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Informasjon nr. 4 om regelverk ved investering i utenlandske 
deltakerlignede selskaper 

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) har tidligere sendt ut tre brev med informasjon om 

regelverk ved investeringer i utenlandske deltakerlignede selskaper (UDLS). Nedenfor følger 

informasjon om følgende temaer: 

 

 Elektronisk levering  

 UDLS og valutaeffekter 

 Inntektsføring av tre prosent av utdeling etter skatteloven § 2-38 sjette ledd 

 Spesielt om inntektsføring av tre prosent av utdeling etter skatteloven § 2-38 sjette ledd for 

forsikringsselskaper mv. 

1. Elektronisk innlevering 

Sentralskattekontoret ønsker at norske deltakere i UDLS skal levere ligningsoppgaver på vegne av 

selskapene via elektronisk overføring i Altinn. For å få sendt inn ligningspapirer på vegne av et 

UDLS, trenger man et registreringsnummer. Er det flere norske deltakere i samme UDLS plikter 

disse å levere disse oppgavene i fellesskap. Dersom deltakerne likevel ikke leverer felles oppgaver, 

må hvert oppgavesett ha et eget registreringsnummer for samme selskap i Altinn.  

 

Det at flere norske deltakere kan levere elektronisk for samme selskap er en endring i forhold til 

tidligere praksis. Bakgrunnen er at det nå er lagt til rette for at alle deltakere skal kunne levere 

elektronisk fra og med inntektsåret 2015. Trenger dere nytt registreringsnummer kan dere kontakte 

Nina Gulbrandsen ved sentralskattekontoret på nina.gulbrandsen@skatteetaten.no.  

 

2. UDLS og valutaeffekter  

2.1 Innledning 

Valutajusteringer blir normalt fanget opp av omregningsdifferanser ved omregning av årsregnskap i 

funksjonell valuta til norske kroner. Dette gjelder ikke ved investeringer i UDSL, da det er 

nettoresultatet i utenlandsk valuta som omgjøres til norske kroner.  

 

Det har vært reist spørsmål om hvordan valutaeffekter skal behandles for investeringer i UDLS, 

herunder hvordan det skal føres i egenkapitalpostene. 
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For deltakere i deltakerlignet selskaper (DLS) holder man oversikt over den enkelte deltakers andel 

av de skattemessige egenkapitalpostene i 600-postene i selskapets deltakeroppgave RF-1233. 

Kolonne I er inngangsverdi, kolonne II innbetalt egenkapital og kolonne III opptjent egenkapital.  

2.2 Årets resultat 

Ligningsmessig nettoresultat i funksjonell valuta skal omregnes til norske kroner etter valutakursen 

per 31. desember, jf. forskrift av 15. mars 1993 nr. 199 § 1 tredje ledd. Valutaeffekten kommer 

dermed til beskatning/fradrag i inntekt hos deltakeren. Deltakerens andel av selskapsresultatet føres 

i post 637, kolonne III. 

2.3 Realisasjon av andeler 

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

utgangspunktet skattepliktig jf. sktl. § 10-44. Inngangsverdien tar utgangspunktet i historisk 

kostpris
1
 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. 

  

Kommer realisasjonen inn under fritaksmetoden i sktl. § 2-38, er gevinst skattefri. Eventuelt tap er 

ikke fradragsberettiget.  

2.4 Tilbakebetaling av innbetalt kapital 

Tilbakebetaling av innbetalt egenkapital er skattefri. Ved tilbakebetaling skal beløpet i sin helhet 

føres i post 630, kolonne II (og I). Det er faktisk innskudd beregnet i NOK på tidspunktet for 

innskuddet
2
, samt regulering etter sktl. § 10-42 syvende ledd, uegentlig innskudd/skattefordel ved 

underskudd, som avgjør hvor mye som er innbetalt kapital, og som dermed kan tilbakebetales 

skattefritt. Tilbakebetalinger ut over innbetalt kapital er utdeling.  

 

Er det valutaendringer mellom tidspunktet for beslutningen om tilbakebetaling og når utbetalingen 

faktisk skjer, har deltakeren denne perioden en fordring. Valutaeffekten vil da være skattepliktig 

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

valutaeffekten skal ikke føres i 600-postene, men må tas med i deltakernes egne 

næringsoppgaver/selvangivelser. 

2.5 Utdelinger 

Det er skatteplikt på utdelinger til personlige deltakere jf. sktl. § 10-42. For selskapsdeltakere skal 

tre prosent av utdelingen inntektsføres hos deltaker etter sktl. § 2-38 sjette ledd. Her benyttes 

valutakurs på beslutningstidspunktet for utdeling. Utdelinger føres i post 635, kolonne III.  

 

Her vil det også bli skatteplikt/fradragsrett på eventuelle valutaeffekter som oppstår etter tidspunktet 

for beslutning om utdeling og frem til faktisk utbetaling, ettersom det for denne perioden oppstår en 

fordring hos deltakeren, se sak 2003-061 gjengitt i Utv. 2008 s. 309. Denne valutaeffekten skal ikke 

føres i 600-postene i RF-1233, men må medtas i deltakernes egne næringsoppgaver/selvangivelser. 

                                                 
1
 Er selskapet stiftet før 1. januar 2006 fastsettes inngangsverdi pr 1. januar 2006 etter overgangsregelen i FSFIN 

§ 10-49-1. 
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. Inntektsføring av tre prosent av utdeling etter skatteloven § 2-38 sjette ledd 

All utdeling til selskapsdeltakere skal inntektsføres med tre prosent, jf. sktl. § 2-38 sjette ledd. 

Tilbakebetaling av innbetalt kapital anses ikke som utdeling, og det skal heller ikke inntektsføres tre 

prosent av tilbakebetalingen. Det er derfor viktig at innbetalt kapital er korrekt. I den forbindelse vil 

vi minne om at også selskapsdeltakere skal justere innbetalt kapital med uegentlig innskudd (post 

636a i RF- 1233) og skattefordel av underskudd (uegentlig tilbakebetaling) (post 636b i RF-1233)
3
.  

 

Grunnlaget for beregning av den sjablongmessige inntektsføringen 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 på alminnelig inntekt, jf. sktl. 

§ 2-38 sjette ledd bokstav a tredje punktum. Det skal ikke gjøres fradrag for skjerming. 

 

Inntektstillegget føres i post 0653 i Næringsoppgave 2, eventuelt post 7115 i Næringsoppgave 3 

eller post 6115 i Næringsoppgave 4. 

 

4. Spesielt om inntektsføring av tre prosent av utdeling etter skatteloven § 2-38 

sjette ledd for forsikringsselskaper mv. 

4.1 Innledning 

Det er reist spørsmål om det er grunnlag for å inntektsføre tre prosent av utdeling fra deltakerlignet 

selskap, (DLS) i henhold til regelen i sktl. § 2-38 sjette ledd bokstav a annet punktum, når andel i 

utdelende selskapet er ervervet ved midler fra kollektiv- eller investeringsvalgporteføljen i et 

livsforsikring- eller pensjonsforetak, jf. sktl. § 2-38 syvende ledd   

Sentralskattekontoret har kommet til at det ikke er grunnlag for å unnta inntekt som faller inn under 

bestemmelsen i sktl. § 2-38 syvende ledd fra inntektsføring etter sktl. § 2-38 sjette ledd bokstav a 

annet punktum. Det betyr at all utdeling fra DLS skal inntektsføres med tre prosent. Nedenfor følger 

en kort redegjørelse for bakgrunn og vurdering av problemstillingen. 

4.2 Vurdering 

Det følger av sktl. § 2-38 sjette ledd bokstav a annet punktum at utdeling til selskapsdeltaker skal 

inntektsføres med tre prosent, jf. også ovenfor i punkt 3. 

Bestemmelsen i sktl. § 2-38 syvende ledd om at inntekter og tap på eierandeler som forvaltes i 

kollektiv- og investeringsporteføljen faller utenfor fritaksmetoden kom inn ved lovendring i 2012. 

Bakgrunnen for bestemmelsen var at departementet ønsket å bøte på en uheldig og utilsiktet 

konsekvens av skattereglene for forsikringsselskaper mv.  

For blant annet å nøytralisere beskatningen av kundemidlene, er det i sktl. § 8-5 første ledd gitt en 

særskilt regel om fradragsrett for "avsetning til forsikringsfond eller annet fond som er nødvendig 

for å dekke eller sikre kontraktsmessig overtatte forpliktelser overfor de forsikrede". Ved å la 

fritaksmetoden komme til anvendelse på de samme aksjegevinster/utbytter og tap som dannet 

grunnlaget for avsetning til fradrag etter sktl. § 8-5, var konsekvensen at livforsikringsselskapet fikk 

skattefrie inntekter på kundens midler samtidig som det ble gitt et skattemessig fradrag for de 

samme inntektene. Dette ga en skattemessig "dobbelteffekt" som ga opphav til store skattemessige 

                                                 
3
 Tilsvarende justering skal foretas for inngangsverdi.  
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underskudd i liv- og pensjonskasser. Departementet så derfor behovet for en lovendring, og valgte å 

oppheve fritaksmetoden for aksjer mv. som er forvaltet i kunde- og investeringsvalgporteføljen til 

de aktuelle selskapene, jf. sktl. § 2-38 syvende ledd.  

Det fremgår av forarbeidene (Prop. 1 LS (2012-2013), s. 88) at bestemmelsen også gjelder for 

"aksjer mv. som eies indirekte, for eksempel gjennom et deltakerlignet selskap". Gjennomføringen 

for indirekte eie gjennom DLS gjøres ved at sktl. § 2-38 syvende ledd gis tilsvarende anvendelse 

ved beregning av over- eller underskudd etter sktl. § 10-41.  

Det er fra skattyterhold anført at all den tid de nevnte investeringene ved indirekte eie inngår i 

deltakerens alminnelige inntekt i medhold av sktl. § 10-41, kan det ikke være riktig at det i tillegg 

skal beregnes tre prosent inntektstillegg i forbindelse med en senere utdeling.  

Systemet med deltakerligning innebærer at det skal fastsettes en alminnelig inntekt på selskapets 

hånd som deretter fordeles og beskattes hos den enkelte deltaker. I tillegg vil utdeling fra selskapet 

vurderes og eventuelt skattlegges på den enkelte deltaker på bakgrunn av regler for disse. Det er i 

forarbeidene til sktl. § 2-38 syvende ledd lagt til grunn at inntekter/ tap i medhold av den nevnte 

bestemmelsen inngår i selskapets alminnelige inntekt etter sktl. § 10-41. Dette innebærer at 

inntekter unntatt fra fritaksmetoden etter sktl. § 2-38 syvende ledd blir å behandle på samme måte 

som annen inntekt mottatt av selskapet som er unntatt fra fritaksmetoden i medhold av sktl. § 2-38 

tredje til femte ledd. Senere utdeling til selskapsdeltaker vil i disse tilfellene bli skattlagt med tre 

prosent i medhold av sktl. § 2-38 sjette ledd bokstav a annet punktum.  

Forholdet til sktl. § 2-38 sjette ledd bokstav a annet punktum er ikke kommentert i forarbeidene til 

sktl. § 2-38 syvende ledd. Etter kontorets vurdering er det heller ingen andre føringer i forarbeidene 

som skulle tilsi at bestemmelsen om tre prosent tillegg ved utdeling ikke skal få anvendelse når det 

utdelende selskapet helt eller delvis er ervervet ved midler fra kollektiv- eller 

investeringsvalgporteføljen. Ordlyden i sktl. § 2-38 sjette ledd bokstav a, annet punktum blir 

dermed avgjørende. Dette medfører at det ved utdeling fra deltakerlignet selskap skal beregnes tre 

prosent inntektstillegg også når andel i det utdelende selskapet er ervervet ved midler fra kollektiv- 

eller investeringsvalgporteføljen. 

Sentralskattekontoret har etter dette kommet til at det ikke er grunnlag for å unnta inntekt som faller 

inn under bestemmelsen i sktl. § 2-38 syvende ledd fra inntektsføring etter sktl. § 2-38 sjette ledd 

bokstav a annet punktum. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Sentralskattekontoret for storbedrifter 


