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Informasjon nr. 2 om regelverk ved investering i utenlandske DLS

Sentralskattekontoret for storbedrifter sendte 30.03.2012 ut brev med informasjon om regelverk 
ved investeringer i utenlandske DLS. I den forbindelse har vi mottatt henvendelser fra rådgivere 
hvor ytterligere skattemessige spørsmål er stilt. Disse vil bli besvart nedenfor.

I informasjonsbrevet datert 30. mars, ble det gitt retningslinjer for utenlandske DLS med 
avvikende regnskapsår. I tillegg ble det opplyst at Sentralskattekontoret ikke vil godta at 
ligningsoppgaver utarbeides på bakgrunn av fjorårets regnskap, dersom det utenlandske DLSet 
ikke har avvikende regnskapsår. 

Det er imidlertid noen forhold vi ønsker å konkretisere. 

1. Endring av regnskapsår.
Norsk deltaker har levert ligningsoppgaver utarbeidet på bakgrunn av fjorårets regnskap og disse 
er lagt til grunn ved ligningen. Eks: Ved innlevering av ligningen for 2010 ble UDLSets offisielle 
regnskap for 2009 lagt til grunn. Hvordan skal norsk deltaker gjennomføre overgangen til riktig
regnskapsår i ligningen?

Ligningslovens § 4-4 og skattelovens § 14-1 (5) 1. setning, regulerer forholdet. 
Ved omlegging til eller fra avvikende regnskapsår, kan regnskapsåret før eller etter omleggingen 
være kortere eller lengre enn 12 måneder, men ikke lengre enn 18 mnd. Selv om regnskapsåret ved 
omlegging blir lengre enn 12 måneder, skal næringsoppgaven likevel ikke omfatte mer enn 12 
måneder. 
Går en skattyter over til å benytte et annet regnskapsår enn tidligere i ligningen, skal inntekten i 
tidsrommet mellom de forrige regnskapsårs avslutning og det nye regnskapsåret skattlegges 
særskilt. 

Skattyter (den norske deltaker) må på vegne av UDLSet sende inn særskilt selvangivelse med 
næringsoppgave og øvrige vedlegg for dette tidsrommet. 

I tilfeller hvor skattyter skal gjennomføre overgangen til riktig regnskapsår for UDLSet, må han
levere for 2 år samtidig. Det presiseres at selv om innleveringen foretas samtidig, er det to atskilte 
selvangivelser med vedlegg, for samme ligningsår som skal leveres.

Sentralskattekontoret ser at det kan medføre betydelige utfordringer å innlevere ligningsoppgaver 
både for 2010 og 2011, innen 31. juli 2012. Kontoret vil derfor akseptere at norsk deltaker får 
utsatt frist til 31. juli 2013 med å gjennomføre endring av regnskapsår for ligningen for 
inntektsåret 2012.
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2. Avvikende regnskapsår som inntektsår ved ligningen.
I de tilfeller en norsk deltaker investerer i fond-i-fond struktur for UDLS, har det blitt stilt 
spørsmål om hvordan norsk deltaker skal behandle avvikende regnskapsår, både for hovedfond og 
eventuelle underfond.

Dersom hovedfondet (som norsk deltaker har investert direkte i) har avvikende regnskapsår og 
respektive underfond har standard regnskapsår i sin rapportering, mener sentralskattekontoret at 
det er mest ryddig å benytte hvert enkelt fonds regnskapsrapporteringsår, også der hovedfond og 
underfond ikke har samme regnskapsår. Det kan medføre at det i samme fond-i-fond struktur 
benyttes både avvikende regnskapsår og rapportering etter standard inntektsår, avhengig av hvilket 
fond som utarbeides til bruk i ligningen. 

3. Fritaksmetodens anvendelse ved investeringer i høyskatteland
I forbindelse med spørsmål knyttet til fritaksmetodens anvendelse i høyskatteland, vil 
sentralskattekontoret  opplyse om at utbytte på eierandel i selskap mv. hjemmehørende i land 
utenfor EØS, ikke er omfattet av fritaksmetoden med mindre skattyteren ikke sammenhengende i 
en periode på to år som omfatter innvinningstidspunktet, eier minst 10 prosent av kapitalen eller 
har hatt 10 prosent eller mer av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen i selskapet mv, 
jf. skatteloven § 2-38 tredje ledd bokstav d. 

Vurdering av om kravet til eierandel og eiertid er oppfylt, skal foretas på det utenlandske 
deltakerlignede selskapets hånd. Så lenge det deltakerlignede selskapet oppfyller kravene, vil 
fritaksmetoden komme til anvendelse, ettersom inntekten etter § 10-40 skal beregnes som om 
selskapet var norsk skattesubjekt. Den norske deltakerens indirekte eierandel har ingen betydning 
for om vilkåret anses oppfylt.

4. Praktisk informasjon ved ligning av den norske deltaker.
Norsk deltaker i utenlandsk deltakerlignet selskap skal levere skjemaet RF 1221 (deltakers 
deltakeroppgave) i egen ligning. RF 1221 skal gi informasjon om norsk deltakers andel i UDLS. 
Vi presiserer at RF 1221, skal leveres inn elektronisk i norsk deltakers selvangivelse. Det er ikke 
tilfredstillende at RF 1221 leveres som scannede vedlegg i den elektroniske innleveringen. Vi 
ønsker at norsk deltaker oppretter RF 1221 skjema og at det leveres som elektronisk innlevert 
skjema.  

5. Innhenting av selskapsinformasjon
For å øke kvaliteten på UDLS-manntallet, vil sentralskattekontoret for alle nye UDLS som bes 
registrert, innhente informasjon fra deltakeren om selskapsform i utlandet, selskapets 
registreringsland, hvorvidt det drives økonomisk virksomhet for to eller flere av deltakernes felles 
regning og risiko og hvorvidt minst en av deltakerne har ubegrenset personlig ansvar for 
virksomhetens samlede forpliktelser.
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