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 Returadresse: 
Postboks 9200 Grønland, N-0134 OSLO 

Vår dato Din dato Saksbehandler 

23. februar 2021   

     

  800 80 000 Din referanse Telefon 

  skatteetaten.no   

    

  Org. nr: Vår referanse Postadresse 

974761076  Postboks 9200, Grønland 

    0134 OSLO 

 

Til deltakere i USDF 

 

 
 

 

  

Informasjonsbrev nr. 8 om regelverket ved investering i utenlandske selskaper med 

deltakerfastsetting (USDF) 

  

Vi har tidligere gitt ut syv brev med informasjon om regelverket ved investeringer i utenlandske selskaper med 

deltakerfastsetting (forkortet USDF), jf. sktl. § 2-2 (2) og (3). Informasjonsbrevene er publisert her: 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/usdf/ 

  

Vi vil i dette informasjonsbrevet omtale følgende temaer: 

Ny informasjon 

 Kildeskatt på renter og royalty mv. for USDF 

 Omklassifisering/feilklassifisering av USDF 

 Nyregistrert USDF - Send inn selskapsavtalen ved forespørsel om registrering 

 Fritaksmetoden - prioritert område 

 Rentebegrensningsregelen for USDF 

 Oppgavekvalitet 

o Ikke lever deltakermeldinger for utenlandske deltakere 

o Utfylling av næringsoppgaven 

o Korrekt utfylling av RF-1052 

o Korrekt utfylling av post 582 i RF-1215. 

o Konsolidert årsregnskap  

Repetisjon og presisering 

 Valutakurs og valutaeffekter ved utdelinger og tilbakebetaling av innbetalt kapital  

 

 

 

 

 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/usdf/
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1. Ny informasjon 

1.1 Kildeskatt på renter og royalty mv. for USDF 

 

Lovbestemmelser om kildeskatt på renter og royalty og visse leiebetalinger, jf. sktl. §§ 10-80-10-82, ble vedtatt 

21. desember 2020 med virkningstidspunkt 1. juli 2021 for renter og royalty, og med virkning fra 1. oktober 2021 

for leiebetalinger (fysiske driftsmidler)1.  

 

Som det fremgår av bestemmelsene, skal det også beregnes kildeskatt på renter og royalty mv. betalt av et 

USDF til nærstående selskap eller innretning hjemmehørende i et lavskatteland. Hvis inntekten opptjenes av et 

USDF, vil det avgjørende være om den enkelte deltakeren gjennom selskapet oppfyller vilkårene for 

kildeskatteplikt, jf. Prop. 1 LS (2020-2021) pkt. 6.6.6 og 6.7.6. 

 

1.2 Omklassifisering/feilklassifisering av USDF  

 

Skattekontoret opplever en økt mengde henvendelser vedrørende omklassifisering og reklassifisering av USDF. 

Ved slike henvendelser ber vi om at det gis en begrunnelse for hvorfor USDFet skal 

omklassifiseres/reklassifiseres. Vi ber samtidig om at selskapsavtale og annen dokumentasjon for henvendelsen, 

oversendes for vurdering.  

 

Et USDF skal reklassifiseres dersom det har vært feil klassifisert fra begynnelsen. Omklassifisering gjelder de 

tilfeller hvor et USDF har vært riktig klassifisert, men hvor det senere har inntrådt forhold som gjør at 

klassifiseringen fremover blir en annen. Typiske eksempler på forhold som kan medføre omklassifisering kan 

være endring i selskapsavtalen eller realisasjon av eierandel.  

 

Dersom USDFet skal reklassifiseres, kan adgangen til egenretting i sktfvl. § 9-4 benyttes. Vi gjør oppmerksom på 

at fristen for egenretting er tre år. Ved omklassifisering må uttaksbeskatning etter sktl. § 9-14 (2) tredje avsnitt 

vurderes. 

 

1.3 Nyregistrert USDF - send inn selskapsavtale ved forespørsel om registrering  

 

Vi ønsker at selskapsavtale (LPA) vedlegges ved forespørsler om opprettelse av id-nummer for USDF ved 

nyregistreringer i manntallet.  

 

Forespørsler om id-nummer sendes på mail til nina.gulbrandsen@skatteetaten.no. 

 

1.4 Fritaksmetoden - prioritert område  

 

Vi vil informere om at det i innleverte selskapsmeldinger for inntektsåret 2020, vil foretas prioriterte kontroller av 

innsenders vurderinger av skattemessig behandling av inntekter og tap i underliggende investeringsstrukturer i 

henhold til fritaksmetoden. 

 

For nærmere veiledning om korrekt skattemessig behandling av inntekter og tap i henhold til fritaksmetoden, viser 

vi til informasjonsbrev nr. 2 av 22. mai 2012 pkt. 3, informasjonsbrev nr. 5 av 1. mars 2018 pkt. 3 og 

informasjonsbrev nr. 7 av 24. januar 2020 pkt. 2.1 og 2.2. 

 

 

mailto:nina.gulbrandsen@skatteetaten.no
https://www.skatteetaten.no/globalassets/rettskilder/internasjonal-bedriftsbeskatning/usdf/infoskriv-2.pdf
https://www.skatteetaten.no/globalassets/rettskilder/internasjonal-bedriftsbeskatning/usdf/informasjonsbrev-5.pdf
https://www.skatteetaten.no/globalassets/rettskilder/internasjonal-bedriftsbeskatning/usdf/informasjonsbrev-nr.-7.pdf
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1.5 Rentebegrensningsregelen for USDF  

 

Skatteloven § 6-41 om begrensning av rentefradrag gjelder også for utenlandske selskaper med 

deltakerfastsetting. RF-1315 - Skjema for rentebegrensning er pliktig vedlegg til USDF-ets selskapsmelding for de 

tilfeller der USDF-ets netto rentekostnader overstiger 5 millioner kroner.  

 

Finansdepartementet har gitt flere tolkningsuttalelser om nærståendebegrepet i rentebegrensningsregelen. I en 

uttalelse av 8. mars 20162 fremkommer departementets tolkning av nærståendebegrepet for 

kommandittselskaper. Der fremkommer det at komplementaren (General Partner) gjennom sitt ansvar, anses å 

ha stilt sikkerhet for gjelden, og at alle renter på gjeld til eksterne långivere skal anses som interne renter. 

 

De senere års endringer i rentebegrensningsregelen har ikke endret nærståendebegrepet for 

kommandittselskaper. For alle USDF som for norske skatteformål klassifiseres som kommandittselskap, vil alle 

rentekostnader anses som renter til nærstående, og skal føres i rentebegrensningsskjemaets post 240. Hvis 

fradragsrammen i post 510 er 0 vil rentene avskjæres i sin helhet. Tillegg eller fradrag (fremført rentefradrag som 

kan anvendes) i inntekten skal føres i post 1107 i selskapsmeldingen RF-1215. 

1.6 Oppgavekvalitet 

1.6.1 Ikke lever deltakermeldinger RF-1233 for utenlandske deltakere 

 

Det er kun ønskelig at det leveres utfylte deltakermeldinger RF-1233 til selskapsmeldingen RF-1215 for deltakere 

som er underlagt norsk beskatning, og vi ber derfor om at deltakermeldinger som gjelder utenlandske deltakere 

uten tilknytning til norsk beskatning, ikke medfølger i innlevering av fremtidige selskapsmeldinger for USDF.  

 

1.6.2 Utfylling av næringsoppgaven  

 

Skattekontoret har mottatt flere henvendelser vedrørende hvilken næringsoppgave som skal benyttes ved 

innlevering av selskapsmeldingen, etter at en ny næringsoppgave 5 for foretak med begrenset regnskapsplikt og 

ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting ble gjort tilgjengelig på skatteetaten.no fra og med 

inntektsåret 2018. Som den klare hovedregel mener skattekontoret at Næringsoppgave 2 skal benyttes. 

 

Erfaring viser at det for enkelte USDF benyttes feil poster, eller at poster nettoføres i næringsoppgaven RF-1167. 

Dette gjelder for eksempel poster som tilhører forskjellige underskjemaer, eksempelvis avskrivningsskjema  

RF-1084, uten at USDF-et har avskrivbare eiendeler, eller at det foretas sammenslåing av inntekts- og 

kostnadsposter under tillegg og fradrag i næringsinntekten. Dette medfører unødvendig oppfølging og merarbeid 

både for skattekontoret og innsender av selskapsmeldingen.  

 

Vi ber derfor innsender om å være bevisst på at det benyttes korrekte poster, og at poster ikke nettoføres ved 

utfylling av næringsoppgaven. 

 

 

                                                      
1 Se lov av 21. desember 2020 nr. 164 V 
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-6-41-sporsmal-knyttet-til-reglene-om-begrensning-av-rentefradrag-i-

interessefellesskap/id2478653/ 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-6-41-sporsmal-knyttet-til-reglene-om-begrensning-av-rentefradrag-i-interessefellesskap/id2478653/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-6-41-sporsmal-knyttet-til-reglene-om-begrensning-av-rentefradrag-i-interessefellesskap/id2478653/
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1.6.3 Korrekt utfylling av RF-1052 avstemming av egenkapital 

 

Skattekontoret opplever at RF-1052 avstemming av egenkapital for et stort antall innleverte selskapsmeldinger, 

ikke fylles ut riktig. Det påpekes at dette skjemaet er et avstemmingsskjema mot selskapets egenkapital, slik den 

fremgår av næringsoppgaven.  

 

Et kontrollpunkt for å se til at RF-1052 avstemming av egenkapital er fylt ut riktig, er at post 350 i RF-1052, 

stemmer overens med post 9450 i næringsoppgaven.  

 

1.6.4 Korrekt utfylling av post 582 i RF-1215.  

 

Ved gjennomgangen av innleverte selskapsmeldinger for inntektsåret 2019, erfarer skattekontoret at det gjøres 

en del feil i selskapsmeldingen RF-1215 post 582, som gjelder skattemessig verdi av gjeld. Denne posten er i 

enkelte tilfeller ikke fylt ut, eller fylles ut feil ved at gjeldsposter som skulle inngått i denne posten mangler. Post 

582 for skattemessig gjeld vil ofte være lik det beløp som legges til grunn ved formuesfastsettingen i post 581. 

Det bes om at post 582 avstemmes mot balansen i næringsoppgaven ved utfylling av selskapsmeldingen. 

 

1.6.5 Konsolidert årsregnskap  

 

For enkelte USDF mottas det kun konsolidert regnskap da det ikke er mulig å innhente enkeltstående fullstendige 

årsregnskaper for det enkelte selskap. I slike tilfeller ber skattekontoret om at et regnskapsutdrag som gjelder det 

aktuelle USDF, og som er benyttet for å fastsette riktig næringsinntekt i USDF-et, vedlegges selskapsmeldingen i 

tillegg til det konsoliderte årsregnskapet. 

 

 

2. Repetisjon og presisering 

2.1 Valutaeffekter ved utdelinger og tilbakebetaling av innbetalt kapital  

 

Vi viser til informasjonsbrev nr. 6 av 28. januar 2019 pkt. 3 og  informasjonsbrev nr. 4 av 14. mars 2016 pkt. 2.4 

og 2.5, og minner om at det er valutakursen på tidspunkt for beslutning om utdelinger og tilbakebetaling av kapital 

som skal anvendes ved skattefastsettingen, og ikke kurs pr. 31.12 (med mindre beslutningen skjer på denne 

datoen).  

 

Valutaendringer mellom tidspunktet for beslutning om betalingen og når utbetalingen faktisk skjer, vil være 

skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap, se sak 2003-061OLN gjengitt i Utv. 2008 s. 309. Denne valutaeffekten 

skal ikke føres i 600-postene i RF-1233, men må tas med i deltakernes egne skattemeldinger. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Skatteetaten, Innsats, Storbedrift Bank og Forsikring 

 

https://www.skatteetaten.no/globalassets/rettskilder/internasjonal-bedriftsbeskatning/usdf/informasjonsbrev-nr.-6-usdf.pdf
https://www.skatteetaten.no/globalassets/rettskilder/internasjonal-bedriftsbeskatning/usdf/informasjonsskriv-4.pdf

