-andel.

Endringene er foreslått å tre i kraft straks med
virkning fra og med inntektsåret 2018.8 Høringsfrist

Følgende justeringer må utføres i selskapsregnskapet

er satt til 3. august 2017.

før beregning av EK-andel:

2. NÆRMERE OM DEN BALANSEBASERTE
UNNTAKSREGELEN FOR SKATTYTER SOM
INNGÅR I KONSERN
2.1 Innledning

• Positiv forretningsverdi (goodwill) i
konsernregnskapet som kan tilskrives selskapet,
legges til selskapets balansesum og egenkapital.
Tilsvarende skal negativ forretningsverdi
(badwill) i konsernregnskapet som kan tilskrives
selskapet, trekkes fra balansesum og egenkapital.
• Merverdier i konsernregnskapet som kan

For skattytere i konsern som blir rammet

t i l s k r ive s s e l s k a p e t l e g g e s t i l s e l s k a p e t s

av rentefradragsbegrensning fordi netto

balansesum og egenkapital. Tilsvarende skal

rentekostnader (interne og eksterne renter) overstiger

mindreverdier i konsernregnskapet som kan

fradragsrammen på 25 % av «skattemessig EBITDA», er

tilskrives selskapet, trekkes fra balansesum og

det foreslått en todelt unntaksregel hvoretter skattyter

egenkapital.

likevel kan fradragsføre totale rentekostnader fullt

• Dersom selskapets gjeld er verdsatt høyere i

ut dersom det kan godtgjøres at regnskapsmessig

konsernregnskapet enn i selskapsregnskapet,

EK-andel ikke er lavere enn regnskapsmessig EK-

legges differansen til selskapets balansesum og

andel i konsernregnskapet. Unntaksregelen gjelder

gjeld. Dersom selskapets gjeld er verdsatt lavere

kun for selskap og innretning som inngår i et

i konsernregnskapet enn i selskapsregnskapet,

konsernregnskap utarbeidet i samsvar med norsk

trekkes differansen fra selskapets balansesum

regnskapslovgivning, IFRS eller regnskapsreglene i
et EØS-land.9

og gjeld.
• Aksjer og andeler i konsernselskap fratrekkes
selskapets balansesum og egenkapital. 11 Dette vil

8

Etter den første delen av unntaksregelen beregnes

begrense anvendelighet av unntaksregelen for

skattyters EK-andel på basis av selskapsregnskapet, mens

norske holdingselskaper som har gjeldsfinansiert

EK-andelen etter den andre delen av unntaksregelen

underliggende aksjeinvesteringer, spesielt

beregnes på nasjonalt nivå for samtlige n o r s k e

aksjeinvesteringer i utlandet.

Opprettelse av sats fra 30 % til 25 % for reduksjon av netto rentekostnad til fremføring for selskap som nevnt i skatteloven § 10-40 og selskap

og innretning som nevnt i skatteloven § 10-60 er imidlertid foreslått å tre i kraft straks og med virkning for inntektsåret 2017.
9

Skattytere som inngår i et konsernregnskap utarbeidet iht andre regnskapsstandarder, f eks USGAAP, vil falle utenfor anvendelsesområdet

for unntaksregelen, uavhengig av om det er materielle likhetstrekk mellom slike andre regnskapsstandarder og de tillatte
regnskapsstandardene.
10
11

EK-andel anses lik når den er inntil to prosentenheter lavere enn på konsernnivå.
Slikt fratrekk gjøres for å sikre at egenkapitalinvesteringer bare telles en gang innad i konsern og tilordnes det selskapet som faktisk

benytter kapitalen til å investere i virksomhetens kapitalvarer, samt for å unngå skattemotiverte «oppblåsninger» av egenkapitalen.
Videre, for tilfeller hvor et norsk konsernselskap, i tillegg til å eie aksjer i andre konsernselskaper, også driver egen virksomhet og
kapitalvarene i denne virksomheten er finansiert med høy gjeldsgrad, vil den lave reelle EK-andelen kun vises dersom selskapets
aksjer i andre konsernselskap trekkes ut av balansen.
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• Fordringer mot konsernselskap og andre

på selskapsnivå.15 Når egenkapital og balansesum er

nærstående fratrekkes selskapets balansesum og

fastsatt for samtlige av konsernets norske grener, skal

gjeld for å unngå at pådratt gjeld medregnes flere

egenkapital og balansesum summeres for de norske

ganger innad i samme konsern.12

grenene. EK-andelen for den norske delen av konsernet
fastsettes deretter som forholdet mellom samlet EK og

For å motvirke skattemotiverte økninger av

samlet balansesum.

regnskapsmessig EK-andel rundt årsskiftet, vil FIN
vurdere å innføre en regel om at egenkapital som er

I konsern som består av bare norske selskap, vil EK-andelen

innskutt innen en fastsatt frist før balansedato ikke

i den norske delen av konsernet være lik EK-andelen i

skal medregnes i den grad selskapets egenkapital kort

konsernet som sådan. Slike konsernselskaper vil derfor

tid etter balansedato blir redusert ved utbytte eller

alltid kunne anvende unntaksregelen på nasjonalt nivå.

kapitalnedsettelse.
Det er ikke foreslått at konsernregnskapet må justeres

2.4 Unntak fra unntaksregelen

før beregning av EK-andel på konsernnivå. FIN anser

Selv om skattyter kan godtgjøre at EK-andelen tilfredsstiller

imidlertid at det foreligger risiko for skattemotiverte

kravet etter unntaksregelen, har FIN foreslått at gjeldende

påvirkninger av konsernregnskap for sikre anvendelse

regel om begrensning av fradraget for renter som betales

av unntaksregelen, f eks at konsernregnskapets

til en nærstående långiver (renter på intern gjeld)

EK-andel senkes ved lån fra nærstående utenfor

skal videreføres på visse vilkår når skattyter som inngår i

konsernet. FIN vil derfor vurdere å innføre krav til

et konsern betaler renter på gjeld til nærstående långiver utenfor

justeringer for konsernregnskapet på et senere

konsernet, f eks dersom et innenlandsk konsernselskap har

tidspunkt, inkludert krav til fradrag for aksjer og

rentekostnader på gjeld til en fysisk person i utlandet.

andeler i selskap som ikke inngår i konsernet, for

Det er kun renter betalt til den nærstående långiveren

å inngå tilpasninger ved at norske selskap tilføres

som foreslås avskåret, ikke eventuelle interne renter

egenkapital i form av aksjer som under fritaksmetoden

betalt til andre konsernselskap. Regelen innebærer med

ikke genererer skattepliktige inntekter.

andre ord et unntak fra unntaksregelen i konsern ved at

2.3 Om unntaksregelen på nasjonalt nivå
Unntaksregelen på nasjonalt nivå innebærer at dersom
den norske delen av konsernet samlet har en EK-andel
lik eller høyere enn i konsernet globalt,13 unntas alle

skattyter i et konsern kan få avskåret interne renter selv
om egenkapitalkravet er oppfylt.

2.5 Særlig opplysnings- og
dokumentasjonsplikt

enheter i den norske delen av konsernet fra avskjæring

Det stilles strenge krav til opplysnings- og

av rentefradrag, fordi rentekostnadene i slike tilfeller

dokumentasjonsplikt ved anvendelse av den

ikke anses å ha sammenheng med overskuddsflytting.

balansebaserte unntaksregelen. Det kreves at revisor
må godkjenne:

Det skal utarbeides en egen konsolidert balanse for
den enkelte norske «konserngren» i et multinasjonalt
konsern.

• Selskapsregnskap
• Avstemming av selskapsregnskap etter
regnskapsstandardene som gjelder for
konsernregnskapet, i tilfeller hvor selskapsog konsernregnskapet er basert på ulike
regnskapsstandarder
• Konsoliderte regnskaper for den norske delen av

Det skal utarbeides en egen konsolidert balanse for
den enkelte norske «konserngren» i et multinasjonalt

konsernet
• Konsernregnskap

konsern.14 Balansen skal utarbeides etter de samme
regnskapsstandarder som er anvendt for utarbeidelse av

Skattytere som påberoper seg unntak fra renteavskjæring

konsernregnskapet.

etter den balansebaserte unntaksregelen må
redegjøre for regnskapsstørrelsene i skjema vedlagt

Den enkelte norske konserngrens balanseregnskap må justeres

skattemeldingen. Skjemaet skal inkludere nødvendige

før beregning av EK-andel, på tilsvarende måte som for

regnskapsjusteringer og må være godkjent av revisor.

justeringer av selskapsregnskapet under unntaksregelen

Selve regnskapsdokumentasjonen kreves ikke vedlagt
skattemeldingen, men må kunne fremskaffes på forespørsel.

12

Dette er ment for situasjoner hvor et konsernselskap låner fra et annet konsernselskap og deretter videreutlåner midlene til nok et

annet konsernselskap. Tanken er at gjeldsfinansiering kun skal telles med hvor gjelden faktisk har vært brukt til å finansiere kapitalvarer.
Fordringen og den korresponderende gjelden til “gjennomstrømningsenheten” skal derfor elimineres fra dets balanseregnskap.
13

EK-andel anses lik når den er inntil to prosentenheter lavere enn på konsernnivå.

14

En norsk konserngren består av en sammenhengende kjede av norske selskap i konsernet.

15

Dvs. for goodwill/badwill, merverdier, verdsettelse av gjeld, aksjer og andeler i konsernregnskap, samt fordringer mot konsernselskap.
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3. FREMFØRING AV AVSKÅREDE
RENTER
Fremføringsadgangen for avskårede rentekostnader
i 10 år foreslås videreført. Etter gjeldende regel kan
skattyter ikke fremføre avskårede rentekostnader til
fradrag innenfor fradragsrammen i inntektsåret hvis
samlede rentekostnader (årets og fremførte) ligger
under terskelbeløpet på kr 5 millioner. For å eliminere
den ulempe dette innebærer for skattyter, foreslår
FIN å fjerne vilkåret om at samlede rentekostnader
må overstige terskelbeløpet for at skattyter kan kreve
fremføring av avskårede rentekostnader til senere år.
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4. OM RENTEFRADRAGSBEGRENSNING
FOR PETROLEUMS- OG KRAFTSELSKAPER
Petroleumsselskaper er unntatt fra gjeldende
rentebegrensningsregel. FIN foreslår unntaket
videreført, men spørsmålet om anvendelse av
rentefradragsbegrensningsregler i alminnelig
inntekt for disse selskapene varsles vurdert i en
egen prosess.
Kraftforetak er undergitt gjeldende
rentefradragsbegrensningsregel i grunnlaget for
alminnelig selskapsskatt for vannkraftselskap.
FIN foreslår dette videreført inntil det har tatt
nærmere stilling til innføring av skatteplikt på
kapitalinntekter for kommuner, men med den
innstramming at det nå foreslås innført en regel
som gjør at alle fylkeskommunale og kommunale
eiere anses som en enhet mht. vurderingen av om
kommunene er nærstående.
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