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Informasjonsbrev nr. 6 om regelverket ved investeringer i utenlandske 
selskaper med deltakerfastsetting (USDF)  

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) har tidligere gitt ut fem 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/rettskilder/emne/skatt-for-bedrift-og-

organisasjon/internasjonal-bedriftsbeskatning/usdf/ 

I dette informasjonsbrevet fra avdeling storbedrift, følger informasjon om følgende temaer: 

 Private equity 

a. Klassifisering av utenlandske private equity-fond – veiledende nedre grense for eierandel 

b. Fradrag for forvaltningshonorar ("management fee") 

c. "Carried interest" 

 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 

 Tilbakebetaling av innbetalt kapital – valutakurs ved omregning til NOK 

 Fradrag for og fremføring av underskudd – vilkår  

 Deltakerne skal i fellesskap levere én selskapsmelding for USDFet  

 USDFets utenlandske årsregnskap – pliktig vedlegg til selskapsmeldingen 

 Særlig om deltakermeldingen, RF- 1221 

 Det skal ikke leveres selskapsmelding og deltakermelding for USDF forvaltet i kundeporteføljen til 

livsforsikringsforetak og pensjonsforetak 

 Selskapsmelding og deltakermelding kan ikke leveres som PDF-vedlegg i Altinn eller på papir 

 

1. Private equity 

1.1. Klassifisering av utenlandske private equity-fond – veiledende nedre grense for eierandel 

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse av 4. desember 2018 vurdert om det kan legges til grunn en 

kvantifisert nedre grense for GPs innskudd/eierandel, for å kvalifisere som deltaker for "felles regning og risiko" 

ved klassifiseringen av PE-fond for norske skatteformål. Uttalelsen kan leses her: 

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/emne/skatt-for-bedrift-og-organisasjon/internasjonal-bedriftsbeskatning/usdf/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/emne/skatt-for-bedrift-og-organisasjon/internasjonal-bedriftsbeskatning/usdf/
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https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/klassifisering-av-utenlandske-private-

equity-fond--veiledende-nedre-grense-for-eierandel/  

1.2. Fradrag for forvaltningshonorar ("management fee") 

Ved beregning av fradrag for forvaltningshonorar, må honoraret deles opp i en fradragsberettiget forvaltningsdel 

og en ikke fradragsberettiget transaksjonsdel. Dette følger av Høyesteretts dom av 28. februar 2018 i den såkalte 

"Argentum-saken" (HR-2018-391-A). Honorarkostnaden vil bare være fradragsberettiget for den andelen som 

relaterer seg til løpende forvaltning av fondet, jf. sktl. § 6-24 første ledd. Den delen som relaterer seg til erverv og 

realisasjon av aksjer (transaksjonskostnader), vil ikke være fradragsberettiget, jf. sktl. § 6-24 annet ledd.  

Fordelingen av honorarkostnaden mellom fradragsberettiget andel og ikke-fradragsberettiget andel, må baseres på 

forvalterens konkrete arbeid for det aktuelle fondet hvert enkelt år. Det kan f.eks. ikke benyttes en standardfordeling, 

sjablong e.l., fordelt over fondets levetid. Fordelingen skal være konkret og begrunnet. Fordelingen og 

begrunnelsen for denne, bør beskrives i eget vedlegg til selskapsmeldingen.  

1.3. "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). 

Skatteetaten 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). 

Meravkastningen vil normalt være et resultat av fordelingen av eieravkastningen fra fondsvirksomheten 

(skjevdeling). En slik deling av overskudd mellom eierne av fondsvirksomheten (USDFet), regnes ikke som en 

fradragsberettiget kostnad for USDFet etter sktl. § 6-1 og § 6-24 (1), jf. sktl. § 10-41 (1). 

Fradragsrett kan likevel ikke generelt utelukkes. Dersom en vurdering av avtaleforholdet i en konkret 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/overskuddsutdeling, men en kostnad knyttet til fondets virksomhet, jf. sktl. § 6-1 og § 6-24 (1).       

Slik Skatteetaten ser det fikk ikke spørsmålet om det foreligger fradragsrett for carried interest en generell avklaring 

med Høyesteretts dom i "Herkules-saken", HR-2015-02268-A (Utv. 2015 s. 2123). Partene i den saken var for 

Høyesterett 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 General Partner eller Herkules, og om inntekten skulle klassifiseres som arbeidsinntekt og tilordnes de tre 

prinsipalene som slik inntekt.1  

                                                      

 
1 Se Skattedirektoratets domskommentar her: 
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/domskommentarer/hoyesteretts-dom-av-12.-november-
2015---skattedirektoratets-domskommentar/ 
 

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/klassifisering-av-utenlandske-private-equity-fond--veiledende-nedre-grense-for-eierandel/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/klassifisering-av-utenlandske-private-equity-fond--veiledende-nedre-grense-for-eierandel/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/domskommentarer/hoyesteretts-dom-av-12.-november-2015---skattedirektoratets-domskommentar/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/domskommentarer/hoyesteretts-dom-av-12.-november-2015---skattedirektoratets-domskommentar/
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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 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 Skatteetaten har et godt grunnlag for å vurdere 

spørsmålet nærmere. 

2. Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 

Merk at RF-1315 er pliktig vedlegg til USDFets selskapsmelding. Skatteloven § 6-41 om begrensning av 

rentefradrag mellom nærstående, gjelder også for selskaper med deltakerfastsetting. Dette gjelder også i de tilfeller 

deltaker er et finansforetak etter finansforetaksloven § 1-3 første ledd, og som i sin skattemelding er unntatt fra 

rentebegrensningsregelen etter sktl. § 6-41 (8) (8. ledd for 2018).  

3. Tilbakebetaling av innbetalt kapital – valutakurs ved omregning til NOK 

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.  

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 innskuddet2, samt regulering etter sktl. § 10-42 (7) (uegentlig 

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

uten beskatning. Det er valutakursen på tidspunktet for beslutningen om tilbakebetaling, som avgjør størrelsen på 

beløpet som faktisk mottas ved utdelingen, beregnet i NOK.  

 

Er det valutaendringer mellom tidspunktet for beslutningen om tilbakebetaling og faktisk utbetalingsdato, vil dette 

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

gevinst, eventuelt et fradragsberettiget tap, se sak 2003-061OLN gjengitt i Utv. 2008 s. 309. Valutaeffekten skal 

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

 

4. Fradrag for underskudd betinger at alt underlagsmateriale til USDFets regnskap kan fremlegges 

Andel av underskudd i et USDF 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 underlagsmaterialet til USDFets regnskap kan fremlegges. 

                                                      

 
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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Dersom det ikke er avmerket for "ja" her, eller det er avmerket for "nei", vil Skatteetaten 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 er bevisst på dette 

avmerkingsfeltet ved utfyllingen av selskapsoppgaven. 

5. Deltakerne skal i fellesskap levere én selskapsmelding for USDFet  

For USDF er det de norske deltakerne i fellesskap som er ansvarlige for å innlevere selskaps- og deltakermelding, 

jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-9-2 (1). Det skal m.a.o. leveres én selskapsmelding for USDFet, ikke flere 

versjoner sendt inn fra ulike deltakere.  

6. USDFets utenlandske årsregnskap er pliktig vedlegg til selskapsmeldingen 

Merk at det utenlandske årsregnskapet skal vedlegges USDFets selskapsmelding. Dette følger av 

skatteforvaltningsforskriften § 8-9-2 (4) som lyder: " Er det utenlandske selskapet mv. regnskapspliktig etter intern 

rett i det land det er hjemmehørende, skal selskapets årsoppgjør vedlegges." 

7. Viktig at deltakermeldingen, RF- 1221, fylles ut i sin helhet 

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 netto formue; selv om deltaker ikke er 

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

8. Det skal ikke leveres selskapsmelding og deltakermelding for USDF hvor alle andelene er forvaltet i 

kundeporteføljen til livsforsikringsforetak og pensjonsforetak  

Nye skatteregler med virkning fra 2018 innebærer at regnskapslovgivningen legges til grunn ved skattleggingen av 

inntekter og fradrag, herunder gevinst og tap, knyttet til eiendeler som forvaltes i investeringsvalg- og 

kollektivporteføljen (kundeporteføljen) i livsforsikringsforetak og pensjonsforetak, jf. sktl. § 8-5 (4). Dette inkluderer 

også USDF-andeler forvaltet i kundeporteføljen.  

Dette innebærer at det for USDF hvor alle andelene i selskapet er eid av livsforsikringsforetak og pensjonsforetak 

(og andelene er forvaltet i kundeporteføljen), vil gjelde et unntak fra reglene om deltakerfastsetting i sktl. § 10-41. I 

slike tilfeller skal det ikke leveres selskapsmelding og deltakermelding for det utenlandske selskapet. Unntaket 

følger av bestemmelsen i sktl. § 8-5 (4) om at beskatningen av inntekter mv. i kundeporteføljen, skal skje i samsvar 

med regnskapet. 

 

9. Selskapsmelding og deltakermelding kan ikke leveres som PDF-vedlegg i Altinn eller på papir 

Det er ikke lenger anledning til å levere selskapsmelding og deltakermelding i papirformat eller som PDF-vedlegg i 

Altinn. Meldingene må leveres i elektronisk versjon for å anses innlevert, se skatteforvaltningsforskriften  

§ 8-1-2 (2).   
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Med vennlig hilsen 

Skatteetaten, Innsats, Storbedrift 
 


