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Informasjon om regelverk ved investering i utenlandske DLS

Sentralskattekontoret for storbedrifter er ved instruks tildelt et landsdekkende ansvar for likning av 
utenlandske deltakerliknede selskap. 

På bakgrunn av erfaringer fra dette arbeidet ønsker vi å informere om hovedlinjene i regelverket 
som skal oppfylles av investorene. Investeringer i utenlandske DLS følger det samme regelverk 
som for norske DLS, dog er det på enkelte områder gitt særregler. Det er disse særreglene vi 
ønsker å redegjøre for i det følgende. Regelverket knyttet til realisasjon av andeler og utdelinger 
reiser også skattemessige problemstillinger, men disse vil ikke bli omtalt i dette infoskrivet.

Oppgaveplikt
Det fremgår av ligningslovens (lignl) § 4-4 nr 8 at deltakere i utenlandske selskap i fellesskap eller 
alene kan pålegges å levere næringsoppgave som omfatter hele det utenlandske selskaps 
virksomhet. For norske deltakere i utenlandske ansvarlige selskap er denne plikten innført 
gjennom Forskrift av 15.03.1993 nr 199. 

I forskriftens § 1 heter det at 

Skattytere som skal beskattes i Norge for andel i utenlandsk selskap mv som omfattes av 
skatteloven § 10—40 skal levere næringsoppgave med vedlegg. Næringsoppgaven skal 
omfatte hele selskapets virksomhet. 

Som vedlegg til næringsoppgaven skal norske deltakere i fellesskap (vår utheving) levere 
selskapsoppgave etter selskapets form. Norske deltakere skal i fellesskap levere selskapets 
oppgave over deltakernes formue og inntekt. Den enkelte deltaker skal levere egen oppgave 
over formue og inntekt i selskapet. 

For norske deltakere i utenlandske DLS innebærer dette i praksis at man sammen med andre 
norske investorer i det aktuelle DLS, har plikt til å sende inn likningspapirer på vegne av det 
utenlandske DLS.  Uavhengig av hvor deltakeren beskattes, skal DLSet som sådan behandles ved 
Sentralskattekontoret for storbedrifter. Sentralskattekontoret har på grunn av taushetsplikt ikke 
mulighet til å gi opplysninger om hvilke andre norske deltakere som investerer i samme UDLS.

Den enkelte deltaker vedlegger i tillegg, sin deltakeroppgave (RF 1221) i sitt eget ordinære sett 
med likningspapirer (den norske deltakers selvangivelse med vedlegg). RF skjema skal registreres 
som et RF skjema i en eventuell elektronisk innlevering i Altinn, og ikke som scannet vedlegg.
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Om den norske deltakers oppgaveplikt for utenlandske DLS i kjede (fond i fond strukturer), har 
Sentralskattekontoret for Storbedrifter, i samråd med Skattedirektoratet, uttalt 

Oppgaveplikten for norsk deltaker omfatter kun norsk deltakers direkte eie i utenlandske 
DLS.  

Norske deltakere har sannsynligvis trukket en parallell til NOKUS i kjede og behandlet 
disse likt, jfr. forskriften av 15.03.1993. Det har dermed blitt antatt at det også er 
oppgaveplikt for UDLS i kjede. Kontoret mener det er grunn til å skille på forholdene. 
NOKUS i kjede følger oppgaveplikten i forskriftens § 2, av at sktl. § 10-6, angir skatteplikt 
også for resultatet fra indirekte eide selskaper. 

For utenlandske DLS oppfatter kontoret forskriften slik at den formelle oppgaveplikten kun 
gjelder det direkte eide utenlandske DLS, og ikke de indirekte eide utenlandske DLSene. 
For disse gjelder kravet til alminnelig sannsynliggjøring knyttet til poster i selvangivelsen. 
Det vil si at skatteetaten kan be om spesifikasjon og dokumentasjon, men at det ikke 
foreligger obligatorisk oppgaveplikt.

Beskatning av resultatandeler fra utenlandsk DLS
Beskatning av resultatposter fra utenlandsk DLS skjer på tilsvarende vis som ved deltakelse i 
norske DLS, jfr sktl §§ 10-40 til 10-48. Det oppstår imidlertid spesielle problemstillinger knyttet 
til omregning etc, hvilket behandles nedenfor. 

Ved beregning av resultatandel fra KS må deltakeren i overensstemmelse med sktl § 10-43 
beregne en fradragsramme. Dersom deltakeren i et utenlandsk DLS krever fradrag for underskudd, 
foreskriver sktl § 10-41 2. punktum at:

Andel av underskudd i utenlandsk selskap kommer bare til fradrag dersom deltakeren 
uttrykkelig erklærer at alt underlagsmateriale til selskapets regnskap vil bli fremlagt på 
ligningsmyndighetenes begjæring.

Kravet er omfattende og innebærer i praksis at investor må erklære at ligningsmyndighetene skal 
få tilgang på all regnskapsdokumentasjon og bilag i det utenlandske DLS, slik at man kan foreta en 
fullstendig verfikasjon av de påstander som fremsettes gjennom likningspapirene. Dersom slik 
erklæring ikke kan avgis, vil investors krav om fradrag for underskudd bortfalle. 

Vi ser at vilkåret medfører store utfordringer for den norske deltakeren i de tilfeller hvor 
investeringsandelen er svært liten. Norsk deltaker kan i en del tilfeller få lettere tilgang til
dokumentasjonen, gjennom å informere om behovet for regnskapsdokumentasjon allerede på
investeringstidspunktet. 

Utfylling av likningspapirer
Vi har tidligere omtalt forskrift av 15.03.1993 nr 199, der oppgaveplikten er stadfestet. 

Videre i forskriftens § 1 heter det: 

Årsregnskapet i det utenlandske selskapet mv. skal overføres til næringsoppgaven som 
forøvrig skal fylles  ut i samsvar med norske skatteregler (vår utheving). Ved omregningen 
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av ligningsmessig resultat til norske kroner skal valutakursen ved inntektsårets utgang 
(vår utheving) legges til grunn. 

Er det utenlandske selskapet mv. regnskapspliktig etter intern rett i det land det er 
hjemmehørende, skal selskapets årsoppgjør vedlegges.

Det påhviler investoren en plikt til å gjennomgå og klassifisere DLSets inntekter og kostnader slik 
at over-/underskudd deklareres i overensstemmelse med norske skatteregler.
I praksis fordrer dette god kunnskap om regnskapsregler i landet der det utenlandske DLSet hører 
hjemme, for å kunne ta stilling til hva som er skattepliktig etter norsk rett. 

Blant annet vil dette innebære, jfr sktl § 10-41 nr 2, at poster knyttet til fritaksmetoden holdes 
utenfor alminnelig inntekt. Det må da først tas stilling til om vilkårene er innfridd etter skatteloven 
§2-38 om fritaksmetodens anvendelse. (Kvalifiserende subjekt – norske deltakere vurderes på 
grunn av transparent selskap). (Kvalifiserende objekt – vilkår om beliggenhet, eiertid og eierandel)

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at det utelukkende er valutakursen ved inntektsårets utgang 
som skal brukes ved omregning, og ikke gjennomsnittskurs slik vi ser ved eksempelvis funksjonell 
valuta. Næringsoppgaven til det utenlandske DLSet, (RF 1167) skal registreres i utenlandsk valuta. 
Selskapsoppgaven (RF 1215) skal omarbeides etter norske kroner, 31.12. kurs. For nærmere 
informasjon se veiledning til RF 1215 skjema side 1 og 2 ”Opplysninger om selskapet”.
Se link: http://www.skatteetaten.no/upload/skjemaer/2011/RF-1216B.pdf

I omarbeidelsen av det utenlandske regnskapet, kan det være vurderinger som må foretas knyttet til 
for eksempel:

- klassifikasjon av om enkelte poster anses som utbytte eller renter. 
- om det er registrert urealiserte gevinster og tap i det utenlandske regnskapet
- klassifikasjon av om enkelte poster anses å være gjeld eller egenkapital
- fordelingen mellom fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede kostnader i det 

utenlandske DLSet.
- oppkjøpskostnader

(listen er ikke uttømmende)

Dersom det utenlandske DLSets regnskap leveres med avvikende regnskapsår, har 
sentralskattekontoret uttalt følgende; 

Det følger av ligningsloven § 4-2 nr. 2 at et annet regnskapsår enn kalenderåret kan legges 
til grunn for ligningen dersom det er gitt unntak i medhold av regnskapsloven § 1-7. 
Sentralskattekontoret legger til grunn at utenlandske selskaper som ville oppfylt 
regnskapsloven § 1-7 om avvikende regnksapsår, dersom det hadde vært et norsk selskap, 
vil kunne foreta ligningsrapporteringen på bakgrunn av et regnskap ført med avvikende 
regnskapsår.

Videre følger det av skatteloven § 14-1 nr. 3 at inntekten ved avvikende regnskapsår skal 
fastsettes i henhold til det siste regnskapsåret som er utløpt før 1. januar i det året 
ligningen utføres. Sentralskattekontoret forstår dette slik at ved regnskapsår fra 1.7 til 30.6 
skal for eksempel perioden fra 1.7.2010 til 30.06.2011 rapporteres i oppgavene for 
inntektsåret 2011. 
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Dette kan bety for enkelte norske deltakere, en endring av den praksis som har blitt lagt til 
grunn i oppgavene frem til nå. Vi er derfor inneforstått med at det medfører at det for de 
aktuelle fond ikke vil bli levert inn oppgaver for 2011. For de som blir berørt, ber vi om at 
norsk deltaker gir en oversikt over hvilke fond som har avvikende regnskapsår. Vi kan da 
registrere de, og dermed forhindre at disse blir fulgt opp for manglende levering av 
oppgaver. Denne oversikten kan gis nå og frem til innleveringsfrist hhv. 31. mars og 31. 
mai. For eksempel i forbindelse med søknad om utsatt frist for å levere oppgaver for de 
øvrige fond.

Sentralskattekontoret godtar ikke at ligningsoppgaver utarbeides på bakgrunn av fjorårets regnskap 
dersom det utenlandske DLSet ikke har avvikende regnskapsår. 

På grunn av de utfordringer og ressursbruk forskriftens bestemmelser gir i praksis, har 
Sentralskattekontoret gitt en utsatt innleveringsfrist til 31. juli for utenlandske DLS og norske 
deltakers ligningsoppgaver. Det er imidlertid viktig at den norske deltakeren gir informasjon om 
hvilke utenlandske fond dette gjelder, og hvem som er norsk deltaker før de ordinære 
selvangivelsesfristene 31. mars (papirinnlevering) og 31. mai (elektronisk innlevering). Disse 
opplysningene må sendes Sentralskattekontoret for storbedrifter på e-post 
nina.gulbrandsen@skatteetaten.no

Praktisk informasjon
For å få sendt inn ligningspapirer på vegne av et utenlandsk DLS trenger man et 
registreringsnummer. Dette tildeles ved å ta kontakt med Sentralskattekontoret for storbedrifter på 
e-post nina.gulbrandsen@skatteetaten.no

Den norske deltaker har mulighet til å levere ligningsoppgaver for det utenlandske DLSet 
elektronisk. Forespørsel rettes til Nina Gulbrandsen ved Skatt Øst - Sentralskattekontoret for 
storbedrifter. 

Det understrekes også at plikten til innsending påhviler norske deltakere i fellesskap. I praksis 
viser det seg at deltakerlister ofte ikke er offentlige, slik at de norske investorene ikke kjenner til 
hverandre. Det oppfordres imidlertid til at den enkelte investor foretar undersøkelser med tanke på 
å identifisere andre norske deltakere og at de norske deltakerne går sammen om å oppfylle pliktene 
som følger av forskriftens § 1. 

Kopi av årsregnskapet (signert) vedlegges ligningsoppgavene for det utenlandske DLSet. Ved 
elektronisk innlevering scannes dette som vedlegg. K1 skjema som benyttes til rapportering til 
skattemyndighetene i USA, er ikke å anse som tilstrekkelig årsregnskap. 

Ved spørsmål knyttet til regelverk eller praktisk gjennomføring vil Sentralskattekontoret for 
storbedrifter kunne bistå. 

Vennlig hilsen

Sentralskattekontoret for storbedrifter
Skatt Øst
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