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Til deltakere i utenlandske selskaper med deltakerfastsetting 
 

Informasjon om regelverk ved investeringer i utenlandske selskaper med 

deltakerfastsetting (USDF) 

 

Skattekontoret har i perioden 2012-2021 utgitt til sammen åtte informasjonsbrev om regelverket ved investeringer 

i utenlandske selskaper med deltakerfastsetting (USDF). Dette informasjonsbrevet samordner og erstatter alle de 

tidligere informasjonsbrevene. 
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1. Selskapsmeldinger mv. for USDF 

Plikten til å levere selskapsmelding mv. for selskaper med deltakerfastsetting følger av skatteforvaltningsloven 

(sktfvl.) § 8-9 (1): 

 

«Selskap hvor deltakerne skattlegges etter skatteloven §§ 10-40 til 10-48, skal levere selskapsmelding» 

 

Det fremgår av sktfvl. § 8-9 (4) at departementet kan bestemme at meldingsplikten også gjelder for deltakere i 

utenlandske selskap: 

 

«Departementet kan bestemme at deltakere i utenlandske selskaper, herunder deltakere i norsk-

kontrollerte utenlandske selskaper mv. hjemmehørende i lavskatteland, jf. skatteloven §§ 10-60 til 10-68, 

alene eller i fellesskap skal levere selskapsmelding og melding om deltakernes formue og inntekt fra 

selskapet.» 

 

Det følger av forskrift til skatteforvaltningsloven § 8-9-2 (1) at norske deltakere i USDF skal levere felles 

meldinger: 

 

«Deltakere som skal beskattes i Norge for andel i utenlandsk selskap mv. som omfattes av skatteloven § 

10-40, skal levere selskapsmelding og melding om deltakernes formue og inntekt fra selskapet. 

Selskapsmeldingen skal omfatte hele selskapets virksomhet. Hvis mer enn en deltaker skal beskattes i 

Norge for andel i det utenlandske selskapet, skal meldingene leveres av deltakerne i fellesskap.» 

 

Dette innebærer i praksis at man sammen med andre norske investorer/deltakere i det aktuelle USDF-et, i 

fellesskap har plikt til å levere selskapsmelding mv. på vegne av USDF-et. Da blir det én versjon av 

skattemeldingen for USDF-et og ikke ulike versjoner fra flere/hver enkelt norsk deltaker.   

 

Hvis alle norske andeler i et USDF er eid av livsforsikringsforetak eller pensjonsforetak, og alle andelene er 

forvaltet i kundeporteføljen, er det et unntak fra reglene om deltakerfastsetting. Unntaket følger av skatteloven 

(sktl.) § 8-5 (4) om at beskatning av inntekter i kundeportefølje skal skje i samsvar med regnskapet. I slike tilfeller 

skal det ikke leveres selskapsmelding og deltakermelding for det utenlandske selskapet. Selv om det ikke er 

leveringsplikt for USDF i slike tilfeller, må deltakeren oppgi formuen i RF-1028. 

 

2. Vilkår for deltakerfastsetting 

Før et selskap kan registreres som et USDF må det vurderes om vilkårene for deltakerfastsetting er oppfylt. 

Selskapet må oppfylle vilkårene i selskapslovens § 1-1 for at skattelovens § 2-2 (2) skal komme til anvendelse. 

For mer informasjon viser vi til SKD sin prinsipputtalelse 9.04.2015:  Prinsipputtalelse om vilkårene for 

deltakerligning av norske deltakere i utenlandske selskap - Skatteetaten 

 

SKD har også utgitt en prinsipputtalelse 4.12.2018 om veiledende nedre grense for eierandel: Klassifisering av 

utenlandske private equity-fond – veiledende nedre grense for eierandel - Skatteetaten 

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/prinsipputtalelse-om-vilkarene-for-deltakerligning-av-norske-deltakere-i-utenlandske-selskap/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/prinsipputtalelse-om-vilkarene-for-deltakerligning-av-norske-deltakere-i-utenlandske-selskap/
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/
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I de tilfeller der man er usikker på om selskapet skal klassifiseres som USDF oppfordrer vi til å kontakte 

skattekontoret for veiledning. Henvendelser rettes til nina.gulbrandsen@skatteetaten.no 

 

Reklassifisering og feilklassifisering 

Hvis det skjer endringer i selskapsavtalen som gjør at et selskap ikke lenger kan klassifiseres som et USDF må 

norske deltakere henvende seg til skattekontoret og redegjøre for endringen (reklassifisering). Er man i tvil om 

endringer i selskapsavtalen vil endre selskapets klassifisering, kan skattekontoret kontaktes for veiledning. Det 

samme gjelder hvis man anser at selskapet feilaktig har blitt klassifisert som et USDF. Ved reklassifiseringer må 

uttaksbeskatning etter sktl. § 9-14 (2) tredje og fjerde avsnitt vurderes.  

 

Merk adgangen til egenretting etter sktfvl. § 9-4 som kan benyttes i disse tilfellene. Vi gjør oppmerksom på at 

fristen for egenretting er tre år.  

 

3. Registrering av nye USDF 

For å få sendt inn selskapsmelding på vegne av et USDF, trenger man et registreringsnummer. Dette tildeles ved 

å kontakte nina.gulbrandsen@skatteetaten.no. 

 

Vi ber om at selskapsavtalen vedlegges ved forespørsler om opprettelse av registreringsnummer.  Ved 

forespørsel om registrering vil skattekontoret informere om hvilke opplysninger som trengs for å registrere 

selskapet og om det er andre deltakere som har registrert selskapet. 

 

4. Skattleggingsperiode 

Det følger av skatteforvaltningsforskriften § 8-9-4 at:  

 

«Reglene i § 8-2-2 til 8-2-5 om skattleggingsperiode, leveringsfrist og søknad om utsatt leveringsfrist 

gjelder for selskap med deltakerfastsetting og for deltakere i utenlandske selskaper som nevnt i § 8-9-2 

første og annet ledd.» 

 

USDF med avvikende regnskapsår kan levere oppgaver i samsvar med det avvikende regnskapsåret. Det vises 

til skatteforvaltningsforskriften § 8-9-2 (3) om at det utenlandske årsregnskapet skal overføres til 

selskapsmeldingen, som skal fylles ut i samsvar med norske skatteregler.  

 

Skattekontoret erfarer at noen leverer oppgaver basert på Q3. Begrunnelsen for dette er at man ikke har mottatt 

tilstrekkelig informasjon til å levere korrekte oppgaver innen fristen. Dette er en praksis som skattekontoret ikke 

ønsker og vi ber om at det leveres oppgaver som samsvarer med selskapets årsregnskapsperiode. Dersom 

deltaker ikke mottar tilstrekkelig informasjon fra USDF-et innen leveringsfristen vil vi at det leveres oppgave 

basert på den informasjonen man har, og at det opplyses i vedlegg at det leveres ny oppgave når fullstendig 

informasjon fra USDF-et foreligger. Vi minner om at adgangen til egenfastsetting er 3 år. 

mailto:nina.gulbrandsen@skatteetaten.no
mailto:nina.gulbrandsen@skatteetaen.no
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5. Årsoppgjør er pliktig vedlegg 

Årsoppgjøret til det utenlandske selskapet er pliktig vedlegg til selskapsmeldingen dersom selskapet er 

regnskapspliktig etter intern rett i landet det er hjemmehørende, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-9-2 (4). Vi 

erfarer at det for enkelte USDF vedlegges kun et konsolidert regnskap, da det oppgis at det ikke er mulig å 

innhente fullstendig årsregnskap for det enkelte USDF. 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.  

 

6. Hvilke deltakere skal levere RF-1233? 

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

deltakere som er underlagt norsk beskatning. Vi ber derfor om at deltakermeldinger som gjelder utenlandske 

deltakere uten tilknytning til norsk beskatning, ikke medfølger innleveringen. 

 

7. Utfylling av oppgaver 

Næringsoppgaven (RF-1167) 

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

innlevering av selskapsmeldingen. Dette på bakgrunn av at en ny næringsoppgave 5 (RF-1368) 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 (RF-1167) skal benyttes.  

  

Ved utfylling av næringsoppgaven (RF-1167), viser erfaring at det for enkelte USDF benyttes feil poster eller at 

poster nettoføres. Dette gjelder blant annet poster som tilhører forskjellige underskjemaer, og sammenslåing av 

inntekts- og kostnadsposter under tillegg og fradrag i næringsinntekten. Slik utfylling medfører unødvendig 

oppfølging og merarbeid både for skattekontoret og deretter 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. 

 

Avstemming av egenkapital (RF-1052) 

Skattekontoret opplever at RF-1052 for et stort antall innleverte selskapsmeldinger ikke fylles ut riktig. Merk at 

dette skjemaet er et avstemmingsskjema mot selskapets egenkapital, slik den fremgår av balansen i 

næringsoppgaven. Et kontrollpunkt for å påse at RF-1052 er fylt ut riktig, er at post 350 i RF-1052 er lik post 9450 

i RF-1167.  

 

Selskapsmeldingen (RF-1215) 

Skattekontoret ser også at det gjøres feil i post 582, som gjelder skattemessig verdi av gjeld. Denne posten er i 

enkelte tilfeller ikke fylt ut, eller fylt ut feil. En vanlig feil er at gjeldsposter som skulle inngått i denne posten 
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mangler. Post 582 for skattemessig gjeld vil ofte være lik det beløp som legges til grunn ved formues 

fastsettingen i post 581. Post 582 bør avstemmes mot balansen i næringsoppgaven ved utfylling av 

selskapsmeldingen.  

 

Deltakermeldingen (RF-1221) 

Deltakermeldingen skal fylles ut i sin helhet, også i de tilfeller deltakers andel av alminnelig inntekt fra USDF-et er 

0 i post 1140. Det samme gjelder for andel av netto formue. Selv om deltaker ikke er formuesskattepliktig, skal 

andel formue fra USDF-et føres opp i post 1101.   

 

Gevinst/Tap og utbytte utenfor fritaksmetoden (RF-1359) 

Skjema RF-1359 er pliktig skjema til selskapsmeldingen for selskap som har skattepliktig utbytte, gevinst og/eller 

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

korresponderende skattemessige inntekts- og fradragspostene i RF-1167 benyttes. De relevante postene er 

spesifisert i RF-1359.  

 

8. Skattemessig behandling av USDF-ets investeringer i aksjer og andeler 

Andeler i underliggende USDF 

Det er ikke innleveringsplikt for underliggende USDF (USDF eid av USDF/USDF i kjede), men utfylt 

selskapsmelding for det underliggende USDF-et bør vedlegges selskapsmeldingen. Når et USDF eier andeler i et 

annet USDF, bør RF-1221 for andelen i det underliggende USDF-et leveres sammen med selskapsmeldingen, da 

inntekten fra det underliggende USDF-et inngår i selskapets inntekt.  

 

Fritaksmetoden 

Når et USDF realiserer gevinster eller tap på underliggende eierandeler i USDF er det viktig å klarlegge 

om gevinsten eller tapet er omfattet av fritaksmetoden, jf. sktl. § 2-38 (2) b og (3) e og f.  Gevinster og tap som 

omfattes av fritaksmetoden skal ikke inngå i beregningen av USDF-ets skattepliktige resultat, jf. sktl. § 10-41 (2).  

 

Når det gjelder fritaksmetodens anvendelse på aksjeinntekter mv. fra selskaper i normalskatteland utenfor EØS, 

skal kravet til eierandel og eiertid i sktl. § 2-38 (3) bokstav b-d vurderes på USDF-ets hånd, i tråd med 

nettofastsettingsprinsippet, jf. Utv. 2007 s. 158 FIN. Så lenge USDF-et oppfyller kravene, vil fritaksmetoden 

komme til anvendelse, jf. sktl. § 10-41 (2). Merk at også utdelinger fra underliggende USDF er gjenstand for tre 

prosent inntektsføring ved beregningen av USDF-ets skattepliktige inntekt, jf. sktl. § 10-41 (2) tredje punktum.  

 

Skattekontoret har erfart at det i innleverte selskapsmeldinger for enkelte USDF foretas en skjønnsmessig 

fordeling av utbytter og gevinster/tap innenfor og utenfor fritaksmetoden, basert på sammensetningen i 

investeringsporteføljen til USDF-et (f.eks. basert på andel innenfor EØS og andel utenfor EØS). Metoden har 

særlig vært benyttet i de tilfellene norsk deltaker ikke har klart å innhente tilstrekkelig med opplysninger fra 

underliggende USDF for å kunne vurdere om mottatte aksjeinntekter mv. er omfattet av fritaksmetoden eller 

ikke.   
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Merk at en slik skjønnsmessig fordeling ikke kan legges til grunn for beskatningen. Dersom det ikke er mulig å 

fremskaffe nok opplysninger til å avgjøre om fritaksmetoden kommer til anvendelse eller ikke, må det legges til 

grunn at aksjeinntekter mv. er skattepliktige og at tap ikke er fradragsberettiget.   

 

9. Krav til dokumentasjon ved fradrag for underskudd 

Dersom deltakeren i et USDF krever fradrag for underskudd i USDF-et, bestemmer sktl. § 10-41(1) følgende: 

 

«Andel av underskudd i utenlandsk selskap kommer bare til fradrag dersom deltakeren uttrykkelig 

erklærer at alt underlagsmateriale til selskapets regnskap vil bli fremlagt på skattemyndighetenes 

begjæring.» 

 

En deltaker som krysser av “Ja” i RF-1215 på at alt underlagsmateriale kan fremlegges, men som likevel ikke kan 

fremlegge slikt regnskapsmateriale ved kontroll, vil få underskuddet avskåret for de deler av underskuddet som 

ikke lar seg dokumentere. Skattekontoret kan også vurdere å ilegge tilleggsskatt i slike saker, jf. sktfvl. § 14-3. 

 

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

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

 

Når det krysses “Nei” på spørsmål om underlagsmateriale eller mangler avkryssing på “Ja”, så legges det til 

grunn at underskuddet ikke kommer til fradrag og heller ikke kan fremføres i RF-1233 post 1115b. Vi ser at det 

ofte gjøres feil ved at det er krysset “Nei”, men likevel er fylt ut underskudd til fremføring i post 1115b. 

 

10. Begrensning av rentefradrag (RF-1315) 

Selskap utenfor konsern 

Skatteloven § 6-41 om begrensning av rentefradrag mellom nærstående, gjelder også for USDF. Dette gjelder 

også i de tilfeller deltaker er et finansforetak etter finansforetaksloven § 1-3 (1), og som i sin skattemelding er 

unntatt fra rentebegrensningsregelen etter sktl. § 6-41 (11). 

 

Skjema RF-1315 er pliktig skjema til selskapsmeldingen dersom netto rentekostnader overstiger NOK 5 000 000, 

eller dersom selskapet har renter til fremføring fra tidligere år. Dette gjelder selskaper som ikke er «selskap mv. i 

konsern» etter sktl. § 6-41 (5).  

 

Finansdepartementet har avgitt flere tolkningsuttalelser om nærståendebegrepet i rentebegrensningsregelen. 

I en uttalelse av 8. mars 2016 fremkommer departementets tolkning av nærståendebegrepet for 

kommandittselskaper. Departementet legger til grunn at komplementaren anses som nærstående til selskapet 

dersom han har alminnelig beslutningsmyndighet etter selskapsloven (sel.) § 3-9 (2). I et slikt tilfelle skal alle 

renter på gjeld til eksterne långivere anses som interne renter.  

 

For å avgjøre om rentebegrensningsregelen får anvendelse for et USDF, må det normalt tas utgangspunkt i sel. § 

3-9 (2). Vurderingen vil baseres på hva som fremgår av selskapsavtalen og internretten i USDF-ets 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-6-41-sporsmal-knyttet-til-reglene-om-begrensning-av-rentefradrag-i-interessefellesskap/id2478653/
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etableringsland. Dersom General Partner (GP) anses å ha alminnelig beslutningsmyndighet, vil han videre anses 

som nærstående og rentebegrensningsregelen kommer til anvendelse. 

 

Alle rentekostnader skal føres i RF-1315 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).  

 

Selskap mv. i konsern 

Fra og med inntektsåret 2019 ble rentebegrensningsregelen i sktl. § 6-41 betydelig endret for selskap mv. i 

konsern. Etter endringene kan fradrag for renter på lån til uavhengig, ikke-nærstående part (eksterne renter) bli 

avskåret i tillegg til renter på lån til nærstående part, jf. sktl. § 6-41 (3). Renter til nærstående part spesifiseres i 

RF-1315 del II.  

 

 Også USDF kan anses som selskap i konsern, jf. sktl. § 6-41 (5), dersom selskapet   

- året før inntektsåret er konsolidert linje for linje i utgående balanse i et konsernregnskap som er 

utarbeidet etter et av nærmere angitte regnskapsspråk   

- året før inntektsåret kunne ha vært konsolidert inn linje for linje i et konsernregnskap dersom IFRS hadde 

vært anvendt  

- er stiftet i inntektsåret og overnevnte vilkår er oppfylt på stiftelsestidspunktet  

 

Selskap mv. i konsern må levere skjema RF-1315, men kan unngå avskjæring av eksterne renter og 

konsernrenter hvis enten:   

- sum netto rentekostnader i norsk del av konsernet ikke overstiger kr 25 000 000 (terskelverdi 

konsern), jf. sktl. § 6-41 (4), eller   

- selskapet anvender den egenkapitalbaserte unntaksregelen på selskapsnivå eller nasjonalt nivå, jf. sktl. § 

6-41 (8).  

 

I disse tilfellene kan renter til nærstående part utenfor samme konsern likevel avskjæres. Se rettledningene RF-

1317 og RF-1510 for nærmere informasjon.  

 

11. Fradrag for «carried interest» 

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

fastsettelsen av USDF-ets skattemessige resultat, jf. sktl. § 10-41 (1). Skattekontoret mener det foreligger en 

alminnelig presumsjon for at det ikke er fradragsrett. Carried interest er normalt en meravkastning til enkelte av 

deltakerne i fondet (overskuddsdeling) som må holdes adskilt fra fondets betaling av forvaltnings- eller 

rådgivningshonorarer, (f.eks. Management fee). Meravkastningen vil normalt være et resultat av fordelingen av 

eieravkastningen fra fondsvirksomheten (skjevdeling). En slik deling av overskudd mellom eierne av 

fondsvirksomheten (USDF-et) regnes ikke som en fradragsberettiget kostnad for USDF-et etter sktl. § 6-1 og § 6-

24 (1). 
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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, for eksempel 

som forvaltningskostnad, 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).     

 

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

for dette i vedlegg til selskapsmeldingen for USDF-et, slik at skattekontoret har et godt grunnlag for å vurdere 

spørsmålet nærmere.   

 

12. 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 delen som 

relaterer seg til løpende forvaltning av fondet, jf. sktl. § 6-24 (1). Den delen som relaterer seg til erverv og 

realisasjon av aksjer (transaksjonskostnader), vil ikke være fradragsberettiget, jf. sktl. § 6-24 (2).    

 

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

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

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

begrunnelsen for denne, bør beskrives i vedlegg til selskapsmeldingen.    

 

13. Spesifikasjon av skattemessig inngangsverdi og Egenkapitalkonto (RF-1233) 

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. Det er derfor viktig 

at skatteposisjonen innbetalt kapital er korrekt. I den forbindelse vil vi minne om at også selskapsdeltakere skal 

justere innbetalt kapital med uegentlig innskudd (RF-1233 post 636a). 

 

Ved tilbakebetaling av innbetalt kapital skal beløpet i sin helhet føres i RF-1233 i post 205 og post 630 (kolonne I 

og II). Merk at tilbakebetalingsbeløpet som føres i post 205 og 630, normalt ikke kan være høyere enn sum 

grunnlag for tilbakebetaling ført i post 620. 

   

Er det valutaendringer mellom tidspunktet for beslutningen om tilbakebetaling og tidspunktet for utbetalingen, 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.   
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Utdelinger 

Utbetalinger fra selskapet som overstiger tilbakebetaling av innbetalt kapital, regnes som utdeling. For personlige 

deltakere skal utdelinger skattlegges etter sktl. § 10-42. For selskapsdeltakere skal utdelinger skattlegges 

etter sktl. § 2-38 (6) (tre prosentregelen).     

 

Grunnlaget for tre prosent-inntektsføringen (RF-1233 post 216) skal reduseres med den skatten som faller på 

deltakers overskuddsandel etter sktl. § 10-41, dvs. deltakerens andel av skattepliktig inntekt fastsatt på 

selskapsnivå multiplisert med deltakerens skattesats for alminnelig inntekt, jf. sktl. § 2-38 (6) bokstav a tredje 

punktum. (RF-1233 post 215) 

 

 Inntektstillegget føres i post 0653 i Næringsoppgave 2(RF-1167), eventuelt post 6115 i Næringsoppgave 4 (RF-

1173) eller post 7115 i Næringsoppgave 6 (RF-1501) eller post 8115 i Næringsoppgave 7 (RF-1503).   

 

Skattefordel av underskudd 

Deltaker som har underskudd i post 1120 og som kan benytte underskuddet (gjelder ikke selskapsdeltakere som 

må fremføre underskudd, jf. sktl. § 10-43), skal føre skattefordelen av underskuddet i post 250. Dette beløpet skal 

også føres i post 636b og vil redusere inngangsverdien og innbetalt kapital. 

 

14. Kildeskatt på renter og royalt mv. for USDF 

Lovbestemmelser om kildeskatt på renter og royalty og visse leiebetalinger, jf. sktl. §§ 10-80 til 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). Disse reglene gjelder også for USDF. 

   

For mer informasjon om temaet henviser vi til skatteetatens nettsider Kildeskatt på renter, royalty og 

leiebetalinger - Skatteetaten 

 

15. Skattemessig behandling ved realisasjon av andel eller likvidasjon av USDF-et 

Ved likvidasjon av USDF eller salg av andel oppstår det skattemessige forhold som må avklares og informeres 

om i vedlegg. Det gjelder særlig: 

 

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

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

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

 

Ved realisasjon av andel følger valuta den underliggende transaksjonen. Realisasjon av andel er i utgangspunktet 

skattepliktig jf. sktl. § 10-44. Inngangsverdien tar utgangspunkt i historisk kostpris omregnet til NOK på 

ervervstidspunktet, eventuelt med de reguleringer som følger av sktl. § 10-44. Valuta vil inngå i utgangsverdien 

som føres i post 702 og 703 i RF-1233. For realisasjoner som er omfattet av fritaksmetoden er gevinster skattefrie 

og tap ikke fradragsberettiget.    

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/kildeskatt-renter-royalty/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/kildeskatt-renter-royalty/
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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 USDF-et ikke utarbeider årsregnskap, og at 

deltakeren som følge av dette ikke leverer selskapsmelding for USDF-et.  

  

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 USDF-et, kan deltakeren sette 0 i resultat og formue, og opplyse 

om forholdet i vedlegg.   

 

 

Med hilsen 

Skatteetaten, Innsats, Storbedrift 

 

 

  

 

  

 


