16

Nyheter

fredag 6. november 2015 | Dagens Næringsliv

Advokat Trond Kildal (til venstre)
i Arntzen de Besche og advokatkollega Anders Heieren advarer
mot konsekvensene av å innføre
kildeskatt på renter på obligasjonslån. Foto: Mikaela Berg

Advarer mot skatteforslag
Det kan bli dyrere for
selskaper å finansiere
seg i obligasjons
markedet hvis
regjeringen gjør alvor
av sine skatteplaner,
advarer advokater.
FinanS

Espen Linderud
Oslo
I stortingsmeldingen «Bedre
skatt», som ble lagt frem samtidig med statsbudsjettet, åpner
regjeringen for å innføre kildeskatt på renter på obligasjonslån.
Finansdepartementet varsler en
høringsrunde før det eventuelt
blir innført. Det var Scheelutvalget som kom på denne
ideen, som flere mener ikke er
særlig god.
Dersom dette blir innført, vil
det ramme norske selskaper som

benytter obligasjonsmarkedet for
å skaffe finansiering. Bare usikkerheten dette forslaget skaper,
kan få negative konsekvenser,
ifølge kritikere.
– Finansdepartementet har
laget en usikkerhet i dette markedet. Det bør raskest mulig avklare
dette, sier advokat Trond Kildal i
Arntzen de Besche, som sammen
med advokatkollega Anders Heieren advarer mot innføring av en
slik kildeskatt.
– Det er selskapet som vil ende
opp med å betale kildeskatten,
ikke investoren, sier Heieren.

Selskapene må betale

Advokatene skisserer et eksempel
som kan illustrere problemene
ved å innføre kildeskatt på renter
på obligasjonslån:
Et norsk selskap utsteder et
obligasjonslån og selger lånet til
internasjonale investorer. Men
obligasjonsinvestorer er anonyme, så selskapet vet ikke hvem
investorene er, eller deres nasjonalitet. Da må selskapet trekke kildeskatt på anslagsvis 15 prosent av

rentebetalingen. Men i obligasjonslånavtaler er det standardformuleringer om at investor skal
kompenseres fullt ut dersom det
trekkes kildeskatt. Dermed må
selskapet trekke kildeskatt, sette
dette inn på en «kildeskattetrekkskonto» som siden betales til skattemyndighetene. Samtidig må
selskapet betale investorene hele
rentebeløpet.
Dersom selskapet kjenner
investorenes identitet, kan selskapet trekke den korrekte skatten,
hvis ikke må makssatsen benyttes, ifølge advokatene.
– Dette kan føre til mindre likviditet i det norske obligasjonsmarkedet, sier Kildal.

Unntak?

Nordic Trustee bistår obligasjonseierne det norske obligasjonsmarkedet. Jo Forfang, juridisk direktør i Nordic Trustee, sier følgende:
– I Norge er obligasjonsmarkedet internasjonalt. Det fungerer
godt. En innføring av kildeskatt vil
kunne være problematisk for
aktørene å håndtere, sier han.

Mange land har unntak for kildeskatt på obligasjoner.
Statssekretær Jørgen Næsje
(Frp) i Finansdepartementet svarer slik på kritikken via epost:
«En slik kildeskatt kan være et
svært nyttig tiltak for å motvirke
overskuddsflytting gjennom store
rentefradrag. Norge er et av få
land som ikke har hjemmel for en
slik kildeskatt i den interne lovgivning. Svært mange land velger å
ha kildeskatt på renter, men å
sette ned kildeskattesatsen, eventuelt å gi unntak, i skatteavtale
med andre land. Kildeskatt vil
først og fremst få effekt for land
Norge ikke har skatteavtale med.
At svært mange land har kildeskatt på renter indikerer også at
den administrative belastningen
er overkommelig. Departementet
arbeider nå med denne saken og
har foreløpig ikke tatt stilling til
enkeltelementer i utformingen av
skatten. Berørte parter vil få
anledning til å komme med innspill i høringsrunden.»
espen.linderud@dn.no

Obligasjoner
l Selskaper, stater og
kommuner kan finansiere seg
ved å utstede obligasjonslån.
Investorer kjøper andeler av
lånet.
l Investoren mottar gjerne
kvartalsvise rentebetalinger.
Det er disse rentebetalingene
som eventuelt blir skattlagt.
l Et obligasjonslån kan kjøpes
og selges på samme måte som
en aksje.

Det er selskapet
som vil ende opp
med å betale
kildeskatten,
ikke investoren
Anders Heieren, advokat

