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1 Innledning 

Uønsket skattetilpasning har vært et økende problem internasjonalt. Problemet har særlig 

aktualisert seg de siste tiårene ved at multinasjonale selskaper utnytter ulikheter mellom lands 

skatteregler ved å blant annet kanalisere inntekt/fradrag mest mulig skatteoptimalt. Ved å 

utnytte skatteforskjellene mellom land oppnår selskapsgrupper at samlet skattebelastning 

reduseres gjennom at skattefundamentet i normalskatteland flyttes til et land med lav eller 

ingen skattlegging.  

 

Et eksempel på slik uønsket skattetilpasning er gjerne omtalt som tynn kapitalisering. Tynn 

kapitalisering innebærer at selskap i land med relativt sett høy skattesats finansieres med en 

lavere egenkapitalgrad enn selskapet ville hatt dersom skatteforskjellene ikke hadde hatt 

innvirkning på finansieringen.1 En høy gjeldsgrad vil medføre høye rentekostnader for 

selskapet og tilsvarende høye renteinntekter i selskapet som yter gjelden. Renteinntektene 

kanaliseres til et selskap hjemmehørende i land med lav eller ingen skattlegging. På denne 

måten kan inntekten i et selskap hjemmehørende i Norge overføres til et selskap 

hjemmehørende i et land med lav eller ingen skattlegging gjennom betaling av renter. 

 

De senere årene har internasjonale organisasjoner som Organisation for Economic 

Cooperation and Development (OECD) og Den Europeiske Unionen (EU) hatt økt fokus på 

problemene med uønsket skattetilpasning. OECD har gjennom arbeidet med Base Erosion and 

Profit Shifting (BEPS), kommet med forslag til tiltak for å forhindre uthuling av lands 

skattefundament og overskuddsforflytning. Anti-Tax Avoidance Directive, (ATAD), er en del 

av EUs Anti-tax avoidance package, (ATAP), og er et direktiv som inneholder en rekke regler 

med samme formål som BEPS. Både BEPS og ATAD inneholder forslag til såkalte 

rentebegrensningsregler som har som formål å forhindre omgåelse av skattereglene gjennom 

tynn kapitalisering. Rentebegrensningsregler er kort sagt regler som begrenser selskapers 

mulighet til å få fradrag for rentekostnader for å forhindre effektene av tynn kapitalisering.  

 

I norsk rett har tynn kapitalisering blitt regulert av armlengdeprinsippet i sktl. § 13-1 og den 

ulovfestede gjennomskjæringsregelen, men reglene har etter Finansdepartementets syn ikke 

fungert tilfredsstillende. Reglene har vært kompliserte for skattemyndighetene å anvende og 

lite forutberegnelige for skattyter. Det ble derfor med virkning fra inntektsåret 2014 innført 

rentebegrensningsregler i skatteloven § 6-41.2 

 

Rentebegrensningsregler og andre regler som skal hindre omgåelse og overskuddsforflytning 

                                                 
1
 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 110. 

2
 Zimmer og BA-HR (2015) s. 466. 
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står i et spenningsforhold til EØS-avtalens fire friheter. Formålet med EØS-avtalen og de fire 

friheter er å sikre fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital mellom EØS-statene.3 For å 

kunne nå sitt formål vil regler som skal hindre omgåelse og overskuddsforflytning ofte 

innebære en restriksjon på den frie flyten.  

 

Dette spenningsforholdet har for Norge sin del blant annet kommet til syne etter at EFTAs 

overvåkningsorgan ESA informerte Norge v/Finansdepartementet om at de hadde mottatt en 

klage på de norske rentebegrensningsreglene den 4. november 2014. 4. mai 2016 åpnet ESA 

sak mot Norge hvor det blir hevdet at de norske rentebegrensningsreglene ikke er i tråd med 

Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. ESA hevder at rentebegrensningsreglene er gitt i en 

rettslig kontekst som på grunn av utformingen av konsernbidragsreglene utgjør en restriksjon 

i strid med EØS-avtalen artikkel 31.  

 

Det er de norske rentebegrensningsreglenes forhold til Norges forpliktelser etter EØS-avtalen 

som er tema for denne oppgaven. 

 

Etter en kort gjennomgang av avgrensninger knyttet til problemstillingen og rettskildebildet 

vil jeg redegjøre for de aktuelle lovreglene. Jeg vil starte med å redegjøre for 

rentebegrensningsreglene, så konsernbidragsreglene og relevant EØS-lov. Avslutningsvis vil 

jeg gjennomgå ESA og Finansdepartementets syn på problemstillingen. 

 

1.1 Problemstilling 

Oppgavens problemstilling er rentefradragsbegrensningsreglene og Norges EØS-forpliktelser 

i lys av ESAs sak (saksnummer 76153) mot Norge v/Finansdepartementet. 

 

1.2 Avgrensninger 

Avhandlingen vil ikke omfatte de ulike formene for aksjeselskap som er underlagt spesielle 

regler som for eksempel finansinstitusjoner, petroleumsselskaper, rederibeskattede selskaper 

og kraftforetak. Heller ikke selskapsformer med ubegrenset ansvar er fokus for oppgaven.  

 

I presentasjonen av rentebegrensningsreglene og konsernbidragsreglene vil de sider som er 

mest relevant for problemstillingen gjennomgås. De ulike formene for sikkerhet for ekstern 

gjeld som stilles av nærstående og som utvider rentebegrensningsreglenes virkeområde vil 

følgelig behandles kort. Det samme gjelder de selskapsrettslige vilkårene for å kunne yte 

konsernbidrag.  

 

                                                 
3
 Zimmer (2009) s. 96. 
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1.3 Rettskildebildet 

Alminnelig rettskildelære gjelder på skatterettens område. Alminnelig rettskildelære ligger til 

grunn for oppgaven, men vil ikke bli redegjort for i det videre. 

 

Den mest sentrale lovteksten på skatterettens område er samlet i lov av 26. mars 1999 nr. 14, 

lov om skatt av formue og inntekt, skatteloven. Rentebegrensningsregelen finner man i 

skatteloven § 6-41 og tilhørende forskrift.  

 

Rentebegrensningsreglene er relativt nye regler. Lovforslaget ble først fremmet av Stoltenberg 

2-regjeringen i Prop. 1 LS (2013-2014) s. 102-139. Lovforslaget ble så videreført av Solberg-

regjeringen i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) s. 63-66. Reglene ble vedtatt med virkning fra 

inntektsåret 2014.4 

 

På bakgrunn av at rentebegrensningsreglene er relativt nye regler er det lite rettspraksis på 

området. Det finnes imidlertid uttalelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet som 

omhandler reglene. Reglene er også omtalt i juridisk teori. 

 

Skatte-ABC gis ut av skatteetaten hvert år og inneholder sentrale tolkninger og forklaringer på 

skatterettens område som er relevante for rentebegrensningsreglene. Formålet er å oppnå 

likeartet praksis. Tidligere uttalelser og ligningspraksis er gjerne oppsummert i Skatte-ABC. 

 

I teorien er det omstridt hvorvidt uttalelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet, 

Skatte-ABC og juridisk teori har noen rettskildemessig vekt. Det har imidlertid vist seg at 

Høyesterett har lagt vekt på slike uttalelser og praksis, særlig der det er i skattyters favør.5 

 

Internasjonale rettskilder som er relevante er EØS-avtalen og rettspraksis fra EFTA-

domstolen og EU-domstolen. EFTA-domstolen har behandlet få saker om inntektsskatt. EU-

domstolen har derimot behandlet en lang rekke saker om tolkning av EU-traktaten. Som 

alminnelig regel er det ikke noen forskjell på tolkning av de to traktatenes bestemmelser om 

de fire friheter. Dette innebærer at EU-domstolens tolkninger av EU-traktaten har direkte 

betydning for tolkningen av EØS-avtalen. At EU- og EFTA-domstolen ser det slik fremgår av 

henholdsvis Kommisjonen mot Sverige6 og Fokus bank-saken7. 

 

2 Rentebegrensningsreglene 

Utgangspunktet for rentekostnader i norsk skatterett er den alminnelige regelen om 

                                                 
4
 Zimmer og BA-HR (2015) s. 474. 

5
 Zimmer og BA-HR (2015) s. 47. 

6
 C-104/06 

7
 E-1/04 
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fradragsrett for renter på gjeld jf. sktl. § 6-40. Dette gjelder uavhengig av om gjelden har 

tilknytning til skattepliktige inntekter og gjelder også for renter på lån mellom nærstående.8 

Regelen i § 6-41 om rentebegrensning utgjør dermed et unntak fra dette utgangspunktet og 

innebærer at det innenfor visse rammer ikke gis fradrag for renter på gjeld til nærstående 

selskap eller i visse situasjoner der nærstående selskap har stilt sikkerhet for ekstern gjeld.9  

 

2.1 Historikk 

Rentebegrensningsregelen er en relativt ny regel som ble vedtatt med virkning fra inntektsåret 

2014. Området var imidlertid ikke regeltomt før innføringen av rentebegrensningsregelen. 

Skattemotiverte tilpasninger som tynn kapitalisering ble rammet av armlengdeprinsippet i 

sktl. § 13-1 og den ulovfestede gjennomskjæringsregelen.10 Tynn kapitalisering betegner de 

tilfeller der et selskap finansieres med mye lån fra nærstående og lite egenkapital.11 

Avkastning på egenkapital utdeles fra selskapet gjennom utbytte mens avkastning på gjeld 

kommer i form av renter. Det skattemessige poenget ligger i at gjeldsrenter er 

fradragsberettiget, mens utbytte ikke er det. Gjeldsrenter vil følgelig redusere den 

skattepliktige inntekten til det betalende selskapet, mens utbytte ikke vil det.  

 

Skatteloven § 13-1 nedfeller armlengdeprinsippet. Armlengdeprinsippet er det bærende 

prinsipp i norsk skatterett for fastsettelse av prising på transaksjoner mellom 

interesseforbundne parter. Skjønnsfastsettelse av formue og inntekt ved interessefellesskap 

innebærer at transaksjoner inngått mellom interesseforbundne parter vurderes som om de var 

inngått mellom uavhengige parter under sammenlignbare omstendigheter. Vurderingen gjøres 

kun for skattemessige formål.12 Eksempelvis vil et utenlandsk selskap som finansierer et 

datterselskap i Norge utelukkende med gjeld kunne rammes av § 13-1. Formålet med 

gjeldsfinansieringen vil kunne være å føre overskudd ut av landet gjennom rentekostnader fra 

det norske selskapet til det utenlandske for å oppnå lavere beskatning. Ved anvendelsen av § 

13-1 kan lånestørrelse og rentenivå på transaksjonen mellom de to selskapene med 

interessefellesskap bli sammenlignet med en lignende transaksjon gjennomført av uavhengige 

parter. Dersom lånestørrelsen og rentenivået ikke er sammenlignbare kan vilkårene settes til 

side etter § 13-1. 

 

Den ulovfestede regelen om skattemessig gjennomskjæring anvendes når hovedformålet med 

en disposisjon har vært å spare skatt, og det vil stride mot skattereglenes formål å legge den til 

grunn for skattleggingen. Reelle og lovlige transaksjoner kan dermed gis andre skattemessige 

                                                 
8
 Zimmer og BA-HR (2015) s. 466. 

9
 Zimmer og BA-HR (2015) s. 474. 

10
 Zimmer og BA-HR (2015) s. 466. 

11
 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 103 og Zimmer (2009) s. 40 og 41. 

12
 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 105. 
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virkninger enn hva som følger av reglene som ordinært skulle regulert disposisjonen. Om en 

disposisjon faller inn under virkeområdet til den ulovfestede regelen om skattemessig 

gjennomskjæring beror på en helhetsvurdering av disposisjonens formål og virkninger.13 

Reglene om gjennomskjæring vil i et tilfelle med tynn kapitalisering kunne medføre at noe av 

gjelden blir omklassifisert til egenkapital. Gjennomskjæring er helt konkret og kan oppleves 

lite forutsigbart for skattyter. En klar regel er enklere å forholde seg til, skaper forutsigbarhet 

og medfører at selskaper kan innrette seg i tråd med reglene. En ulempe med en klar regel er 

at den fort kan ramme tilfeller den ikke er ment å ramme.  

Erfaringen viste at det for låneforhold i flernasjonale virksomheter har vært svært krevende 

for ligningsmyndighetene å anvende skatteloven § 13-1.14 Det samme gjelder for den 

ulovfestede regelen om skattemessig gjennomskjæring.15 Rentebegrensningsreglene er på 

denne bakgrunn innført som en følge av at armlengdeprinsippet i sktl. § 13-1 og den 

ulovfestede gjennomskjæringsregelen ikke ble ansett tilstrekkelig for å unngå uønskede 

tilpasninger til regelverket. Armlengdeprinsippet og den ulovfestede regelen om 

gjennomskjæring gjelder nå ved siden av rentebegrensningsregelen.16  

 

2.2 Hensyn 

Uten noen regel om begrensning av adgangen til å føre fradrag for renter vil internasjonale 

konsern med virksomhet i Norge ha incentiver til å opprette selskap i Norge med lån for å få 

høyt fradrag, og bruke gjeldsrentene til å føre overskudd ut av Norge. En høy gjeldsgrad vil 

medføre høye rentekostnader for selskapet og tilsvarende høye renteinntekter i selskapet som 

yter gjelden. Renteinntektene kanaliseres til et selskap hjemmehørende i land med lav eller 

ingen skattlegging, heretter kalt lavskatteland. På denne måten vil inntekten i selskapet 

hjemmehørende i Norge overføres til selskapet hjemmehørende i lavskattelandet gjennom 

gjeldsrentene og fradragsadgangen.17    

 

I forarbeidene til rentebegrensningsregelen ble det fremhevet at Norge er et attraktivt land å 

plassere rentefradrag ikke bare fordi Norge er et land med relativt høye skattesatser, men også 

fordi de fleste OECD-land allerede hadde regler som på ulike måter begrenser 

rentefradragsadgangen.18 Det at Norge ikke hadde særregler om begrensning av rentefradrag 

medførte at selskaper kunne oppnå fullt fradrag for sine rentekostnader ved å plassere gjelden 

i selskaper hjemmehørende i Norge, og samtidig føre overskudd ut av Norge.  

 

                                                 
13

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 105. 
14

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 103. 
15

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 106. 
16

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 475. 
17

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 474.                            
18

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 103. 
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Videre fremgår det av forarbeidene at formålet med reglene er å bidra til like 

konkurransevilkår mellom nasjonale og internasjonale virksomheter samt å hindre at 

internasjonale konserner kan uthule det norske skattefundamentet.19 Internasjonale 

virksomheter ville uten en begrensning av fradraget ha en fordel sammenlignet med det 

norske selskapet ved at det kunne bruke fradrag for rentekostnader til å oppnå lavere 

beskatning i Norge. Et paradoks i denne sammenheng er at norske konsernselskaper som bare 

er etablert i Norge også treffes av de nye reglene selv om de ikke har mulighet til å innrette 

seg slik at renteinntektene ikke skattlegges.  

 

2.3 Reglene 

Rentebegrensningsreglene innebærer at fradrag for rentekostnader som overstiger 25 % av en 

særskilt fastsatt resultatstørrelse, avskjæres. Det er i utgangspunktet bare interne renter som 

eventuelt skal begrenses. Interne renter er renter betalt til nærstående part. Eksterne renter er 

renter betalt til uavhengig tredjepart. Eksterne renter er ikke gjenstand for avskjæring, men 

kan likevel fortrenge fradrag for interne renter.20 Reglene gjelder imidlertid eksterne renter i 

den grad nærstående har stilt sikkerhet for gjelden. Jeg kommer nærmere inn på dette under 

punkt 2.3.3. 

 

Regelen er basert på objektive vilkår og får virkning uavhengig av om lånet er gitt på 

armlengdes vilkår, og uten hensyn til om formålet har vært å oppnå en skattefordel. Det vil 

også være uten betydning om renteinntektene er høyt beskattet hos mottaker, eller om 

mottaker er hjemmehørende i Norge.21   

 

Reglene gjelder for hvert selskap og det er ingen adgang til konsolidering hvor selskapet 

inngår i et konsern.22 Dog kan en ved å benytte konsernbidrag oppnå begrenset konsolidering, 

noe jeg vil komme tilbake til under punkt 5. At reglene ikke er lagt på konsernnivå har vært 

gjenstand for kritikk.23 Kritikken har særlig vært knyttet til at det ikke er noe behov for å 

ramme rentekostnader hvor renteinntektene skattlegges med samme skattesats, slik som i rent 

norske forhold. Finansdepartementet har begrunnet at det ikke kan konsolideres med at det 

ikke er beskatning på konsernnivå i Norge.24 

 

2.3.1 Hvem omfattes av reglene 

Reglene kommer ikke til anvendelse på selskap med netto rentekostnader på fem millioner 

                                                 
19

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 102 
20

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 108. 
21

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 475. 
22

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 476. 
23

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 477. 
24

 Prop 1 LS (2013-2014) s. 130. 
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kroner eller lavere. Netto rentekostnader utgjør rentekostnader fratrukket renteinntekter.25 

Overskrides terskelen gjelder reglene fullt ut fra første krone, det er således en terskelverdi, 

ikke et bunnfradrag.26 

 

Hvilke subjekter som vil rammes av reglene dersom de har netto rentekostnader på 5 

millioner eller mer angir sktl. § 6-41 1. ledd a til d uttømmende. Unntak fra dette fremgår av 

8. og 9. ledd.  

 

Hovedregelen i bokstav a innebærer at reglene kommer til anvendelse på de som anses som 

selvstendig skattesubjekt etter sktl. § 2-2 1. ledd. Reglene kommer dermed til anvendelse 

uavhengig av subjektets organiseringsform. Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, stiftelser, 

samvirkeforetak, statsforetak og interkommunale selskap vil alle omfattes. Kommuner, 

fylkeskommuner og enkeltpersonforetak omfattes derimot ikke.27  

 

Selskap som er fritatt fra skatteplikt etter sktl. § 2-32 er heller ikke omfattet av 

rentebegrensningsreglene, dette gjelder imidlertid ikke for skattepliktige selskap som er heleid 

av slike selskaper.28  

 

Videre omfattes deltakerlignede selskaper som nevnt i sktl. § 10-40 og NOKUS selskaper 

som nevnt i sktl. § 10-60. 

 

Av bestemmelsens bokstav d fremgår det at reglene kommer til anvendelse på utenlandske 

selskap eller innretninger med begrenset skatteplikt etter sktl. § 2-3, herunder filialer i Norge 

av utenlandske selskap.29  

 

2.3.2 Nærstående parter  

Ikke alle rentekostnader et selskap som nevnt ovenfor har er gjenstand for avskjæring, det er 

her begrepet nærstående parter kommer inn. Reglene gjelder nemlig for renter på gjeld til 

nærstående part. Hvem som regnes som nærstående er regulert i sktl. § 6-41 fjerde ledd.  

 

I følge forarbeidene skal nærstående i relasjon til rentebegrensningsreglene forstås på samme 

måte som i daværende ligningslov § 4-12 fjerde ledd. Ligningsloven er nå opphevet og 

erstattet med skatteforvaltningsloven.30  

                                                 
25

 Skatte ABC 2016/2017 s. 938. 
26

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 476. 
27

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 481 og 482. 
28

 Prop 1 LS (2013-2014) s. 120 
29

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 482. 
30

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 123. 
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Sktl. § 6-41 fjerde ledd inneholder ingen begrensninger i forhold til hvilke typer av 

rettssubjekter som kan anses som nærstående. Dette innebærer at ikke bare selskap, men 

fysiske personer, kommuner, fylkeskommuner og andre subjekter som ikke selv vil rammes 

av reglene kan anses som nærstående.31  

 

Det er heller ikke avgjørende om den nærstående er hjemmehørende i Norge eller utlandet, 

reglene gjør således ikke forskjell på innenlandske og utenlandske lånetransaksjoner.32    

 

Av fjerde ledd bokstav a følger at selskap eller innretning som låntakeren direkte eller 

indirekte eier eller kontrollerer med 50 prosent eller mer er nærstående. Det samme gjelder for 

person, selskap eller innretning som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer låntakeren 

med minst 50 prosent jf. bokstav b. Definisjonen utvides i bokstav c og innebærer at dersom 

nærstående etter b direkte eller indirekte eier eller kontrollerer annet selskap eller innretning 

med mer enn 50 prosent skal også dette selskapet eller innretning anses som nærstående. 

Ytterligere en utvidelse fremgår av bokstav d som slår fast at dersom nærstående etter bokstav 

b er en fysisk person skal en rekke andre fysiske personer også anses som nærstående, 

deriblant foreldre, søsken, barn og barnebarn. Det samme gjelder selskap som disse direkte 

eller indirekte eier eller kontrollerer med minst 50 prosent.33 

 

Flere av alternativene krever direkte eller indirekte eierskap med 50 prosent eller mer. Dette 

må anses oppfylt når kapitalandelen er på minst 50 prosent, selv om stemmeandelen er 

lavere.34 Etter forarbeidene er det tilstrekkelig for å etablere nærstående forhold ved indirekte 

eierskap at eierandelen er minst 50 prosent i hvert ledd. Dette gjelder selv om den indirekte 

eierandelen skulle bli lavere enn 50 prosent.35 Det tas ikke forbehold om at dette kun gjelder 

når hvert ledd har 50 prosent av stemmene, og det kan derfor neppe stilles et slikt vilkår.36 

Dette innebærer at som utgangspunkt vil alle selskap i samme konsern etter aksjelovens regler 

anses som nærstående.37 I figuren under vil dermed selskap A være nærstående til selskap B, 

C, D, E og F. 

 

                                                 
31

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 486. 
32

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 486. 
33

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 486. 
34

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 487. 
35

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 123-124. 
36

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 487. 
37

 Aksjeloven § 1-3. 
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Videre fremgår det av forarbeidene at dersom det foreligger flere nærstående til låntakeren 

skal det tas hensyn til den samlede innflytelsen.38  Et selskap D som eies med 50 prosent av 

selskap A og 50 prosent av selskap B anses nærstående til C dersom A og B samlet eier minst 

50 prosent av C39 , se figur.   

 

 

 

Nærstående etter fjerde ledd er den som låntakeren “eier eller kontrollerer med minst 50 

prosent”. I lovteksten er dermed “kontrollerer” likestilt med eier. Det fremgår av forarbeidene 

at dette tar sikte på de tilfellene hvor bestemmende innflytelse over det annet rettssubjekt 

utøves på annet grunnlag enn eierskap. I denne sammenheng er det vist til blant annet rådighet 

over stemmeflertall på generalforsamlingen og rett til å velge flertallet av styremedlemmene i 

                                                 
38

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 124. 
39

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 487. 

Selskap A 

Selskap B Selskap C 

Selskap E Selskap D 

Selskap F 

 50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

Selskap A 

Selskap C Selskap D 

Selskap B 

50% 

50% 

25% 

25% 
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et selskap.40  

 

Eventuelle andre strukturer hvor vilkåret til nærstående ikke er oppfylt kan vurderes etter 

reglene om tynn kapitalisering, jf. sktl. § 13-1.41 Rentebegrensningsreglene vil ikke komme til 

anvendelse, men det vil fortsatt kunne foreligge påvirkning. Et eksempel på en slik struktur 

kan være at tre uavhengige selskaper gjennomfører et samarbeidsprosjekt gjennom et selskap 

med høy gjeldsgrad.42 

 

Personen, selskapet eller innretningen anses som nærstående dersom det på noe tidspunkt i 

inntektsåret har oppfylt de ovennevnte kravene, jf. tredje ledd. Dersom selskap A i starten av 

inntektsår 1 eier 55 % av selskap B, men i løpet av inntektsåret selger sine aksjer slik at det 

ved inntektsår 1 slutt eier 30 % av selskapet, vil kravet til nærstående være oppfylt. 

Rentebegrensningsreglene vil derfor kunne komme til anvendelse på selskap Bs 

rentekostnader på gjeld til selskap A i år 1 dersom de øvrige vilkårene er oppfylt.  

 

For utenlandske selskap med begrenset skatteplikt i Norge foretas vurderingen av 

“nærstående” på selskapets hånd.43  

 

2.3.3 Fradragsrammen  

Ikke alle renter på gjeld til nærstående part avskjæres. Kun netto rentekostnader er utsatt, i 

den grad de overstiger 5 millioner kroner og en teknisk beregnet “fradragsramme”. Den årlige 

fradragsrammen for et selskap utgjør 25% av et beregningsgrunnlag jfr. sktl. § 6-41 tredje 

ledd.  

 

Beregningsgrunnlaget tar utgangspunkt i “alminnelig inntekt eller årets udekkede underskudd 

før begrensning av fradrag etter denne paragraf, tillagt rentekostnader og skattemessige 

avskrivninger, og redusert med renteinntekter”.44 Beregningsgrunnlaget kalles skattemessig 

EBITDA. EBITDA står for Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, og 

er en regnskapsmessig resultatstørrelse. Størrelsen blir gjerne brukt av banker ved vurderinger 

av et selskaps økonomiske situasjon da det reflekterer selskapets evne til å betjene gjeld.45 

Skattemessig og regnskapsmessig EBITDA er ikke det samme da beregningsgrunnlaget etter 

sktl. § 6-41 skal baseres på skattemessige størrelser og er dermed uavhengig av 

finansregnskapet. Utgangspunktet er alminnelig inntekt etter skattelovens regler. Dette 

                                                 
40

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 123 og Zimmer og BA-HR (2015) s. 487. 
41

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 123. 
42

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 487. 
43

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 125. 
44

 Sktl. § 6-41 tredje ledd. 
45

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 476. 
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innebærer at beregningsgrunnlaget kan variere betydelig fra år til år da ekstraordinære poster 

som en stor gevinst eller et stort fradragsberettiget tap kan få en betydelig innvirkning. 

Inntekter som faller inn under fritaksmetoden vil ikke inngå i beregningsgrunnlaget.46 Videre 

vil mottatt konsernbidrag øke alminnelig inntekt og følgelig fradragsrammen. Avgitt 

konsernbidrag vil på tilsvarende måte redusere alminnelig inntekt og dermed redusere 

fradragsrammen.47 

   

Fradragsrammen anses først oppfylt av eksterne renter, og det er den totale rentebelastningen 

som er avgjørende.48 Dersom et selskap har interne rentekostnader på 20, eksterne 

rentekostnader på 30, og fradragsramme på 30 vil først fradragsrammen fylles av de eksterne 

rentekostnadene på 30 slik at det ikke gjenstår noe av fradragsrammen for de interne rentene. 

De interne rentene vil bli avskåret, men kan fremføres inntil ti år, se eksempel under.  

 

Selskap A - Alminnelig inntekt   

Alminnelig inntekt før konsernbidrag  120 

Avgitt konsernbidrag til selskap B  -120 

Alminnelig inntekt  0 

Selskap B - Alminnelig inntekt   

Alminnelig inntekt før konsernbidrag  -50 

Mottatt konsernbidrag fra selskap A  120 

Alminnelig inntekt til beskatning i selskap B  70 

Selskap B - Beregning av fradragsramme   

Alminnelig inntekt før konsernbidrag  -50 

Konsernbidrag fra selskap A  120 

+ Netto rentekostnader  50 

Grunnlag for fradragsramme  120 

Fradragsramme (25% av 120) 30  

Virkning   

Eksterne renter (Fullt fradrag)  30 

                                                 
46

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 476. 
47

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 110. 
48

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 477 og 478. 



15 

Gjenværende ramme for interne lån (30-30)  0 

Avskårede renter (kan fremføres inntil 10 år)  20 

Alminnelig inntekt til beskatning (120-30)  90 

 

2.3.4 Rentekostnader  

Det er netto rentekostnader som skal måles opp mot fradragsrammen. Netto rentekostnader 

omfatter i utgangspunktet alle rentekostnader og renteinntekter som ligger innenfor det 

alminnelige, skatterettslige rentebegrepet, herunder under- og overkurs ved låneopptak.49 Med 

netto rentekostnader menes kostnader som nevnt i sktl. § 6-40 fratrukket renteinntekter, jf. 

sktl. § 6-41 annet ledd 1. pkt. Både rentebetalinger til og fra subjekter i interessefellesskap 

med skattyteren (interne renter) og rentebetalinger til og fra uavhengige tredjeparter (eksterne 

renter) skal inngå.50 Men bare i den grad det kreves fradrag for rentene, dette gjelder også i 

forhold til 5 millioner kroner grensen.51 

 

I følge forarbeidene tar rentebegrepet i rentebegrensningsreglene utgangspunkt i det 

alminnelige, skatterettslige rentebegrepet.52  

 

Sktl. § 6-40 fastsetter at det gis fradrag for gjeldsrenter, uavhengig av de alminnelige 

vilkårene for fradrag i sktl. § 6-1. Det finnes ingen tilsvarende renteregel på inntektssiden. På 

inntektssiden forankres skatteplikten i sktl. § 5-1 jf. § 5-20 1. ledd b om kapital- eller 

virksomhetsinntekt, uten at det er nødvendig å trekke grensen mellom renter og annen slik 

inntekt.53  

 

I skatte-ABC 2016/2017 er rentekostnader definert som kostnader som ut fra de økonomiske 

realiteter må være en ytelse fra låntaker som vederlag for långivers kreditt.54 Renteinntekter er 

tilsvarende definert som inntekter som ut fra de økonomiske realiteter må være en ytelse fra 

låntaker som vederlag for långivers kreditt.55 

 

I tillegg til henvisningen til det alminnelige rentebegrepet er det i annet ledd gitt særskilte 

regler for hvilke renteinntekter og rentekostnader som skal omfattes av regelen. Blant disse er 

obligasjoner utstedt til over eller underkurs. Rentebegrepet i rentebegrensningsreglene er med 

                                                 
49

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 102. 
50

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 102. 
51

 FIN uttalelse mars 2016. 
52

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 114. 
53

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 490. 
54

 Skatte-ABC 2016/2017 s. 945. 
55

 Skatte-ABC 2016/2017 s. 931. 
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andre ord utvidet i forhold til det alminnelige rentebegrepet. Forarb56eidene begrunner dette 

med at det ville åpne for tilpasninger dersom renteelementet ved en transaksjon ligger i 

gevinsten eller tapet og dette ikke ville medregnes. 

 

2.3.5 Eksterne lån 

Eksterne lån skal i noen tilfeller anses som lån mellom nærstående parter. Dette gjelder i 

hovedsak i to ulike situasjoner, og gjelder lån med sikkerhetsstillelse fra nærstående part samt 

såkalte back-to-back lån.57  

 

Av sktl. § 6-41 sjette ledd bokstav a fremgår det at et eksternt lån som visse nærstående har 

stilt visse typer sikkerhet for anses som et internt lån. Dette er også omtalt som at eksterne 

renter omklassifiseres til interne renter.  Dette gjelder uavhengig av om låntakeren har 

mulighet til å ta opp deler av lånet på samme vilkår uten sikkerhetsstillelsen.58 Av 

forarbeidene fremgår det at den økonomiske realiteten bak et lån med sikkerhetsstillelse fra 

nærstående i utgangspunktet er det samme som et internt lån.59 En sikkerhetsstillelse vil 

normalt gjøre det mulig for et foretak å oppnå høyere gjeldsgrad gjennom ekstern part enn det 

ellers ville hatt, og det vil kunne åpnes for tilpasninger dersom disse ikke ble omfattet.60 Det 

var skattedirektoratet som fremmet dette forslaget i høringsrunden, og selv om forslaget har 

vært gjenstand for kritikk, opprettholdt Solberg-regjeringen forslaget i Prop. 1 LS (2013-

2014) Tillegg på s. 64-65. Kritikken har gått på at sikkerhetsstillelse er vanlig i forbindelse 

med opptak av eksterne lån også i rent norske forhold, og at regelen tvinger konsern til å 

legge om finansieringsstrukturen.61  

 

Hva som anses som sikkerhetsstillelse er nærmere omtalt i forarbeidene. Avtalebaserte 

sikkerhetsstillelser som er rettslig bindende, slik som garantier, pantsettelser og kausjoner 

omfattes.62 Disse kjennetegnes ved at det oppstår en betalingsforpliktelse for den nærstående 

parten dersom låntakerselskapet misligholder.63 Også mer uformelle sikkerhetsstillelser som 

f.eks. letter of comfort, kan etter omstendighetene anses som sikkerhet.64 

 

Etter bokstav b omfattes også såkalte back-to-back lån. Back-to-back lån er der en nærstående 

part har en fordring på en uavhengig långiver og denne fordringen danner grunnlag for lånet 

                                                 
56 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 116. 
57

 Sktl. § 6-41 6. ledd a og b. 
58

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 493. 
59

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 126. 
60

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 64. 
61

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 493. 
62

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 127. 
63

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 493. 
64

 Brev fra FIN 10. juni 2014. 
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långiver yter til selskapet. 

 

2.4 Virkningen av rentefradragsbegrensningen  

Begrensning av rentefradrag gjennomføres ved at selskapets skattepliktige inntekt forhøyes 

med et beløp som tilsvarer det avskårede beløpet. At avskjæringen skjer i form av 

inntektstillegg fremgår av bestemmelsens forarbeider, og er en naturlig følge av at man ikke 

får fradragsført kostnader.65  

 

Avskåret rentefradrag kan fremføres i 10 år jfr. § 6-41 syvende ledd, 1. punkt. Av 2. punkt 

fremgår det at selskapet må ha rom for fradraget innenfor fradragsrammen i et fremtidig år for 

at fremførbart avskåret rentefradrag skal kunne benyttes. Videre fremgår det av 5. ledd at 

fremførbart rentefradrag skal komme til fradrag før rentene det aktuelle inntektsåret. Dersom 

et selskap i år 1 har interne rentekostnader som overstiger fradragsrammen kan de 

rentekostnadene som avskjæres overføres til år 2. Dersom selskapet i år 2 har rom i 

fradragsrammen for både interne renter i år 2 og de avskårede fremførte rentekostnadene fra 

år 1 vil de få fullt fradrag for rentekostnadene i år 1 og 2 sett under ett.  

 

Det er ikke tilbakeføringsadgang for rentefradrag, og heller ikke fremføringsadgang eller 

tilbakeføringsadgang for ubenyttet fradragsramme.66 Ved en eventuell tilbakeføring ville 

ligningen for tidligere år blitt endret ved at fradraget hadde økt det aktuelle året og som en 

følge redusert den skattbare inntekten. 

 

Det er ikke åpnet for at avskårede renter kan overføres mellom selskaper i et konsern. Det 

fremgår av forarbeidene at en slik overføringsadgang ville vært administrativt krevende for 

skattemyndighetene.67 En overføringsadgang vil også bryte med prinsippet om at hvert 

selskap lignes atskilt. 

 

Rentebegrensningsreglene gjelder ved siden av reglene om interessefellesskap mellom 

nærstående i sktl. § 13-1, og den ulovfestede regelen om gjennomskjæring, noe som 

innebærer at forhold som faller utenfor rentebegrensningsregelen fortsatt kan rammes av de 

øvrige omgåelsesreglene.68  

 

2.5 Sammenligning med OECD og EUs forslag  

Rentebegrensningsreglene som beskrevet ovenfor er ikke et særnorsk fenomen. Både OECD 

og EU har utarbeidet lignende regler som kort skal gjennomgås i det følgende. 

                                                 
65

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 138-139. 
66

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 479. 
67

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 130. 
68

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 110. 
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2.5.1 OECD-BEPS 

OECD initierte under G20 møtet i Los Cabos i 2012 et arbeid med å gjennomgå utfordringene 

knyttet til uthuling av skattefundament og overskuddsforflytning. Prosjektet ble kalt Base 

Erosion and Profit Shifting, BEPS, og tok sikte på å forhindre uthuling av statenes 

skattefundament, samt sikre at inntekt skattlegges der verdiskapningen skjer. 44 land har 

deltatt i arbeidet, herunder Norge, og resultatet ble 15 ulike “actions” fordelt på tre 

hovedpilarer, “Coherence”, “Substance” og “Transparency and Certainty”. Renter ble under 

arbeidet identifisert som en nøkkelrisiko for uthuling av skattefundament og 

overskuddsflytting. Som en følge omhandler action nr. 4, Limiting Base Erosion Involving 

Interest Deductions and Other Financial Payments, under pilaren “Coherence” regler om 

rentebegrensning.69 Forslaget vil gjennomgås kort i det følgende. 

 

I likhet med de norske reglene foreslås det at beregningen skal ta utgangspunkt i skattemessig 

EBITDA.70 Videre foreslås det at maksimalt rentefradrag skal være mellom 10-30 % av 

EBITDA. Det fremheves at ved vurdering av hvilken prosentsats, såkalt fixed ratio, som skal 

innføres burde statene ta hensyn til om de kun skal ha “fixed ratio” alene eller i kombinasjon 

med en sikkerhetsventil. Om de på grunn av EU-medlemskap er forpliktet til å gi andre 

enheter som er objektivt sammenlignbare den samme behandlingen selv om disse enhetene 

representerer en lavere risiko bør også vektlegges.71   

 

I motsetning til de norske reglene legger forslaget opp til at både eksterne og interne renter 

kan avskjæres. Hva som skal anses som renter er omtalt i kapittel 2 og det legges til grunn et 

vidt rentebegrep. Dersom statene ønsker å innføre et terskelbeløp for at reglene skal komme 

til anvendelse anbefales det at beløpet gjelder for konsernet samlet for å unngå misbruk av 

reglene.72  

 

Reglene legger opp til at landene kan innføre en sikkerhetsventil, men landene kan også velge 

å la være.73 Sikkerhetsventilen skal bidra til at det kun er misbrukstilfeller som rammes. 

Sikkerhetsventilen “Group ratio rule” innebærer at man på visse vilkår får fradrag for renter 

selv om de faller utenfor fradragsrammen. Dette gjøres ved at konsernets eksterne 

rentekostnader divideres med konsernets EBITDA. Dette forholdstallet kalles group ratio som 

ganges med selskapets EBITDA som er den nye grensen for fradrag.74 Konsernets eksterne 

                                                 
69

 OECD Tax (2015) 
70

 BEPS (2016) s. 52. 
71

 BEPS (2016) s. 54. 
72

 BEPS (2016) s. 39. 
73

 BEPS (2016) s. 62. 
74

 BEPS (2016) s. 64. 
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rentekostnader kan oppjusteres med 10% for å redusere risikoen for at ikke alle eksterne 

rentekostnader er medregnet.75 

 

              
𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑠 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
×𝑆𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑝𝑒𝑡𝑠 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝐹𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛 

 

I tillegg til “Group ratio rule” nevnes også “Equity escape clause” som en mulig 

sikkerhetsventil. Equity escape clause innebærer at rentebegrensningsreglene ikke kommer til 

anvendelse dersom selskapet viser at forholdet mellom egenkapital og totale eiendeler er lik 

eller større enn det er for konsernet sett under ett.76 

 

Hovedtrekkene i OECD sitt forslag er de samme som vi finner i de norske reglene. Noen av 

forskjellene er at rentebegrepet til OECD er noe videre ved at f.eks. valutagevinster/tap vil 

omfattes.77 Videre gjelder terskelbeløpet som gjør at reglene kommer til anvendelse på 

konsernnivå under BEPS, mens det i Norge beregnes for hvert enkelt selskap. 

 

I motsetning til de norske reglene innebærer OECD sitt forslag at både eksterne og interne 

renter avskjæres. At også eksterne renter er gjenstand for avskjæring ble vurdert i 

forarbeidene i forbindelse med innføringen av de norske rentebegrensningsreglene. Det ble 

konkludert med at det i en revisjon av reglene kan bli aktuelt å fremme forslag om å utvide 

regelen slik at også eksterne renter avskjæres.78 Som en følge av at både eksterne og interne 

renter kan avskjæres inneholder OECD sitt forslag en sikkerhetsventil, tilsvarende 

sikkerhetsventil finnes ikke i de norske reglene. 

 

Senere i avhandlingen skal vi se at Finansdepartementet i løpet av våren 2017 ønsker å 

fremme forslag til endring i rentebegrensningsreglene som innebærer at 

rentebegrensningsreglene utvides slik at eksterne renter også vil kunne avskjæres, i tillegg til 

innføring av en "escape clause".79 

 

2.5.2 EUs Anti-Tax Avoidance Directive 

Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD, er en del av EUs Anti-tax avoidance package, ATAP, 

som ble presentert av EU-kommisjonen i januar 2016. Direktivet inneholder en 

rentebegrensningsregel som i stor grad bygger på forslaget fremmet av OECD gjennom 

BEPS.80 Som jeg senere vil komme tilbake til er ikke dette regelverket en del av EØS-avtalen 
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 BEPS (2016) s. 67. 
76

 BEPS (2016) s. 62. 
77

 BEPS (2016) s. 34. 
78

 Prop. 1 LS (2013-2014) s. 110. 
79 Finansdepartementets brev 31. januar 2017 s. 4 og 5. 
80

 EU 2016/1164 og PwC (2016). 
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og som en følge av dette ikke bindende for Norge. Reglene er imidlertid relevante. Dersom 

Norge har tilsvarende regler som EU foreslår har det formodningen mot seg at de norske 

reglene er i strid med EØS-avtalen.  

 

I direktivets artikkel 4 finnes det som kalles en “interest limitation rule” tilsvarende det som i 

Norge omtales som en rentebegrensningsregel. 

 

Rentebegrensningsreglene i ATAD bygger i stor grad på BEPS, og det er lite som skiller de to 

forslagene. I likhet med BEPS tar reglene utgangspunkt i at man kan kreve fradrag for renter 

opptil 30% av skattemessig EBITDA. Forslaget legger opp til at medlemsstatene kan velge 

mellom to alternative sikkerhetsventiler (group ratio escape rules), også her "equity escape 

rule" eller "earnings-based worldwide group ratio rule". Medlemsstatene er ikke forpliktet til å 

innføre en slik sikkerhetsventil, men kan velge om de vil innføre det og eventuelt hvilket av 

de to forslagene de ønsker å innføre.81  

 

3 Konsernbidragsreglene asl/asal. § 8-5 og sktl. §§ 10-2 til 10-4  

Konsernbidragsreglene innebærer at et selskap kan kreve fradrag ved inntektsligningen for 

bidrag som ytes til et annet selskap i samme konsern. Bidraget vil være skattepliktig inntekt 

for det mottakende selskapet. Konsernbidrag er ikke kun en skatterettslig konstruksjon, men 

også en selskapsrettslig. Selskapsrettslig er konsernbidrag en vederlagsfri inntektsoverføring 

fra et rettssubjekt til et annet.82 

 

3.1 Historikk  

Konsernbidragsregler ble innført i norsk rett i 1979 gjennom en endringslov, til dagjeldende 

lov om særregler for skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer av 19. juni 1969 nr. 71. 

Reglene er videreført i skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 §§ 10-1 til 10-4. 

 

Konsernbidragsreglene er i likhet med rentebegrensningsreglene ikke en særnorsk 

konstruksjon. Flere av EØS-landene har tilsvarende regler, og andre lands regler har som vi 

senere skal se blitt gjennomgått av EU-domstolen i flere saker. 

 

3.2 Hensyn  

Konsernbidragsreglene innebærer at man kan utligne skattemessig overskudd i et selskap med 

skattemessig underskudd i et annet. Dette gjør at den skattemessige behandlingen langt på vei 

tilsvarer hva den ville vært dersom det var snakk om avdelinger i ett og samme selskap, og 
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man oppnår skattemessig nøytralitet.83 

 

Konsernbidragsordningen innebærer med andre ord muligheten for skattemessig likestilling 

mellom foretak som organiserer virksomheten gjennom avdelinger i ett aksjeselskap, og 

foretak som organiserer virksomheten gjennom flere aksjeselskap i konsern.84 

 

Formålet har også vært å fjerne noe av den oppfordring som ellers ville ligge i å fusjonere 

selskap i stedet for å organisere virksomheten i konsern.85  

 

3.3 Reglene  

Regler om konsernbidrag finnes i både skattelovgivningen og selskapslovgivningen. 

Selskapsrettslig finnes reglene om konsernbidrag i asl./asal. § 8-5. Det fremgår av 

bestemmelsens annet ledd at reglene om utbytte har tilsvarende anvendelse, og innebærer 

blant annet at selskapet må ha utbyttegrunnlag også for konsernbidrag jf. asl. § 8-1. 

Bakgrunnen for dette er likheten mellom konsernbidrag og utbytte som også er en vederlagsfri 

overføring fra ett rettssubjekt til et annet.86  

 

Skatterettslig reguleres konsernbidrag i sktl. §§ 10-2 til 10-4, og det er disse bestemmelsene 

som vil gjennomgås i det følgende.  

 

Konsernbidrag er en overføring av økonomiske verdier til et mottakerselskap uten at dette yter 

vederlag. Hva som kan anses som konsernbidrag, utover at det er en overføring av 

økonomiske verdier, oppstiller loven ingen begrensinger for. Loven oppstiller heller ikke krav 

til tidspunktet ytelsen skal overføres, hverken innenfor inntektsåret eller et nærmere angitt 

tidspunkt. Det stilles imidlertid krav til at giverselskapet påtar seg en juridisk bindende 

forpliktelse til å overføre ytelsen på et senere tidspunkt.87 I praksis er det vanlig at et selskap 

påtar seg å overføre kontante midler på et angitt tidspunkt. Dette innebærer at 

mottakerselskapet får en fordring på giverselskapet.88  

 

3.3.1 Hvem omfattes av reglene 

Hvilke selskaper som kan påberope seg reglene om konsernbidrag reguleres i sktl. § 10-1. Av 

denne bestemmelsens første ledd fremgår det at reglene i §§ 10-2 til 10-5 gjelder for 

aksjeselskap og allmennaksjeselskap, samt likestilt selskap eller sammenslutning. Som 
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likestilt med aksjeselskap regnes selskap som nevnt i § 2-2 første ledd b-e, som blant annet 

omfatter samvirkeforetak, gjensidige forsikringsselskap og sparebanker. Deltakerlignede 

selskaper omfattes imidlertid ikke av bestemmelsen.89 

 

Ovennevnte innebærer at det ikke er noe krav om at selskapene det ytes konsernbidrag 

mellom har samme selskapsform, dette fremgår også av bestemmelsens forarbeider.90   

 

Videre fremgår det av sktl. § 10-4 at giver og mottaker må være norske selskaper eller 

sammenslutninger som nevnt ovenfor. Noe annet ville uthule det norske skattefundamentet 

ved at konsernet da i praksis vil kunne velge hvilket land inntekten skal skattlegges.91 I 

bestemmelsens fjerde punkt fremgår det imidlertid at det kan ytes konsernbidrag mellom 

selskaper hjemmehørende i Norge selv om morselskapet er hjemmehørende i en annen stat.  

 

§ 10-4 annet ledd ble tilføyd i 2005 for å sikre at reglene ikke var i strid med EØS-avtalens 

regler om etableringsfrihet.92 Annet ledd innebærer at det kan gis konsernbidrag fra norsk 

aksjeselskap til norsk filial av utenlandsk selskap, fra norsk filial til et norsk selskap og 

mellom norske filialer av utenlandske selskap i samme konsern. Dette gjelder imidlertid bare 

selskap hjemmehørende innenfor EØS. Videre innebærer avgrensningen at filialen av det 

utenlandske selskapet må være skattepliktig i Norge jf. sktl. § 2-3.93   

 

3.3.2 Konsernbegrepet - asl. § 1-3 og sktl § 10-4  

Selskapene som omfattes av bestemmelsen må videre inngå i samme konsern. Etter sktl. § 10-

4 må aksjeselskaper tilhøre samme konsern i aksjelovens forstand. Aksjelovens definisjon 

danner utgangspunktet, men har lite selvstendig betydning ved siden av presiseringene som er 

gjort i sktl. § 10-4. Grunnen til dette er at kravene i skatteloven er vesentlig strengere enn de i 

aksjeloven om bestemmende innflytelse over annet selskap. I praksis vil det etter aksjelovens 

regler normalt innebære minst 51 prosent eierskap. Skattelovens bestemmelse krever at 

morselskapet må eie mer enn 9/10 av aksjene i datterselskapet, og ha en tilsvarende andel av 

de stemmer som kan avgis på generalforsamlingen, og omtales gjerne som skattekonsern. 

Bakgrunnen for dette kravet er hensynet til minoritetsaksjonærene. Ved så høye eierandeler 

foreligger også en presumsjon for økonomisk enhet og koordinering av økonomisk aktivitet.94 

Det stilles imidlertid ikke krav til at det drives virksomhet i begge selskaper for at 
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konsernbidragsreglene kommer til anvendelse.95 

 

Kravet til 9/10 av de stemmer som kan avgis på generalforsamlingen innebærer at 

begrensninger og innskrenkninger i stemmeretten i vedtektene eller aksjonæravtaler vil kunne 

medføre at kravet ikke er oppfylt.96  

 

Henvisningen til aksjelovens konsernbegrep har selvstendig betydning ved vurderingen av 

kravet til eierskap. Etter aksjeloven anses eierkravet å være oppfylt også ved indirekte 

eierskap. Det er med andre ord tilstrekkelig at det er minst 9/10 eierskap i hvert ledd selv om 

morselskapets reelle kontroll og eierskap blir mindre.97 Det legges imidlertid til grunn i 

Skatte-ABC 2016/2017 at det er en forutsetning at morselskapets reelle eierinteresse i det 

underliggende selskapet må være på mer enn 50 prosent.98 

 

Som tidligere nevnt stilles det ikke krav til at selskapene det ytes konsernbidrag mellom har 

samme selskapsform, dette innebærer imidlertid ikke at selskapsformen er uten betydning. 

Det stilles krav til hvilken selskapsform konsernspissen har og utgangspunktet er at 

konsernspissen må være et aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller lignende selskap.99 Det 

samme gjelder for reglene i aksjeloven i tillegg til at det i aksjeloven foreligger en 

begrensning som innebærer at et utenlandsk morselskap med et heleid norsk datterselskap 

ikke omfattes.100 Denne begrensningen gjelder som allerede nevnt ikke for reglene om 

konsernbidrag med skattemessig virkning. Videre kan det ytes konsernbidrag mellom norske 

selskaper i tilfeller hvor mellomliggende selskap i konsernet er hjemmehørende i utlandet.101 

Finansdepartementet antar videre at det kan ytes konsernbidrag mellom to aksjeselskaper selv 

om det ene er eid av et kommandittselskap, forutsatt at konsernspissen er et aksjeselskap eller 

allmennaksjeselskap.102 

 

Det er tilstrekkelig at vilkårene for konsern er oppfylt ved utgangen av det inntektsåret da 

konsernbidraget ønskes fradratt jf. sktl. § 10-4 1. ledd 3. pkt. 

 

3.3.3 Lovlighetskravet  

I tillegg til at det stilles krav til at selskapene må inngå i samme skattekonsern må 

konsernbidraget være lovlig etter selskapsrettslige regler. Dette kravet omfatter de formelle så  

                                                 
95

 Utv. 1988 s. 92 
96

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 444. 
97

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 445. 
98

 Skatte ABC 2016/2017 s. 65. 
99

 Skatte ABC 2016/2017 s. 65. 
100

 Asl/asal § 1-3. 
101

 Utv. 1995 s. 105.  
102

 Utv. 1996 s. 1148. 



24 

vel som de materielle kravene selskapsretten stiller.103 Brudd på de formelle kravene kan være 

at beslutning om konsernbidrag ikke er fattet av generalforsamlingen etter forslag fra styret jf. 

asl. § 8-2. Brudd på de materielle vilkårene kan være at selskapet ikke har tilstrekkelig 

utbyttegrunnlag jf. asl. § 8-1. 

 

Ikke enhver selskapsrettslig feil leder til at kravet til lovlighet ikke er oppfylt. Det må foretas 

en konkret skjønnsmessig vurdering av den feil som er gjort og om denne kan anses som 

vesentlig ut fra et skattemessig synspunkt.104 I en uttalelse fra finansdepartementet er det lagt 

til grunn at feil som ikke kan medføre selskapsrettslig ugyldighet ikke skal få innvirkning på 

den skattemessige behandlingen.105  

 

Hvis det ytes konsernbidrag fra en norsk filial av et utenlandsk selskap er det de 

selskapsrettslige regler som gjelder for det utenlandske selskapet som avgjør om 

lovlighetskravet er oppfylt.106 Begrunnelsen for dette er at de norske reglene ikke gjelder for 

filialen og man kan derfor ikke stille samme krav som etter aksjelovgivningen.107 Dersom 

selskapet anses som hjemmehørende i Norge etter reglene i sktl. § 2-2 er det de norske reglene 

om konsernbidrag som gjelder selv om selskapet er utenlandsk.108 

 

3.3.4 Innenfor skattepliktig alminnelig inntekt  

Et lovlig avgitt konsernbidrag etter aksjelovgivningen må ligge innenfor skattepliktig 

alminnelig inntekt for å få skattemessig virkning jf. sktl. § 10-2 1.ledd. “Alminnelig inntekt” 

er differansen mellom selskapets skattepliktige inntekter og selskapets fradragsberettigede 

kostnader, etter fradrag for eventuelt fremførbart underskudd.109 Mottatt konsernbidrag inngår 

i alminnelig inntekt.110 Det fremgår av sktl. § 10-2 1. ledd at fradragsretten for giverselskapet 

er betinget av at bidraget “ligger innenfor den ellers skattepliktige alminnelige inntekt” for det 

året bidraget gjelder. Det er adgang til å gi konsernbidrag utover den alminnelige inntekt, men 

da uten skattemessig virkning. Det er dermed ikke mulig å skape et fremførbart underskudd i 

giverselskapet ved å yte konsernbidrag. Dersom det likevel ytes et større bidrag, skal 

inntekten settes til null.111  

 

Et særlig spørsmål er om reglene åpner for at selskap kan avgi sirkelkonsernbidrag. 
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Spørsmålet innebærer om det med skattemessig virkning kan både avgis og mottas 

konsernbidrag mellom mor- og datterselskap i samme inntektsår. I BFU 22/05 fant 

skattedirektoratet at flere konsernbidrag mellom mor og datterselskap i samme inntektsår er å 

anse som selvstendige skattemessige transaksjoner som skal vurderes hver for seg i forhold til 

konsernbidragsreglene, og dermed er tillatt. Sirkelkonsernbidrag brukes gjerne der det ene 

selskapet har fremførbart underskudd og fri egenkapital, mens det andre selskapet har 

skattepliktig inntekt, men ikke fri egenkapital. Det gis først et konsernbidrag uten 

skattemessig virkning fra selskapet med fri egenkapital til selskapet uten. Innenfor samme 

inntektsår gis det også et konsernbidrag med skattemessig virkning fra selskapet med 

skattepliktig inntekt, til selskapet med fremførbart underskudd.  

 

3.4 Virkningen av reglene 

Dersom de ovennevnte vilkår er oppfylt kan et selskap yte konsernbidrag med skattemessig 

virkning til et annet selskap innad i skattekonsernet. Skattemessig virkning innebærer at 

konsernbidraget blir skattepliktig inntekt for mottakerselskapet jf. sktl. § 10-3 1. ledd 1. pkt. 

Motsetningsvis kan giverselskapet kreve fradrag for ytet konsernbidrag i sin inntektsligning. 

Bestemmelsens annet punkt bestemmer at dersom giveren ikke får fradrag for en del av 

konsernbidraget fordi bidraget overstiger den ellers skattepliktige alminnelige inntekt, er 

heller ikke denne delen skattepliktig for mottakeren. Dersom fradragsretten er avskåret fordi 

konsernbidraget for eksempel er ytt i strid med aksjelovens regler, foreligger det likevel 

skatteplikt for mottakerselskapet. Det samme vil skje dersom det utdelende selskapet ikke har 

krevd fradrag.  Det vil i så fall i realiteten skje en økonomisk dobbeltbeskatning.112 

 

3.5 Konsernbidragsreglene og forholdet til EØS-avtalen 

De norske konsernbidragsreglene gir ingen mulighet til å overføre konsernbidrag med 

fradragsrett for giver fra et norsk selskap til et selskap hjemmehørende i et annet land i samme 

konsern. At dette innebærer en restriksjon for EØS-avtalens art. 31 om etableringsfrihet er 

klart. Spørsmålet er om restriksjonen kan begrunnes i tvingende allmenne hensyn og om 

kravet til proporsjonalitet er oppfylt. 

 

Flere EU-land, herunder England og Finland, har lignende regler om konsernbidrag som 

Norge og spørsmålet om reglene er i samsvar med EU-retten har vært oppe for EU-domstolen 

ved flere anledninger.  

 

Spørsmålet var først oppe for domstolen i Marks & Spencer113 og gjaldt de britiske reglene for 

underskuddsutjevning. Britiske myndigheter hadde nektet fradrag for underskudd i selskaper 
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hjemmehørende utenfor Storbritannia i det britiske morselskapet. Etter en gjennomgang av 

reglene kom domstolen frem til at restriksjonen ble ansett begrunnet i tvingende allmenne 

hensyn. Å hindre skatteomgåelse og dobbelt fradrag, samt beskyttelse og fordeling av 

beskatningsretten statene imellom ble godtatt etter en helhetsvurdering. Domstolen kom 

imidlertid frem til at reglene gikk for langt, og dermed ikke oppfylte kravet til 

proporsjonalitet. Dersom det var klart at tapet i datterselskapet var endelig slik at det ikke 

kunne nyttiggjøres på annen måte i datterselskapets hjemstat, eks. ved frem- eller 

tilbakeføring eller ved overføring til tredjepart, måtte morselskapet ha krav på fradrag.114   

 

Tilsvarende ble de finske reglene om konsernbidrag behandlet av EU-domstolen i Oy AA-

saken115. De finske reglene er i stor grad lik de norske. Med bakgrunn i at rett til fradrag ved 

grenseoverskridende overføringer vil medføre at konsernet kan velge hvilket land de ønsker å 

skattlegge inntekten i, kom EU-domstolen frem til at restriksjonen var begrunnet i hensynet til 

fordeling av beskatningsmyndighet mellom medlemsstatene og hensynet til å forhindre 

skatteomgåelse. EU-domstolen aksepterte at konsernbidrag ikke kan gis mellom selskap i 

ulike land, noe de også gjorde i X-Holding-saken116 hvor de nederlandske 

konsernbidragsreglene ble behandlet. Det ble ikke tatt noe tilsvarende forbehold om utnyttelse 

av underskuddet som det ble gjort i Marks & Spencer-saken.117  

 

På bakgrunn av ovennevnte legges det til grunn i det videre at de norske 

konsernbidragsreglene i likhet med de finske utgjør en restriksjon som er begrunnet i 

tvingende allmenne hensyn og oppfyller kravet til proporsjonalitet. Som en følge kan det 

oppstilles et krav om at selskapene som yter konsernbidrag må være norske eller skattemessig 

hjemmehørende i Norge. 

 

4 EØS-avtalen  

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er betegnelsen på et område som 

dekker de landene som har undertegnet EØS-avtalen. Dette omfatter de tre EFTA-landene 

Norge, Island og Liechtenstein, men også de 28 EU-landene samt EU selv. Avtalen ble 

undertegnet 2. mai 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994. Avtalen innebar at EFTA statene ble 

gjort til en del av EUs indre marked og innebærer en tett integrasjon mellom EU og EFTA.118  

 

Innenfor EFTA-pilaren av EØS er det EFTA Surveillance Authority (ESA) som har oppsynet 

med at statene holder seg til EØS-avtalen, og EFTA-domstolen avgjør saker eller gir 

                                                 
114

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 443. 
115

 C-231/05 
116

 C-337/08 
117

 Zimmer og BA-HR (2015) s. 443. 
118

 Det store norske leksikon (2016). 



27 

rådgivende uttalelser om hvordan EØS-avtalen skal forstås.119  

 

4.1 Innledning - en kort introduksjon til EØS-avtalen  

Formålet med EØS-avtalen er å sikre fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital – ”De fire 

friheter” – mellom alle de 31 EØS-statene. Avtalen skal sikre like konkurransevilkår og lik 

adgang til det indre markedet i hele EØS. Det betyr at norske borgere og bedrifter skal 

behandles likt med EU-borgere og bedrifter i EU og omvendt.120  

 

Det indre markedet baserer seg på et felles regelverk som praktiseres likt i hele EØS-området. 

Dette innebærer at når EU vedtar forordninger og direktiver som regulerer det indre markedet, 

skal disse også tas inn i EØS-avtalen og dermed inn i norsk lovgivning.121  

 

4.2 EØS-avtalens betydning for skatteretten  

Skatteretten står i en særstilling i forhold til EØS-retten. Hverken avtalen eller traktaten 

omfatter i utgangspunktet skattelovgivning, som dermed faller utenfor. En følge er at 

forordninger og direktiver på skatteområdet ikke gjelder i EØS og dermed heller ikke for 

Norge. Det er imidlertid slått fast av EU-domstolen at skatteregler kan innebære en restriksjon 

på de fire friheter eller anses som statsstøtte. Som en følge av dette har det etterhvert blitt 

avsagt en rekke avgjørelse i EU- og EFTA-domstolen på skatterettens område. Norske 

skatteregler blir på denne måten påvirket gjennom det som kalles negativ integrasjon som 

innebærer at EU- og EFTA-domstolen avsier dommer og tolkninger av de fire friheter som 

igjen påvirker medlemslandene.122 At skattereglene kan innebære en restriksjon på de fire 

friheter har blant annet kommet til uttrykk i Fokus Bank- saken123 hvor følgende uttales: 

“Som en hovedregel er skattesystemet til en EFTA-stat som er part i EØS-avtalen, ikke 

omfattet av EØS-avtalen. EØS/EFTA-statene må imidlertid utøve sin 

beskatningskompetanse i overensstemmelse med EØS-avtalen”. 

 

Som redegjort for under punkt 3.3.1 har konsernbidragsreglene vært gjenstand for endring på 

bakgrunn av EØS-avtalen. 

 

4.3 Generelt om de fire friheter  

De fire friheter består av fri bevegelighet av varer, tjenester, kapital og personer. Av disse har 

regelen om fri bevegelighet av varer ikke hatt noen større betydning for inntektsskatten, de tre 
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andre har imidlertid alle hatt stor betydning.124 Det er regelen om fri bevegelighet av personer 

(selskaper), nærmere bestemt etableringsfriheten, som gjør seg gjeldende ved vurderingen av 

rentebegrensningsreglene, og det er denne regelen det vil bli redegjort for i det følgende.  

 

Prinsippet om fri bevegelighet av personer (selskaper) omfatter to regler. For det første 

innebærer det et forbud mot forskjellsbehandling av arbeidstakere på grunn av statsborgerskap 

jf. EØS Art. 28. For det annet omfattes etableringsretten jf. EØS art. 31.125 

 

4.3.1 Fri etableringsrett art. 31 

Den frie etableringsrett innebærer at “det skal ikke være noen restriksjoner på 

etableringsretten for statsborgere” innen EØS-området jf. art. 31. Ordlyden passer best på 

fysiske personer, men også selskaper omfattes. Dette fremgår av Art. 34 ved at selskaper som 

innenfor EØS “har sitt vedtektsbestemte sete, sin hovedadministrasjon eller sitt 

hovedforetak”, likestilles med statsborgerskap for fysiske personer.126  

  

4.3.1.1 Restriksjon  

For at en bestemmelse skal være i strid med en av de fire friheter, herunder etableringsfriheten 

må det foreligge en restriksjon. På skatterettens område kan det sies at enhver skattlegging 

innebærer en restriksjon. EØS-avtalen kan ikke forstås slik at den forbyr skattlegging på 

generelt grunnlag. Det må derfor forstås slik at de regler som rammes må legge en særlig 

byrde på grenseoverskridende transaksjoner sammenlignet med innenlandske transaksjoner.127  

 

For at en internrettslig skatteregel skal rammes av etableringsretten, må det foreligge en 

ugunstigere behandling av en grenseoverskridende situasjon enn av en sammenlignbar rent 

intern situasjon. Det første spørsmålet er dermed hvilke situasjoner som er 

sammenlignbare.128  

 

At et utenlandsk selskaps filial og et innenlandsk selskap er i sammenlignbare situasjoner er 

lagt til grunn av EU-domstolen i en rekke saker. Dette gjelder når selskapene har samme type 

inntekt. Det er uten betydning at filialen av det utenlandske foretaket er begrenset 

skattepliktig i Norge, mens selskapet som er hjemmehørende i Norge er skattepliktig for den 

globale inntekt. Restriksjonen knytter seg ikke til skatteplikten for den aktuelle inntektsposten 

og forskjellen er derfor ikke relevant.129 Royal Bank of Scotland130 og St. Gobain131 er to 
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saker hvor dette er avklart. Høyesterett la til grunn i Invensys132 at filial og datterselskap ikke 

ville være i sammenlignbar situasjon. Frederik Zimmer tar imidlertid til orde for at dommen 

er uholdbar på dette punkt og at en filial og et datterselskap vil være i sammenlignbare 

situasjoner.133 

 

Videre må ulempen skyldes regler innen ett og samme skattesystem for å være en relevant 

restriksjon jf. Gilly134. At et selskap vil skattlegges hardere fordi det er hjemmehørende i et 

annet land enn selskapet i sammenlignbar situasjon, eksempelvis ved at renteinntekter 

skattlegges som alminnelig inntekt i et land, men er unntatt skatteplikt i et annet, vil ikke være 

en relevant restriksjon.135 

 

4.3.1.2 Tvingende allmenne hensyn  

Dersom det foreligger en restriksjon er det ikke gitt at den nasjonale regelen strider mot EØS-

avtalen. EU-domstolen har utviklet en praksis om at en regel som innebærer en restriksjon 

likevel kan aksepteres hvis regelen er begrunnet i tvingende allmenne hensyn.136 

 

Flere hensyn har blitt påberopt av nasjonale myndigheter i saker for EU-domstolen. Ett av de 

som er mye bruk er hensynet til å forebygge skatteomgåelse.  

 

Videre ble det i Marks & Spencer-dommen137 lagt til grunn av retten at flere former for 

rettferdiggjørelse kan vurderes samlet. I en helhetsvurdering vil flere former som hver for seg 

ikke er tilstrekkelige kunne rettferdiggjøre den aktuelle restriksjonen. I denne saken ble tre 

forhold sett på under ett. Disse forholdene var hensynet til å unngå skatteomgåelse, unngå 

dobbelt fradrag, og beskyttelse og fordeling av beskatningsretten statene imellom. Hensynene 

ble ansett av EU-domstolen å rettferdiggjøre restriksjonen.  

 

At den aktuelle ufordelaktige regelen oppveies av en annen fordelaktig regel har ikke statene 

vunnet igjennom med. Hver regel må vurderes hver for seg.138 Dette fremgår blant annet av St 

Gobain139 i avsnitt 53, og synspunktet er fulgt opp i Cadbury Schweppes-dommen.140  
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4.3.1.3 Proporsjonalitet - for å unngå strid med EØS-avtalen 

Det er ikke tilstrekkelig at regelen er begrunnet i tvingende allmenne hensyn, regelen må også 

være egnet til å nå sitt mål og må ikke gå utover det som er nødvendig for å nå dette målet, 

kravet til proporsjonalitet.141 Dette omtales gjerne som de to testene. Den første er en sjekk av 

at reglene faktisk oppnår det formålet som er anført som det tvingende allmenne hensynet. 

Hvis en regel begrunnes i hensynet til å unngå skatteomgåelse må det sjekkes om regelen 

faktisk egner seg til å unngå skatteomgåelse. Det må med andre ord være en rimelig kobling 

mellom formålet og regelen. Test nummer 2 er om reglene går utover det som er nødvendig 

for å oppnå målet. Denne testen inneholder to elementer. Finnes det mindre inngripende måter 

å oppnå det samme, og har reglene har en «excessive» virkning på skattyters interesser.142 

 

Hensynet til å omgå skatteomgåelse er blitt påberopt i flere saker. EU-domstolen har uttalt at 

et slikt hensyn bare kan ramme “wholly artificial arrangements”. Omgåelseshensyn kan med 

andre ord ikke brukes i saker hvor det foreligger en forretningsmessig begrunnelse i det 

konkrete tilfellet.143  

 

5 Forholdet mellom EØS-avtalen og rentebegrensningsreglene  

5.1 Innledning 

EFTAs overvåkningsorgan ESA informerte Norge v/Finansdepartementet om at de hadde 

mottatt en klage på de norske rentebegrensningsreglene den 4. november 2014. ESA fulgte 

opp med et brev datert 16. desember 2014 hvor de redegjorde for innholdet i klagen og ba 

Finansdepartementet om informasjon for å gjøre ESA i stand til å undersøke og vurdere 

innholdet i klagen. I tiden som fulgte ble det sendt flere brev, og avholdt møter mellom 

Finansdepartementet og ESA om rentebegrensningsreglene, før ESA 4. mai 2016 sendte et 

formelt brev til Finansdepartementet hvor de konkluderte med at de norske 

rentebegrensningsreglene ikke var i tråd med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.  

 

ESA hevder at rentebegrensningsreglene er gitt i en rettslig kontekst som på grunn av 

utformingen av konsernbidragsreglene utgjør en restriksjon i strid med EØS-avtalen artikkel 

31. Videre fremheves det at restriksjonen er begrunnet i tvingende allmenne hensyn, men at 

den ikke oppfyller kravet til proporsjonalitet.  

 

Norge v/Finansdepartementet besvarte ESAs henvendelse ved brev datert 4. juli 2016 hvor de 

imøtegikk påstandene. Etter Finansdepartementets syn innebærer ikke 

rentebegrensningsreglene noen restriksjon, og dersom ESA mener at det foreligger en 

restriksjon hevder Finansdepartementet at restriksjonen er begrunnet i tvingende allmenne 
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hensyn og oppfyller kravet til proporsjonalitet.144  

 

ESA vurderte argumentene til Finansdepartementet i brev datert 25. oktober 2016 hvor de 

fastholdt sitt standpunkt om at de norske rentebegrensningsreglene er i strid med EØS-

avtalen. Finansdepartementet besvarte dette brevet i brev datert 31. januar 2017 hvor de 

bestred at det forelå en restriksjon. 

 

Jeg vil i det følgende gjennomgå ESA og Finansdepartementets syn slik de fremgår av de 

ovennevnte brev. Gjennomgangen er delt opp i punkter etter mønster fra brevene og andre 

saker hvor det vurderes brudd på EØS-avtalen. Først vurderes det om de aktuelle situasjonene 

er sammenlignbare punkt 5.4, så om det foreligger en restriksjon punkt 5.5. Avslutningsvis 

vurderes det om den eventuelle restriksjonen er begrunnet i tvingende allmenne hensyn punkt 

5.6 og om kravet til proporsjonalitet er oppfylt punkt 5.7. Under hvert av disse punktene vil 

jeg også redegjøre for mitt eget syn. 

 

Før jeg begynner å vurdere de ulike vilkårene for å konstatere brudd med EØS-avtalen er det 

hensiktsmessig å bruke tid på å konkretisere problemstillingen som skal danne utgangspunkt 

for den videre vurderingen.  

 

5.2 Problemstillingen 

ESA skriver i sine brev at rentebegrensningsreglene er gitt i en rettslig kontekst som på grunn 

av utformingen av konsernbidragsreglene utgjør en restriksjon. Spørsmålet er hvilke 

virkninger av reglene som medfører en restriksjon gitt den rettslige konteksten? For å bedre 

kunne forstå hva ESA mener utgjør en restriksjon vil jeg starte med å i korte trekk gjennomgå 

hva klager anfører at den aktuelle restriksjonen er.  

 

5.2.1 Klagers anførsler 

I ESAs brev fra 16. desember 2014 fremgår det at klager har illustrert flere situasjoner hvor 

kombinasjonen av rentebegrensningsreglene og konsernbidragsreglene utgjør en restriksjon. 

Illustrasjonene tar utgangspunkt i to ulike situasjoner. Den første situasjonen er der et norsk 

konsern og et konsern hjemmehørende i et annet EØS-land konkurrerer om å kjøpe opp et 

norsk selskap, videre omtalt som målselskapet. Den andre situasjonen er der et norsk konsern 

og et konsern hjemmehørende i et annet EØS-land, videre omtalt som EØS-konsern, ønsker å 

etablere et nytt selskap i Norge.145    

 

Et EØS-konsern som ønsker å kjøpe aksjer i et norsk målselskap kan opprette et 
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holdingselskap i Norge med formål om å kjøpe aksjene i målselskapet. Oppkjøpet kan 

finansieres med gjeld morselskapet har tatt opp eksternt, som viderelånes til holdingselskapet. 

Som en følge av rentebegrensningsreglene vil holdingselskapet risikere ikke å få fradrag for 

alle sine rentekostnader på gjelden til morselskapet. På grunn av rentebegrensningsreglene vil 

ikke et norsk konsern i samme situasjon sette opp en slik finansieringsstruktur fordi 

rentekostnadene allerede er fradrags berettigede i morselskapet. Det norske konsernet vil i 

stedet kunne kjøpe målselskapet direkte finansiert med ekstern gjeld. Målselskapet vil så 

kunne yte konsernbidrag til morselskapet for å oppnå konsolidert beskatning. Målselskapet vil 

få redusert sin skattbare inntekt tilsvarende størrelsen på konsernbidraget. Mens morselskapet 

vil få konsernbidraget som skattbar inntekt det kan føre mot rentekostnadene på den eksterne 

gjelden tatt opp for å finansiere oppkjøpet av målselskapet. En tilsvarende 

finansieringsstruktur er ikke tilgjengelig for EØS-konsernet da de ikke vil kunne yte 

konsernbidrag fra målselskapet til morselskapet.146 

 

Klager hevder at for å kunne kreve fradrag for samtlige rentekostnader vil holdingselskapet ha 

incentiv til å ta opp ekstern gjeld hos en norsk långiver, i stedet for å motta lån fra 

morselskapet. Ifølge klagen er dette incentivet tilstrekkelig til at etableringsfriheten er brutt.147  

 

Videre er det i klagen påstått at ethvert rasjonelt norsk konsern på grunn av 

rentebegrensningsreglene ikke vil etablere en finansieringsstruktur med interne lån ved 

etablering av nytt selskap. Det norske konsernet vil finansiere det nye selskapet med 

egenkapital og bruke konsernbidrag til å overføre overskuddet til morselskapet. På denne 

måten vil det norske konsernet unngå rentebegrensningsreglene i sin helhet, en mulighet som 

ikke er tilgjengelig for EØS-konsernet på grunn av begrensningene i 

konsernbidragsreglene.148 

 

5.2.2 Min forståelse av ESAs vurdering 

Med klagers anførsler som bakteppe vil jeg nå gjennomgå ESAs syn på restriksjonen slik de 

fremgår av ESAs to siste brev. 

 

I ESAs brev datert 4. mai 2016 skriver ESA følgende på side 9: 

“The Norwegian interest cap rules are applied in a legal context in which - due to the 

design of the group contribution rules - only intra-group contributions to domestic 

companies can be exempted from the interest cap rules.” 

Når ESA viser til at det kun er konsernbidrag til norske selskaper som kan unntas fra 

rentebegrensningsreglene må det etter min mening være konsernbidrag som alternativ 
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finansieringsform det siktes til. Ved etablering av nytt selskap kan norske konsern finansiere 

virksomheten med konsernbidrag fremfor internlån som unntas fra rentebegrensningsreglene. 

Videre skriver ESA at for norske konsern som oppfyller vilkårene for å yte konsernbidrag vil 

det ikke være noen skatterettslig grunn til å bruke lån i stedet for konsernbidrag dersom de 

ønsker å overføre kapital innad i gruppen.149 Dette forsterker inntrykket av at ESAs 

oppfatning er at restriksjonen ligger i at norske konsern gjennom konsernbidragsreglene har 

tilgang til en alternativ finansieringsform. 

 

ESA skriver så i sitt brev datert 4. mai 2016 følgende på side 10 og 11: 

“The legislation at issue amounts to a restriction on the freedom of establishment for 

groups of companies where the loan is provided by an affiliated company residing in 

another EEA State in cases where the conditions for eligibility for group contributions 

would have been fulfilled had both companies been Norwegian residents.  

 

In such cases, the interest expense would have been deductible if the company 

granting the loan were a domestic company, whereas it is liable to be disallowed 

under the Norwegian interest cap rules if the company granting the loan is a company 

established in another EEA State. “ 

Dette standpunktet er opprettholdt i brev datert 25. oktober 2016.150 Det ESA her sier er ikke i 

tråd med noen av alternativene fremholdt av klager. At rentekostnader vil være 

fradragsberettiget dersom lånet ytes av norsk selskap, men vil omfattes av 

rentebegrensningsreglene dersom det ytes av et selskap etablert i et annet EØS-land, er etter 

min mening ikke et mulig utfall etter rentebegrensningsreglene, da reglene ikke tar hensyn til 

långivers nasjonalitet. Dersom annet avsnitt sees i sammenheng med første avsnitt om at 

restriksjonen gjør seg gjeldende for EØS-konsern som ville kunne yte konsernbidrag dersom 

de var norske kan det være konsernbidragets rolle i fradragsrammen ESA sikter til. 

Konsernbidrag er en del av alminnelig inntekt som danner utgangspunkt for beregning av 

fradragsrammen etter rentebegrensningsreglene. Et norsk konsern vil ved hjelp av 

konsernbidrag kunne påvirke fradragsrammen slik at rammen blir stor nok til å omfatte både 

eksterne og interne renter, og på denne måten unngå at rentekostnadene avskjæres. 

Konsernbidragets rolle i fradragsrammen er imidlertid ikke omtalt i noen av brevene. 

Finansdepartementet har heller ikke blitt bedt om å redegjøre for beregningen av 

fradragsrammen eller konsernbidragets rolle i denne.  

 

Videre hevder ESA at selskap med nærstående i Norge vil unnta dem selv fra 

rentebegrensningsreglene ved å bruke konsernbidrag, mens selskap med nærstående i andre 
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EØS-land i praksis veldig sjelden vil ha samme mulighet.151 Ved å påvirke fradragsrammen 

vil ikke konsernet unnta seg fra rentebegrensningsreglene, men unnta seg fra virkningene av 

rentebegrensningsreglene. Denne formuleringen må dermed etter min mening vise til 

situasjonen fra klagen hvor norske konsern velger å finansiere selskap med egenkapital i 

kombinasjon med konsernbidrag fremfor gjeld for å unnta dem selv fra 

rentebegrensningsreglene.   

 

ESA uttaler videre at på bakgrunn av den rettslige konteksten vil et norsk målselskap betale 

mindre skatt dersom det er kjøpt og eid av et norsk konsern enn et EØS-konsern. Norske 

konsern kan få fullt fradrag for sine rentekostnader på ekstern gjeld ved å velge en alternativ 

finansieringsstruktur som faller inn under de norske konsernbidragsreglene og unnta dem selv 

fra virkeområdet til rentebegrensningsreglene.152 Dette må forstås som en henvisning til den 

tidligere omtalte oppkjøpsstrukturen fra klagen, der det norske konsernet vil kjøpe 

målselskapet direkte fra morselskapet finansiert med ekstern gjeld, for så å yte konsernbidrag 

fra målselskapet til morselskapet for å oppnå konsolidert beskatning.  

 

Oppsummeringsvis skriver ESA at det i praksis er veldig usannsynlig at rentebegrensning 

etter sktl. § 6-41 kommer til anvendelse på norske konsern, og vil aldri komme til anvendelse 

for grupper som oppfyller kravene til å yte konsernbidrag.153 Bakgrunnen for utsagnet om at 

det er veldig usannsynlig at reglene kommer til anvendelse på norske konsern som ikke 

oppfyller vilkårene til skattekonsern, er ikke behandlet i noen av brevene. Etter min mening er 

det vanskelig å se at dette medfører riktighet da konsern som ikke kan yte konsernbidrag ikke 

vil ha de muligheter som er påpekt i brevene som den aktuelle restriksjon. 

 

Oppsummert viser ESA til tre ulike situasjoner som viser at rentebegrensningsreglene rammer 

EØS-konsern hardere enn norske konsern, disse er: 

- Oppkjøpsstruktur: Et norsk selskap vil kunne kjøpe et norsk målselskapet direkte fra 

morselskapet finansiert med ekstern gjeld. Målselskapet vil yte konsernbidrag til 

morselskapet for å oppnå konsolidert beskatning. 

- Finansiering av nye selskaper: Norske konsern vil unnta seg rentebegrensningsreglene 

ved å finansiere nye selskaper med egenkapital og bruke konsernbidrag fremfor intern 

gjeld.  

- Påvirkning av fradragsrammen: Norske konsern kan unnta seg virkningen av 

rentebegrensningsreglene ved å påvirke fradragsrammen ved å yte konsernbidrag.  

Vurderingene mine i det videre vil deles inn etter disse tre situasjonene.  
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5.3 Sammenlignbarhet 

5.3.1 ESA  

ESA konkluderer kort med at reglene faller inn under virkeområdet til EØS-avtalen artikkel 

31 og går så videre til å vurdere vilkårene for å konstatere brudd med EØS-avtalen.154 

 

Videre konstaterer ESA kort at situasjonen mellom et grenseoverskridende konsern med et 

selskap i Norge som betaler renter på et lån fra et selskap i konsernet hjemmehørende i en 

annen EØS-stat, er sammenlignbar med situasjonen der et selskap i Norge betaler renter på et 

lån fra et annet norsk selskap i samme konsern.155 

 

5.3.2 Finansdepartementet  

Finansdepartementet er ikke enig i ESA sin vurdering av sammenlignbarhet. 

Finansdepartementet fremhever at ESA ikke kan sammenligne et norsk selskap som betaler 

renter til et selskap hjemmehørende i en annen EØS-stat, med et norsk selskap som betaler 

renter til et annet selskap i konsernet som også er hjemmehørende i Norge på bakgrunn av 

ESAs vurdering av hva restriksjonen er.156  

 

Finansdepartementet hevder at det ikke foreligger noen forskjellsbehandling av disse to 

tilfellene ettersom rentebegrensningsreglene både i rettslig og faktisk henseende behandler 

norske konsern og grenseoverskridende konserner likt. Som en følge av at ESA mener at 

restriksjonen følger av effekten konsernbidragsreglene gir, må dette også hensyntas i 

sammenlignbarhetsanalysen. Dette innebærer at den relevante analysen må være et norsk 

konsern som yter konsernbidrag og et grenseoverskridende konsern som yter lån.157 

Finansdepartementet går så videre til å vurdere om disse to tilfellene er sammenlignbare, og 

det påpekes at de faktiske og rettslige omstendighetene endres hvis det norske konsernet 

velger å yte konsernbidrag fremfor et internt lån. Gjeld og egenkapital er to utpreget 

forskjellige former for finansiering fra et økonomisk standpunkt, og de er også underlagt ulik 

rettslig regulering. Det er positive og negative sider ved begge alternativer utover de 

skattemessige virkningene. På bakgrunn av de faktiske og rettslige forskjellene mellom disse 

finansieringsformene konkluderer Finansdepartementet med at situasjonene ikke kan anses 

sammenlignbare for skatteformål.158 

 

5.3.3 Min vurdering 

I samtlige situasjoner ESA viser til i sine brev sammenlignes situasjonen til et EØS-konsern 
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med situasjonen til et norsk konsern. Spørsmålet er om disse situasjonene er sammenlignbare 

for EØS-rettslige formål. I Thin Cap-saken159 konkluderte EU-domstolen med at situasjonen 

til et britisk datterselskap av et EU-konsern og britisk konsern var sammenlignbar. I avsnitt 59 

og 60 i dommen skriver retten at fra et skatterettslig perspektiv vil ikke situasjonen til et EU-

konsern være sammenlignbar med situasjonen til et britisk konsern. Dette vil imidlertid ikke 

utelukke at skatteregler som er vedtatt med det formål å regulere situasjonen til et EU-konsern 

kan utgjøre en restriksjon på etableringsfriheten. Dette gjelder selv om reglene er etablert med 

det formål å unngå forflytting av skattegrunnlag til et land med lavere skatter. 

Rentebegrensningsreglene er vedtatt nettopp med det formål å unngå forflytting av 

skattegrunnlag og er ment å regulere situasjonen til et EØS-konsern. På bakgrunn av 

uttalelsene i Thin Cap-saken legges det dermed til grunn at EØS-konsern og norske konsern 

er i sammenlignbar situasjon. Dette synes også både Finansdepartementet og ESA å gjøre da 

det ikke er problematisert i brevene. 

 

Den videre vurderingen av om situasjonene er sammenlignbare vil avhenge av hvilken av de 

tre antatte restriksjonene man står overfor. 

 

5.3.3.1 Oppkjøpsstrukturen 

Her vil situasjonen være at et norsk konsern og et EØS-konsern ønsker å kjøpe et norsk 

målselskap finansiert med ekstern gjeld, og kreve fradrag for rentene knyttet til denne gjelden 

i overskuddet til målselskapet. Det er ingenting som skiller de to situasjonene og basert på at 

situasjonen for EØS-konsern og norske konsern er sammenlignbar etter uttalelsene i Thin cap-

saken vil situasjonen etter min mening oppfylle kravet til sammenlignbarhet.  

 

5.3.3.2 Finansiering av nytt selskap 

Det stiller seg imidlertid annerledes for situasjonen med finansiering av nye selskap. Her vil 

situasjonen være at EØS-konsernet yter internlån, mens det norske konsernet yter egenkapital. 

Det er denne situasjonen Finansdepartementet viser til i sitt brev.160 Spørsmålet er om ytelse 

av egenkapital og ytelse av gjeld er objektivt sammenlignbare situasjoner? 

 

Som også Finansdepartementet fremhever i sitt brev er egenkapital og gjeld både fra et 

økonomisk standpunkt og et rettslig standpunkt to forskjellige former for finansiering.161 

Forskjellene er like relevante for norske konsern som for EØS-konsern, og de er betydelige. 

Et viktig synspunkt ved valg av gjeldsfinansiering fremfor egenkapital vil være at gjeld gjør 

bruken av kapitalen mer fleksibel, og konsernkontoordninger vil gi konsernet mulighet til å 
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sentralisere kapitalstyringen.162 Skatterettslig er i utgangspunktet rentekostnader 

fradragsberettiget, mens utbytte ikke er det jf. sktl. § 6-1. Renteinntekter er skattbar inntekt jf. 

sktl. § 5-1, mens utbytte, på grunn av fritaksmetoden, ikke er det dersom aksjeeier er et 

selskap jf. sktl. § 2-38. Videre fremhever Finansdepartementet at hensynet bak 

konsernbidragsreglene er å oppnå skattenøytralitet i konsernet, mens hensynet bak 

rentebegrensningsreglene er å begrense rentefradrag.163  

 

Gjeld og egenkapital er ikke objektivt like finansieringsformer, de er underlagt ulik regulering 

og vil ha ulike virkninger for selskapet. Situasjonene er etter min mening ikke 

sammenlignbare for EØS-rettslige formål. 

 

5.3.3.3 Påvirkning av fradragsrammen 

Her vil situasjonen være at et norsk konsern og et EØS-konsern finansierer virksomhet med 

internlån. Det er ingen forskjell på situasjonen til konsernene, og basert på uttalelsene i Thin 

Cap-saken vil situasjonene etter min mening oppfylle kravet til sammenlignbarhet. 

 

Etter min mening er det kun oppkjøpstrukturen og påvirkning av fradragsrammen som er 

objektivt sammenlignbare situasjoner og kan innebære en mulig restriksjon. 

 

5.4 Restriksjon 

5.4.1 ESA 

ESA går så videre til å vurdere om det foreligger en restriksjon. ESA mener at 

rentebegrensningsreglene innebærer en restriksjon for konsern hvor låntaker er et nærstående 

selskap hjemmehørende i en annen EØS-stat hvor vilkårene for konsernbidrag hadde vært 

oppfylt dersom begge selskaper var hjemmehørende i Norge. Med konsern i denne 

sammenheng menes der låntaker og långiver er en del av et skattekonsern, slik at de kan motta 

og gi konsernbidrag. De skriver videre at norske skattekonsern vil kunne unnta dem selv fra 

rentebegrensningsreglene ved bruk av konsernbidragsreglene, mens et grenseoverskridende 

konsern sjelden vil ha den samme muligheten.164   

 

ESA fremhever så en uttalelse de tidligere i brevet har gjengitt fra forarbeidene til 

rentebegrensningsreglene. I Prop. 1 LS (2013-2014) Punkt 4.1 fremgår følgende: 

“Regjeringen foreslår å innføre en regel om å begrense fradrag for renter som betales 

mellom skattytere som er i interessefellesskap (interne renter). Internasjonale 

virksomheter har insentiver til å plassere mye gjeld, og dermed rentekostnader, i 

selskap som hører hjemme i land med relativt sett høy skattesats, slik som Norge. 
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Motsvarende renteinntekter og fordringer kan kanaliseres til konsernselskap 

hjemmehørende i land med lavere eller ingen skattlegging. Regjeringens forslag vil 

bidra til å gjøre det norske skattegrunnlaget mer robust samtidig som en styrker 

rammebetingelsene for nasjonale bedrifter som konkurrerer med flernasjonale 

selskap.”   

ESA påpeker at som det fremgår av forarbeidene var formålet med reglene å gjøre det norske 

skattegrunnlaget mer robust og forhindre uthuling, samtidig som det ville styrke rammeverket 

for norske selskap i konkurranse med flernasjonale selskap. Dette gjør det ifølge ESA klart at 

reglene i hovedsak søker å ramme grenseoverskridende virksomhet.165 

 

ESA konkluderer så med at reglene innebærer en restriksjon i to tilfeller. Det ene der selskap 

hjemmehørende i andre EØS-stater driver virksomhet i Norge, det andre der norske selskap 

driver virksomhet i andre EØS-stater.166 At det her foreligger en forskjellsbehandling mener 

ESA blir bekreftet av Finansdepartementet i brev datert 10. februar 2015. I brevet omtaler 

Finansdepartementet muligheten til å omgå effekten til rentebegrensningsreglene gjennom 

konsernbidragsreglene. Finansdepartementet uttaler at en slik strategi bare kan anvendes på 

“contributions between two Norwegian companies, contributions between a Norwegian 

company and a Norwegian branch of a foreign company, and contributions between two 

Norwegian branches of foreign companies”.167 ESA sier så følgende på side 11: 

“Thus, Norwegian based groups can obtain full deduction of interest expenses on 

external debt by choosing an alternative funding structure (not available to EEA 

based groups) falling under the Norwegian group contribution rules, thus exempting 

themselves from the ambit of the interest cap rules”. 

 

ESA konkluderer så med at rentebegrensningsreglene de jure ikke innebærer noen restriksjon, 

men at det de facto foreligger restriksjon på bakgrunn av konteksten de er gitt i. 

Grenseoverskridende konsern vil i så måte rammes hardere av rentebegrensningsreglene enn 

norske konsern.168 At en restriksjon som foreligger de facto er en relevant restriksjon etter 

EØS-avtalen fremgår av sakene Eurowings169, Lankhorst-Hohorst170 og Hervis171. I 

Eurowings-saken ble tyske og utenlandske selskap behandlet i alt det vesentlige likt, men 

reglene ga leietakere incentiv til å bruke tyske utleiere fremfor utenlandske utleiere for å 

unngå ekstra skatt. Disse reglene ble ansett å utgjøre en restriksjon på utenlandske selskapers 

mulighet til å heve egenkapitalen i forhold til tyske selskaper. ESA hevder at de norske 
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reglene utgjør en restriksjon på muligheten til å heve lånekapitalen for EØS-konsern 

sammenlignet med norske konsern.    

 

5.4.2 Finansdepartementet  

Finansdepartementet fremhever at ESA i sin vurdering av situasjonene finner at 

grenseoverskridende konsern ikke omfattes av konsernbidragsreglene og dermed er utsatt for 

en restriksjon. Norske konsern kan på bakgrunn av konsernbidragsreglene unngå avskjæring 

av renter gjennom å yte konsernbidrag. Forskjellen i behandling er således en følge av 

konsernbidragsreglene.172 

 

Finansdepartementet legger derfor til grunn for sin imøtegåelse at ESA mener restriksjonen 

ligger i den territoriale begrensningen i konsernbidragsregelen. Lovligheten til 

konsernbidragsreglene avhenger ikke av at grenseoverskridende konsern har en alternativ 

finansieringsform tilgjengelig, sånn som konserninterne lån. Hvis retten til fradrag for 

rentekostnader for skatteformål ville blitt avskaffet ville fortsatt konsernbidragsreglene blitt 

ansett som lovlig på bakgrunn av etablert rettspraksis fra EU-domstolen. Med andre ord ville 

forskjellsbehandlingen av norske konsern og grenseoverskridende konsern fortsatt vært til 

stede dersom rentebegrensningsreglene ikke fantes, og norske konsern vil kunne bruke 

konsernbidragsreglene til å redusere skattegrunnlaget. ESAs analyse innebærer at dersom 

konsernbidragsreglene ikke fantes ville det ikke foreligge restriksjon i forhold til 

rentebegrensningsreglene. Dette illustrerer at den restriktive effekten ligger innenfor 

konsernbidragsreglene og ikke rentebegrensningsreglene. Finansdepartementet mener dette er 

et viktig moment som må reflekteres i analysen av sammenlignbarhet og rettferdiggjøring.173   

 

Finansdepartementet hevder at det ikke foreligger noen restriksjon på bakgrunn av at 

rentebegrensningsregelen behandler grenseoverskridende og norske konsern likt. Det faktum 

at et selskap velger å etablere eller opprettholde en finansieringsstruktur basert på gjeld eller i 

stedet velger å finansiere ved bruk av egenkapital kan ikke tilsi at det foreligger en restriksjon. 

Finansdepartementet hevder at det ikke kan foreligge en restriksjon etter EØS-avtalen basert 

på at restriksjonen ligger innenfor et annet sett regler som kommer til anvendelse på en 

alternativ situasjon.174 

 

Når det kommer til ESAs henvisning til Eurowings-saken mener Finansdepartementet at 

saken ikke er sammenlignbar med foreliggende sak. Tyske skatteregler påla leietakere å 

forhøye deres egen inntekt tilsvarende fradrag for leiekostnader dersom utleieren ikke var 

pålagt å betale skatt til Tyskland. Selv om reglene om tillegg ville komme til anvendelse 
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uavhengig av utleiers nasjonalitet er det klart at den i all hovedsak ville komme til anvendelse 

på utenlandske utleiere. Det samme gjelder ikke for norske rentebegrensningsregler da 

reglene kommer til anvendelse uavhengig av nasjonalitet, og fradraget vil ikke være avhengig 

av at den korresponderende inntekten er skattlagt i Norge.175 

 

Videre bruker Finansdepartementet danske rentebegrensningsregler som eksempel, og hevder 

at dersom man følger ESAs resonnement vil også de danske reglene være i strid med 

etableringsfriheten. De danske reglene begrenser rentefradrag når forholdet mellom gjeld og 

egenkapital overstiger 4:1. Kun danske konsern vil kunne unnta seg fra virkeområdet til denne 

regelen ved å bruke danske særregler for konsern ved å for eksempel bruke 

egenkapitalfinansiering fremfor gjeldsfinansiering av datterselskap. De danske 

rentebegrensningsreglene har nylig blitt vurdert av Advocate General i sak C-593/14176 uten 

at det ble påpekt at det forelå noen indirekte diskriminering på grunn av de danske særreglene 

for konsern.177  

 

5.4.3 Min vurdering 

Før jeg vurderer om situasjonene ESA viser til utgjør en restriksjon vil jeg knytte noen 

kommentarer til forarbeidsuttalelsen som er sitert under punkt 5.3.1. ESA henviser til denne 

forarbeidsuttalelsen flere ganger i sine brev og tar uttalelsen til inntekt for at 

rentebegrensningsreglenes formål er å tilgodese norsk virksomhet på bekostning av 

grenseoverskridende virksomhet.178   

 

5.4.3.1 Forarbeidene 

Forarbeidsuttalelser kan ofte bære preg av politiske vurderinger, så vel som rettslige. Dette er 

en naturlig følge av at alle regler er et resultat av politikk og de vedtas av politikere som sitter 

på Stortinget. Uttalelsen i forarbeidene kan anses som en innrømmelse fra lovgivers side om 

at reglene ikke treffer 100 prosent slik de er ment å treffe. Reglene vil ikke bare treffe de 

tilfellene som tidligere har utnyttet rentefradrag til å flytte overskudd ut av Norge, men også 

rent norske tilfeller hvor renteinntektene skattlegges på lik linje med fradragsretten til 

rentekostnadene, og det foreligger symmetri. Lovgiver kan ha forsøkt å forsvare dette fra et 

politisk standpunkt med å si at de norske selskapene som rammes, uten at det er nødvendig for 

å oppnå hensynet bak regelen, får en fordel. 

 

Forut for rentebegrensningsreglene hadde grensekryssende konsern større mulighet til å føre 

overskudd ut av Norge gjennom rentekostnader ved å finansiere selskap i Norge med gjeld. 
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Norske konsern hadde ikke tilsvarende mulighet. En slik adgang til å omgå en skatteregel vil 

normalt innebære en fordel for de som velger å omgå den på bekostning av de som ikke har 

den samme muligheten. Å fjerne muligheten for å omgå reglene vil som en følge være 

fordelaktig for de selskapene som ikke utnyttet omgåelsesadgangen i utgangspunktet, nettopp 

fordi de selskapene som brukte adgangen nå ikke lenger vil ha fordelen omgåelsen gir dem. 

Det kan være denne fordelen forarbeidene viser til. 

 

Å ta uttalelsen til inntekt for at det er en innrømmelse fra lovgiver om at formålet er å 

tilgodese norsk virksomhet vil være å dra det langt. Uttalelsen må heller forstås som at 

reglene vil utjevne utenlandske selskapers konkurransefortrinn til fordel for norske selskap. 

Men jeg mener det må kunne sies at forarbeidsuttalelsen er uheldig gitt at reglene ikke er 

ment å tilgodese norsk virksomhet på bekostning av utenlandsk virksomhet. 

 

5.4.3.2 Oppkjøpsstrukturen 

Situasjonen er her at et EØS-konsern ønsker å kjøpe et norsk målselskap finansiert med 

ekstern gjeld og kreve fradrag for rentene knyttet til denne gjelden, og spørsmålet er om dette 

innebærer en restriksjon? Et EØS-konsern som ønsker å kjøpe aksjer i et norsk målselskap 

kan opprette et holdingselskap i Norge med formål om å kjøpe aksjene i målselskapet. 

Oppkjøpet kan finansieres med gjeld som morselskapet, hjemmehørende i et EØS-land, har 

tatt opp eksternt, som viderelånes til holdingselskapet. Som en følge av 

rentebegrensningsreglene vil ikke holdingselskapet få fradrag for alle sine rentekostnader på 

gjelden til morselskapet. Et norsk konsern i samme situasjon vil ikke sette opp en slik 

finansieringsstruktur fordi rentekostnadene i sin helhet ikke vil kunne redusere inntektene i 

målselskapet på grunn av rentebegrensningsreglene. Det norske konsernet vil i stedet kunne 

kjøpe målselskapet direkte fra morselskapet finansiert med ekstern gjeld. Målselskapet vil så 

kunne yte konsernbidrag til morselskapet for å oppnå konsolidert beskatning. Målselskapet vil 

få redusert sin skattbare inntekt tilsvarende størrelsen på konsernbidraget. Morselskapet vil få 

konsernbidraget som skattbar inntekt det kan utligne mot rentekostnadene på den eksterne 

gjelden den har tatt opp for å finansiere oppkjøpet av målselskapet. En tilsvarende 

finansieringsstruktur er ikke tilgjengelig for EØS-konsernet da de ikke vil kunne yte 

konsernbidrag fra målselskapet til morselskapet. Et alternativ for EØS-konsernet i stedet for å 

viderelåne ekstern gjeld fra morselskapet til holdingselskapet, er å ta opp ekstern gjeld i 

holdingselskapet. Holdingselskapet vil få fullt fradrag for sine rentekostnader, og 

målselskapet kan yte konsernbidrag til holdingselskapet slik at de oppnår konsolidert 

beskatning i Norge. Et problem med denne konstellasjonen er at EØS-konsernet ikke vil ha de 

samme mulighetene ved opptak av lån som det norske konsernet. Grunnen til dette er at 

morselskapet ikke kan ta opp lånet eller stille sikkerhet for lån tatt opp av holdingselskapet 

uten at lånet rammes av rentebegrensningsreglene. Konstellasjonen kan derfor medføre økte 

kostnader i form av høyere renter for EØS-konsernet. Det vil også gi begrensede 
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lånemuligheter for EØS-konsernet sammenlignet med det norske konsernet. I denne relasjon 

må det etter min mening kunne sies at det foreligger en forskjellsbehandling av EØS-konsern 

og norske konsern. 

 

Klager hevder i denne sammenheng at for å kunne kreve fradrag for samtlige rentekostnader 

vil holdingselskapet ha incentiv til å ta opp ekstern gjeld hos en långiver i Norge, i stedet for å 

motta lån fra morselskapet. Ifølge klagen er dette incentivet tilstrekkelig til at 

etableringsfriheten er brutt.179 Det er imidlertid ingen regler som vil begrense 

holdingselskapets mulighet til å velge hvilken nasjonalitet långiver har. Holdingselskapet kan 

med andre ord ta opp ekstern gjeld hos en långiver hjemmehørende i samme land som 

morselskapet, og det er derfor vanskelig å se at dette «incentivet» kan utgjøre et brudd på 

etableringsfriheten. 

 

5.4.3.3 Finansiering av nytt selskap 

Den andre situasjonen er der et norsk konsern og et EØS-konsern skal finansiere ny 

virksomhet i Norge med henholdsvis egenkapital og gjeld. Som vurdert under punkt 5.2.3. 

mener jeg at denne situasjonen ikke oppfyller kravet til sammenlignbarhet og vurderingen av 

om det innebærer en restriksjon vil være subsidiær. Et norsk konsern vil ikke, på grunn av 

rentebegrensningsreglene, etablere en finansieringsstruktur med interne lån ved etablering av 

nytt selskap. Det norske konsernet vil finansiere det nye selskapet med egenkapital, for så å 

bruke konsernbidragsreglene til å overføre overskudd fra det nye selskapet til morselskapet. 

På denne måten vil det norske konsernet unngå rentebegrensningsreglene i sin helhet, en 

mulighet som ikke er tilgjengelig for EØS-konsernet på grunn av begrensningene i 

konsernbidragsreglene. I den grad EØS-konsernet bruker egenkapital som finansieringsform 

vil heller ikke de rammes av rentebegrensningsreglene. De vil imidlertid ikke ha samme 

mulighet til å overføre overskudd fra det nye selskapet til morselskapet gjennom 

konsernbidrag.  

 

I relasjon til dette skriver ESA at for norske konsern som oppfyller vilkårene for å yte 

konsernbidrag vil det ikke være noen skatterettslig grunn til å bruke lån i stedet for 

konsernbidrag dersom de ønsker å overføre kapital innad i gruppen.180 Å utelukkende se på de 

skatterettslige hensynene vil ikke være tilstrekkelig i foreliggende tilfelle da konsernbidrag er 

en selskapsrettslig konstruksjon som må oppfylle vilkårene i selskapsretten for å kunne 

gjennomføres med skatterettslig virkning. Basert på forskjellen mellom finansiering med 

egenkapital og gjeld vil det ikke kun være skatterettslige synspunkter som gjør seg gjeldende 

ved valget mellom de to. Selskapet kan ha andre kommersielle begrunnelser for sitt valg, og 
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det kan vanskelig sies at selskap kan unnta seg selv fra rentebegrensningsreglene ved å velge 

egenkapital fremfor gjeld.  

 

At det i de to ovennevnte situasjoner foreligger en restriksjon som gjør at reglene ikke er i tråd 

med EØS-avtalen ble fremhevet av Advokatfirmaet Ernst & Young AS, nå EY, under 

høringsrunden i forbindelse med vedtakelsen av rentebegrensningsreglene. I høringsuttalelsen 

påpeker EY at EØS-konsern etter innføringen av rentebegrensningsreglene ikke lenger kan 

tilpasse seg begrensningene i konsernbidragsreglene gjennom å etablere konserninterne lån.181 

Dersom å fjerne muligheten til å tilpasse seg begrensninger i konsernbidragsreglene er en 

restriksjon, må muligheten til å tilpasse seg ha vært en forutsetning for at 

konsernbidragsreglene er i tråd med EØS-avtalen. Det er lite som tyder på at det har vært en 

forutsetning, da tilpasningsmuligheter ikke uttrykkelig har blitt lagt vekt på av EU-domstolen. 

Dette forsterkes ytterligere ved at EU-domstolen i flere saker har uttalt at det ved vurderingen 

av om en regel innebærer en restriksjon ikke kan legges vekt på eventuelle fordeler i en annen 

regel, se punkt 4.3.1.2. Etter min mening tilsier dette at det ikke foreligger noen restriksjon. 

 

5.4.3.4 Påvirkning av fradragsrammen 

Den siste situasjonen angår påvirkning av fradragsrammen, og spørsmålet er om denne 

muligheten innebærer en restriksjon. Konsernbidrag er en del av alminnelig inntekt som 

danner utgangspunkt for beregning av fradragsrammen etter rentebegrensningsreglene. Et 

norsk konsern vil ved hjelp av konsernbidrag kunne påvirke fradragsrammen slik at rammen 

blir stor nok til å omfatte både eksterne og interne renter, og på denne måten unngå at noe av 

rentekostnadene avskjæres. En tilsvarende mulighet har ikke EØS-konsern. Det er imidlertid 

kun 25% av EBITDA som utgjør fradragsrammen. Dette innebærer at konsernbidraget som 

ytes må være fire ganger så stort som beløpet på rentekostnadene som i utgangspunktet ville 

falt utenfor, for at rammen skal bli tilstrekkelig stor. I tillegg må det forutsettes at det er 

grunnlag i morselskapet for å yte konsernbidrag. 

 

I boken “Bedrift, selskap og skatt” tas denne problematikken opp på s. 477. Det redegjøres 

først for konsernbidragets innvirkning på fradragsrammen og mulighetene det gir et norsk 

konsern. Det konkluderes så med at muligheten til samordning er begrenset pga. de 

selskapsrettslige grensene for å yte konsernbidrag og at det kan være motstridene hensyn i 

selskapet hva gjelder å yte konsernbidrag. Det vil etter forfatternes syn ikke være en 

restriksjon i henhold til EØS-retten. 

 

Etter min mening kan det stilles spørsmål ved hvorfor konsernbidrag er en del av 

fradragsrammen. Konsernbidraget ligger allerede inne i skattemessig alminnelig inntekt ifølge 
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norsk skatterett. Det måtte derfor kreves en begrunnelse for å fjerne konsernbidraget fra 

fradragsrammen, en slik begrunnelse vil kunne være at det innebærer en restriksjon i henhold 

til EØS-avtalen å ha det med. På den andre siden kan det være en følge av at reglene ikke 

treffer de tilfellene den er ment å treffe 100 prosent. Regelen treffer bredere, ved at norske 

konsern også vil omfattes av reglene. Norske konsern skattlegges for renteinntekten og ifølge 

hensynet bak rentebegrensningsreglene er det ikke slike tilfeller reglene er ment å ramme. 

Som en følge av dette er konsernbidrag en del av fradragsrammen og gir norske selskap en 

mulighet til å tilpasse seg og påvirke fradragsrammen for å ikke bli rammet av reglene. Det er 

dette som er fremhevet i forarbeidene som begrunnelse for at konsernbidrag er omfattet.182 

Sistnevnte vil tilsi at muligheten til å påvirke fradragsrammen vil være en restriksjon for 

EØS-konsern sammenlignet med norske konsern. 

 

Finansdepartementet fremhever i sitt brev at begrensningen av fradrag på rentekostnader etter 

rentebegrensningsreglene kun er aktuelle for interne lån. Selskapene vil kunne unnta seg fra 

begrensningen til rentebegrensningsreglene ved å erstatte det interne lånet med et 

sammenlignbart eksternt lån. Gitt at lånet er i tråd med armlengdes prinsippet vil ikke dette 

medføre noe tap for selskapet.183 Etter min mening er dette imidlertid kun et utgangspunkt og 

må modifiseres noe. Selskapet vil kunne oppnå billigere gjeldsfinansiering ved at gjelden tas 

opp i et annet selskap, eks. morselskapet som kan stille bedre sikkerhet. Ekstern gjeld det 

stilles sikkerhet for av nærstående selskap vil anses som intern gjeld og det er ikke gitt at 

selskapet kan oppnå samme vilkår med ekstern gjeld. Dette vil ikke automatisk innebære at 

lånet ikke er tråd med armlengdes prinsippet.  

 

5.5 Tvingende allmenne hensyn 

5.5.1 ESA 

ESA bestrider ikke at tvingende allmenne hensyn kan begrunne den foreliggende 

restriksjonen. De fremhever hensynet til uthuling av skattefundamentet samt fordeling av 

beskatningsrett mellom statene.184 De påpeker i denne sammenheng at begrunnelsen i Oy AA-

saken185, som redegjort for i punkt 3.5, ikke kan overføres til foreliggende sak, dette ble tidlig 

i prosessen hevdet av Finansdepartementet. Bakgrunnen for dette er at konsernbidrag ikke er 

en kommersiell transaksjon, men en vederlagsfri overføring mellom selskaper. En vurdering 

av om en slik transaksjon er kommersielt begrunnet eller gjennomført i tråd med prinsippet 

om armlengdes avstand vil derfor aldri være aktuelt, fordi en slik transaksjon aldri vil 

gjennomføres mellom uavhengige parter. Å overføre kapital til et annet selskap i konsernet 

uten noen motytelse er i utgangspunktet aldri gjort basert på kommersielle hensyn. Ytelse av 
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lån er imidlertid en kommersiell transaksjon som kan gjennomføres mellom uavhengige 

parter. Lånetransaksjonen kan være gjort basert på kommersielle hensyn og vurderingen av 

om transaksjonen er i tråd med prinsippet om armlengdes avstand vil være aktuell. Det er 

dermed andre hensyn som gjør seg gjeldende her enn i Oy AA-saken.186 

 

Etter ESAs mening vil en vurdering av en om en transaksjon med internlån er kommersielt 

begrunnet være tilstrekkelig for å unngå skatteunndragelse og sørge for fordeling av 

beskatningsmyndighet mellom statene. Dette standpunktet står i kontrast til EUs forslag i 

ATAD. Det samme gjelder imidlertid ikke for konsernbidrag som ikke er kommersielt 

begrunnet.187  

 

5.5.2 Finansdepartementet  

Dersom det foreligger en restriksjon på etableringsfriheten mener Finansdepartementet at 

restriksjonen er rettferdiggjort av tvingende allmenne hensyn. Finansdepartementet mener 

ESAs perspektiv i dette henseende er for smalt. Vurderingen må reflektere den identifiserte 

restriktive effekt som er territorialbegrensningen i konsernbidragsreglene. På bakgrunn av 

dette mener Finansdepartementet at hensynene som kan begrunne restriksjonen må ta 

utgangspunkt i hensynet bak konsernbidragsreglene.188  

 

Finansdepartementet redegjør så for hensynene bak konsernbidragsreglene. De hevder så at 

hensynet til å unngå skatteomgåelse og fordeling av beskatningsmyndighet mellom statene 

kan rettferdiggjøre den restriksjon rentebegrensningsreglene i samspill med 

konsernbidragsreglene innebærer.189  

 

Videre hevder Finansdepartementet at på bakgrunn av at den diskriminerende effekten ligger 

innenfor konsernbidragsreglene og en situasjon der et norsk skattekonsern velger å bruke 

egenkapital kombinert med konsernbidrag som alternativ investeringsform for internlån, må 

også begrunnelsen bak konsernbidragsreglene være det avgjørende ved denne vurderingen.190 

 

Finansdepartementet mener ESA på bakgrunn av sammenlignbarhetsanalysen hevder at 

rentekostnader og konsernbidrag er utbyttbare transaksjoner. På denne bakgrunn må også 

begrensingen av rentefradrag kunne begrunnes av de samme hensyn som konsernbidrag.191  

 

                                                 
186

 ESAs brev 25. oktober 2016 s. 16. 
187

 ESAs brev 25. oktober 2016 s. 16. 
188

 Finansdepartementets brev 4. juli 2016 s. 10. 
189

 Finansdepartementets brev 4. juli 2016 s. 10. 
190

 Finansdepartementets brev 4. juli 2016 s. 11.  
191

 Finansdepartementets brev 4. juli 2016 s. 10 og 11.  



46 

5.5.3 Min vurdering 

Hverken ESA eller Finansdepartementet er i tvil om at den foreliggende restriksjon er 

begrunnet i tvingende allmenne hensyn, og jeg er enig i denne vurderingen. Jeg vil likevel 

knytte en kommentar til Finansdepartementets uttalelse om at vurderingen av hensynene som 

skal begrunne den identifiserte restriksjonen må tilsvare vurderingen av hensynet bak 

restriksjonen konsernbidragsreglene isolert sett innebærer. Finansdepartementet begrunner 

dette med at rentebegrensningsreglene alene ikke innebærer en restriksjon. 

 

Finlands konsernbidragsregler er som vi så under punkt 3.5. vurdert av EU-domstolen. 

Domstolen konkluderte med at reglene innebærer en restriksjon, men at restriksjonen er 

begrunnet i tvingende allmenne hensyn, og som en følge av dette ikke i brudd med Finlands 

forpliktelser etter EU-traktaten. De norske konsernbidragsreglene tilsvarer de finske og det er 

etter min mening rimelig å legge til grunn at det samme gjelder for de norske 

konsernbidragsreglene.  

 

Utgangspunktet er dermed at de norske konsernbidragsreglene isolert sett utgjør en 

restriksjon, men er begrunnet i tvingende allmenne hensyn og er proporsjonale. Dette 

innebærer at enhver regel som begrenser fradragsretten eller øker beskatningen som kan 

kombineres med konsernbidragsreglene vil være en restriksjon. Dersom virkningene av en 

regel som begrenser fradragsretten eller øker beskatningen kan unngås ved bruk av 

konsernbidrag, vil kombinasjonen av reglene innebære en restriksjon, nettopp fordi det kun er 

norske skattekonsern som kan yte konsernbidrag med skattemessig virkning. Grensekryssende 

konsern vil dermed ikke kunne unnta seg fra virkningen til den aktuelle regelen fordi de ikke 

kan benytte seg av konsernbidrag, og vil stilles i en dårligere situasjon enn norske 

skattekonsern. Restriksjonen i slike kombinasjonstilfeller er en følge av 

konsernbidragsreglene.  

 

I relasjon til konsernbidragsreglene isolert er denne restriksjonen begrunnet i tvingende 

allmenne hensyn som oppfyller kravet til proporsjonalitet og følgelig ikke et brudd på EØS-

avtalen. Spørsmålet er om dette stiller seg annerledes hvor restriksjonen kommer til syne i en 

situasjon der konsernbidragsreglene kombineres med en annen regel som alene ikke utgjør en 

restriksjon? På bakgrunn av at den restriktive effekt ligger innenfor konsernbidragsreglene og 

ikke rentebegrensningsreglene, må etter min mening de samme hensynene som begrunner 

restriksjoner knyttet til konsernbidragsreglene alene også kunne begrunne restriksjoner knyttet 

til konsernbidragsreglene og rentebegrensningsreglene i kombinasjon. Dette innebærer at en 

eventuell restriksjon rentebegrensningsreglene i kombinasjon med konsernbidragsreglene 

utgjør kan rettferdiggjøres av hensynet til fordeling av beskatningsmyndighet mellom statene 

og hensynet til å unngå omgåelse av skattereglene, altså tvingende allmenne hensyn. 

 



47 

5.6 Proporsjonalitet 

5.6.1 ESA  

ESA bestrider ikke at restriksjonen rettferdiggjøres av hensynet til skatteunndragelse og 

misbruk sammen med hensynet til fordeling av skattleggingsrett mellom EØS-statene, men de 

mener reglene går for langt i forhold til hva som er nødvendig for å oppnå dette målet. I følge 

ESA må reglene begrenses til å ramme “wholly artificial arrangements created with a tax 

avoidance purpose”, og de fremhever at en stat, ifølge rettspraksis, ikke kan ha regler som 

automatisk antar at en transaksjon ikke er reell.192 Virkeområdet til rentebegrensningsreglene 

er med andre ord for vidt.  

 

ESA siterer EESC, european economic and social committee, sine uttalelser i “The 

application of anti-abuse measures in the area of direct taxation - within the EU and in 

relation to third countries” fra 10. desember 2007 hvor følgende fremgår: 

“In order for anti-abuse rules to be justified, they must be confined to situations in 

which there is a further element of abuse. [...] The detection of a wholly artificial 

arrangement thus amounts in effect to a substance-over-form analysis”. 

De presiserer så at slik reglene er utformet i Norge tas det ikke hensyn til om transaksjonen 

helt eller delvis er skattemessig motivert eller om transaksjonen er gjennomført i tråd med 

armlengdeprinsippet. Reglene rammer alle transaksjoner og inneholder ingen “escape clause” 

som gir skattebetalernes mulighet til å bevise den faktiske realiteten bak transaksjonen.193    

 

ESA mener på denne bakgrunn at reglene ikke er proporsjonale. Videre bemerker ESA at de 

er klar over at heller ikke norske konsern har en “escape clause” og at de i så måte rammes 

like hardt av reglene som grenseoverskridende konsern. Men at dette ikke er en tilstrekkelig 

begrunnelse ettersom norske konsern kan unngå å bli rammet av rentebegrensningsreglene 

ved å anvende konsernbidragsreglene.194   

 

ESA poengterer også at hvis lånet anvendes i den daglige driften av låntakers selskap kan 

bruken forventes å generere skatteinntekter for Norge som korresponderer eller overgår 

rentekostnadene. I slikt tilfelle vil ikke skattegrunnlaget unndras, men økes. Dette vil medføre 

at formålet med reglene ikke gjør seg gjeldende fordi det nettopp er å hindre at skattegrunnlag 

unndras.195  

 

Avslutningsvis presiserer ESA at muligheten til å velge ekstern finansiering fremfor intern lån 

ikke rettferdiggjør restriksjonen. Bare fordi de forannevnte mulighetene er tilgjengelige for 
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gruppen uten noen vesentlig forskjell i forhold til kostnader, kan det ikke være slik at gruppen 

må velge denne formen for ekstern finansiering fremfor en legitim preferanse for å unngå å bli 

diskriminert.196 

 

5.6.2 Finansdepartementet  

På bakgrunn av at ESA er enig i at de ovennevnte hensyn kan rettferdiggjøre restriksjonen, 

men at de norske reglene går for langt, mener Finansdepartementet at ESA i strid med etablert 

rettspraksis hevder at konsernbidragsreglene kun kan ramme “wholly artificial arrangements”. 

På bakgrunn av at rettferdiggjøringsanalysen må baseres på hva som har blitt identifisert som 

det diskriminerende element, i dette tilfellet territorialbegrensningen i konsernbidragsreglene, 

hevder Finansdepartementet at konklusjonen må være at reglene ikke er i strid med EØS-

avtalen artikkel 31.197 

 

Finansdepartementet fremhever at en mulighet for skattyter til å bevise at transaksjonen er 

kommersielt begrunnet og at lånet ikke er en omgåelse av skattereglene vil være en betydelig 

svekkelse av rentebegrensningsreglenes effekt. Videre er det basert på erfaring vanskelig å 

vurdere armlengdes avstand-prinsippet på låne-arrangementer i grensekryssende konsern. En 

slik vurdering vil være vanskelig for norske myndigheter å foreta. Det var armlengdes 

prinsippets utilstrekkelighet som var bakgrunnen for innføringen av rentebegrensningsreglene 

i første omgang.198 

 

Videre påpeker Finansdepartementet at EUs forslag til rentebegrensningsregel ikke pålegger 

statene å vedta en “escape clause” som gir skattyter mulighet til å bevise at transaksjonen er 

kommersielt begrunnet. De legger til grunn at EUs forslag er i tråd med EØS-avtalen og at 

dette støtter opp under at de norske reglene er i tråd med EØS-avtalen.199 

 

Til dette kommenterer ESA at når det gjelder EUs forslag til rentebegrensningsregel skal den 

kun gi uttrykk for et minimumsnivå av beskyttelse for det indre marked. Medlemsstatene kan 

velge å innføre strengere regler, men må da sørge for å være i samsvar med statens andre 

forpliktelser etter EØS-avtalen.200   

 

5.6.3 Min vurdering 

I Thin Cap201 ble det fremholdt at nasjonale skatteregler med det formål å hindre 
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skatteunndragelse i situasjoner med “wholly artificial arrangements” var proporsjonale 

dersom skattyteren ble gitt mulighet til å legge frem bevis på at konstruksjonen hadde en 

kommersiell begrunnelse. Skattyteren gis ikke en slik mulighet i henhold til de norske 

rentebegrensningsreglene. Spørsmålet er om de til tross for dette kan anses proporsjonale.  

 

Følger man resonnementet til ESA vil som en følge alle land som har regler om konsolidert 

konsernbeskatning ikke kunne innføre rentebegrensningsregelen uten at det vil innebære et 

brudd på etableringsfriheten. Dette tilsier etter min mening at reglene er i tråd med Norges 

forpliktelser etter EØS-avtalen. 

 

Det fremheves i Finansdepartementets brev at forslaget til rentebegrensningsregler fra EU 

kommisjonen ikke inneholder noen escape clause som gir skattyter mulighet til å bevise at 

lånet er kommersielt begrunnet.202 Også dette tilsier etter min mening at reglene er i tråd med 

Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. 

 

Det vil oppstå et spenningsforhold mellom ATAD og de fire friheter. Mens de fire friheter 

fremmer fri flyt av kapital, personer, varer og tjenester, vil ATAD kunne hemme den frie 

flyten. Bakgrunnen for det er at for vide rammer for fri flyt av kapital, personer, varer og 

tjenester over landegrensene vil medføre at selskaper enkelt kan omgå skattereglene ved å 

utnytte forskjellene i landenes beskatningsrett. ATADs formål er å hindre slik omgåelse og 

reglene vil som en følge ofte være en restriksjon i forhold til de fire friheter. Når EU-

kommisjonen legger frem et forslag til regler under ATAD må det kunne antas at de har 

vurdert den mulige restriksjonen reglene innebærer for de fire friheter, men kommet til at 

restriksjonen er begrunnet i tvingende allmenne hensyn og oppfyller kravet til 

proporsjonalitet. Dersom de norske rentebegrensningsreglene er i tråd med EUs forslag vil det 

derfor trekke i retning av at de norske reglene er proporsjonale.  

 

EUs forslag til rentebegrensningsregler er gjennomgått under punkt 3.5.2. Direktivets Art 4.1 

siste avsnitt tillater konsolidering av EBITDA på konsernnivå. De norske reglene tillater kun 

fastsettelse av fradragsramme på selskapsnivå med begrenset konsolidering ved bruk av 

konsernbidrag. Dette innebærer at EUs forslag går lenger enn de norske reglene i å 

forskjellsbehandle innenlandske og utenlandske konsern. Konsolidering av EBITDA på 

konsernnivå vil ikke være tilgjengelig for utenlandske konsern. Dette trekker i retning av at de 

norske reglene er proporsjonale. Dersom de ikke er det kan det tyde på at EU har antatt ved 

utarbeidelse av direktivet at ingen av EU-landene har konsernbidragsregler. Dette er lite trolig 

da flere EU-land har konsernbidragsregler, herunder Finland og Storbritannia, som tidligere 

har blitt behandlet i EU-domstolen.  
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Det har formodningen mot seg at EU-kommisjonen har kommet med et direktiv som strider 

mot EØS-retten. På denne bakgrunn må det etter min mening kunne sies at de norske reglene 

oppfyller kravet til proporsjonalitet og er i tråd med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. 

 

5.7  Regelendring 

Finansdepartementet bemerker i sitt svar fra 31. januar 2017 at de jobber med et forslag til 

endring av rentebegrensningsregelen som skal ut på høring. På bakgrunn av Meld. St. 4 

(2015–2016) Bedre skatt — En skattereform for omstilling og vekst, har Stortinget kommet 

frem til at Finansdepartementet skal sikre en rask og så fullstendig som mulig implementering 

av BEPS. Som en følge fremmes det forslag om at rentebegrensningsreglene skal endres til 

også å omfatte eksterne renter for å dekke en større del av rentefradraget som stammer fra 

overskudds forflytning. Som en videre følge skal reglene utformes slik at de ikke rammer 

ordinære lån og det vurderes i denne sammenheng ulike løsninger, herunder å innføre en 

“group ratio rule” som omtalt i BEPS, se punkt 2.5.1. F.eks. “earnings-based worldwide group 

ratio rule” eller “equity escape clause”. De ber så ESA ta hensyn til disse endringene i sin 

vurdering av den foreliggende sak.203  

 

5.7.1 Min vurdering 

Dersom endringen av de norske rentebegrensningsreglene blir gjennomført slik som beskrevet 

av Finansdepartementet i brev datert 31. januar 2017 vil reglene etter min mening være i tråd 

med forslagene i BEPS og ATAD som redegjort for under punkt 3.5.1. og 3.5.2. Det må da 

kunne legges til grunn at reglene ikke er i strid med EØS-avtalen. 

 

ESAs uttalelser i foreliggende sak tilsier at ESA vil være av samme oppfatning. I sitt brev 

datert 25. oktober 2016 påpeker ESA at de norske reglene mangler en escape clause. Det er 

mangelen på en mulighet til å bevise at lånet er kommersielt begrunnet gjennom en slik 

escape clause som gjør at kravet til proporsjonalitet etter ESAs syn ikke er oppfylt.204 En 

escape clause vil innføres dersom endringene blir gjennomført, noe som tilsier at ESA da vil 

være av den oppfatning at restriksjonen er begrunnet i tvingende allmenne hensyn og 

oppfyller kravet til proporsjonalitet. Klager er av denne oppfatning.205 Saken er imidlertid 

ikke avgjort og Finansdepartementet har forbeholdt seg retten til å komme med ytterligere 

bemerkninger dersom ESA velger å bringe saken inn for EFTA-domstolen.206 

 

                                                 
203

 Finansdepartementets brev 31. januar 2017 s. 4 og 5. 
204

 ESAs brev 25. oktober 2016 s. 13. 
205

 Klager (2017) 
206

 Finansdepartementets brev 31. januar 2017 s. 6. 



51 

6 Avsluttende bemerkninger 

Oppsummert mener jeg de norske rentebegrensningsreglene er i tråd med Norges forpliktelser 

etter EØS-avtalen, både før og etter en eventuell regelendring.  

 

Kravet til sammenlignbarhet er etter min mening kun oppfylt for oppkjøpsstrukturen og 

påvirkning av fradragsrammen. Egenkapital og gjeld er ikke sammenlignbare for EØS-

rettslige formål. Som en følge er ikke situasjonen med finansiering av nytt selskap 

sammenlignbar for et norsk konsern og et EØS-konsern og kan ikke utgjøre en restriksjon på 

etableringsfriheten. 

 

Når det kommer til spørsmålet om det foreligger ulik behandling av et EØS-konsern 

sammenlignet med et norsk konsern vil rentebegrensningsreglene ved oppkjøpsstrukturen 

kunne innebære at et EØS-konsern får dårligere vilkår ved opptak av lån enn hva et norsk 

konsern får. Dette vil være en restriksjon for EØS-konsernet, men restriksjonen er ikke 

spesielt stor. For situasjonen med påvirkning av fradragsrammen vil det være andre interesser 

enn å sikre fradrag for rentekostnader som kommer inn ved vurderingen av om det skal ytes 

konsernbidrag. I tillegg må konsernbidraget være fire ganger så stort som de aktuelle 

rentekostnadene for at fradragsrammen skal bli stor nok til å sikre fradrag for 

rentekostnadene. 

 

Dersom det skulle foreligge en restriksjon er den etter min mening begrunnet i hensynet til å 

forhindre omgåelse og hensynet til fordeling av beskatningsmyndighet mellom statene fordi et 

konsern, uten en slik regel, vil ha mulighet til å flytte overskudd ut av Norge ved hjelp av tynn 

kapitalisering.  

 

Spørsmålet om reglene er egnet til å nå sitt mål og oppfyller kravet til proporsjonalitet mener 

jeg er noe mer usikkert. Reglene inneholder ingen mulighet for selskapene til å bevise at lånet 

er kommersielt begrunnet og gitt i tråd med armlengdes avstand prinsippet. Etter min mening 

har det imidlertid formodningen mot seg at EU har vedtatt et direktiv som vil medføre at 

statenes innføring av minimumskravene direktivet stiller vil være i brudd med EU/EØS-

avtalen dersom statene har skatteregler som åpner for konsolidering på konsernnivå. På 

bakgrunn av dette mener jeg derfor at kravet til proporsjonalitet må anses oppfylt i 

foreliggende tilfelle. 
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