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Informasjon nr. 5 om regelverk knyttet til investeringer i utenlandske 
selskaper med deltakerfastsetting (USDF)  

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) har tidligere sendt ut fire brev med informasjon om regelverket ved 

investeringer i utenlandske selskaper underlagt deltakerfastsetting (USDF), jf. sktl. § 2-2 (2) og (3). I dette 

informasjonsbrev nr. 5 følger informasjon om følgende temaer: 

 Private equity-fond; fradrag for utbetaling av "carried interest"? 

 Tilbakebetaling av innbetalt kapital 

 Skattemessig behandling av USDFets investeringer i aksjer og andeler 

 Fremføring av underskudd 

 Praktisk informasjon 

o Spesielt om levering av deltakermelding, RF- 1221 

o Pliktige skjema og vedlegg til selskapsmeldingen 

o Innlevering av selskaps- og deltakermelding innen fristen 

 

1. Private equity-fond; fradrag for utbetaling av "carried interest"? 

Det har vært reist spørsmål om utbetaling av carried interest kan anses som en fradragsberettiget kostnad ved 

fastsettelsen av USDFets (fondets) skattemessige resultat "som om selskapet var skattyter", jf. sktl. § 10-41 (1). 

SFS mener det foreligger en alminnelig presumsjon for at det ikke er fradragsrett. Dette ut fra det syn at carried 

interest normalt er en meravkastning til enkelte av deltakerne i fondet (overskuddsutdeling), og som f.eks. må 

holdes atskilt fra fondets betaling av forvaltnings- eller rådgivningshonorar (betaling for tjenester).   

Fradragsrett kan likevel ikke generelt utelukkes. Dersom en vurdering av avtaleforholdet i den konkrete 

fondsstruktur viser at utbetalingen av carried interest må anses som en kostnad knyttet til fondsvirksomheten, vil 

fradragsrett kunne foreligge. Det må i så fall kunne påvises at utbetalingen av carried interest i det konkrete 

tilfellet ikke er en resultatdisponering, men en kostnad knyttet til fondets virksomhet, jf. sktl. § 6-1 og § 6-24.       

Slik SFS ser det fikk ikke spørsmålet om det foreligger fradragsrett for carried interest, en generell avklaring med 

Høyesteretts dom i "Herkules-saken" inntatt i Rt. 2015 s. 1260 (Utv. 2015 s. 2123). I den saken var partene enige 

om at fondenes utbetaling av carried interest skulle anses som virksomhetsinntekt. Høyesterett vurderte ikke 

dette spørsmålet nærmere. Det Høyesterett tok stilling til var om carried interest for skatteformål skulle tilordnes 
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General Partner eller Herkules, og om inntekten skulle klassifiseres som arbeidsinntekt og tilordnes de tre 

prinsipalene som slik inntekt. Det tilføyes at selv om carried interest skulle bli klassifisert som virksomhetsinntekt 

for mottager, så vil ikke det bety at utbetalingen automatisk anses som en virksomhetskostnad for det utdelende 

selskap som gir fradragsrett. Dette må som nevnt vurderes konkret på det utdelende selskaps hånd. 

Dersom det kreves fradrag for utbetaling av carried interest er det således viktig at det gis en utførlig begrunnelse 

for dette i eget vedlegg til selskapsmeldingen for USDFet, slik at SFS har et godt grunnlag for å vurdere 

spørsmålet nærmere. 

2. Tilbakebetaling av innbetalt kapital 

Innbetalt kapital er en skatteposisjon knyttet til de enkelte andelene i selskapet og som følger andelen ved 

eierskifte. Tilbakebetaling av innbetalt kapital regnes ikke som skattepliktig utdeling, jf. sktl. § 10-42 (4). 

Tilbakebetalingen reduserer imidlertid inngangsverdien ved realisasjon av andelen.
1
  

 

Ved tilbakebetaling skal beløpet i sin helhet føres i post 205 og post 630 (kolonne I og II) i RF-1233. Det er faktisk 

innskudd beregnet i NOK på tidspunktet for innskuddet
2
, samt regulering etter sktl. § 10-42 (7) (uegentlig 

innskudd/skattefordel ved underskudd), som avgjør hvor mye som er innbetalt kapital og som dermed kan 

tilbakebetales uten beskatning.  

 

Er det valutaendringer mellom tidspunktet for beslutningen om tilbakebetaling og utbetalingen faktisk skjer, vil 

dette anses som en valutaendring knyttet til en fordring mot selskapet. Valutaeffekten vil da være skattepliktig 

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

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

 

Utbetalinger fra selskapet som overstiger innbetalt kapital regnes som utdeling, som for personlige deltakere skal 

skattlegges etter sktl. § 10-42 og for deltakere som er selskaper etter sktl. § 2-38 (6) (treprosentregelen). Merk at 

tilbakebetalingsbeløpet som føres i post 205 og 630 i RF-1233, normalt ikke kan være høyere enn sum grunnlag 

for tilbakebetaling ført i post 620. Dersom det er utdelt mer enn det som står oppført i post 620, skal utbetalingen 

behandles som en skattepliktig utdeling og føres i post 201 og 635. Unntak fra dette kan bare gjøres dersom det 

kan påvises at utbetalingen likevel er en tilbakebetaling av innbetalt kapital. Det må i så fall gis nærmere 

opplysninger om dette i vedlegg til selskapsmeldingen og deltakermeldingen. 

 

Når det gjelder utdelinger fra private equity-fond (organisert som USDF), legger SFS til grunn at klassifiseringen 

av utbetalingen som enten utdeling eller tilbakebetaling av innbetalt kapital, som utgangspunkt må følge det som 

er bestemt i Limited Partnership Agreement (LPA). Dersom en annen klassifisering legges til grunn, bes dette 

begrunnet i vedlegg til selskapsmeldingen og deltakermeldingen. 

 

 

                                                      

 
1
 Se Skatte-ABC 2017/18 emne "Selskap med deltakerfastsetting – utdeling" pkt. 8 og 9 for ytterligere detaljer. 

2
 Er selskapet stiftet før 1. januar 2006, fastsettes innbetalt kapital pr 1. januar 2006 etter overgangsregelen i 

FSFIN § 10-49-2. 
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3. Skattemessig behandling av USDFets investeringer i aksjer og andeler 

Når et USDF mottar aksjeinntekter fra underliggende aksjeinvesteringer eller har realiserte tap, er det viktig å 

klarlegge om inntektene eller tapet på den enkelte investering er omfattet av fritaksmetoden i sktl. § 2-38 eller 

ikke. Det samme gjelder ved gevinst/tap på USDFets eventuelle eierandeler i andre (U)SDF, jf. sktl. § 2-38 (2) b.  

Inntekter og tap som omfattes av fritaksmetoden, skal ikke inngå ved beregningen av USDFets skattepliktige 

resultat "som om selskapet var skattyter", jf. sktl. § 10-41 (2). Unntak gjelder for tre prosent inntektsføring av 

aksjeutbytter etter sktl. § 2-38 sjette ledd. Motsatt skal inntekter og tap som ikke omfattes av fritaksmetoden, 

inngå i beregningen av USDFets skattepliktige resultat, jf. sktl. § 10-41 (2) annet punktum.  

Merk at også utdelinger fra underliggende (U)SDF er gjenstand for tre prosent inntektsføring, ved beregningen av 

USDFets skattepliktige resultat, jf. sktl. § 2-38 (6) bokstav a annet punktum.
3
 

SFS har erfart at det i innleverte selskapsmeldinger for enkelte USDF, foretas en skjønnsmessig fordeling av 

utbytter og gevinster/tap som hhv. innenfor og utenfor fritaksmetoden, basert på sammensetningen i 

investeringsporteføljen til USDFet (f.eks. basert på andel innenfor EØS og andel utenfor EØS). Metoden har vært 

benyttet særlig i de tilfellene selskapet ikke har klart å innhente tilstrekkelig med opplysninger fra underliggende 

fond for å kunne vurdere om mottatte aksjeinntekter mv. er omfattet av fritaksmetoden eller ikke.  

Merk at en slik skjønnsmessig fordeling ikke kan legges til grunn for beskatningen, herunder i selskapsmeldingen 

for USDFet. Dersom det ikke er mulig å fremskaffe nok opplysninger for å kunne avgjøre om fritaksmetoden 

kommer til anvendelse eller ikke, må det legges til grunn at aksjeinntekter mv. er skattepliktige og at tap ikke er 

fradragsberettiget.  

4. Fradrag for og fremføring av underskudd 

Andel av underskudd i USDFet kommer bare til fradrag dersom deltakeren uttrykkelig erklærer at alt 

underlagsmateriale til USDFets regnskap vil bli fremlagt på skattemyndighetenes begjæring, jf. sktl. § 10-41 (1). 

Merk også at kommandittister og stille deltakere må fremføre andel av underskudd i USDFet til fradrag i senere 

års overskudd fra selskapet, eller i gevinst ved realisasjon av andel i samme selskap, jf. sktl. § 10-43. 

Det er viktig å være oppmerksom på at det i selskapsmeldingen (RF-1215) øverst på s. 1 (under "opplysninger 

om selskapet"), er et eget felt for å bekrefte/avkrefte at underlagsmateriale til USDFets regnskap kan fremlegges. 

Dersom det ikke er avmerket for "Ja" her (eller det er avmerket for "Nei"), vil SFS legge til grunn at det aktuelle 

underskuddet ikke kommer til fradrag. Underskuddet vil da heller ikke kunne fremføres i RF-1233 post 1115b 

(Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt). Det er derfor viktig at man ved utfylling av 

selskapsoppgaven er bevisst på dette avmerkingsfeltet. 

 

 

                                                      

 
3
 Se Skatte-ABC 2017/18 emne "Selskap med deltakerfastsetting – nettometoden" pkt. 4.2.5. 
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5.  Praktisk informasjon 

5.1 Spesielt om utfylling av deltakermelding, RF- 1221 

Merk at deltakermeldingen RF-1221 skal fylles ut i sin helhet, også i de tilfeller deltakers andel av alminnelig 

inntekt fra USDFet er 0 (post 1140). Det samme gjelder for andel av nettoformue; selv om deltaker ikke er 

formuesskattepliktig, skal andel formue fra USDFet føres opp (post 1101).   

5.2 Pliktige skjema og vedlegg til selskapsmeldingen 

Vi viser til tidligere utgitt informasjonsskriv hvor det fremgår at kopi av USDFets utenlandske årsregnskap 

(signert) skal vedlegges selskapsmeldingen. Se også skatteforvaltningsforskriften § 8-9-2 (4) om dette. 

Skjema RF-1315 "Begrensning av rentefradrag mellom nærstående" er pliktig skjema til selskapsmeldingen 

dersom netto rentekostnader etter beregningen i skjemaets post 100-140 overstiger NOK 5 000 000, eller dersom 

selskapet har renter til fremføring fra tidligere år.  

Skjema RF-1359 "Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter" er pliktig skjema til 

selskapsmeldingen for selskap med deltakerfastsetting som har skattepliktig gevinst, utbytte og/eller 

fradragsberettiget tap på aksjer og andre finansielle produkter. Ved utfylling av skjemaet skal de 

korresponderende skattemessige inntekts- og fradragspostene i næringsoppgaven benyttes. De relevante 

postene er spesifisert i RF-1359. 

5.3 Innlevering av selskaps- og deltakermelding innen fristen  

Uavhengig av hvilke opplysninger deltakeren i USDFet har av regnskapsinformasjon mv. for det utenlandske 

selskapet, må selskaps- og deltakermelding leveres innen fristen 31. mai. For USDF er det de norske deltakerne i 

fellesskap som er ansvarlige for å innlevere selskaps- og deltakermelding, jf. skatteforvaltningsforskriften  

§ 8-9-2 (1).  

Dersom det er behov for mer tid for å innhente opplysninger, regnskapsinformasjon mv. for USDFet før ordinær 

innleveringsfrist for selskaps- og deltakermeldingen, oppfordres det til å søke om utsatt leveringsfrist via Altinn. 

Søknadsfristen er 31. mai og det kan innvilges inntil 30 dager utsatt frist.  

 

Med hilsen 

Sentralskattekontoret for storbedrifter 
 


