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Innledning
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Det er som hovedregel fradragsrett for renter av gjeld, jf. sktl. § 6-40
• Eksterne renter betalt f.eks. til bank
• Konserninterne renter, aksjonærlån, renter til andre nærstående

Begrensninger i fradragsretten
• “Armlengdeprinsippet” i skatteloven § 13-1

• Krav om markedmessig rente
• “Tynn kapitalisering”

• Grensen mot egenkapital
• Omgåelsesnormen (F.eks. HR-2016-02165-A Ikea)

• Rentebegrensningsregelen i skatteloven § 6-41
• Gjelder i prinsippet ved siden av skatteloven § 13-1

Utgangspunkter
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Fra 2014 tom. 2018 
• Rentebegrensningsregelen rammer interne renter
• Med interne renter menes rentekostnader betalt til «nærstående» person, selskap eller innretning.

• Omfatter også eksterne renter (bankrenter) ved sikkerhetsstillelse fra nærstående 
• Terskelbeløp

• MNOK 5 i netto rentekostnader
• Fradragsramme – 25 % av skattemessig EBITDA
• Fremføringsadgang for avskårende renter

Fra og med 2019 
• Også eksterne renter omfattet av rentebegrensningsregelen for «selskap i konsern» («Konsernregelen»)

• Regelen rammer som hovedregel både interne renter og eksterne renter, dvs. også renter betalt til 
uavhengige parter som banker mv. 

• «Nærstående-regelen» videreføres
• For selskap som ikke er del av et konsern
• For selskap i konsern som har lån til nærstående utenfor

Hovedtrekk
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Hovedvilkår for anvendelse av «konsernregelen»
• «Selskap i konsern»
• Terskelbeløp

• MNOK 25 netto rentekostnader i norsk del av konsern
• Egenkapitalbaserte unntak 

• Selskapsunntaket (egenkapitalandel i selskapet sammenlignet med egenkapitalandel for konsernet)
• Konsernunntaket (egenkapitalandel i norsk del av konsern sammenlignet med egenkapitalandel for 

konsernet)

• Fradragsramme – 25 % av skattemessig EBITDA
• Framføringsadgang for avskårende renter

Hovedtrekk
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Hindre unønsket skattemessig tilpasning til rentefradrag for internasjonale konserner
• Utnyttelse av ulike skattesatser i ulike land
• Også ekstern gjeld kan inngå i en slik skattemessig tilpasning

• Plassering av stor andel ekstern gjeld i normalskatteland

Utvidet rentebegrensningsregel i tråd med anbefalinger fra OECD gjennom BEPS-arbeidet
• Målrettet innretning forutsetter unntaksregler

• Skjerme ordinære låneforhold

Forholdet til EØS-reglene
• Helnorske konsern vil alltid være unntatt

• Vil heller ikke kunne drive overskuddsflytting, jf. Prop. 1 LS (2018–2019) s. 183–184

Formålet bak reglene



Del 2 
Nærmere gjennomgang 
av regelverket
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Hva anses som renter i relasjon til rentebegrensningsreglene?
• Alle rentekostnader og renteinntekter som ligger innenfor det alminnelige, skatterettslige rentebegrepet,

o herunder under- og overkurs ved låneopptak
• Gevinst og tap på sammensatte obligasjoner regnes som renteinntekt eller rentekostnad
• Gevinst og tap på fordring som er utstedt til høyere eller lavere kurs enn innløsningskursen

o gevinst og tap på en slik fordring regnes likevel ikke som renteinntekt eller rentekostnad for innehaver som har
ervervet fordringen i annenhåndsmarkedet.

Hva anses ikke som renter i relasjon til rentebegrensningsreglene?
• Valutatap og valutagevinster på fordringer og gjeld, rente- og valutaderivater
• Gevinst og tap på sikringsinstrumenter
• Renteelement ved finansiell leasing: Dersom rentedelen ikke fremgår av avtalen, er det skattemessig ikke anledning

til å skille ut et stipulert renteelement av kostprisen.
• Gevinst og tap på en fordring som er utstedt til høyere eller lavere kurs enn innløsningskursen for innehaver som har

ervervet fordringen i annenhåndsmarkedet.

Renter
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For selskap som ikke er i konsern skal renter til nærstående begrenses på samme måte som for foregående år.
• Terskelbeløpet på MNOK 5 er videreført
• Fradragsrammen er 25 % av skattemessig EBITDA

• Renter til eksterne parter skal i utgangspunktet ikke begrenses
• men slike renter skal anses å komme til fradrag før renter til nærstående, slik at renter til eksterne parter kan «fylle

opp» fradragsrammen på bekostning av renter til nærstående.

Dersom selskapet har netto rentekostnader til fremføring fra tidligere inntektsår, kan skattyter velge å la seg
omfatte av bestemmelsen om rentebegrensning for å få fradrag for fremførte renter, selv om årets netto
rentekostnader ikke overstiger MNOK 5.

Renter til nærstående utenfor konsern
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Selskap mv. i konsern kan få begrenset fradrag for renter på gjeld både til ikke-nærstående parter (eksterne renter) og
andre konsernselskap (konsernrenter) i tillegg til renter på gjeld til andre nærstående parter («renter til nærstående
utenfor konsern»)

For selskap som er i konsern skal det ikke foretas separat begrensning av renter til nærstående i konsern. Det er følgelig
kun renter til nærstående utenfor konsern som vil kunne være gjenstand for begrensning etter nærståenderegelen, men
kun i de tilfellene rentebegrensning etter konsernregelen ikke er foretatt. Dette vil være når:

• Netto rentekostnader for norsk del av konsern samlet er mindre enn 25 millioner
• Egenkapitalunntakene er kommet til anvendelse

Renter til nærstående i konsern
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Hvorfor er det viktig?
• Det er kun «selskap mv. i konsern» som rammes av de eksterne rentebegrensningsreglene

Skatteloven § 6-41(5)
Med selskap mv. i konsern menes i denne paragraf selskap mv. som regnskapsåret før inntektsåret er konsolidert linje
for linje i utgående balanse i et konsernregnskap som er utarbeidet etter regnskapsregler nevnt i åttende ledd nr. 2, eller
som regnskapsåret før inntektsåret kunne ha vært konsolidert linje for linje i utgående balanse i et konsernregnskap
dersom International Financial Reporting Standards (IFRS) hadde vært anvendt.

Det betyr:
• Det skattemessige konsernbegrepet som gjelder ved bla konsernbidrag er ikke relevant når det gjelder

rentebegrensningsreglene
• I følge IFRS skal investeringsenheter ikke konsolidere datterselskap, dermed kan ikke investeringsenheter og dets

investeringer ikke utgjøre et konsern, selv om investeringer utgjør datterselskaper.

Konsern
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Skatteloven § 6-41(8) a:
a. Selskap mv. i konsern kan uten hensyn til tredje kreve fullt fradrag for sine rentekostnader hvis det godtgjøres at

1. forholdstallet mellom selskapets egenkapital og balansesum (egenkapitalandelen) svarer til eller er høyere enn
tilsvarende forholdstall i konsernregnskapet, eller

2. forholdstallet mellom egenkapital og balansesum (egenkapitalandelen) i konsolidert regnskap for den norske
delen av konsernet svarer til eller er høyere enn tilsvarende forholdstall i konsernregnskapet.

Den norske delen av konsernet menes selskap mv. som er konsolidert linje for linje i konsernregnskapet som benyttes
som grunnlag for beregning av konsernets egenkapitalandel, jf. b., for så vidt de på noe tidspunkt i løpet av inntektsåret
er skattepliktige til Norge (Skatteloven § 6-41(8))

Helnorsk konsern oppfyller automatisk vilkåret i den egenkapitalbaserte unntaksregelen

Egenkapitalbasert unntaksregel - oversikt
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Internasjonalt konsern

Datter  AS

Datterdatter  AS

EK-andel 30%

Til sammen 30 %  EK 
andel

EK-andel  40%

EK-andel 25%
Nettorentekostnad MNOK 4,5

EK-andel 20 % EK-andel 25%
Nettorentekostnad MNOK 4,5

MOR 
(utland)

EK-andel i globalt 
konsern 25 %

- Terskel i norsk del av konsern overskredet
- Netto rentekostnader overstiger MNOK 25

- Datter AS kvalifiserer for selskapsunntaket
- Datterdatter AS kvalifiserer ikke for 

selskapsunntaket 

- Begge de norske enhetene vil kvalifisere for unntak 
for norsk del av konsern
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Konsern og egenkapitalandeler
Hvorvidt en skatteyter er del av konsern avgjøres av situasjonen 31. desember i året forut for inntektsåret. På samme
tidspunkt gjøres beregningene for å se om skattyter kan påberope seg de egenkapitalbaserte unntaksreglene.

Terskel
Terskelbeløpet for konsern på MNOK 25
• Beregnes samlet for alle norske konsernselskap ved utgangen av inntektsåret.

Endringer gjennom året
Forskjellige tidspunkt for beregning av konsernets netto rentekostnader, i forhold til terskelberegning, og for
sammenlikning av egenkapitalandeler medfører flere utfordringer, særlig knyttet til det forhold at det kan ha skjedd
endringer i konsernstrukturen i løpet av inntektsåret:
• Oppkjøp
• Salg
• Omdannelser
• Stiftelser

Ulike vurderingstidspunkter 
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Overtakende selskap i en fusjon vil ikke kunne benytte unntaksregelen på selskapsnivå

Også ikke-skattemotiverte konsernfusjoner rammes av forslaget

Unntaksregelen og fusjoner
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Det er i forarbeidene uttalt at ideelt sett skal man benytte et konsernselskap på et så høyt nivå som mulig i
konsernstrukturen.

Det er ikke alltid at den ultimate mor har et konsernregnskap eller må lage et konsernregnskap som skal benyttes ved
beregninger knyttet til den egenkapitalbaserte unntaksregelen.
• Hvis man kan konsolidere etter IFRS, så er det på dette nivået konsernregnskapet må foreligge.

Skatteloven §6-41(8)(b)(3)
Konsernregnskapet er utarbeidet av det øverste selskapet i konsernet, eller av et direkte underliggende selskap når det
følger av regler nevnt i nr. 2 at det øverste selskapet ikke skal utarbeide konsernregnskap eller at selskapet mv. som
benytter unntaksregelen ikke skal konsolideres.

Hvilket språk skal så benyttes?
Reelle hensyn taler for at man må kunne benytte et tillatt regnskapsspråk, og NGAAP er i mange tilfeller nærliggende.

OBS! Det skal ikke gjøres justeringer i det globale konsernregnskapet.

Det globale konsernregnskapet  
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Justeringer av det norske regnskapet for å gjøre det sammenlignbart med det globale konsernregnskapet
• Juster til samme regnskapsspråk
• Alloker relevante konsernjusteringer

• Goodwill
• Mer- /mindreverdier
• Utsatt skatt
• Andre justeringer

• Justeringer for å sørge for at bare finansering av operativ kapital i Norge blir hensyntatt i egenkapitalandelen
• Aksjer i andre konsernselskaper justeres mot egenkapital
• Fordringer på andre konsernselskaper justeres mot gjeld

Skattyters egenkapitalandel
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Egenkapitalandel
Egenkapital / Totale eiendeler

2% slingringsmonn
Egenkapitalandelen i selskapet den norske delen av konsernet kan være 2% lavere enn det globale konsernets
egenkapitalandel ved anvendelse av egenkapitalbasert

Sammenlikning av EK-andeler
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• Revisor skal revidere selskapsregnskapet (eventuelt den konsoliderte balanseoppstillingen for den norske delen). 

• I tillegg opplysningene i RF-1509 om:
• Valuta (post 300), 
• Regnskapsspråk (post 305), 
• Egenkapital (post 340), 
• Balansesum (post 380), og
• Beregnet egenkapitalandel (post 390).

• Videre må revisor kontrollere at oversikten over norske enheter i konsernet er fullstendig og korrekt, inklusive faste 
driftssteder i land som Norge har skatteavtale med, der skatteavtalen er basert på kreditmetode (post 160).

• Dersom balanseoppstillingen for den norske delen av konsernet er revidert av en annen, skal revisor kontrollere at 
balanseoppstillingen er utarbeidet i henhold til godkjent regnskapsspråk og at oppstillingen er revidert (ISRS 4400).

Krav til revisors godkjenning



Del 3 
Juridisk struktur –
praktiske eksempler
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Drift AS – Lån fra aksjonær

Drift AS
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Drifts AS - norsk konsern

MOR AS
(Norge)

Drift AS
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Drifts AS - internasjonalt konsern
MOR 

(utland)

Holding 1 AS

Holding 2 AS

Drift AS
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Drifts AS – eid av internasjonalt investeringsselskap
MOR 

investeringsenhet
(utland)

Holding 1 AS

Holding 2 AS

Drift AS
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Mor (utland) er ultimat mor i internasjonalt konsern

Konsern med konsernkontoordning

MOR 
(utland)

Datter 2 AS

Datterdatter 2 AS

Datter 1 AS

Datterdatter 1 AS

Datter 3 AS

Datterdatter 3 AS

EK-andel i globalt 
konsern 30%

EK-andel 30%
Nettorentekostnad MNOK 5,1

EK-andel 25%
Nettorentekostnad MNOK 4,9

EK-andel 25%
Nettorentekostnad MNOK 4,9

EK-andel 25%
Nettorentekostnad MNOK 4,5

EK-andel 25%
Nettorentekostnad MNOK 4,5

EK-andel 25%
Nettorentekostnad MNOK 4,5
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Mor (utland) er investeringsenhet

Mor yter lån til datterselskaper.
Datterselskaper yter lån til sine datterselskaper. 

Datter 2 AS

Datterdatter 2 AS

Datter 1 AS

Datterdatter 1 AS

Datter 3 AS

Datterdatter 3 AS

EK-andel 30%

EK-andel 30%
Nettorentekostnad MNOK 5,1

EK-andel 25%
Nettorentekostnad MNOK 4,9

EK-andel 25%
Nettorentekostnad MNOK 4,9

EK-andel 25%
Nettorentekostnad MNOK 4,5

EK-andel 25%
Nettorentekostnad MNOK 4,5

EK-andel 25%
Nettorentekostnad MNOK 4,5

MOR 
(utland)

EK-andel i globalt 
konsern 30%



Del 4
Beregning av 
rentebegrensning
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Fradragsrammen er kort oppsummert 25 % av skattemessig EBITDA

Beregningen er videreført fra tidligere år:
• Alminnelig inntekt/underskudd
• Fratrukket:

- Avgitt konsernbidrag
- Inntektsført konsernbidrag mottatt fra selskap under egenkapitalunntaket for selskap

• Tillagt:
+ Skattemessige avskrivninger
+ Netto rentekostnader

Inntektstillegg kan ikke føres mot underskudd til fremføring eller distribueres til andre selskaper i konsernet via 
konsernbidrag, men kan føres mot årets underskudd.

Fradragsramme (Skattemessig EBITDA)
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Adgang til å anvende fremførte avskårede renter fra tidligere år
• Avskårede rentefradrag kan fremføres inntil 10 år.
• Anvendelse av avskårede rentefradrag (som fradrag i tillegg til årets netto rentekostnader) forutsetter ledig 

fradragsramme – altså at fradragsrammen overstiger årets netto rentekostnader.

Netto rentekostnader til fremføring skal komme til fradrag før årets netto rentekostnader
• Selv om selskapet ikke har ledig fradragsramme kan tidligere års avskårede renter fradras før årets netto 

rentekostnader, evt. det beløp som tillates fradratt innenfor fradragsrammen.
• Tidligere års avskårede rentekostnader fortrenger følgelig årets rentekostnader, som blir å fremføre med samme 

beløp (rullering)

Dette betyr at avskårede rentefradrag fra tidligere år til fremføring anses å komme til fradrag før årets netto 
rentekostnader. Samlet fradrag for fremførte rentekostnader og (deler av) årets netto rentekostnader gis bare opp til et 
beløp som er lik størrelsen på årets netto rentekostnader, dersom unntaksregelen benyttes.

Fremføringsadgang
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Rentebegrensning – Eksempel 1

Alminnelig inntekt/underskudd 200

- Avgitt konsernbidrag

- Inntektsført konsernbidrag mottatt fra selskap under egenkapitalunntaket for 
selskap

+ Skattemessige avskrivninger 40

+ Netto rentekostnader 160

= Skattemessig EBITDA 400

Fradragsramme (25 % av EBITDA) 100

Rentefradragsbegrensning – inntekten forhøyes med 60

Skattepliktig inntekt 260
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Rentebegrensning – Eksempel 2

Alminnelig inntekt/underskudd -100

- Avgitt konsernbidrag

- Inntektsført konsernbidrag mottatt fra selskap under egenkapitalunntaket for 
selskap

+ Skattemessige avskrivninger 20

+ Netto rentekostnader 80

= Skattemessig EBITDA 0

Fradragsramme (25 % av EBITDA) 0

Rentefradragsbegrensning – inntekten forhøyes med 80

Skattepliktig inntekt -20
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Rentebegrensning – Eksempel 3

Alminnelig inntekt/underskudd -50

- Avgitt konsernbidrag

- Inntektsført konsernbidrag mottatt fra selskap under egenkapitalunntaket for 
selskap

+ Skattemessige avskrivninger 20

+ Netto rentekostnader 80

= Skattemessig EBITDA 50

Fradragsramme (25 % av EBITDA) 12,5

Rentefradragsbegrensning – inntekten forhøyes med 67,5

Skattepliktig inntekt 17,5
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Rentebegrensning – Eksempel 4 

Alminnelig inntekt/underskudd -10

- Avgitt konsernbidrag

- Inntektsført konsernbidrag mottatt fra selskap under egenkapitalunntaket for 
selskap

+ Skattemessige avskrivninger 20

+ Netto rentekostnader 80

= Skattemessig EBITDA 90

Fradragsramme (25 % av EBITDA) 22,5

Rentefradragsbegrensning – inntekten forhøyes med 57,5

Underskudd til fremføring 150

Skattepliktig inntekt 47,5



Del 5 
RF-1315 og RF-1509
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• Skattedirektoratet har som følge av Covid-19 uttalt i Prinsipputtalelse datert 16.04.2020 at de vil akseptere 
enkelte tillempinger ved utfylling av RF-1315 og RF-1509 for inntektsåret 2019.

• Selskap mv. i konsern kan unnlate å levere RF-1315 når netto rentekostnader ikke overstiger terskelbeløpene         
(kr 25 000 000 og kr 5 000 000) forutsatt at:

• Det øverste foretaket i norsk del av konsernet (ved flere "grener" inn i Norge, ett av de øverste foretakene) har 
levert RF-1315 og fylt ut del A i RF-1315 inkludert oversikten over hvilke enheter som inngår i norsk del av 
konsernet. I denne oversikten skal også sum netto rentekostnader samlet for norsk del av konsernet vises, samt 
netto rentekostnader spesifiseres for hvert av selskapene i den norske delen.

• Selskapets netto rentekostnader som inngår i tabellen er kr 5 000 000 eller lavere. 
• Selskapet opplyser i vedlegg navn og organisasjonsnummer på foretaket som har levert RF-1315 med de 

ovennevnte opplysningene på vegne av de øvrige norske selskapene i konsernet, samt bekrefter at disse 
opplysningene er korrekte og fullstendige.

• Selskapet har ikke fremførte renter fra tidligere år.

Endring som følge av Covid-19 – RF-1315
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Forenklet oppgaveplikt for RF-1509 når unntaksregelen benyttes på nasjonalt nivå
• Når sum netto rentekostnad i norsk del av konsernet overstiger terskelbeløpet på kr 25 000 000, må alle norske 

enheter i konsernet fylle ut og levere RF-1315. Dersom selskapet benytter egenkapitalbasert unntaksregel må også 
RF-1509 leveres.

• Selskap som anvender unntaksregelen på selskapsnivå må fylle ut hele skjemaet, og dette må signeres av selskapet 
og av revisor. Selskap som anvender unntaksregelen på nasjonalt nivå, kan imidlertid forholde seg til følgende 
forenkling av oppgaveplikten ved innlevering av RF-1509 for inntektsåret 2019:

• Det øverste foretaket i norsk del av konsernet (ved flere "grener" inn i Norge, ett av de øverste foretakene) må 
levere komplett utfylt RF-1509 (dvs opplysninger om enheter som inngår i norsk del av konsernet). Skjemaet må 
signeres av selskapet og av revisor.

• De øvrige selskapene som anvender unntaksregelen på nasjonalt nivå må også levere RF-1509, men trenger 
bare å gi følgende opplysninger i dette skjemaet:
• Navn og organisasjonsnummer
• Opplysning i tekstfeltet i post 295 (uavhengig av ledeteksten i skjemaet) om at selskapet anvender 

unntaksregel på nasjonalt nivå, navn og organisasjonsnummer på selskapet som har fylt ut komplett RF-
1509, samt at kopi av det komplett utfylte skjemaet er vedlagt skattemeldingen. Kopi av komplett utfylt RF-
1509 må vedlegges.

• Selskapet og selskapets revisor signerer skjema RF-1509, og godkjenner da innholdet i den vedlagte kopien 
av skjemaet.

Endring som følge av Covid-19 – RF-1509
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RF-1315
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RF-1315 Begrensning av rentefradrag
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RF-1509 Unntak for rentebegrensning mv. i konsern
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RF-1509 Unntak for rentebegrensning mv. i konsern
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Q: Kan nærstående lån begrenses i tillegg til rentebegrensning etter «konsern»-regelen?
A: Nei, dersom rentebegrensning foretas etter «konsern»-regelen skal ikke lån til nærstående utenfor konsern være 
gjenstand for tilleggsvurdering. Disse lånene anses begrenset etter «konsern»-regelen.

Q: Hvilket selskap skal anses som det ultimate mor-selskap?
A: Det øverste selskapet i konsernet som kan avlegge konsernregnskap etter IFRS.

Q: Kan overtakende selskap i fusjon påberope egenkapitalunntaket?
A: Overtakende selskap i fusjon kan ikke påberope selskapsunntaket, men kan påberope konsernunntaket. 

Q: Kan et selskap med avskårede netto rentefradrag tidligere år kreve (deler av) disse rentekostnadene fremført 
dersom de har ledig fradragsramme, men er omfattet av egenkapitalunntaket?
A: Dersom selskapet ikke påberoper seg egenkapitalunntaket vil de kunne kreve fradrag for rentekostnader utover 
årets netto rentekostnader, forutsatt ledig fradragsramme.

Q&A – vanlige spørsmål
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Q: Kan det unnlates å kreve fradrag for rentekostnader for å komme inn under terskelbeløpet, og således unngå 
rentebegrensning?
A: Ja, dersom det ikke kreves fradrag for renter, skal disse rentene ikke regnes med ved vurderingen av 
terskelbeløpene (MNOK 5 for renter til nærstående utenfor konsern, MNOK 25 for norsk del av konsern)

Q: Dersom det ikke kreves rentefradrag for å unngå rentebegrensning, kan disse rentekostnadene fremføres til 
senere år?
A: Nei, disse rentekostnadene blir å betrakte som ikke-fradragsberettigede kostnader og kan ikke fremføres.

Q: Ultimat mor har ikke utarbeidet konsernregnskap pga. regnskapsreglene i det aktuelle landet, men kan utarbeide 
konsernregnskap etter IFRS. Kan egenkapitalunntaket likevel benyttes?
A: Nei, med mindre ultimat mor faktisk utarbeider konsolidert regnskap for at egenkapitalunntakene skal kunne 
påberopes.

Q: Lovteksten stiller som krav at det utarbeides konsernregnskap, mens forarbeidene sier at slikt regnskap må 
avlegges. Hvilket krav er det til konsernregnskapet?
A: Lovteksten bruker gjennomgående «utarbeides», mens i forarbeidene benyttes uttrykkene litt om hverandre. Vi 
antar det vil være tilstrekkelig at det er utarbeidet et revidert konsernregnskap for at vilkåret skal være oppfylt.

Q&A – vanlige spørsmål
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