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Høringsuttalelse - forslag til kildeskatt på renter og royalty mv. 
 

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 27. februar 2020.  

Forslaget har som hovedformål å motvirke overskuddsflytting, gjennom å innføre kildeskatt bla. 

på rentebetalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskattland.  

For oss er det noe uklart om man i visse tilfeller vil kunne vurdere et fond som er forvaltet av et 

forvaltningsselskap i Norge, som nærstående med et selskap eller innretning, f.eks. et annet fond, 

i utlandet.  

Dersom man skulle legge til grunn at fond er nærstående med utenlandsk innretning etter foreslått 

§ 10-80 andre ledd, vil man komme til at det skal trekkes kildeskatt dersom vilkåret i forslaget til 

ny § 2-3 første ledd ny bokstav i) er oppfylt, og den utenlandske innretning hører til i ett 

lavskatteland. Den foreslåtte bestemmelsen gjelder «renter av gjeld mottatt fra selskap (…)» 

Vi legger imidlertid til grunn at forslaget ikke omfatter utbetaling av avkastning fra rentefond. 

Avkastning fra rentefond skattes som renteinntekter på andelseiers hånd. Etter vårt syn er det 

likevel ikke naturlig å anse utbytte fra rentefond som omfattet av den foreslåtte ordlyden «renter 

av gjeld mottatt fra selskap (…)». Der f.eks. et utenlandsk fond eier andeler i et norsk rentefond, 

vil det norske fondet ikke ha gjeld til det utenlandske fondet. Det utenlandske fondet er 

andelseier, ikke kreditor. Det utenlandske fondet vil, i likhet med andre andelseiere, simpelthen 

motta avkastning som bestemmes av det norske fondets resultat. Det er således ingen fare for 

overskuddsflytting, slik tilfellet er der et norsk selskap låner penger av et nærstående utenlandsk 

selskap, og renten avtales mellom selskapene. 

Avkastning fra rentefond er ikke omtalt i høringsnotatet, og vi legger til grunn at det heller ikke 

har vært vurdert. Dersom man mente at slikt utbytte var omfattet av bestemmelsen, legger vi til 

grunn at man hadde kommentert dette i høringsnotatet, og vurdert mulige konsekvenser. 
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