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Til deltakere i USDF 

 

 

Informasjonsbrev nr. 7 om regelverket ved investering i utenlandske selskap med 

deltakerfastsetting (USDF) 

Vi har tidligere gitt ut seks brev med informasjon om regelverket ved investeringer i utenlandske selskap 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/ 

Basert på erfaringer vi har gjort oss under fastsettingsarbeidet for inntektsåret 2018, ser vi behov for å repetere 

en del temaer som har vært tatt opp i tidligere informasjonsbrev.  

Vi vil i dette informasjonsbrevet omtale følgende temaer: 

Ny informasjon 

 Informasjon i vedlegg  

 USDF under avvikling må levere selskapsmelding RF-1215 frem til selskapet er endelig avviklet  

 Ikke felles innlevering – Skatteetaten kontrollerer ulike innleveringer på samme fond 

 Selskapsmeldinger basert på kvartalsrapporter 

 RF-1221 – Fylle ut feltene 1140 og 1110 selv om verdien er 0 

Repetisjon og presisering 

 Behandling av andeler i underliggende USDF 

 Fritaksmetoden må avklares av skattyter 

 "Splitting" av management fee – må vurderes konkret hvert år 

 RF-1233 del VI. Spesifikasjon av skattemessig inngangsverdi og egenkapitalkonto 

 Fremleggelse av underlagsmateriale - avkrysning i RF-1215 

 Årsregnskap er pliktig vedlegg 

 For hvilke deltakere skal det utarbeides RF-1233?  

 

 

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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1. Ny informasjon 

1.1 Informasjon i vedlegg  

 

1.1.1 Skattemessig behandling ved realisasjon av andel/likvidasjon av USDFet 

 

Ved likvidasjon av USDF, eller salg av andel oppstår det skattemessige forhold som må avklares i vedlegg. 

 

 Uttaksbeskatning, jf. sktl. § 9-14 (2) tredje avsnitt 

 Fritaksmetoden, jf. sktl. § 2-38 (3) bokstav e og f 

 Korrekt gevinst- og tapsoppgjør på USDF-nivå (likvidasjon) og deltakernivå 

 

1.1.2 Oppgi kontaktperson  

 

Vi ber om at det i vedlegg til RF-1215 oppgis navn og kontaktinformasjon til kontaktperson, slik at vi enkelt og 

hurtig kan avklare enkle forhold knyttet til innlevert selskapsmelding.  

 

1.2 USDF under avvikling må levere RF-1215 frem til selskapet er endelig avviklet  

 

I avviklingsfasen av et USDF vil det erfaringsmessig ofte gå noe tid fra hovedoppgjøret gjennomføres, til 

selskapet er endelig avviklet. I denne fasen kan det være at USDFet ikke utarbeider årsregnskap, og at 

deltakeren som følge av dette ikke leverer selskapsmelding for USDFet.  

Skattekontoret bruker en del tid på å følge opp manglende innleveringer av selskapsmelding knyttet til denne type 

forhold, og ber derfor om at RF-1215 leveres også i avviklingsfasen. Hvis det ikke utarbeides årsregnskap i 

avviklingsfasen og det ikke er mottatt inntekter fra USDFet, kan deltakeren sette 0 i resultat og formue, og 

opplyse om forholdet i vedlegg. 

1.3 Ikke felles innlevering – Skatteetaten kontrollerer ulike innleveringer på samme USDF 

 

Som utgangspunkt skal innlevering av selskapsmeldingen gjøres av deltakerne i fellesskap, jf. 

skatteforvaltningsforskriften § 8-9-2 (1). Stadig flere deltakere går sammen om å levere selskapsmelding for 

investeringer i samme USDF. Imidlertid er det også en del deltakere som ikke ønsker eller klarer å levere felles. 

Vi vil informere om at vi avstemmer ulike innleveringer i samme USDF, og foretar kontroller der det er vesentlige 

avvik mellom de innleverte oppgavesettene.  

1.4 Selskapsmeldinger basert på kvartalsrapporter 

 

Vi opplever at det leveres selskapsmeldinger som er basert på kvartalsrapporter, og da ofte Q3. Innsender 

rapporterer i disse tilfellene som regel inntekt fra siste kvartal i året før inntektsåret, og for de tre første kvartalene 

i inntektsåret. Dette er ikke riktig, og vi vil fra og med behandling av selskapsmeldingen for inntektsåret 2019 ikke 

godta innleveringer basert på Q3. For de USDF der RF-1215 tidligere har blitt utfylt basert på Q3, ber vi om at det 
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leveres RF-1215 basert på regnskapet for 2019, og at det i tillegg tas med siste kvartal fra 2018 for å komme 

ajour. Hvordan innsender har kommet frem til rapporterte inntekter og kostnader, bes beskrevet i vedlegg. Q4 fra 

2018 og årsrapporten for 2019 er pliktige vedlegg til selskapsmeldingen. 

1.5 RF-1221 – Feltene 1140 og 1101 må fylles ut selv om verdien er 0 

 

Vi ber deltaker fylle ut postene 1140 og 1101 i elektronisk innlevert skjema RF-1221, selv om verdien skal være 

0.  

2. Repetisjon og presisering 

2.1 Behandling av andeler i underliggende SDF 

 

Vi viser til informasjonsbrev nr. 5 pkt. 3.  

Det skal ikke leveres selskapsmelding elektronisk for underliggende USDF, men utfylt selskapsmelding for det 

underliggende USDFet bør vedlegges selskapsmeldingen som vedlegg. RF-1221 for andelen i det underliggende 

USDFet skal leveres elektronisk sammen med selskapsmeldingen. 

Når et USDF realiserer gevinster på underliggende eierandeler i andre (U)SDF eller har realiserte tap, jf. sktl. § 2-

38 (2) b, er det viktig å klarlegge om gevinsten eller tapet er omfattet av fritaksmetoden.  

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

resultat "som om selskapet var skattyter", jf. sktl. § 10-41 (1) og (2). Unntak gjelder for tre prosent inntektsføring 

av aksjeutbytter. 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 og Skatte-ABC "Selskap med 

deltakerfastsetting – nettometoden" pkt. 4.2.5. 

2.2 Fritaksmetoden for aksjeinntekter – må avklares av skattyter 

 

Vi viser til informasjonsbrev nr. 5 pkt. 3.  

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

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

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

postene er spesifisert i RF-1359. 

2.3 "Splitting" av management fee må vurderes i hvert enkelt tilfelle 

 

Vi viser til informasjonsbrev nr. 6 pkt. 1.2.  

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

og en ikke fradragsberettiget transaksjonsdel.  

Erfaringer vi har gjort oss under fastsettingen av selskapsmeldinger for inntektsåret 2018, viser at enkelte 

investorer som har andeler i flere ulike USDF, benytter samme fordelingsnøkkel for splitting av management fee 

på alle USDF. 

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. 

2.4 Spesifikasjon av skattemessig inngangsverdi og egenkapitalkonto (RF-1233 del VI) 

 

2.4.1 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.  

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) (tre-prosentregelen). 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), legges det 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 

2.4.2 Planlagt kontrollområde  
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Postene 600-640 i RF-1233 brukes for å ajourholde kostpris på eierandel, ved beregning av gevinst eller tap ved 

realisasjon av eierandel og for å vise forholdet mellom innbetalt og opptjent kapital. 600-postene er et planlagt 

kontrollområde for inntektsåret 2019. 

 

Vi viser til informasjonsbrev nr. 6 pkt. 3, informasjonsbrev nr. 5 pkt. 2 og informasjonsbrev nr. 4 punkt 2.4 til 2.5 

for utfyllende informasjon om korrekt utfylling av 600-postene. 

2.5 Fremleggelse av underlagsmateriale 

Vi viser til informasjonsbrev nr. 6 pkt. 4 og informasjonsbrev nr. 5 pkt. 4, informasjonsbrev nr. 3 pkt. 2. 

Skattekontoret har tidligere år fulgt opp en god del USDF under fastsettingen når det gjelder avkrysning i  

RF-1215 på spørsmål om underlagsmateriale kan fremlegges på skattemyndighetenes begjæring, jf. sktl. § 10-41 

(1). Dette, for å undersøke om avkrysningen var satt til "nei" ved en feil, siden USDFets underskudd likevel var 

fremført i RF-1215 og RF-1233. 

Dersom det er avkrysset for "nei" på spørsmål om underlagsmateriale kan fremlegges, vil skattekontoret heretter 

legge til grunn at det aktuelle underskuddet ikke kommer til fradrag, og at eventuelle beløp i post 1110 i RF-1215 

settes til 0. 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.  

2.6 Utenlandsk årsregnskap er pliktig vedlegg 

 

Vi viser til informasjonsbrev nr. 6 pkt. 6, informasjonsbrev nr. 5 pkt. 5.2 samt tidligere utgitt informasjonsskriv. 

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

skatteforvaltningsforskriften § 8-9-2 (4). For skattefastsettingen for inntektsåret 2019 vil skattekontoret ha et 

ekstra fokus på selskapenes etterlevelse av denne bestemmelsen. 

2.7 For hvilke deltakere skal det leveres RF-1233? 

 

Vi ser at det fortsatt leveres RF-1233 for liv/pensjonsforetak hvor andelen eies av kundemidlene.  

Vi viser til informasjonsbrev nr. 6 pkt. 8:  

"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 
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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." 

Vi gjør oppmerksom på, at formuesverdi på andelen jf. sktl § 4-40 ikke er unntatt etter sktl. § 8-5 (4). 

Formuesverdien på andelen føres direkte i liv/pensjonsforetakets skattemelding. 

 

 

Avsluttende kommentarer 

Skattekontoret ønsker et mest mulig effektivt fastsettingsarbeid. For kommende år vil vi derfor sette pris på om 

informasjonsbrevene gjennomgås rutinemessig før innlevering av selskapsmeldingen. Der innsender velger å 

fravike skattekontorets synspunkter, ønsker vi at dette fremgår av vedlegg til selskapsmeldingen.  

 
 
Med vennlig hilsen  

Skatteetaten, Innsats, Storbedrift Bank og Forsikring 


