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Informasjonsbrev nr. 1 – Skattefastsetting i forsikringsforetak 
 

 

1.  Sjablongfradrag i livforsikringsforetak  

 

Livforsikringsforetak har mulighet til å kreve et sjablongmessig fradrag for en andel av selskapets 

avkastningsresultat som ikke blir avsatt til tilleggsavsetninger, jf. Finansdepartementets skatteforskrift §§ 8-5-1 og 

8-5-2. Det vises blant annet til Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 21.12.2018 pkt. 4 som gir uttrykk for 

skatteetatens syn på beregning av sjablongfradraget. 

 

Sjablongfradraget har vært fulgt opp av skattekontorets ved flere anledninger. Under fastsettingsperioden for 

inntektsåret 2019 har skattekontoret merket seg at foretakenes praksis på hvordan fradraget beregnes er ulik. 

Dette gjelder særlige hvilke inntekter som skal inngå i faktorens teller. Skattekontoret understreker at det bare er 

skattemessig realiserte inntekter som ville ha vært omfattet av fritaksmetoden etter sktl. § 2-38 som skal inn i 

faktorens teller.  

 

Utregningen av sjablongfradraget vil bli fulgt opp av skattekontoret i forbindelse med fastsettingsperioden for 

inntektsåret 2020.  

 

2. Formuesskatt i gjensidige forsikringsforetak 

 

Gjensidige forsikringsforetak er i utgangspunktet formuesskattepliktige, jf. sktl. § 2-2, jf. § 2-36, jf. § 4-52. De nye 

skattereglene for forsikringsforetak i sktl. § 8-5 som foreslått i Prop. 1 LS (2018-2019) medførte i utgangspunktet 

ingen endring i formuesskatteplikten til gjensidige forsikringsforetak.  
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Det var uklart før innføringen av de nye skattereglene, hvorvidt naturskadefondet, garantiordningen og 

risikoutjevningsfondet var å anse som egenkapital eller gjeld, og hvorvidt disse fondene skulle komme til fradrag 

eller ikke ved formuesfastsettingen. Dette antas å være avklart ved uttalelsene i Prop. 1 LS (2018 – 2019), hvor 

det fremkommer at naturskadefondet og garantiordningen, samt risikoutjevningsfondet skattemessig skal anses 

som egenkapital, jf. proposisjonens pkt. 6.4.4 og 7.4.14.  

 

Skattekontoret legger til grunn at ovennevnte fond da heller ikke skal gå til fradrag ved formuesfastsettelsen. 

Formuesfastsettingen vil bli fulgt opp av skattekontoret under fastsettingen for inntektsåret 2020.   

 

3. Levering av RF-1359 (Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter) 

 

Liv- og pensjonsforetak har tidligere blitt gitt anledning til å levere opplysningene i RF-1359 i annet 

hensiktsmessig format på grunn av det svært høye antall investeringer i de større foretakene. 

 

På bakgrunn av de nye skattereglene for liv- og pensjonsforetak anses det ikke nødvendig at foretakene leverer 

RF-1359 for investeringer som tilhører kundemidlene (kollektiv- og investeringsvalgporteføljen). Foretakene skal 

imidlertid levere RF-1359 for investeringer som tilhører selskapsmidlene som er undergitt de alminnelige 

skattereglene. Skattekontoret anser at dette også er praktisk gjennomførbart siden antallet investeringer i 

selskapsmidlene antas å være betydelig lavere. 

 

4. Fronting av forsikringsavtaler 

 

Skattekontoret er kjent med at bruk av forsikringsforetak som "fronting" for en "forsikringspool" eller et "captive", 

som igjen er eid av et større internasjonalt foretak er en problemstilling med økende aktualitet også i det norske 

forsikringsmarkedet. 

 

Problemstillingen er blant annet omhandlet i OECDs Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: 

Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10, som inngår i "Transfer Pricing Guidelines" kapittel X pkt. E.2.4. 

Slike arrangementer øker risikoen for at skatt ikke blir riktig fastsatt, blant annet ved at norske skattesubjekter 

oppnår ikke-armlengdes skattefradrag for forsikringskostnader fordi fastsatt forsikringspremie er for høy eller at 

forsikringsdekningen ikke er reell.  

 

Det vises til at forsikringsforetak er forpliktet til å ha pristariffer, jf. forsikringsvirksomhetsloven §§ 3-3 flg. I den 

grad foretakene fraviker pristariffene eller prinsippene som ligger til grunn for beregning av pris i et "fronting" 

arrangement, legger skattemyndighetene til grunn at skatteloven §§ 13-1 flg. vil kunne komme til anvendelse. Det 

legges videre til grunn at forsikringsforetak etter krav fra skattemyndighetene vil være pliktig til å legge frem sine 

"frontingavtaler" for nærmere kontroll blant annet i forhold til om prisene i slike avtaler er fastsatt på armlengdes 

vilkår, jf. sktl. § 13-1, jf. skatteforvaltningsloven § 10-2. 
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5. Etterlevelse av nye skatteregler for liv- og pensjonsforetak 

 

Utgangspunktet ved beskatning av liv- og pensjonsforetak er at kundens midler skal beskattes på kundens hånd. 

Dette oppnås i praksis ved at avkastning på kundemidlene skattlegges fullt ut og at det i samme utstrekning (med 

unntak av det som tilflyter foretaket) gis skattemessig fradrag.  

 

Prinsippet om at kundemidler skal beskattes på kundens hånd ville latt seg gjennomføre fullt ut, dersom alle 

investeringer ble gjort direkte fra liv- og pensjonsforetakene. Imidlertid har flere foretak valgt å investere deler av 

kundemidlene gjennom datterselskap som hovedsakelig er eiendomsselskap. Foretakenes organisatoriske valg 

er hensyntatt av lovgiver ved at det er gitt særregler for konsernbidrag fra datterselskaper som inngår i 

skattekonsern, jf. sktl. § 8-5 femte ledd, jf. § 10-4. 

 

Særreglene for konsernbidrag baserer seg på en forutsetning om at verdistigning mv. av aksjer i datterselskap 

allerede er innmålt etter egenkapitalmetoden og dermed allerede inngår i inntekten som er skattlagt i liv- og 

pensjonsforetaket. Dersom konsernbidrag fra datterselskapene i liv- og pensjonsforetaket skulle vært skattepliktig 

ville ikke beskatningen av kundemidlene være nøytral.  

 

Skattekontoret påpeker at lovgiver var klar over at en full gjennomføring av prinsippet om at kundemidlene bare 

skal beskattes på kundens hånd ikke var mulig når kundemidlene ikke er forvaltet på egen balanse. De regler 

som ble gitt sktl. § 8-5 var resultatet av et bevisst valg, noe det er viktig å være klar over ved etterlevelse av de 

nye skattereglene.  

 

6. Finansskatt 

 

Enkelte foretak har krysset av uriktig for om man er omfattet av finansskatten. Foretak som er omfattet av 

finansskatten må krysse av for "Ja" i begge rubrikker på første siden i skattemeldingen (RF-1028) som vist 

nedenfor for at skatten skal bli fastsatt riktig: 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Skatteetaten, Innsats, Storbedrift Bank og Forsikring 
 

 

 


