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  Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler 

31.03.2020   

    

  800 80 000 Din/Deres referanse Telefon 

  Skatteetaten.no   

    

  Org.nr Vår referanse Postadresse 

974761076  Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

 

 

U.off. offl. § 13, sktfvl. § 3-1, sktbl. § 3-2 

 

 

Informasjonsbrev nr. 1 om investeringer i norsk-kontrollerte selskaper 
hjemmehørende i lavskatteland (NOKUS) 

Skatteetatens storbedriftsavdeling gir i dette brevet informasjon om regelverket og oppgaveplikten for 

investeringer i norsk-kontrollerte selskaper hjemmehørende i lavskatteland. Erfaringer fra tidligere år viser 

at det gjøres en del feil.  

 

Brevet er sendt til alle som var registrert som deltaker i NOKUS for inntektsåret 2018. Hvis du/dere mener 

at NOKUS-beskatning ikke skal gjennomføres for inntektsåret 2019, se punkt 7 for hva det er viktig å huske 

på. 

 

Skattemelding for NOKUS-selskap og norsk deltaker 

Det er den norske deltakeren (aksjonæren) som beskattes for resultatet i NOKUS-selskapet, men 

beregningen av deltakerens andel av resultatet, gjøres i NOKUS-selskapet. Derfor skal det leveres 

skattemelding for NOKUS-selskapet. Deltakeren(e) skal med utgangspunkt i denne oppgi sin andel av 

NOKUS-selskapets inntekt og formue i deltakerens egen skattemelding.  

Skattemelding for NOKUS-selskapet 

Skattemeldingen som leveres for NOKUS-selskapet skal som minimum bestå av følgende skjemaer: 

 

 RF-1167 Næringsoppgave  

 RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS 

 RF-1234 Selskapets skjema over deltaker i NOKUS 

 RF-1052 Avstemming av egenkapital 

 

Tilleggsskjemaer kan være aktuelle, se mer om dette nedenfor. Skjemaene leveres på NOKUS-selskapets 

registreringsnummer i Altinn. Deltakeren(e) har ansvar for at slik skattemelding blir levert. 

 

Deltakerens skattemelding  

Deltakeren(e) skal levere RF-1246 Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS i sin egen 

skattemelding i Altinn.  
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Når deltakeren er et norsk selskap, skal andel overskudd fra NOKUS-selskapet også oppgis i deltakerens 

RF-1167 Næringsoppgave post 0655. Formuesverdien av aksjene i NOKUS-selskapet skal oppgis i RF-

1028 Skattemelding for aksjeselskap. 

 

Privatpersoner som er deltakere i NOKUS, skal oppgi andel overskudd fra NOKUS-selskapet i 

skattemeldingen post 2.7.8. Formuesverdien av aksjene i NOKUS-selskapet skal oppgis i post 4.5.4. 

 

Praktisk om innlevering av skattemelding for NOKUS-selskapet i Altinn 

Levering av skattemelding for NOKUS-selskapet skal skje elektronisk i Altinn. Vedkommende som skal 

levere oppgaver, må på forhånd være registrert med slike rettigheter (roller) i det aktuelle NOKUS-

selskapet. For registrering av roller, vennligst send navn og personnummer/organisasjonsnummer på e-

post til nina.gulbrandsen@skatteetaten.no.  

 

NOKUS-selskaper har ikke revisjonsplikt etter norske regler. Det skal ikke krysses av i skjemaene for at de 

er godkjent av revisor. Avkryssing vil forhindre at skattemeldingen kan leveres.     

 

Fullstendig utfylling av skjemaene  

Erfaringsmessig er det en del poster i de ulike skjemaene som ikke blir fylt ut. Vi ber om at samtlige 

skjemaer fylles ut så fullstendig som mulig. Selv om utfyllingen ikke skulle ha noen direkte skattemessig 

virkning det aktuelle året, er ajourhold av verdiene ofte viktig for å sikre riktig skattemessig resultat senere. 

For eksempel gjelder dette postene for RISK og inngangsverdi i skjemaene RF-1234 og 1246 og poster i 

RF-1052. 

 

Vanlige feil 

Noen feil går igjen i skjemaene. Vennligst vær oppmerksom på følgende: 

 

 Ved negativ formuesverdi skal RF-1234 og RF-1246 post 101 settes til kr 0.  

 Ved underskudd skal ikke RF-1234 og RF-1246 del IV fylles ut. Benytt i stedet del III. 

 Beregningen av skattemessig resultatet skal skje i regnskapsvalutaen. Det er kun nettoresultatet 

som skal omregnes til norske kroner, se RF-1245 post 410.  

 I RF-1245 er det viktig å registrere deltakerne med organisasjonsnummer, fødselsnummer eller 

særskilt registreringsnummer. Utenlandske deltakere skal ikke registreres, bortsett fra NOKUS eller 

utenlandske ansvarlige selskaper med norske eiere.  

For øvrig viser vi til de ulike RF-skjemaenes rettledning til utfylling. Disse er tilgjengelige på 

www.skatteetaten.no sammen med skjemaene.  

 

mailto:nina.gulbrandsen@skatteetaten.no
http://www.skatteetaten.no/


 

 

Side 3 / 4 

 

 

Aktuelle tilleggsskjemaer for NOKUS-selskapet 

NOKUS-selskapets resultat skal beregnes etter norske skatteregler. Det innebærer blant annet at det 

regnskapsmessige resultatet skal justeres for midlertidige og permanente forskjeller. Det kan således være 

aktuelt å levere tilleggsskjemaer slik som skjema RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og 

skattemessige verdier og skjema RF-1084 Avskrivning på driftsmidler. Sistnevnte skjema må også leveres 

selv om saldoen er avskrevet til kr 0, men hvor det likevel befinner seg driftsmidler på saldoen.  

 

NOKUS-selskap eid av NOKUS-selskap 

Når et NOKUS-selskap er eid av et annet NOKUS-selskap, skal NOKUS-selskapet som er eier av NOKUS-

selskap, levere RF-1246 som del av sin skattemelding. Dermed blir andel overskudd fra det underliggende 

NOKUS-selskapet inkludert ved beregningen av det eiende NOKUS-selskapets resultat. Underskudd må 

derimot fremføres mot senere inntekt fra det underliggende NOKUS-selskapet.  

 

Norsk deltaker skal levere: 

 RF-1246 Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS ("Eier-
NOKUS"). Overskudd overføres til RF-1167 post 0655 (selskaper) eller 
skattemeldingen post 2.7.8 (privatpersoner) 
 

Eier-NOKUS skal levere: 

 RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS 

 RF-1246 Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS (dvs. 
andel formue og inntekt fra "Underliggende NOKUS"). Overskudd 
overføres til RF-1167 post 0655. Formuesverdien innarbeides i RF-
1245 

 RF-1234 Selskapets melding over deltaker i NOKUS (deltaker: "Norsk 
deltaker")  
 

Underliggende NOKUS skal levere: 

 RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS 

 RF-1234 Selskapets melding over deltaker i NOKUS (deltaker: "Eier-
NOKUS") 

 

I tillegg skal RF-1167 og RF-1052 leveres av NOKUS-selskapene, og eventuelt tilleggsskjemaer som 

omtalt over.  

 

Er selskapet ikke lenger NOKUS? 

Hvis vilkårene for NOKUS-beskatning har opphørt i løpet av inntektsåret 2019, skal det ikke leveres 

skattemelding for NOKUS for dette året. Vi ønsker imidlertid å få beskjed om at selskapet ikke lenger er 

NOKUS og hva som er årsaken til det. Dette er for å oppdatere vårt register og markere at det ikke skal 

sendes purring og varsel om fastsetting av inntekt ved skjønn. I tillegg er det for å sikre riktig skattemessig 

behandling av deltakerne i NOKUS-selskapet. Slik informasjon kan gis på e-post til 

nina.gulbrandsen@skatteetaten.no. 

Norsk 
deltaker 

Eier-NOKUS  

Underliggende 
NOKUS 

mailto:nina.gulbrandsen@skatteetaten.no
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Vilkårene for NOKUS-beskatning kan opphøre av ulike grunner, og i noen tilfeller vil det oppstå skatteplikt 

eller fradragsrett for deltakeren; 

 

 I tilfeller hvor deltakeren har realisert aksjene i NOKUS-selskapet, skal det beregnes skattepliktig 

gevinst eller fradragsberettiget tap på aksjene. Kort fortalt går beregningen for selskapsdeltaker ut 

på at gevinst/tap settes til aksjenes utgangsverdi (vederlag ved salg evt. likvidasjonsutbytte), 

fratrukket kostpris og RISK. RISK utgjør som utgangspunkt andel NOKUS-inntekt (kun overskudd) i 

deltakerens eiertid fratrukket utdelt utbytte fra NOKUS-selskapet. Gevinst/tap er ikke omfattet av 

fritaksmetoden i skatteloven § 2-38. For personlig deltaker beregnes gevinst/tap med utgangspunkt 

i utgangsverdien fratrukket kostpris. En gevinst kan reduseres med ubenyttet skjermingsfradrag. 

Det er ønskelig at deltakeren gir informasjon i vedlegg til skattemeldingen om hvordan gevinst/tap 

er beregnet. For nærmere detaljer viser vi til bestemmelsene i skatteloven §§ 10-31, 10-32, 10-68 

og Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) § 10-68.  

 

 Hvis NOKUS-beskatning er opphørt fordi vilkåret om norsk kontroll over NOKUS-selskapet ikke 

lenger er oppfylt, skal det gjennomføres såkalt exit-beskatning etter reglene i skatteloven § 9-14. 

Dette kan typisk være aktuelt hvis en av flere norske deltakere i selskapet selger sine aksjer. Hvis 

salget fører til at norsk kontroll opphører, skal de gjenværende deltakerne exit-beskattes. Skjema 

RF-1109 Uttak fra norsk område for skattlegging 2019 skal leveres som del av deltakerens 

skattemelding. Deltakeren som har solgt sine aksjer, skal beskattes etter reglene som er omtalt i 

avsnittet over.  

 

 

Med hilsen 

Innsats, storbedrift 

Skatteetaten 
 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 


