
Skattemeldingen
10.12.2020

Felt som ikke vises i portal

Selvangivelsestype

Endret kode 27746

Prefill kode 27745

1.0.1 Sendes til skattekontoret for

SFU-skattyter 32956

Bosatt på Svalbard 37048

Kommunenr. 2725

Rekkefølgenr 24584

Personkode 24585

Tolvdel 24586

Korr. tolvdel 32243

Kode skattebegrensning kap 17 24587

Kode skattebegrensning kap 17-4 39328

Sparebeløp BSU 24590

Godtgjørelsesfradrag 24591

Tillegg BSU-beløp 24592

Ektefelles fødeselsnummer 24593

Alder i inntektsåret 37373

Skjermingsfradrag 33867

Sum skatt og avgift 24594

Forskuddstrekk 31699

ENØK-fradrag 37109

10 % standardfradrag 39329

Innbetalt tilleggsforskudd 34949

Forskuddsskatt 34525

Skatteklasse 24595

Kode for skattefradrag 34819

Gjennomsnittlig vektet pensjonsgrad 34820

Antall måneder med pensjon 34950

Samlet pensjonsinntekt 39446

Frivillig medlemskap i folketrygden 34844

Arkivreferanse næringsrapport skatt 36469

Næringsoppgavetype 30982

Skal ha Finnmarksfradrag 37374
Samboers fødselsnummer preutfylt slettet
(må ha egen kode fordi det ikke er mulig å nulle ut preutfylling i kode med mod11 kontroll) 29234

Hovedstruktur i skjema (påfølgende sider) -tilsvarende det som er på web

1.2/1.5 Opplysninger om personlige forhold



1.6/1.7 Beregnet personinntekt fra foretak

2.1 Lønn og tilsvarende ytelser

2.2 Pensjoner, livrente i arbeidsforhold

2.6 Bidrag, livrente barnepensjon mv.

2.7 Inntekter og formue i næring

2.8/4.3 Bolig og annen fast eiendom

3.1/4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapirer, andre kapitalinntekter mv.

3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv.

3.3/4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag

3.5 Særfradrag

4.2 Innbo/løsøre, bil, MC båt mv.

5.0 Tilleggsopplysninger

Gule felter er preutfyllingskoder

Poster som er merket med grå bakgrunn skal ikke opprettes av skattyter. Det er kun i de tilfeller
posten er preutfylt at påstand evt. kan endres. De skal ikke opprettes av andre en Skatteetaten.



1.2/1.5 Opplysninger om personlige forhold

Fødselsnummer 26

Ditt telefonnummer 620

1.2 Opphold i Norge. Vi har opplysninger om at du har vært i Norge, på norsk sokkel og/eller ombord i norske 
fartøy (inkludert avspaseringsperioder). Opplysningene danner grunnlag for antall 12-deler vi har utfylt i feltet 
under. Hvis dette ikke stemmer, oppgi riktig antall 12-deler i feltet under. Antall 12-deler har betydning for 
størrelsen på blant annet minstefradraget, personfradraget og trinnskatten.

Preutfylt tolvdeler 35244

Antall 12-deler 35245

1.3 Samboer

Samboers fødselsnummer 22689 21777

Felles barn med samboer 23987 33968

Felles formue/gjeld med samboer 23988 33969

1.4 Bosatt på Svalbard og/eller fast eiendom på Svalbard

Lånebeløp pr 31.12 i inntektsåret på fast eiendom i Norge 36698

Renter av lån i inntektsåret på fast eiendom i Norge 36699

Lånebeløp pr 31.12. i inntektsåret på fast eiendom på Svalbard 37008

Renter av lån i inntektsåret på fast eiendom på Svalbard 37009

1.5.11 Har du og ektefellen fordelt næringsinntekt/personinntekt fra felles bedrift? 14086

1.5.12 Krever du skattebegrensning etter § 17-4 37375

1.5.1 BSU i annen EØS-stat (ikke Norge) 22551

1.5.2 Fikk du skattefrie spillegevinster eller gevinster tilrettelagt av massemedia til en verdi av til sammen kr 
100 000 eller mer? Oppgi i så fall beløp/verdi. Om hvilke spillegevinster som er skattefrie, se skatteetaten.no 2734

1.5.3 Fikk du i 2020 arv eller gave til en verdi av til sammen 100 000 kr eller mer? Oppgi i så fall beløp/verdi. 
Har du mottatt tinglyst eiendom som arv eller gave må du fylle ut feltet inngangsverdi i posten 4.3.2/4.3.3. Er 
eiendommen ikke tinglyst, må du legge til ny eiendom i post 4.3.2/4.3.3 2735

1.5.4 Har du vært i ulønnet oppdrag for en organisasjon og mottatt pengestøtte fra nær familie med samlet 
verdi av kr 100 000 eller mer? Oppgi i så fall beløp. Pengestøtte fra andre enn nær familie føres i post 2.1.1. 38112

1.5.5 Tilleggsopplysninger for utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende 34002

A Personopplysninger

Sivilstand 18663

Ektefelles/partners navn 6147

Ektefelles/partners fødselsdato 16782

B Opphold i Norge

Antall dager med opphold i Norge (onshore) 23803

Antall arbeidsdager på norsk sokkel (offshore) 16827

C Lønn og godtgjørelse

Dekker mottatt lønn både arbeids- og avspaseringsperioder? 16821

Dersom du mener at hele/deler av lønnen din ikke er skattepliktig til Norge, må du føre beløpet i NOK her 33190

D Trygdeavgift

Er lønnen din opptjent om bord på utenlandsk registrert skip i fart på norsk sokkel? 33193

E Bankkonto for utbetaling av tilgodebeløp

IBAN nummer 35150

BIC kode 35151

1.5.6 Krever du fradrag for skatt betalt i utlandet (kreditfradrag)? 6680

1.5.6 Krever du nedsettelse av skatt på lønn opptjent under arbeidsopphold i utlandet? 17032



1.5.6 Krever du opphør av skatteplikt som bosatt (skattemessig emigrasjon)?  Se skattetaten.no 37011

Hvilket land har du bosatt deg i? 37211

Dato for opphør av skatteplikt 37212

Krever du deg skattemessig bosatt i et annet land etter skatteavtale? Se skatteetaten.no/finnpost 37012

Hvilket land har du bosatt deg i? 37213

Dato for endret bosted etter skatteavtale 37214
1.5.6 Har du lønn fra en internasjonal organisasjon som du krever fritatt for beskatning i Norge? Gjør evt. 
endringer i post 2.1.1. 37013

Navn på organisasjonen 37376

Har ditt medlemskap i norsk folketrygd opphørt? 37014

Dato for opphør   37215

Er du fritatt for trygdeavgift i Norge? 37832

Periode for fritak

Til dato 37216

Til dato 37377
1.5.8 Krever du fradrag i skatt for kostnader til godkjent(e) forsknings- og utviklingsprosjekter? 
Hvis "ja" må RF-1053 leveres 17033

1.5.9 Sum ubenyttet naturressursskatt fra tidligere år inklusive renter. Kun for kraftverkseiere 6667

1.5.7 Målform for neste års tilsendte skattemelding 20530 21778

1.5.13 Navn og e-postadresse til kontaktperson 37833

1.5.10 Har du eid kraftverk i 2020? 28824





1.6/1.7 Personinntekt fra foretak

1.6.1 Positiv beregnet personinntekt fiske og familiebarnehage i eget hjem (RF-1224) 35613

1.6.1 Sum positiv beregnet personinntekt fiske og familiebarnehage i eget hjem (RF-
1224) 27747

1.6.1 Positiv beregnet personinntekt, fiske o.l, familiebarnehage i eget hjem (veiviser) 32957

1.6.1 Positiv personinntekt fra fiske og familiebarnehage i eget hjem (RF-1219) 35614

1.6.1 Sum positiv personinntekt fra fiske og familiebarnehage i eget hjem (RF-1219) 27796

1.6.1 Positiv personinntekt fra fiske og familiebarnehage i eget hjem (RF-1084) 35615

1.6.1 Sum positiv personinntekt fra fiske og familiebarnehage i eget hjem (RF-1084) 28297

1.6.1 Positiv beregnet personinntekt fra felles virksomhet - fiske og 
familiebarnehage i eget hjem 27748

1.6.1 Positiv personinntekt for fisker/fangstmann 20501 20502

Lønnsbeskrivelse 35507

1.6.1 Positiv personinntekt for fisker/fangstmann (RF-1213) 21703

1.6.1 Positiv personinntekt - Dagmamma og familiebarnehage - i eget hjem 21021 21022

Lønnsbeskrivelse 35508

Barns fødselsnummer 37421

Antall unike identifikatorer 39737

1.6.2 Positiv beregnet personinntekt fra annen næring (RF-1224) 35616

1.6.2 Sum positiv beregnet personinntekt fra annen næring (RF-1224) 27749

1.6.2 Positiv beregnet personinntekt fra annen næring (veiviser) 32958

1.6.2 Positiv beregnet personinntekt fra annen næring (Næringsrapport skatt) 36470

1.6.2 Positiv personinntekt fra annen næring (RF-1219) 35617

1.6.2 Sum positiv personinntekt fra annen næring (RF-1219) 27797

1.6.2 Positiv personinntekt fra annen næring (RF-1084) 35618

1.6.2 Sum positiv personinntekt fra annen næring (RF-1084) 28298

1.6.2 Positiv beregnet personinntekt fra felles viksomhet annen næring 27750

1.6.2 Positiv personinntekt fra annen næring 32963 32959

Kommune 32960

Utbetalers navn 32961

Lønnsbeskrivelse 35509

Barns fødselsnummer 37422

Antall unike identifikatorer 39738

1.6.2 Positiv personinntekt fra Svalbard (RF-1341) 37217

1.6.3 Sykepenger mv. til fisker/fangstmann 22535 22533

Lønnsbeskrivelse 35510

Utbetalers navn 22569

1.6.3 Sykepenger mv. til dagmamma og familiebarnehage - i eget hjem 20506 20507

Inntekt/fradag



Lønnsbeskrivelse 35511

Utbetalers navn 20508

1.6.4 Sykepenger mv. utbetalt til næringsdrivende - annen næring 27975 20522

Lønnsbeskrivelse 35512

Utbetalers navn 22320

1.6.5 Kompesasjonsytelse til næringsdrivende utbetalt fra NAV 39744 39743

Type næring 39842

1.7.1 Arb.godtgjørelse fra KS, ANS mv. - fiske eller familiebarnehage i deltakerens 
hjem (RF-1221) 35619
1.7.1 Sum arb.godtgjørelse fra KS, ANS mv. - fiske eller familiebarnehage i 
deltakerens hjem (RF-1221) 27751

1.7.2 Negativ beregnet personinntekt i enkeltpersonforetak fiske eller 
familiebarnehage i eget hjem som kan samordnes med arbeidsgodtgjørelse fra KS, 
ANS mv. fiske eller familiebarnehage i deltakerens eget hjem 27753

1.7.4 Arb.godtgjørelse fra KS, ANS mv. - annen næring (RF-1221) 35620

1.7.4 Sum arb.godtgjørelse fra KS, ANS mv. - annen næring (RF-1221) 27752

1.7.5 Negativ beregnet personinntekt i enkeltpersonforetak annen næring som kan 
samordnes med arbeidsgodtgjørelse i KS, ANS mv. annen næring 27754

1.7.7 Andel av felles arb.godtgj. fra KS, ANS mv. som driver fiske eller fam.barneh. i 
eget hjem 27755

1.7.8 Andel av felles arb.godtgj. fra KS,  ANS mv. som driver annen næring 27756





2.1 Lønn og tilsvarende ytelser

2.1.1 Lønn, naturalytelser mv. 6731 20610

Kode skatteberegning 39376

Lønnsbeskrivelse 35513

Arbeidsgivers navn 6730

Innberettet beløp 34287

Årsak til endring 35152

2.1.2 Inntekt, grunnlag for særskilt fradrag for sjøfolk 2742 20611

Kode skatteberegning 39377

Arbeidsgivers navn 7691

Lønnsbeskrivelse 35514

Innberettet beløp 36583

2.1.3 Inntekt, dagmamma og familiebarnehage - i eget hjem 2743 20612

Arbeidsgivers navn 7692

Lønnsbeskrivelse 35515

Barns fødselsnummer 37423

Antall unike identifikatorer 38115

2.1.3 Sykepenger til dagmamma og familiebarnehage - i eget hjem 30831 30830

Lønnsbeskrivelse 35516

2.1.3 Næringsinntekt fra familiebarnehage i eget hjem (RF-1175) 28262

2.1.3 Næringsinntekt fra familebarnehage i eget hjem (veiviser) 32964

2.1.3 Næringsinntekt fra KS, ANS mv. som driver familebarnehage i eget hjem (RF-
1221) 35621
2.1.3 Sum næringsinntekt fra KS, ANS mv. som driver familebarnehage i eget hjem 
(RF-1221) 30833

2.1.3 Andel av felles næringsinntekt fra familiebarnehage 31691

2.1.3 Kompesasjonsytelse til næringsdrivende utbetalt fra NAV – dagmamma og 
familiebarnehage i eget hjem 39748 39747

2.1.4 Overskudd på utgiftsgodtgjørelser 2744 20614

Lønnsbeskrivelse 35517

Arbeidsgivers navn 7693

Brutto innb.beløp 21320

Inntekt/fradag Formue/gjeld



2.1.4 Overskudd regnskapsbehandlet bil (RF-1125) 35622

2.1.4 Sum overskudd regnskapsbehandlet bil (RF-1125) 28000

2.1.5 Annen arbeidsinntekt 2517

Spesifiser 7694

2.1.5 Inntekt fra fiskesalgslag (etter bunnfradrag kr 4000) 39835 39832

Lønnsbeskrivelse 39834

Utbetalers navn 39833

2.1.7 Dagpenger for næringsdrivende herunder fiskere 20617 20618

Lønnsbeskrivelse 35518

Utbetalers navn 20619

2.1.8 Uføretrygd fra folketrygden 36587 36584

Pensjonsbeskrivelse 36586

Trygdeyters navn 36585

2.1.9 Uføreytelser fra andre ordninger (herunder uføreytelser fra IPA/IPS) 36594 36591

Pensjonsbeskrivelse 36593

Trygdeyters navn 36592

2.1.9 Uføreytelser fra utlandet 36599 36700

Trygdeyters navn 36597

Land 36598

Fra dato 36595

Til dato 36596

Beløp i valuta 36701

2.1.10 Ektefelletilegg - uføre 36602 36600

Pensjonsbeskrivelse 36629

Pensjonsyters navn 36601

2.4.1 Lønn til barn som er 12 år eller yngre 2693 20621

Lønnsbeskrivelse 35519

Arbeidsgivers navn 6749

Barnets fnr. 6750

Antall unike identifikatorer 37834



2.2 Pensjoner, livrente i arbeidsforhold

2.2.1 Pensjon fra folketrygden 2746 20623

Pensjonsbeskrivelse 35520

Pensjonsyters navn 21324

2.2.2 Pensjon fra andre enn folketrygden 20625 20626

Pensjonsbeskrivelse 35521

Pensjonsyters navn 20627

2.2.2 Utbetaling fra Individuell Pensjonsavtale (IPA og IPS) 20628 20629

Pensjonsbeskrivelse 35522

Pensjonsyters navn 20630

2.2.2 Annen pensjon fra utlandet 22543 37051

Fra dato 35349

Til dato 35350

Pensjonsyters navn 22542

Land 34527

Beløp i valuta 37052

2.2.2 Supplerende stønad 27531 27529

Pensjonsbeskrivelse 35523

2.2.3 Pensjon fra annen EØS-stat som tilsvarer alderspensjon og 
avtalefestet pensjon (AFP) i Norge 34531

Fra dato 34528

Til dato 34529

Land 34778

Type pensjon 34779

Pensjonsgrad 34530

2.2.4 Ektefelletillegg 27976 20632

Pensjonsbeskrivelse 35524

Pensjonsyters navn 20633

2.2.5 Pensjon fra utlandet – skattefri i Norge 34782

Fra dato 35351

Til dato 35352

Type pensjon 34780

Land 34781

Inntekt/fradag Formue/gjeld



2.6 Bidrag, livrente barnepensjon mv.

2.6.1 Uførerenter og livrenter i og utenfor arbeidsforhold 20638 20639

Utbetalers navn 20640

Type utbetaling 21327

2.6.2 Skattepliktig utbetaling fra livrente i - og utenfor arbeidsforhold 24279 24278

Pensjonsbeskrivelse 35526

Barns fødselsnummer 33200

Antall unike identifikatorer 38116

2.6.2 Livrente utenfor arbeidsforhold til barn som er 16 år eller yngre 20641 20648

Pensjonsbeskrivelse 35527

Utbetalers navn 20643

Fødselsnummer 20647

Antall unike identifikatorer 37839

2.6.2 Skattepliktig etterlønn og etterpensjon 6756 20650

Pensjonsbeskrivelse 35528

Utbetalers navn 7696

2.6.3 Barnepensjon til barn som er 16 år eller yngre 6758 20652

Pensjonsbeskrivelse 35529

Utbetalers navn 7697

Fødselsnummer 6757

Antall unike identifikatorer 37840

Inntekt/fradag Formue/gjeld



2.7 Næringsinntekter

2.7 For enkeltpersonforetak som ikke leverer næringsoppgave

Type virksomhet 32965

Kommune 32966

Inntektsføring fra RF-1084 33330

Inntektsføring fra RF-1219 33331

Andre driftsinntekter 32967

Fradragsføring fra RF-1084 33332

Fradragsføring fra RF-1219 33333

Andre driftskostnader 32968

Driftsresultat 32969

Beregnet personinntekt 32970

2.7.1 Inntekt fra jordbruk, gartneri, pelsdyr, mv. (RF-1167, RF-1175 eller RF-1368) 27758

2.7.1 Næringsinntekt fra jordbruk, gartneri og pelsdyr, mv. (veiviser) 33995

2.7.1 Andel av felles inntekt fra jordbruk, gartneri, pelsdyr mv. 27765

2.7.2 Inntekt fra skogbruk (RF-1167, RF-1175 eller RF-1368) 27759

2.7.2 Næringsinntekt fra skogbruk (veiviser) 32972

2.7.2 Andel av felles inntekt fra skogbruk 28825

2.7.3 Inntekt fra fiske og fangst 21029 21379

Lønnsbeskrivelse 35530

2.7.3 Inntekt fra fiske og fangst (RF-1213) 21704

2.7.3 Næringsinntekt fra fiske og fangst (RF-1167, RF-1175 eller RF-1368) 33958

2.7.3 Næringsinntekt fra fiske og fangst (veiviser) 32973

2.7.3 Andel av felles inntekt fra fiske og fangst 28826

2.7.4 Inntekt fra reindrift (RF-1167, RF-1175 eller RF-1368) 27760

2.7.4 Næringsinntekt fra reindrift (veiviser) 33996

2.7.4 Andel av felles inntekt fra reindrift 28827

2.7.5 Næringsinntekt fra skiferproduksjon i Nord-Troms og Finnmark (RF-1167, RF-
1175 eller RF-1368) 20662

2.7.5 Næringsinntekt fra skiferproduksjon i Nord-Troms og Finnmark (veiviser) 32975

2.7.5 Andel av felles inntekt fra skiferproduksjon i Nord-Troms og Finnmark 28828

2.7.6 Inntekt annen næring 32980 32976

Kommune 32978

Utbetalers navn 32977

Lønnsbeskrivelse 35531

Barns fødselsnummer 37424

Inntekt/fradag Formue/gjeld



2.7.6 Inntekt fra annen næring (RF-1167, RF-1175, RF-1242 eller RF-1368) 27757

2.7.6 Inntekt fra annen næring (veiviser) 32981

2.7.6 Inntekt fra annen næring (Næringsrapport skatt) 36471

2.7.6 Andel av felles inntekt fra annen næring 28829

2.7.6 Inntekt fra Svalbard (RF-1341) 37218

2.7.7 Inntekt fra KS,ANS mv. som driver fiske (RF-1221) 35623

2.7.7 Sum inntekt fra KS,ANS mv. som driver fiske (RF-1221) 27767

2.7.7 Inntekt fra KS, ANS  fiske - fordelt fra ektefelle 32983

2.7.8 Inntekt fra KS, ANS mv. som driver annen næring (RF-1221) 35624

2.7.8 Sum inntekt fra KS, ANS mv. som driver annen næring (RF-1221) 21705

2.7.8 Inntekt fra KS, ANS - fordelt fra ektefelle 27763

2.7.8/4.5.4 Inntekt/netto formue andel NOKUS-selskap (RF-1246) 35625 35626

2.7.8/4.5.4 Sum inntekt/netto formue andel NOKUS-selskap (RF-1246) 27769 27770

2.7.10 Tillegg i alm. innt. KS, ANS mv. som driver fiske eller familiebarnehage i eget 
hjem (RF-1221) 35627

2.7.10 Sum tillegg i alm. innt. KS, ANS mv. som driver fiske eller familiebarnehage i 
eget hjem (RF-1221) 27762

2.7.11 Tillegg i alminnelig inntekt fra KS, ANS mv. som driver annen næring (RF-1221) 35628

2.7.11 Sum tillegg i alminnelig inntekt fra KS, ANS mv. som driver annen næring (RF-
1221) 26804

2.7.11 Andel av felles tillegg i alminnelig inntekt KS, ANS mv. 27764

2.7.13 Sykepenger mv. til fisker/fangstmann 32987 32986

Lønnsbeskrivelse 35532

2.7.13 Sykepenger mv.til næringsdrivende - annen næring 32989 32988

Lønnsbeskrivelse 35533

2.7.14 Kompesasjonsytelse til næringsdrivende utbetalt fra NAV – annen næring 39750 39749

Type næring 39776



2.8/4.3 Bolig og annen fast eiendom

4.3.2 Bolig 27980 20676

Gnr. 31445

Bnr. 31446

Seksjonsnr. 34073

Festenr. 34290

Boligtype 34075

Kommune 20673

P-ROM/Boligareal 34076

Byggeår 34077

Primærbolig/sekundærbolig 34079

Eierandel i % 34078

Beregnet markedsverdi for bolig (boligverdi) 38994

Beregnet markedsverdi for bolig (dokumentert markedsverdi) 38995

Markedsverdi/boligverdi til skatteberegning 39032

Bydels nr. 34288

Tett/spredt 34289

SERG likningsobjekt identifikator 34396

Hvis du endrer formuesverdien, må du oppgi en årsak 38996

Reell markedsverdi 34413

Dato for takst, verdivurdering e.l. 38997

Arvet bolig 37379

Er boligen mottatt som  arv eller gave i inntektsåret 35544

Dato for erverv 35545

Inngangsverdi 35546

Hvordan er inngangsverdi beregnet 35547

Endret formuesverdi 34100

4.3.2 Boenhet i boligselskap 34081 34080

Organisasjonsnr. 6830

Andelsnr 34082

Aksjeboenhetsnummer 38998

Gatenavn 34083

Husnr 34102

Husbokstav 34103

Bolignr 34084

Kommune 34104

Boligtype 34085

P-ROM/boligareal 34086

Byggeår 34087

Eierandel i % 34088

Beregnet markedsverdi for bolig (boligverdi) 38999

Beregnet markedsverdi for bolig (dokumentert markedsverdi) 39000

Markedsverdi/boligverdi til skatteberegning 39033

Primærbolig/sekundærbolig 34089

Bydels nr. 34291

Tett/spredt 34292

SERG likningsobjekt identifikator 34397

Hvis du endrer formuesverdien, må du oppgi en årsak 39001

Reell markedsverdi 34419

Dato for takst, verdivurdering e.l. 39002

Arvet boenhet boligselskap 37381

Er boligen mottatt som arv eller gave i inntektsåret 35548

Dato for erverv 35549

Inngangsverdi 35550

Hvordan er inngangsverdi beregnet 35551

Endret formuesverdi 34105

Inntekt/fradag Formue/gjeld



4.3.2 Flerboligbygninger 34801 34800

SERG likningsobjekt identifikator 34783

Kommune 34532

Gnr. 34518

Bnr. 34519

Festenr. 34533

Seksjonsnr. 34521

Eierandel i % 34522

Primærbolig/sekundærbolig 37425

Boligverdi 37426

4.3.3 Selveid fritidseiendom 6842 20699

Gnr. 31448

Bnr. 31449

Festenr. 20701

Seksjonsnr. 31450

Formuesverdi hele eiendommen 22555

Eierandel i % 34992

Kommune 20697

Årsak til endring 20787

SERG likningsobjekt identifikator 34398

Arvet fritidseiendom 37382

Er fritidsboligen mottatt som arv eller gave i inntektsåret 35552

Dato for erverv 35553

Inngangsverdi 35554

Hvordan er inngangsverdi beregnet 35555

4.3.3 Andel i fritidsboligselskap 34096 34090

Kommune 34295

Selskapets navn 34296

Organisasjonsnr. 34091

Andelsnr. 34092

Eierandel i % 34095

Bolignr 34094

Gatenavn 34093

Husnr 34297

Husbokstav 34298

SERG likningsobjekt identifikator 34399

Arvet fritidsboligselskap 37383

Er boligen mottatt som arv eller gave i inntektsåret 35556

Dato for erverv 35557

Inngangsverdi 35558

Hvordan er inngangsverdi beregnet 35559

2.8.1/4.5.3 Andel av inntekt/formue i boligselskap 27981 20704 27982 20705

Selskapets navn 20702

Årsak til endring 20788

2.8.1/4.5.3 Andel av inntekt/formue i boligsameie 30848 30845 30849 30846

Selskapets navn 30847

Årsak til endring 30850

3.3.4/4.8.2 Andel av kostnad/gjeld i boligselskap 27983 20714 27984 20715

Selskapets navn 20713

Årsak til endring 20789

3.3.4/4.8.2 Andel av kostnad/gjeld i boligsamleie 30854 30851 30855 30852

Selskapets navn 30853

Årsak til endring 30856



2.8.2 Nettoinntekt ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring 22036 20746

Kommune 21958

2.8.2 Nettoinntekt ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring (RF-1189) 21707

Gnr. 34822

Bnr. 34823

Seksjonsnr. 34824

Kommune 20745

2.8.5 Nettoinntekt ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring utland (RF-1189) 33960

Land 33959

2.8.5 Skattepliktig inntekt ved utleie av fritidseiendom i utlandet som du selv har brukt 35247

Land 35246

2.8.6 Skattepliktig inntekt ved korttidsutleie av egen bolig 38121 39777

Gnr. 38118

Bnr. 38119

Seksjonsnr. 38120

Gatenavn 39836

Husnr 39837

Husbokstav 39838

Kommune 38117

4.3.5 Norsk næringseiendom (RF-1098) 32991 34534

SERG likningsobjekt identifikator 34784

Gnr. 34107

Bnr. 34108

Festenr. 34109

Seksjonsnr. 34110

Type eiendom 34111

Kommune 34106

Areal 35073

Eierandel i % 34788

Verdsettingsmetode 39378

2.8.2 Andel overskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring fordelt 
fra ektefelle 28831

Kommune 28830

2.8.5 Andel overskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring utland 
fordelt fra ektefelle 34786

Land 34785

3.3.12 Underskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring 22037 20753

Kommune 21959

3.3.12 Underskudd ved utleie mv. av fast eiendom (RF-1189) 21708

Gnr. 34825

Bnr. 34826

Seksjonsnr. 34827

Kommune 20751

3.3.12 Underskudd ved utleie mv. av fast eiendom (RF-1189) 33971

Land 33970

3.3.12 Andel underskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring fordelt fra 
ektefelle 31694

Kommune 31693

3.3.12 Andel underskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring utland fordelt 
fra ektefelle 34790



Land 34789

2.8.3 Skattepliktig inntekt ved utleie av fritidseiendom som du selv har brukt 24011 39778

Gnr. 24281

Bnr. 24282

Festenr. 34535

Gatenavn 39839

Husnr 39840

Husbokstav 39841

Kommune 24280

2.8.4 Skattepliktig gevinst ved salg mv. av fast eiendom 6771 20795

Gnr. 21427

Bnr. 21428

Kommune 20794

3.3.6 Fradragsberettiget tap ved salg mv. av fast eiendom 2706 20797

Gnr. 21432

Bnr. 21433

Kommune 20796

4.6.1 Formue av fast eiendom i utlandet 30863 30857

Land 30858

Type eiendom 30859

Kjøpsdato 30860

Salgsverdi pr. 1.1 i NOK 30861

Valutakurs ved omregning 30862

Årsak til endring 35153

Selskapets navn 37110

Organisasjonsnr. 37111

Eierandel i % 34993

4.6.1 Utleid utenlandsk næringseiendom (RF-1098) 32993

Land 34112

Type eiendom 34113

Eierandel i % 35154

Verdsettingsmetode 39379

4.6.1 Fast eiendom på Svalbard 34959 34952

Type eiendom 34953

Gnr. 34954

Bnr. 34955

Festenr. 34956

Seksjonsnr. 34957

Eierandel i % 34958

SERG likningsobjekt identifikator 34951

3.1.11 Gevinst ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandet 35156

Land 31155

3.3.6 Fradragsberettiget tap ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandet 35158

Land 35157

4.3.5 Ubebygd tomt utenfor inntektsgivende aktivitet 20739 20740

Gnr. 20741

Bnr. 20742

Seksjonsnr. 20743

Festenr. 20744

Eierandel i % 34994

Kommune 20738

SERG likningsobjekt identifikator 34400



4.3.5 Gårdsbruk 20759 20760

Gnr. 20761

Bnr. 20762

Seksjonsnr. 20763

Festenr. 20764

Eierandel i % 34995

Kommune 20758

SERG likningsobjekt identifikator 34401

4.3.4 Skogeiendom 20766 20771

Gnr. 20767

Bnr. 20768

Seksjonsnr. 20769

Festenr. 20770

Kommune 20765

SERG likningsobjekt identifikator 34402

4.3.5 Annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet 20780 20781

Gnr. 20790

Bnr. 20791

Seksjonsnr. 20792

Festenr. 20793

Eierandel i % 34996

Kommune 20779

SERG likningsobjekt identifikator 34403

4.3.5 Annen fast eiendom utenfor inntektsgivende aktivitet 24289 24283

Gnr. 24285

Bnr. 24286

Seksjonsnr. 24287

Festenr. 24288

Eierandel i % 34997

Kommune 24284

SERG likningsobjekt identifikator 34404

4.5.4 Formue av kapitalisert festeavgift 31454



3.1.1/4.1.1 Renteinntekter/innskudd i innenlandsk bank 6775 20801 27985 20802

Bankens navn 6774

Årsak til endring 20812

3.1.1/4.1.1 Renteinntekter/innskudd i bank, tilhørende barn 16 år eller yngre 20805 20806 20807 20808

Bankens navn 20803

Fødselsnummer 20804

3.1.2/4.1.6 Renteinntekter/formue av utestående fordringer, gjeldsbrev o.l. 20842 20843

Skyldnerens navn 20841

3.1.2/4.1.7 Renteinntekter/formue av obligasjoner 20854 20855 6809 21353

Obligasjonsnavn 21851

Verdipapirnr VPS 20846

Antall 20847

3.1.2 Renteinntekter verdipapirfond 20837 20838

Fondets navn 14098

Barns fødselsnummer 35250

3.1.2 Renteinntekter av livsforsikring 27987 20811

Utbetalers navn 20809

3.1.2 Renteinntekter av skadeforsikring 2319 20815

Utbetalers navn 20813

3.1.2 Renteinntekter av for sent utbetalt lønn/pensjon 20818 20819

Utbetalers navn 20816

3.1.2 Renteinntekter verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater (RF-1159) 37843

3.1.3 Renter som skal ekstrabeskattes på lån til selskap (RF-1070) 35635

3.1.3 Sum renter som skal ekstrabeskattes på lån til selskap (RF-1070) 26809

3.1.4/4.5.2 Avkastning/gevinst/formue kapitalforsikring 39333 39330 39334 39331

Forsikringsselskapets navn 39332

3.1.4 Gevinst fondskonto aksjedel 39291 39287

Forsikringsselskapets navn 39288

Avtalenummer (kontonr.) 39289

Årsak til endring 39290

3.1.4 Gevinst fondskonto rentedel 39296 39292

Forsikringsselskapets navn 39293

Avtalenummer (kontonr.) 39294

Årsak til endring 39295

3.1.5/4.1.8 Skattepliktig utbytte/verdi overf. fra Aksjeoppgaven (RF-1088) 31917 30866 31918 31695

Barns fødselsnummer 34961

3.1.6 Utbytte/utdeling verdipapirfond 20821 20829

Fondets navn 14094

Kontonr. 31919

3.1.6 Utbytte/utdeling verdipapirfond, tilhørende barn 16 år eller yngre 21358 21357

Fondets navn 21361

Fødselsnummer 21362

3.1.7 Skattepliktig utbytte aksjer og verdipapirfond aksjedel (RF-1159) 38123

Inntekt/fradag Formue/gjeld

3.1/4.1/4.5 Renteinntekter, innskudd, verdipapirer, andre kapitalinntekter mv.



3.1.7 Skattepliktig utbytte aksjer i NOKUS-selskap (RF-1246) 35634

3.1.7 Sum skattepliktig utbytte aksjer i NOKUS-selskap (RF-1246) 27771

3.1.7 Utbytte utenlandske aksjer fra norske banker og finansinstitusjoner 39339 39335

Navn på finansinstitusjon 39336

Aksjenavn/Tickerkode 39337

Kontonr. 39338

3.1.8 Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. fra Aksjeoppgaven
(RF-1088) 31916 30865

Barns fødselsnummer 34960

3.1.8 Skattepliktig uttak/gevinst aksjesparekonto 37223 37220

Kontoførers navn 37430

Kontonr. 37221

Barns fødselsnummer 37222

3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond aksjedel 37057 37055

Fondets navn 37056

Barns fødselsnummer 37085

3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond rentedel 37060 37058

Fondets navn 37059

Barns fødselsnummer 37086

3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond aksjedel kombifond 37063 37061

Fondets navn 37062

Barns fødselsnummer 37087

3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond rentedel kombifond 37066 37064

Fondets navn 37065

Barns fødselsnummer 37088

3.1.10 Gevinst aksjer og verdipapirfond aksjedel (RF-1159) 38122

3.1.10 Gevinst utenlandske aksjer fra norske banker og finansinstitusjoner 39344 39340

Navn på finansinstitusjon 39341

Aksjenavn/Tickerkode 39342

Kontonr. 39343

3.1.10 Gevinst salg obligasjoner 37386 37219

Navn på obligasjonen 37384

Barns fødselsnummer 37385

3.1.10 Gevinst verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater (RF-1159) 37848

3.1.11 Renteinntekter utenlandske verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater 
(RF-1159) 37851

3.1.11/4.1.9 Renteinntekter/Innskudd i utenlandsk bank (RF-1231) 21042 21044

3.1.11/4.6.2 Utestående fordring mv. på utenlandsk debitor. 27990 20932 21712 20935

Navn på skyldner 28002

Valutakurs ved omregning 21622

3.1.12 Annen inntekt 33201

Spesifiser 33414

3.1.12 Annen inntekt 20952 20953

Lønnsbeskrivelse 35534

3.1.12 Gevinst ved salg mv. av andel i KS, ANS mv. (RF-1221) 35631

3.1.12 Sum gevinst ved salg mv. av andel i KS, ANS mv. (RF-1221) 21060

3.1.12 Andel av felles gevinst ved salg mv. av andel i KS, ANS mv. 30868

3.1.12 Gevinst ved salg mv. av andel i NOKUS-selskap (RF-1246) 35632



3.1.12 Sum gevinst ved salg mv. av andel i NOKUS-selskap (RF-1246) 28263



3.1.12 Inntekt fra gevinst- 3.1.12 og tapskonto (RF-1219) 21055

Kommune 21054

3.1.12 Inntektsføring negativ saldo (RF-1084) 21058

Kommune 21057

3.1.12 Tilbakeførte renter 20960 31453

3.1.12 Retur av premie (IPS) 20967 20968

3.1.12 Utbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjon 37253 37252

3.1.12 Fortsettelsesforsikring 20954

3.1.12 Kapitalinntekt skog 37021

Kommune 37018

Gårdsnummer 37019

Bruksnummer 37020

3.1.13 Gevinst andre finansprodukter 36607 36603

Navn på finansinstitusjon 39345

Produktnavn 36605

Navn på instrument 36606

Kontonr. 39346

3.1.13 Gevinst andre finansprodukter (RF-1159) 37854

3.1.14 Skattepliktig avkastning kundeutbytte 36610 36608

Selskapets navn 36609

3.1.15 Annen inntekt, avkastning eller rente finansprodukter 39299 39297

Navn på finansinstitusjon 39347

Produktnavn 39498

Kontonr. 39348

Kontotype 39768

Navn på instrument 39349

4.1.3 Kontanter (nettobeløp, inkl kontanter i næring) 31452

Beløp (kontantbeholdning privat/næring fratrukket fribeløp)

4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond - aksjedel 37118 37114

Fondets navn 37067

Kontonr. 37068

4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - aksjedel 37119 37120

Fondets navn 37053

Fødselsnummer 37054

4.1.4 Formue verdipapirfond aksjedel (RF-1159) 37857

4.1.5 Formue andeler i verdipapirfond – rentedel 37234 37228

Fondets navn 37229

Kontonr. 37230

4.1.5 Formue andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - rentedel 37434 37431

Fondets navn 37432

Fødselsnummer 37433

4.1.5 Formue verdipapirfond rentedel (RF-1159) 37860

4.1.6 Utestående fordringer i næring (RF-1167 eller RF-1175) 27773

4.1.6 Utestående fordringer i næring (Næringsrapport skatt) 36472

4.1.6 Underholdsbidrag tilgode 20969 20970



4.1.7 Formue av børsnoterte norske aksjer  (i VPS) 20893 20894

Verdipapirnr. i VPS 20890

4.1.8 Formue aksjesparekonto - aksjedel 37245 37270

Kontoførers navn 37240

Kontonr. 37241

Barns fødselsnummer 37436

4.1.8 Formue aksjesparekonto - kontanter 37251 37271

Kontoførers navn 37246

Kontonr. 37247

Barns fødselsnummer 37437

4.1.8 Opsjoner i arbeidsforhold 20919 20920

Arbeidsgivers navn 20918

4.1.8 Formue norske aksjer (RF-1159) 37863

4.1.8 Formue norske obligasjoner og sertifikater (RF-1159) 37866

4.1.10 Formue andre finansprodukter 36615 36611

Navn på finansinstitusjon 39350

Produktnavn 36613

Navn på instrument 36614

Kontonr. 39351

Antall 39352

4.1.10 Formue andre finansprodukter (RF-1159) 37869

4.5.1 Premiefond 27998 21094

Selskapets navn 21095

4.5.2 Gjenkjøpsverdi av individuell livrenteforsikring 27535 27534

4.5.2 Formue fondskonto aksjedel 39304 39300

Forsikringsselskapets navn 39301

Avtalenummer (kontonr.) 39302

Årsak til endring 39303

4.5.2 Formue fondskonto kontant/rentedel 39309 39305

Forsikringsselskapets navn 39306

Avtalenummer (kontonr.) 39307

Årsak til endring 39308

4.5.4 Andel av netto formue i KS, ANS mv. (RF-1221) 35633

4.5.4 Sum andel av netto formue i KS, ANS mv. (RF-1221) 21710

4.5.4 Andel av felles netto formue i KS, ANS mv. 28264

4.5.4 Rettigheter knyttet til skog/utmark (RF-1177) 30869

4.5.4 Annen skattepliktig formue 27986 20934

Spesifiser 33337

4.5.4 Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitet 37440 37438

Spesifiser 37439

4.6.2 Formue utenlandske aksjer (RF-1159) 37872

4.6.2 Formue utelandske obligasjoner og sertifikater (RF-1159) 37875

4.6.2 Formue utenlandske aksjer fra norske banker og finansinstitusjoner 39358 39353

Navn på finansinstitusjon 39354

Aksjenavn/Tickerkode 39355

Kontonr. 39356

Antall 39357



4.6.2 Formue av utenlandske aksjer i verdipapirregisteret (VPS) 20938 20939

4.6.2 Annen skattepliktig formue i utlandet 21618

Formuens art 8119

Valutakurs ved omregning 21623

Kjøpesum i NOK 8121



3.2.8/3.2.9 Fradrag for reise mellom hjem og arbeid / besøksreiser 6788 20989

3.2.8 Reise hjem - arbeid

Antall dager 6783

km (tur/retur) pr dag 6785

Sum 21614

3.2.9 Besøksreiser til hjemmet

Antall reiser 6784

km (tur/retur) 7668

Sum 22318

Sum fradrag før egenandel, maks kr 97 000 20988

Bom-/fergeutgifter, dersom disse overstiger kr 3 300 7669

Flybilletter 37255

Årsak til endring 35159

Sum reisefradrag. Overføres til post 3.2.8/3.2.9 33006

3.2.9 Besøksreiser til hjem utenfor EØS - faktiske utgifter

Antall reiser 37023

Reisemåte 37024

Sum reisekostnader - hjem utenfor EØS 37025

3.2.10 Foreldrefradrag (kostnader 3.2.10 til barnehage mv.) 20993 21369

Antall barn prefylt 22568

Antall barn du har krav på fradrag for 21613

Betalt til 14108

Innbetalt beløp 2698

Merkjøring til/fra barnepass: Antall reiser 37403

km 37404

Sum 37405

Faktiske reiseutgifter ved offentlig fremkomstmiddel 37402

Redusert med stønad til barnetilsyn 21368

Totalt til fradrag 21367

Til fradrag 33007

Årsak til endring 21307

3.2.11 Fagforeningskontingent (maks 3850) 33975 33972

Innb.beløp 33974

3.2.7 Merkostnader for kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet 37028

Sats 37256

Antall dager 37257

Kostnader dekket av arbeidsgiver 37879

Sum  37387

Faktiske utgifter 37258

Starttidspunkt for pendlerfradrag 39003

Sum (overføres til post 3.2.7) 37259

3.2.7 Merkostnader for losji ved arbeidsopphold utenfor hjemmet 37031

3.2.18 Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende 22545

3.2.2 Faktiske kostnader 20972

3.2.13 Særskilt fradrag for sjøfolk 28301 21004

3.2.14 Særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk (RF-1213) 28302

Inntekt/fradag Formue/gjeld

3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv. og underskudd i næringsvirksomhet





3.2.15 Jordbruksfradrag (RF-1177) 27779

3.2.15 Jordbruksfradrag 30870

3.2.15 Andel av felles jordbruksfradrag 27780

3.2.16 Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet (RF-1177) 27781

3.2.16 Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet 33998

3.2.16 Andel av felles fradrag for reindrift 27782

3.2.17 Særskilt fradrag for skiferproduksjon i  Nord-Troms og Finnmark 22544

3.2.17 Andel av felles fradrag knyttet til skiferproduksjon i Nord-Troms 
og Finnmark 27783

3.2.19 Underskudd annen næring (RF-1167 eller RF-1175, RF-1242 eller RF-1368) 21006

3.2.19 Underskudd annen næring (veiviser) 32994

3.2.19 Underskudd annen næring (Næringsrapport skatt) 36473

3.2.19 Underskudd fra jordbruk, gartneri, pelsdyr mv. (RF-1167, RF-1175 eller RF-1368) 27784

3.2.19 Underskudd fra jordbruk, gartneri, pelsdyr mv.(veiviser) 34000

3.2.19 Underskudd fra skogbruk (RF-1167, RF-1175 eller RF-1368) 27785

3.2.19 Underskudd skogbruk (veiviser) 32997

3.2.19 Underskudd fra reindrift (RF-1175 eller RF-1368) 27786

3.2.19 Underskudd fra reindrift (veiviser) 34001

3.2.19 Underskudd fra KS, ANS mv. som driver fiske (RF-1221) 35636

3.2.19 Sum underskudd fra KS, ANS mv. som driver fiske (RF-1221) 27788

3.2.19 Underskudd KS, ANS mv. som driver annen næring (RF-1221) 35637

3.2.19 Sum underskudd fra KS, ANS mv. som driver annen næring (RF-1221) 21714

3.2.19 Underskudd fra fiske og fangst (RF-1213) 21716

3.2.19 Underskudd fra fiske og fangst (RF-1167, RF-1175 eller RF-1368) 34097

3.2.19 Underskudd fiske og fangst (veiviser) 32999

3.2.19 Underskudd fra skiferproduksjon i Nord-Troms og Finnmark (RF-1175 eller 
RF-1368) 24729

3.2.19 Underskudd fra skiferproduksjon i Nord-Troms og Finnmark (veiviser) 33000



3.2.19 Underskudd familiebarnehage i eget hjem (RF-1175 eller RF-1368)) 28299

3.2.19 Underskudd familiebarnehage i eget hjem (veiviser) 33001

3.2.19 Underskudd fra KS, ANS mv. som driver familiebarnehage i eget hjem (RF-1221) 35638
3.2.19 Sum underskudd fra KS, ANS mv. som driver familebarnehage i eget hjem 
(RF-1221) 30878

3.2.19 Underskudd fra næring fordelt fra ektefelle 36707

3.2.19 Underskudd fra Svalbard (RF-1341) 37260

3.3.11 Andel av underskudd fra tidligere år ved drift av våningshus (RF-1177) 27789

3.2.12 Fradragsberetiget premie til pensjonsordning 27991 21003

Betalt til 21371

3.2.12 Utenlandsk pensjonsordning - tjenestepensjonsordning i arbeidsforhold i en 
annen EØS-stat 36619 37124

Betalt til 36617

Land 36616

Dato for oppstart av pensjonsordningen i EØS-staten 36618

3.2.2 Fradragsberettiget premie til syke- og ulykkesforsikring 20974

3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt 28303 20971

3.2.5 Minstefradrag i barns inntekt 27992 20977

Barns fødselsnummer 34538

Antall unike identifikatorer 37889

3.2.6 Minstefradrag i barnepensjon 27993 20978

Barns fødselsnummer 34537

Antall unike identifikatorer 37890

3.2.6 Minstefradrag i egen barnepensjon 34540 34539

3.2.4 Minstefradrag i ektefelletillegg 28304 20976

3.2.2 Underskudd regnskapsbehandlet bil (RF-1125) 35639

3.2.2 Sum underskudd regnskapsbehandlet bil (RF-1125) 28001



3.3.1/4.8.1 Renter og gjeld 6793 21076 6845 21077

Långivers navn 6789

Årsak til endring 21078

Navn 37036

3.3.2/4.8.3 Renter og gjeld i utlandet 27994 27995

Långivers navn 21081

Valutakurs ved omregning 21624

Gj.sn.kurs ved omregning 24295

3.3.2 Renter valutalån (RF-1159) 37880

3.3.9 Tap salg verdipapirfond aksjedel 37071 37069

Fondets navn 37070

Barns fødselsnummer 37089

3.3.9 Tap salg verdipapirfond rentedel 37074 37072

Fondets navn 37073

Barns fødselsnummer 37090

3.3.9 Tap salg verdipapirfond aksjedel kombifond 37077 37075

Fondets navn 37076

Barns fødselsnummer 37091

3.3.9 Tap salg verdipapirfond rentedel kombifond 37080 37078

Fondets navn 37079

Barns fødselsnummer 37092

3.3.10 Tap aksjer og verdipapirfond aksjedel (RF-1159) 38124

3.3.10 Tap verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater (RF-1159) 37883

3.3.10 Tap ved salg av obligasjoner 37390 37261

Navn på obligasjonen 37388

Barns fødselsnummer 37389

3.3.8 Tap ved salg av aksjer mv. fra Aksjeoppgaven (RF-1088) 31921 30880

Barns fødselsnummer 34962

3.3.8 Tap salg aksjesparekonto 37265 37262

Kontoførers navn 37441

Kontonr. 37263

Barns fødselsnummer 37264

3.3.10 Tap utenlandske aksjer fra norske banker og finansinstitusjoner 39363 39359

Navn på finansinstitusjon 39360

Aksjenavn/Tickerkode 39361

Kontonr. 39362

3.3.13 Tap andre finansprodukter 36624 36620

Navn på finansinstitusjon 39364

Produktnavn 36622

Navn på instrument 36623

Kontonr. 39365

3.3.13 Tap andre finansprodukter  (RF-1159) 37886

Inntekt/fradag Formue/gjeld

3.3/4.8 Rentekostnader, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag



3.3.14 Fradrag for investering i oppstartsselskap 39004 37266

Organisasjonsnr. 39381

3.3.7 Årsavgift VPS konto 30881

3.3.7 Gave til frivillige organisasjoner 33976 31455

Organisasjonens navn 21856

3.3.7 Gaver gitt til organisasjoner i utlandet 33965

Organisasjonens navn 33964

3.3.7 10% Standardfradrag for midlertidig opphold i Norge 21111 37272

3.3.7 Tilskudd til vitenskapelig forskning 31458 31457

Institusjonens navn 21100

3.3.7 Andre fradrag 21113 21114

Spesifiser 21115

3.3.7 Forvaltningskostnad 39774 39769

Navn på finansinstitusjon 39770

Kontonr. 39771

Kontotype 39772

Fondets navn 39773

3.3.7 Særskilt inntektsfradrag 21096 21097

3.3.7 Tap fondskonto aksjedel 39314 39310

Forsikringsselskapets navn 39311

Avtalenummer (kontonr.) 39312

Årsak til endring 39313

3.3.7 Tap fondskonto rentedel 39319 39315

Forsikringsselskapets navn 39316

Avtalenummer (kontonr.) 39317

Årsak til endring 39318

4.8.1 Skyldig restskatt 21767 21766

Kommune 21853

3.3.1 Betalte forsinkelsesrenter, sum alle kommuner 31923 31922

3.3.1 Rentefordel rimelige lån fra arbeidsgiver 21765 21763

Lønnsbeskrivelse 35535



3.3.5 Individuell pensjonsavtale (IPS) i Norge 30883 30882

Selskapets navn 31696

3.3.5 Individuell pensjonssparing (ny IPS) i Norge 37269 37267

Selskapets navn 37268

3.3.5 Utenlandsk pensjonsordning - Individuell pensjonsavtale i en annen EØS-stat 
(tilsvarende norsk IPS) 36628 37125

Betalt til 36626

Land 36625

3.3.5 Utenlandsk pensjonsordning - individuell pensjonssparing i en annen EØS-stat 
(tilsvarende ny norsk IPS) 37409 37406

Betalt til 37407

Land 37408

3.3.7 Tap ved salg mv. av andel i KS, ANS mv. (RF-1221) 35641

3.3.7 Sum tap ved salg mv. av andel i KS, ANS mv. (RF-1221) 28004

3.3.7 Andel av felles tap ved salg mv. av andel i KS, ANS mv. 31459

3.3.7 Tap ved salg av andel i NOKUS-selskap (RF-1246) 35642

3.3.7 Sum tap ved salg av andel i NOKUS-selskap (RF-1246) 28265

3.3.7 Inntektsfradrag fra gevinst- og tapskonto (RF-1219) 22575

Kommune 21104

3.3.7 Fradragsføring av positiv saldo (RF-1084) 27999

Kommune 22319

4.8.1 Gjeld fra næringsoppgaven (RF-1175) 27791

4.8.1 Gjeld fra næringsoppgaven (Næringsrapport skatt) 36474

4.8.1 Gjeld i næring 36475

4.8.1 Andel negativ nettoformue i KS, ANS mv. (RF-1221) 35643

4.8.1 Sum andel negativ nettoformue i KS, ANS mv. (RF-1221) 21717

4.8.1 Andel av felles negativ nettoformue i KS, ANS mv. 28868

4.8.1 Gjeldsfradrag for kapitalisert festeavgift 31460

3.3.7 Tap kapitalforsikring 22548 22546

Forsikringsselskapets navn 22547

3.3.7 Kapitalkostnad skog 37040

Kommune 37037

Gårdsnummer 37038

Bruksnummer 37039

4.8.1 Skyldig underholdsbidrag 21083 21084

Bidragsmottakers navn 6794

Bidragsmottakers fødselsdato 6700

Bidragsmottakers bostedskommune 21086

3.3.3 Føderåds-/kårytelser utenfor virksomhet 24298

Betalt til 24297

4.8.1 Negativ verdi av opsjoner/andre finansprodukter (RF-1159) 39005



4.8.3 Valutalån (RF-1159) 37878

3.3.11 Fremførbart underskudd fra tidligere år 21372 34536

3.3.11 Fremførbart underskudd fra tidligere år Svalbard 34964 34963

3.3.2/4.8.3 Reduksjon av gjeld/gjeldsrenter 21854 21855



3.5 Særfradrag

3.5.1/3.5.4 Særfradrag overført fra barn 21123

Barns fødselsnummer 21770

3.5.3 Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne 22690

3.5.4 Særfradrag for store sykdomskostnader 21126 21127

3.5.5 Særfradrag for enslige forsørgere 35160

Inntekt/fradag Formue/gjeld



4.2 Innbo/løsøre, bil, MC båt mv.

4.2.3 Innbo/løsøre inkl. båt med salgsv. under 50 000 kr 21128

4.2.3 Formue av inventar/løsøre ved utleie 33966

4.2.4 Båt, salgsverdi på 50 000 kr eller høyere 21130 21131

Type båt 33002

4.2.5 Bil o.l. 2710 21136

Reg.nr. 21132

Første registreringsår 6824

Listepris som ny 6825

Antatt salgsverdi 39382

4.2.6 Campingvogn 2711 21141

Reg.nr. 21137

Første registreringsår 6827

Listepris som ny 6828

Antatt salgsverdi 39383

4.4.1 Biler, maskiner, inventar mv. 27792

4.4.1 Biler, maskiner, inventar mv. (Næringsrapport skatt) 36476

4.4.2 Buskap (RF-1175 eller RF-1167) 9669

4.4.3 Varelager (RF-1175 eller RF-1167) 27793

4.4.3 Varelager (Næringsrapport skatt) 36477

4.4.4 Skip, fiske- og fangstfartøy mv. 27794

Inntekt/fradag Formue/gjeld





Verdi etter verdsettingsrabatt (personlige skattepliktige ov erf ører beløpet til skattemeldingen,
RF-1030 post 4.3.4)

Formue av skogeiendom 2020

Nav n (f or enkeltpersonf oretak)

G.nr.

Virksomhetens nav n (f or selskaper)

Fødselsnummer (11 sif f er)

Org.nr. (f or selskaper)

B.nr. Kommunenav nKommunenummer

Tilv ekst i m³Bonitet Areal i da

Sv ært høy

Høy

Middels

Lav

=Sum =

0,7 m³ pr da

0,4 m³ pr da

0,25 m³ pr da

0,08 m³ pr da

Korrigering kan kun foretas dersom dokumenterbare gjennomsnittskostnader per m³ er vesentlig høyere enn de
som er lagt inn i den avkastningssonen som gjelder for kommunen. Se rettledningen. Kostnadssjablongen endres til:

Kort begrunnelse f or at drif tskostnadene pr m³ antas å v ære v esentlig høy ere enn sjablongkostnaden f or kommunen:

RF-1016B

III Opplysninger om tilveksten i økonomisk drivbar skog

Eier du fortsatt skog ved utgangen av 2020? Ja Nei

II Korrigering for høye driftskostnader

24972

24973

24974

24976

24978

24980 24981

24979

24977

24975

25037 24982

24983

24984

68 26

181

I Avkastningssone

÷ 15%

÷ 25%

5

Korrigering for unormal høy andel ungskog

Ungskogen (hogstklasse 1, 2 og 3) utgjør 70% eller
mer av  eiendommens økonomisk driv bare areal

Ungskogen (hogstklasse 1, 2 og 3) utgjør 85% eller
mer av  eiendommens økonomisk driv bare areal

IV Beregning av formuesverdi på den økonomisk drivbare skogen

Tilv ekst i m³

24982

Av kastningsv erdi per m³ Tilv ekstv erdi Skogf aktor Formuesv erdi

÷

÷
Sum skattemessig formuesverdi
økonomisk drivbar skog =

(selskap ov erf ører beløpet til skattemeldingen/selskapsmeldingen,
RF-1028, RF-1215 eller RF-1245)

x

x

x

x

=

=

=

=

x = x =27405 27406 27407

27408

27409

27410

Betegnelser f or prissone og kostnadssjablong

Prissone Kostnadssjablong

27528

 Underskrift
Dato Underskrif t

Henv endelse 
rettes til

Telef onnummer
32

Det v ises til rettledning f or
utf y lling av  skjema (RF-1017)

24986 24987

Fradrag for 35 %
verdsettingsrabatt

=

÷(gjelder f or personlige skattepliktige) 37823

37824



Kolonnen skal inneholde de samlede kostnadsførte og registrerte lønnsopplysningspliktige ytelser fra regnskapet for den enkelte 

konto. Utbetalinger under grensen for opplysningsplikt skal også medtas.

Lønns- og pensjonskostnader 2020

Navn

Forretningsadresse

Postnr./-sted

Ekstern regnskapsfører

Navn

Forretningsadresse

Organisasjonsnr.

Fødselsnr.

Regnskapsførers 

organisasjonsnummer

Postnr.-/sted

Kolonne 2/3:

Kolonne 4:

Kolonne 5 og 6:

Kolonne 7:

Kolonne 8:

Merknader til utfylling av skjemaets side 2:

Konto og navn er knyttet mot kostnadskontoen. Tallene i kolonne 5 og 6 hentes fra den konto i balansen som er knyttet mot den aktuelle

resultatkontoen. Hvis avsetning til flere resultatposter er ført mot samme balansekonto, kan balansekontoen føres på egen linje.

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1022

Skattepliktige virksomheter skal levere skjemaet elektronisk. Offentlige etater og skattefrie institusjoner

skal levere skjemaet på papir til skattekontoret innen 31. mai 2021.

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i "Lønns- og pensjonskostnader",

RF-1022, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme

opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til 

Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Sum kolonne 8 skal være redusert for tilskudd/refusjon vedrørende arbeidskraft.

Dette skjemaet skal fylles ut av alle som har lønnsopplysningspliktige utbetalinger og som er bokføringspliktige etter lov eller etter 

forskrift gitt i medhold av lov, herunder offentlige etater og institusjoner.

Det er konto (kontonummer) og kontonavn fra regnskapet som skal oppgis. For postene 111 og 112 er det tilstrekkelig

at konto oppgis i de tilfellene det er flere underkontoer for hver linje.

Hensikten med dette skjemaet er å avstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert via A-ordningen og de registrerte 

utbetalingene. De innrapporterte utbetalingene fremgår av "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2020". De samlede kostnadsførte og 

registrerte lønnsopplysningspliktige ytelser skal spesifiseres for hver kontokode.

RF-1022B

Dersom det er flere kontoer enn det er linjer i skjemaet, må flere skjemaer benyttes. Postene 111 og 112 skal kun fylles ut på det siste

skjemaet.

De som har avvikende regnskapsår må basere oppstillingen på kalenderåret.

Har den som plikter å gi oppgave, plikt til å ha revisor i henhold til lov om revisjon og revisorer, skal også revisor underskrive. Det samme

gjelder dersom det etter lov eller forskrift benyttes kommunerevisor.

Hver linje er nummerert av hensyn til referanse/identifikasjon.

Sum kolonne 7 skal stemme med summen av alle beløp innrapportert under inntektsbeskrivelser som fremgår av rapporten

"A07 Avstemmingsinformasjon for år 2020 ". Beløpet skal i tillegg inneholde utbetalte beløp som er under grensen for lønnsopplysningsplikt

og som ikke er innrapportert. 

Det som skal oppgis her er det beløp av årets utbetalte innrapporteringspliktige ytelser (kolonne 7) som er arbeidsgiveravgiftspliktig, 

spesifisert pr. konto. Sum kolonne 8 skal stemme med "Sum avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelse" fratrukket "Sum avgiftsgrunnlag 

refusjon", som fremgår av rapporten "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2020 ". 



Lønns- og pensjonskostnader 2020

Konto
nummer

Tillegg for kostnads- 

førte lønninger mv tidligere

 år, som er utbetalt i sist

forløpne år

Fradrag for påløpte, ikke

forfalte lønninger mv. i sist

forløpne år som ikke er

innrapportert

Samlede 

opplysningspliktige 

ytelser

(kol. 4 + 5 ÷ 6)

Arbeidsgiver-

avgiftspliktige

 ytelser

Konto navn

   1
Samlede kostnadsførte

og registrerte

lønnsopplysningspliktige

ytelser 

Skjema nr.

   2    3    4    5    6    7    8

100

Sum110

Samlet beløp som er kreditert

«konto for naturalytelser»
111

Årets innbetaling av arbeidsgiveravgiftspliktig

 tilskudd og premier til pensjonsordning
112

Sum120

+

Dato Arbeidsgivers underskrift Dato Revisors underskrift og stempel

Fastsatt av Skatteetaten med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-15 med forskrift og etter fullmakt fra Skattedirektoratet



Kolonnen skal inneholde de samlede kostnadsførte og registrerte lønnsopplysningspliktige ytelser fra regnskapet for den enkelte 
konto. Utbetalinger under grensen for opplysningsplikt skal også medtas.

Lønns- og pensjonskostnader 2020

Nav n

Forretningsadresse

Postnr./-sted

Ekstern regnskapsfører

Nav n

Forretningsadresse

Organisasjonsnr.

Fødselsnr.

Regnskapsf ørers 
organisasjonsnummer

Postnr.-/sted

Kolonne 2/3:

Kolonne 4:

Kolonne 5 og 6:

Kolonne 7:

Kolonne 8:

Merknader til utfylling av skjemaets side 2:

Konto og navn er knyttet mot kostnadskontoen. Tallene i kolonne 5 og 6 hentes fra den konto i balansen som er knyttet mot den aktuelle
resultatkontoen. Hvis avsetning til f lere resultatposter er ført mot samme balansekonto, kan balansekontoen føres på egen linje.

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1022

Skattepliktige virksomheter skal levere skjemaet elektronisk. Offentlige etater og skattefrie institusjoner
skal levere skjemaet på papir til skattekontoret innen 31. mai 2021.

1 18

15 26

6673 6674

280 3651

281 6678 6679

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i "Lønns- og pensjonskostnader",
RF-1022, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme
opplysningene, jf . lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til 
Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Sum kolonne 8 skal være redusert for tilskudd/refusjon vedrørende arbeidskraft.

Dette skjemaet skal fylles ut av alle som har lønnsopplysningspliktige utbetalinger og som er bokføringspliktige etter lov eller etter 
forskrift gitt i medhold av lov, herunder offentlige etater og institusjoner.

Det er konto (kontonummer) og kontonavn fra regnskapet som skal oppgis. For postene 111 og 112 er det tilstrekkelig
at konto oppgis i de tilfellene det er f lere underkontoer for hver linje.

Hensikten med dette skjemaet er å avstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert via A-ordningen og de registrerte 
utbetalingene. De innrapporterte utbetalingene fremgår av "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2020". De samlede kostnadsførte og 
registrerte lønnsopplysningspliktige ytelser skal spesif iseres for hver kontokode.

RF-1022B

Dersom det er f lere kontoer enn det er linjer i skjemaet, må flere skjemaer benyttes. Postene 111 og 112 skal kun fylles ut på det siste
skjemaet.

De som har avvikende regnskapsår må basere oppstillingen på kalenderåret.

Har den som plikter å gi oppgave, plikt til å ha revisor i henhold til lov om revisjon og revisorer, skal også revisor underskrive. Det samme
gjelder dersom det etter lov eller forskrift benyttes kommunerevisor.

Hver linje er nummerert av hensyn til referanse/identif ikasjon.

Sum kolonne 7 skal stemme med summen av alle beløp innrapportert under inntektsbeskrivelser som fremgår av rapporten
"A07 Avstemmingsinformasjon for år 2020 ". Beløpet skal i tillegg inneholde utbetalte beløp som er under grensen for lønnsopplysningsplikt
og som ikke er innrapportert. 

Det som skal oppgis her er det beløp av årets utbetalte innrapporteringspliktige ytelser (kolonne 7) som er arbeidsgiveravgiftspliktig, 
spesif isert pr. konto. Sum kolonne 8 skal stemme med "Sum avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelse" fratrukket "Sum avgiftsgrunnlag 
refusjon", som fremgår av rapporten "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2020 ". 



Lønns- og pensjonskostnader 2020

Konto
nummer

Tillegg f or kostnads- 
f ørte lønninger mv  tidligere
 år, som er utbetalt i sist

f orløpne år

Fradrag f or påløpte, ikke
f orf alte lønninger mv . i sist

f orløpne år som ikke er
innrapportert

Samlede 
opply sningspliktige 

y telser
(kol. 4 + 5 ÷ 6)

Arbeidsgiv er-
av gif tspliktige

 y telser
Konto nav n

   1
Samlede kostnadsf ørte

og registrerte
lønnsopply sningspliktige

y telser 

Skjema nr.

   2    3    4    5    6    7    8

100

Sum110

Samlet beløp som er kreditert
«konto f or naturaly telser»111

Årets innbetaling av  arbeidsgiv erav gif tspliktig
 tilskudd og premier til pensjonsordning

112

Sum120

+

Dato Arbeidsgiv ers underskrif t Dato Rev isors underskrif t og stempel

33930 33932 3393333931 33934 33935 33936

33937 33938 33939 33940 33941

33942 33943

33944 33945

33946 33947

33930 / 2 33931 / 2 33932 / 2 33933 / 2 33934 / 2 33935 / 2 33936 / 2

33930 / 3 33931 / 3 33932 / 3 33933 / 3 33934 / 3 33935 / 3 33936 / 3

33930 / 4 33931 / 4 33932 / 4 33933 / 4 33934 / 4 33935 / 4 33936 / 4

33930 / 5 33931 / 5 33932 / 5 33933 / 5 33934 / 5 33935 / 5 33936 / 5

33930 / 6 33931 / 6 33932 / 6 33933 / 6 33934 / 6 33935 / 6 33936 / 6

33930 / 7 33931 / 7 33932 / 7 33933 / 7 33934 / 7 33935 / 7 33936 / 7

33930 / 8 33931 / 8 33932 / 8 33933 / 8 33934 / 8 33935 / 8 33936 / 8

33930 / 9 33931 / 9 33932 / 9 33933 / 9 33934 / 9 33935 / 9 33936 / 9

33930 / 10 33931 / 10 33932 / 10 33933 / 10 33934 / 10 33935 / 10 33936 / 10

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet



Diverse opplysninger
Ytelser fra selskap eller selskapets datterselskap til
aksjonær/nærstående

Er selskapet eller innretningen dokumentasjonspliktig?
(Nærmere om hv em som har dokumentasjonsplikt,
se rettledningen)

Er det tatt ut eiendel eller f orpliktelse som nev nt i skattelov en 
§ 9-14 i 2020? (RF-1109 "Uttak f ra norsk område f or skattlegging
2020" skal i så f all sendes inn, se rettledningen)

Opplysninger/dokumentasjon om kontrollerte transaksjoner 
og mellomværender med nærstående, jf. skatteforvaltningsloven
§ 8-11 med forskrifter

Er selskapet ny stif tet v ed f isjon i 2020? 

Er omdannelsen i så f all gjennomf ørt etter
reglene om skattef ri omdannelse?

Er selskapet børsnotert, og/eller heleid datter av
et børsnotert selskap?

Er selskapet ny stif tet i inntektsåret v ed omdannelse av  NUF,
enkeltpersonf oretak, ansv arlig selskap eller kommandittselskap?

Hv is selskapet er ny stif tet i 2020, oppgi stif telsesdato

Dersom selskapet har inngått i en f usjon eller f isjon i løpet av  2020,
er denne i så f all gjennomf ørt etter reglene om skattef ri f usjon/f isjon? 

Er det f oretatt ov erf øringer av  eiendeler som
etter f orskrif t av  19.11.99 nr. 1158 er skattef rie? Redegjørelse
skal i så f all v edlegges, jf . f orskrif ten § 11-21-8

Skal selskapet behandles etter de særskilte
rederibeskatningsreglene i skattelov en § 8-10?

Hv is ja: Beløpet i post 231 hentes f ra RF-1197 post 770. Postene 
201 til 230, 233, samt post 252 skal ikke f y lles ut.

Ved f remf øring av  underskudd i post 232 menes her f radragsberettiget
f inansunderskudd.

Utleie av  f ormuesgjenstander

Salg av  f ormuesgjenstander

Utleie av  f ormuesgjenstand

Salg/uttak av  v arer og andre f ormuesgjenstander

Har selskapet y tt lån til eller stilt sikkerhet f or 
selskapets aksjonær/nærstående?

Gjelder meldingen
f orhåndsf astsetting?

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - 
aksjeselskaper mv. 2020

Nav n og adresse Selskapsty pe Organisasjonsnummer

Er andre selskaper innf usjonert i selskapet i 2020?

Oppgi i så f all org.nr.

Er andre selskaper utf isjonert f ra selskapet i 2020?

Oppgi i så f all org.nr.

Ja

Kontorkommune per 31.12.2020

Lånebeløp
per 31.12.                           

Ytelser fra aksjonær/nærstående til selskap

Lånebeløp
per 31.12.

Utby tte (totalt) besluttet utdelt i
2020/renter av  egenkapitalbev is i 2020

Nei

Oppgi organisasjonsnummer til ev t.
norsk konsernspiss, se rettledningen

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei Inntektsår?

19851

13969

20082009

1130411303

19941996

1130011299

19540

19679

18756

66746673

15

1

Selskapets inntekts-
f ørte renter av  lånet

kr

Selskapets kostnads-
f ørte renter av  lånetkr kr

og nav n

og nav n

(f y lles ikke ut f or aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap)

(f y lles ikke ut f or aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap)

Har selskapet eller innretningen kontrollerte transaksjoner/
mellomv ærender ov er beløpsgrensene? 
(Skjemaet RF-1123 "Kontrollerte transaksjoner og
mellomv ærender 2020" skal i så f all v edlegges)

Ja Nei

kr

Sikkerhetsstillelsesbeløp per 6.10.2015

Sikkerhetsstillelsesbeløp per 31.12

Har aksjonær/nærstående y tt lån til 
eller stilt sikkerhet f or selskapet?

Ja Nei

Ja Nei

33948

31408

Har selskapet y tt lån eller stilt sikkerhet f or
personlig aksjonær i selskapets morselskap?

Ja Nei

Har selskapet i løpet av  2020 f ått endret eierf orhold som f ølge av  omorganisering 
eller annen transaksjon som bringer selskapet inn i konsernf orhold
(mer enn 90 %) til ny e selskaper? (f y lles ut av  selskap som har hatt
skatteposisjon som ov erstiger kr 1 mill. uten tilkny tning til eiendel
eller gjeldspost, se rettledningen)

Ja Nei

Ja Nei

Har selskapet realisert f inansielle instrumenter (herunder aksjer)
som ikke omf attes av  f ritaksmetoden, med skattepliktig gev inst? Ja Nei

Har selskapet realisert f inansielle instrumenter (herunder aksjer)
som ikke omf attes av  f ritaksmetoden, med f radragsberettiget tap?

Ja Nei

Har selskapet realisert f inansielle instrumenter (herunder aksjer)
som omf attes av  f ritaksmetoden, med regnskapsmessig gev inst? Ja Nei

Har selskapet realisert f inansielle instrumenter (herunder aksjer)
som omf attes av  f ritaksmetoden, med regnskapsmessig tap? Ja Nei

For rederi

Kontonummeret f or tilbakebetaling av  f or my e
innbetalt skatt, se rettledningen.

RF-1028B

Er selskapet direkte eller indirekte eiet av  selskap i utlandet,

Er selskapet f ilial av  utenlandsk selskap? Ja Nei

oppgi selskapsnav n
og land
(landkode)34514 34515

Har selskapet i løpet av  året deltatt i omorganisering ov er
landegrensene?

Ja Nei

Driv er selskapet med utv inning av  petroleum i utlandet? Ja Nei

Hv is ja: Omf atter f ilialregnskapet alle inntekter, kostnader,
eiendeler og gjeld f or både hov edkontor og f ilial? Ja Nei

Har selskapet v irksomhet med f ast drif tssted i annet land?
Hv is ja: Oppgi landkode:

Ja Nei

Lånebeløp per 6.10.2015

37793

Kan ikke sendes inn som papirskjema.
Lever elektronisk via Altinn.no.

kr

kr

36972

36973

Eier eller kontrollerer selskapet, direkte eller indirekte,
minst 50 % av  selskap eller innretning i utlandet?

Ja Nei

Er f oretaket en del av  et konsern som skal lev ere
land-f or land rapportering?

Nav n på rapporteringspliktig f oretak Landkode
36970 36971

Ja Nei

Driv er selskapet med f inansiell aktiv itet som omf attes
av  næringshov edområde K "Finansierings- og
f orsikringsv irksomhet" i SSB standard f or næringsgruppering?

Hv is det er sv art ja på spørsmålet ov er; mener selskapet seg
dermed omf attet av  f inansskatt?

Ja Nei

Ja Nei

19784

Har selskapet mottatt utby tte
i utenlandsk v aluta? krJa Nei 39254

Skattefradrag for underskudd for inntektsåret 2020
Omf attes selskapet av  ordningen med skattef radrag
f or underskudd f or inntektsåret 2020 (se rettledningen)? Ja Nei

(skattef radragsordningen gjelder ikke
-selskap som er stif tet i inntektsåret etter bestemmelsene om skattef ri omdanning
-selskap som er oppløst i inntektsåret 
-underskudd f ra v irksomhet opphørt i inntektsåret)



Justering ov erf ørt f ra RF-1315 Begrensning av  rentef radrag

Sum inntekter220

Anv endelse av  f ramf ørbart underskudd (hentes f ra post 284, men begrenses oppad til post 231)
        

Næringsinntekt                                          

Nettoinntekt av  f ast eiendom                            

Mottatt konsernbidrag (RF-1206 skal legges v ed) 

Andre inntekter (spesif iseres)

=

Inntekt

2020

Beløp i hele kroner

Fradrag i inntekten

=

Beregning av inntekt

Underskudd i næring og/eller v ed drif t av  f ast eiendom

Andre f radrag (spesif iseres)

Sum f radrag

÷

=

=Inntekt/underskudd (underskudd ov erf øres til post 286)

Inntekt f ør anv endelse av  f ramf ørbart underskudd (post 220 ÷ post 230)

Inntekt f ør f radrag f or ev entuelt y tet konsernbidrag

Ytet konsernbidrag (RF-1206 skal legges v ed)

I samsv ar med næringsoppgav e 2 (ev . næringsoppgav e 1, se rettledningen)

÷

I samsv ar med næringsoppgav e
og/eller oppgjørsblankett

Særskilte poster for rederibeskatning etter skatteloven § 8-10
Netto positiv  f inansinntekt f ra post 260

Beregnet øv rig inntekt, ov erf øres f ra RF-1197 post 616

Sum alminnelig inntekt =

Tonnasjeskatt 

Inntekt sokkel (i samsv ar med Regnskapsutdrag/Extract of  Accounts)

Underskudd sokkel (I samsv ar med Regnskapsutdrag/Extract of  Accounts)

232

Kun samv irkef oretak. Tillegg f or ikke f radragsberettiget etterbetaling (ov erstiger nettoinntekt
av  medlemsomsetning), se post 0980 i næringsoppgav e 2/post 9980 i næringsoppgav e 1.

233 +

1080

6854

6855

13970 14214

6856

1225

13971 14825

10084

6859

13972

6860

1152

6688

5873

2720

5857

22079

22080

22158

22098

Oversikt over framført underskudd i inntekt
Framf ørt ubeny ttet underskudd etter f astsettingen f or 2019

Oppnådd underhåndsakkord og gjeldsettergiv else i 2020

Andel av  underhåndsakkord og gjeldsettergiv else 
motregnet f ramf ørt underskudd f ra tidligere år

Rest underhåndsakkord og gjeldsettergiv else

Rest f ramf ørt underskudd f ra tidligere år

÷

=

Årets underskudd (hentes f ra post 260)

28834

28836

Rest underhåndsakkord og gjeldsettergiv else motregnet mot årets underskudd 
(begrenset oppad til post 286 og post 283) ÷

Anv endelse av  f ramf ørt underskudd f ra tidligere år (hentes f ra post 232) ÷ 28835

=

÷282    

31413

31414

31415

31416

31417

31414

231

240

252

260

230

225

224

222

210

209

207

202

201

261

262

265

270

280

281

283

284

285

286

287

Sum underskudd til f ramf øring per 1.1.2021 =290 28839

257 35415

Øv rig omsetning eks. mv a.

For samvirkeforetak
Omsetning med medlemmer
i eget lag eks. mv a.:

Etterbetaling, bonus til medlemmer
i eget lag eks. mv a.:

Omsetning med medlemmer
i andre lag eks. mv a.:

Etterbetaling, bonus til medlemmer
i andre lag eks. mv a.:

Sum omsetning: =

Andel av  selskapets omsetning som
kommer f ra medlemmer i eget lag i %: %2215722152

2215522156

2215422153101

102

103

104

110

111

120

28833

(f ør reduksjon av  underskudd som omf attes
av  skattef radragsordningen 2020)



Kun f or kraf tv erkseiere: Sum ubeny ttet naturressursskatt f ra tidligere år inkl. rente 6667386

2020

Spesifikasjon av boliger og boenheter i boligselskap/borettslag

Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.
Beregnet v erdi

P-ROM/boareal EierandelBy ggeår

Sum - Beløpet ov erf øres til post 401B på side 4 =

%

Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer

Kommune

Beregnet v erdi

P-ROM/boareal EierandelBy ggeår

Sum - Beløpet ov erf øres til post 401C på side 4 =

Boligty pe (se rettledningen)

Boligty pe (se rettledningen)

Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.

P-ROM/boareal EierandelBy ggeårBoligty pe (se rettledningen)
%

%

Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer

Kommune P-ROM/boareal EierandelBy ggeårBoligty pe (se rettledningen)
%

401C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge

401B Selveide boliger i Norge

34219 34220 34221 34222 34223

34224 34225 34226 34227

34219 / 2 34220 / 2 34221 / 2 34222 / 2 34223 / 2

34224 / 2 34225 / 2 34226 / 2 34227 / 2 34228 / 2

34229

34230 34231 34232 34233 34234

34235 34236 34237 34238 34239

34230 / 2 34231 / 2 34232 / 2 34233 / 2 34234 / 2

34235 / 2 34236 / 2 34237 / 2 34238 / 2 34239 / 2 34240 / 2

34241

34228

34240

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien?

Ja Nei

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien? Ja Nei

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien?

Ja Nei

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien?

Ja Nei

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi

37410

37411

37412

37410 / 2

37411 / 2

37412 / 2

37413

37414

37415

37413 / 2

37414 / 2

37415 / 2

Ubenyttet naturressursskatt fra vannkraftverk tidligere år inkl. rente



Sum bruttoformue (uten andeler i aksjefond, egenkapital-
bevis samt aksjer i norske og utenlandske selskaper)

Ikke-børsnoterte aksjeselskaper skal i f orbindelse med
v erdsettelsen av  aksjene ov erf øre beløpet til post 460

Andel av  nettof ormue i selskap med deltakerf astsetting (RF-1221)

Flerboligby gninger i Norge

Antall Påly dende År Kurs

Formue                                                                                                                                    

a. Drif tsløsøre

b. Buskap, herunder også trav hester, pelsdy r og rein

c. Beholdning av  råstof f er, v arer og av ling f or salg

Skip, f iske- og f angstf artøy  mv .

Ikke-av skriv bare drif tsmidler

Fritidsbåt/ly sty acht

Utestående f ordringer

Panteobligasjoner og gjeldsbrev

Innskudd i innenlandske og utenlandske banker

Ihendehav erobligasjoner
av  enhv er art

Kontantbeholdning

Liv sf orsikringspoliser

Sum post 419

=

Annen
f ormue

(Herunder f inansielle opsjoner og andeler i obligasjonsf ond mv .)
(Ikke aksjer og andeler i aksjef ond.)

2020

Sum post 409Beløp

22100

1114

16530

2024

14828

6886

2224

14077 14078 14079 14080 6887

34854

1115

1116

6889

10088

Avskrivbart
driftsløsøre,
buskap, 
varer
o.l.

402

420    

31422

31423

31424

403

404

405

406

407

408

409

410

411

419

Formue per 1.1.2021

Norsk næringseiendom401A

Utleid utenlandsk
næringseiendom

401E

Annen f ast eiendom i Norge av  enhv er art (f ritidseiendom, jord- og skogbruk m.v .)401D

Annen f ast eiendom i
utlandet av  enhv er art

401F
Ty pe eiendom Adresse Beregnet v erdiLand

22097220962209522094
Sum post 401F

22099

Ty pe eiendom Adresse Kommune Beregnet v erdiS.nr.G. nr. B. nr. F.nr. Sum post 401D
220932018 6843 17038 31426 31427 1113

33036

33040

33041 33042

Selv eide boliger i Norge. Spesif iseres på side 3.401B
33949

Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge. Spesif iseres på side 3.401C

401G

Sum post 401GKommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Eierandel Beregnet v erdi
%34517 34518 34519 34520 34521 34522 34523 34524

1. Næringseiendom med beregnet utleiev erdi (RF-1098)

2. Næringseiendom hv or v erdi er f astsatt til markedsv erdi (RF-1098)

413

Andel av  negativ  nettof ormue i selskap med deltakerf astsetteing (RF-1221)443

Annen gjeld445

Sum gjeld446 =

BeløpSpesif iser

34242

37340

37341

37343

37345 37346

37347

37349

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien? Ja Nei

1. Næringseiendom med beregnet utleiev erdi (RF-1098)

2. Næringseiendom hv or v erdi er f astsatt til markedsv erdi (RF-1098)

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi

37416

37417

37418



Forskningsstif telser som mottar basisbev ilgning f ra staten – f ritak f or f ormuesskatt

Verdsettingsrabatt på
enkelte eiendeler

Aksjev erdi per aksje til bruk v ed f ormuesf astsettingen av  aksjonærene f or inntektsåret 2021 (Er aksjekapitalen endret v ed inn- eller
utbetaling f ra/til aksjonærene mv . i inntektsåret, se rettledningen)

Verdsettelse av aksjene i ikke-børsnoterte aksjeselskaper (sparebanker, se rettledningen)
Selskapets bruttof ormue (ov erf ørt f ra post 420)

Aksjer, aksjedel av  andel i v erdipapirf ond og egenkapitalbev is i norske selskaper (f ull v erdi) (egne aksjer ikke medregnet)

Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsv erdi)

Annen f ormue som ikke er tatt med i post 460 (selskapsf ormue i utlandet)

=

÷Sum gjeld (ov erf ørt f ra post 446)

=

Underskrift
Vi f orsikrer at opply sningene er gitt etter beste skjønn og ov erbev isning og så f ullstendig som det har v ært mulig, og at det med v årt
v itende ikke f innes noe uriktig i dem. Vi er kjent med at det er f orbundet med straf f eansv ar å gi uriktige eller uf ullstendige opply sninger.

Dato Underskrif t

Sum postene 460 - 463

Beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet

Totalt antall aksjer (egne aksjer ikke medregnet)

Nav n på den som signerer oppgav en (som i f olkeregisteret)

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1028

22995

2231

2232

6890

6891

6892

16534

6894490

460

461

462

463

470

476

480

485

For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i skattemeldingen helt eller delv is bli beny ttet også av  andre
of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6.
Opply sninger om ev t. samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

Fastsettelse av nettoformue (fylles bare ut av formuesskattepliktige selskaper og innretninger)
Selskapets bruttof ormue (ov erf ørt f ra post 420)

Aksjer, aksjedel av  andel i v erdipapirf ond og egenkapitalbev is i norske selskaper (f ull v erdi) (egne aksjer ikke medregnet)

500

501

Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsv erdi)502

=Sum bruttoformue før verdsettingsrabatt505

506 VerdsettingsrabattGrunnlag f or v erdsettingsrabatt

Næringseiendommer
(beregnet utleiev erdi)

Boliger og f lerboligby gninger

Aksjer og aksjedel av  andel
i v erdipapirf ond

Andeler i selskap
med deltakerf astsetting

Drif tsmidler unntatt f aste
eiendommer

Sum =

÷Sum gjeld (overført fra post 446)516

Reduksjon av  gjeld v ed f ormuesf astsettelsen på grunn av  v erdsettingsrabatt på enkelte eiendeler517

Gjeld f ør reduksjon

Bruttof ormue f ør v erdsettingsrabatt

Verdsettingsrabatt

Skattef ri f ormue i utlandet

x

+

Reduksjon av  gjeld på grunn av  skattef ri f ormue i utlandet518

Gjeld f ør reduksjon

Samlede eiendeler basert på bokf ørte v erdier

=Nettoformue 520

2020

=

=

÷

Bokf ørt v erdi av  skattef ri
f ormue i utlandetx

37350

37351

37352

37353

37354

37355

37356

37357

37358

37359

37360

37361

37362

37363

37364

37365 37365

37366

37367

37366 37365
37368

37369

37370

37354

37371

37372

37366

Næringseiendommer
(markedsv erdi) 37419 37420

a 1.

a 2.

b.

c.

d.

e.

f .

519 ÷ 38101



Fordeling av formue og inntekt
mellom kommuner 2020

Nav n (etternav n og f ornav n) Fødselsnummer

Post nr i skattemeldingen (RF-1030)

2.7.4 Inntekt reindrif t

3.1.12 Annen inntekt

Total alle 
kommuner

Kommune Kommune Kommune

Fordelingstabell alle kommuner (Forslag til fordeling av inntekt, fradrag og formue mellom kommuner)

3.1.2 Renter av  utestående f ordringer i næring

2.7.1 Inntekt jordbruk, gartneri, pelsdy r, mv

2.7.3 Inntekt f iske

2.7.2 Inntekt skogbruk

2211

2212

6681

22177

17034 17034 / 2 17034 / 3

68 26

22453 22453 / 2 22453 / 3

22454 22454 / 2 22454 / 3

22455 22455 / 2 22455 / 3

22458 22458 / 2 22458 / 3

22204 22459 22459 / 2 22459 / 3

2.7.5 Inntekt skif erbrudd i Nord-Troms og Finnmark

2.7.6 Annen næring (f ra næringsoppgav e) 22174 22456 22456 / 2 22456 / 3

23974

23976

23975 23975 / 2 23975 / 3

23977 23977 / 2 23977 / 3

2.7.6 Annen næring - f ordelt f ra ektef elle

3.1.1 Renter av  bankinnskudd i næring 16537 22457 22457 / 2 22457 / 3

4.1.1 Bankinnskudd i næring 187 22467 22467 / 2 22467 / 3

4.1.6 Utestående f ordringer i næring 22193 22469 22469 / 2 22469 / 3

2.7.1 Inntekt jordbruk, gartneri, pelsdy r, mv  f ordelt 
        f ra ektef elle

2.7.2 Inntekt skogbruk, f ordelt f ra ektef elle

2.7.3 Inntekt f iske, f ordelt f ra ektef elle

2.7.4 Inntekt reindrif t, f ordelt f ra ektef elle

2.7.5 Inntekt skif erbrudd i Nord-Troms og Finnmark,
        f ordelt f ra ektef elle

28036 28037 28037 / 328037 / 2

28899 28900

28901 28902

28903 28904

28905 28906

28907 28908

28900 / 2

28902 / 2

28904 / 2

28906 / 2

28908 / 2

28900 / 3

28902 / 3

28904 / 3

28906 / 3

28908 / 3

2.1.3 Inntekt, dagmamma og f amiliebarnehage - i eget hjem

2.1.3 Næringsinntekt f ra f amiliebarnehage i eget hjem
        (RF-1175 eller RF-1167)

3.2.14 Særskilt f radrag f or f iskere og f angstf olk (RF-1213)

3.2.15 Jordbruksf radrag (RF-1177) 11298

22771

22772

22771 / 2 22771 / 3

22772 / 2 22772 / 3

3.2.8/3.2.9 Fradrag f or reise mellom hjem og arbeid/
                 besøksreiser til hjemmet 23980 23980 / 323980 / 2

3.2.15 Jordbruksf radrag ov erf ørt f ra ektef elles v irksomhet 28056 28057 28057 / 2 28057 / 3

4.5.4 Annen f ormue 20933 22474 22474 / 2 22474 / 3

4.1.3 Kontanter i næring 16536 22468 22468 / 2 22468 / 3

30090

3.2.7 Merkostnader v ed arbeidsopphold utenf or hjemmet - kost

20989

32908

32910

32909

32911

32909 / 2

32911 / 2

32909 / 3

32911 / 3

2.1.3 Næringsinntekt f ra f amiliebarnehage - i eget hjem - 
        f ordelt f ra ektef elle

34034 34035 34035 / 2 34035 / 3

RF-1034B

3.2.17 Særskilt f radrag skif erbrudd i Nord-Troms og Finnmark

3.2.16 Særskilt f radrag f or reindrif tsv irksomhet (RF-1177) 19771

19775

22773

22774

22773 / 2 22773 / 3

22774 / 2 22774 / 3

3.2.16 Særskilt f radrag f or reindrif tsv irksomhet ov erf ørt f ra 
          ektef ellen

3.2.17 Særskilt f radrag skif erbrudd i Nord-Troms og Finnmark,
          ov erf ørt f ra ektef ellen.

28058 28059 28059 / 2 28059 / 3

28060 28061 28061 / 2 28061 / 3

3.2.7 Merkostnader v ed arbeidsopphold utenf or hjemmet - losji

37000 37001

37002 37003

37001 / 2 37001 / 3

37003 / 2 37003 / 3

Dersom du har stedbunden skatteplikt til annen kommune enn bostedskommunen f or næringsinntekt og/eller næringsf ormue skal du f y lle ut dette skjemaet
og legge det v ed skattemeldingen f or f ormues- og inntektsskatt – personlig næringsdriv ende.



3.2.19 Underskudd jordbruk mv   (f ra næringsoppgav e)

3.2.19 Underskudd skogbruk  (f ra næringsoppgav e)

3.2.19 Underskudd reindrif t  (f ra næringsoppgav e)

22178

22179

3.2.19 Underskudd f iske 21072

22460 22460 / 2 22460 / 3

22461 22461 / 2 22461 / 3

22462 22462 / 2 22462 / 3

3.2.19 Underskudd skif erbrudd i Nord-Troms og Finnmark
         (f ra næringsoppgav e) 

3.2.19 Underskudd annen næring  (f ra næringsoppgav e) 22180 22463 22463 / 2 22463 / 3

23981

23983 23984 23984 / 2 23984 / 3

23982 23982 / 2 23982 / 3

3.3.7 Andre f radrag

4.4.1 Biler, maskiner, inv entar mv .  (f ra næringsoppgav e)

4.4.2 Buskap  (f ra næringsoppgav e)

4.4.3 Varelager  (f ra næringsoppgav e)

6844

1179

16531

4.4.4 Skip, f iske- og f angstf artøy  mv .  (f ra næringsoppgav e) 6692

22184 22466 22466 / 2 22466 / 3

22470 22470 / 2 22470 / 3

22471 22471 / 2 22471 / 3

22472 22472 / 2 22472 / 3

22473 22473 / 2 22473 / 3

 Underskrift
Dato Underskrif t

Henv endelse 
rettes til

Telef onnummer
2 3

3.2.19  Underskudd dagmamma og f amiliebarnehage
           - i eget hjem (RF-1175 eller RF-1167) 32918 32919 32919 / 2 32919 / 3

3.2.19 Underskudd i næring f ordelt f ra ektef elle 37006 37007 37007 / 2 37007 / 3



Avstemming av egenkapital 2020

Differansen mellom avsatt/forventet utbytte ved årsoppgjøret i 2019 og utdelt utbytte i 2020

Navn Organisasjonsnr.

Egenkapital 31.12 forrige år

Årsresultat

Avsatt utbytte for 2020 for foretak som bruker norsk regnskapslovgivning, eller forventet utbytte
oppgitt i noter i årsregnskapet for 2019 som ble utdelt i 2020 for IFRS-foretak -

Mottatt konsernbidrag +

Avgitt konsernbidrag -

Kontantinnskudd +

Tingsinnskudd +

Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs - kontanter -

Gjeldsettergivelse +

Kjøp av egne aksjer -

Prinsippendringer og korreksjoner - spesifiseres i tabell på side 2

Andre endringer

Egenkapital 31.12

Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs - andre eiendeler -

Salg av egne aksjer +

Fødselsnr.

Hvem skal levere skjemaet?

Gjeld konvertert til aksjekapital +

100A

101

102A

103

104

105

106

107

108

110

111

112

100B

114

115

116

150

Egenkapital 01.01 =100C

Skjemaet er pliktig vedlegg til næringsoppgave 2 (RF-1167), næringsoppgave 4 (RF-1173), næringsoppgave 6 (RF-1501),

næringsoppgave 7 (RF-1503) og Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 (RF-1323).

Foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 4, 6, 7 eller RF-1323, eller frivillig bruker næringsoppgave 2, skal fylle ut side 1 og 2. 

Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting fyller bare ut side 2. 

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap mv., avstemming av egenkapital

RF-1052B

Tilleggsutbytte i løpet av året, basert på sist fastsatte regnskap -102B

Ekstraordinært utbytte i løpet av året, basert på årets regnskap -102C



Prinsippendringer og korreksjoner jf. post 100B

2020

Kontantuttak

Uttak av driftsmidler

Uttak av varer og tjenester

Bolig i næringsbygg

Lys og varme privat

Kostnader til elektronisk kommunikasjon

Diverse andre private kostnader

Skatter

Privat bruk av næringsbil

Premie til egen syke- og ulykkesforsikring

Premie til tilleggstrygd for sykepenger

Sum privatkonto (overføres til post 302)

Egenkapital 31.12 forrige år

Årsresultat  (post 9200 i RF 1167)

Privatkonto, (post 450 nedenfor)

Kontantinnskudd

Tingsinnskudd

Fradragsførte kostnader etter sats ved bruk av privatbil i næring

Prinsippendringer

Andre egenkapitalkorreksjoner

Egenkapital 31.12

Dato Underskrift

Underskrift

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1052B

For å samle og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema,

RF-1052B, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de

samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan

fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

-

+

+

+

300

301

302

303

304

305

306

307

350

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

450

Post nr i næringsoppgaven Beløp per 31.12 forrige år Endring Ny verdi per 01.01

Sum

Herav utsatt skatt

Netto endring til post 100B =

Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting,
avstemming av egenkapital

Spesifikasjon av privatkonto for enkeltpersonforetak og
selskap med deltakerfastsetting

Fastsatt av Skatteetaten med hjemmel
i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-15
med forskrift og etter fullmakt fra Skattedirektoratet



Rettledning

Alle tall føres uten fortegn når det fremgår av 

ledeteksten eller er forhåndstrykt. Fortegn skal 

bare brukes hvis tallet skal ha motsatt virkning 

av det som fremgår av ledeteksten eller er 

forhåndstrykt.

Generelt

Dette skjemaet skal fylles ut av foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 4, 6, 7 eller Skattemelding for
selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 (RF-1323), eller frivillig bruker næringsoppgave 2. Disse
foretakene skal fylle ut side 1 og 2. 
Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting fyller bare ut side 2. 

Særlig om bruken av fortegn i skjema

Avstemming av egenkapital for 

aksjeselskap, allmennaksjeselskap 

mv.

Post 102A  Avsatt utbytte/forventet utbytte 
oppgitt i årsregnskapet for 2019 som ble 
utdelt i 2020

Foretak som bruker norsk 

regnskapslovgivning ved utarbeidelse av 

årsregnskapet finner avsatt utbytte i RF-1167 

post 2800 venstre kolonne. IFRS-foretak 

finner forventet utbytte i RF-1167 post 2055 

høyre kolonne. For samvirkeforetak skal 

renter på egenkapitalbevis og kjøpsutbytte 

føres her.

Post 103 Mottatt konsernbidrag

Her føres mottatt konsernbidrag som er ført 

mot egenkapitalen.

Post 104 Avgitt konsernbidrag

Her føres avgitt konsernbidrag som er 

ført mot egenkapitalen.

Post 106 Tingsinnskudd

Her føres verdi på tingsinnskudd. Ved stiftelse av 

selskap eller forhøyelse av aksjekapital i selskap,

er det gjenstandens verdi som skal føres her.

Ved omdannelse fra enkeltpersonforetak/

selskap med deltakerfastsetting føres den 

samlede verdi på innskuddet her. Ved 

innfusjonering av selskap er det den samlede 

regnskapsmessige endring av selskapets 

egenkapital som følge av fusjonen som skal 

føres her.

Her føres det beløp som utbetales aksjonærene ved 

nedsettelse av aksjekapitalen og utdeling av overkurs.

Er nedsettelsesbeløpet brukt til dekning av tap skal

det føres 0 i beløpsfeltet.

Ved utfisjonering av selskap, er det den samlede

regnskapsmessig endring av selskapets egenkapital 

som følge av utfisjoneringen som skal føres opp 

som beløp i posten for nedsetting.

Hvis selskapet eier egne aksjer og de slettes, skal 

det ikke føres opp noe beløp her.

Post 107 Nedsettelse av aksjekapital og
utdeling av overkurs - kontanter / post 108 
Nedsettelse av aksjekapital og utdeling 
av overkurs - andre eiendeler

Post 110 Gjeldsettergivelse

Hvis selskapet har fått ettergitt gjeld, skal det beløp 

som endres fra gjeld til egenkapital føres opp her når 

gjeldsettergivelsen ikke er ført over resultatet.

Post 111 Kjøp av egne aksjer

Her føres det beløp som selskapet har betalt 

ved kjøp av egne aksjer i inntektsåret.

Ved salg av egne aksjer i inntektsåret, skal 

salgssummen føres opp her under forutsetning 

av at salget er gjennomført som en 

egenkapitaltransaksjon. Hvis egne aksjer 

slettes (amortiseres), skal det ikke føres opp 

noe beløp her.

Post 112 Salg av egne aksjer

Post 100B Prinsippendringer og korreksjoner,
herunder overgang til IFRS eller forenklet IFRS 

Dersom selskapet har endret regnskapsprinsipp, 

skal sum prinsippendringer som er ført direkte mot 

egenkapitalen føres her. Her skal føres netto 

prinsippendringer etter fradrag for utsatt skatt/utsatt 

skattefordel. Selskaper som følger regnskapsloven

skal spesifisere beløpet i tabellen for

"Prinsippendringer og korreksjoner" på side 2. 

Post 114 Gjeld konvertert til aksjekapital

Her føres økningen i aksjekapitalen som skyldes 

konvertering av gjeld.

Post 115 Differansen mellom avsatt/forventet 
utbytte ved årsoppgjøret i 2019 og utdelt 
utbytte i 2020.

For de foretak som benytter IFRS er dette forskjellen 

mellom utbytte oppgitt i notene i årsregnskapet 

for 2019 (RF-1167 post 2055 høyre kolonne), og 

utdelt utbytte i 2020.

Ved vurderingen av hva som er besluttet utdelt 

utbytte, skal skattelovens utbyttebegrep legges 

til grunn. Som utbytte regnes også utbetaling av 

tidligere fondsemitert aksjekapital.

Post 116 Andre endringer

Eventuelle andre endringer i egenkapitalen som 

ikke kan føres i noen av de ovennevnte postene, 

skal føres her, for eksempel ikke kostnadsførte

gaver.

Stiftelsesutgifter som dekkes av selskapet, føres 

med negativt fortegn.

Her føres også omregningsdifferanser som oppstår

ved omregning fra funksjonell valuta til NOK når

slike differanser er ført direkte mot egenkapitalen.

Avstemming av egenkapitalen for 

enkeltpersonforetak og selskap

med deltakerfastsetting

Ved overgang fra næringsoppgave 1 til 

næringsoppgave 2 skal ikke post 300 benyttes. 

Den regnskapsmessige egenkapitalen ved 

omgjøring av balansen skal gis opp i post 303 

og/eller post 304.

Post 300 Egenkapital 31.12 forrige år

Post 302 Privatkonto

Se forklaring under "Spesifikasjon av privatkonto 

for enkeltpersonforetak og selskap med

deltakerfastsetting".

Post 303 Kontantinnskudd /
post 304 Tingsinnskudd

Her føres innskudd kontanter (post 303) og

verdi på tingsinnskudd (post 304) fra eieren/

deltakerne som er ført direkte mot egenkapitalen.

Spesielt for selskap med deltakerfastsetting: Ved 

omdannelse fra enkeltpersonforetak til

selskap med deltakerfastsetting føres den samlede 

verdi på innskuddet opp i post for tingsinnskudd. 

Post 305 Fradragsførte kostnader etter sats
ved bruk av privatbil i næring

Dersom det er kostnadsført yrkesbruk av privat 

bil etter sats i næringsoppgaven post 7080, skal

beløpet føres her.

Post 306 Prinsippendringer

Dersom foretaket har endret regnskapsprinsipp, 

skal sum prinsippendringer som er ført direkte mot 

egenkapitalen føres her.

Post 307 Andre egenkapitalkorreksjoner

Her føres andre egenkapitalkorreksjoner som ikke 

kan føres ovenfor. Som eksempel på andre 

egenkapitalkorreksjoner kan nevnes; Hvis det er 

kostnadsført fradrag for hjemmekontor etter 

standardbeløp i resultatregnskapet, skal samme 

beløpet føres her.

Spesifikasjon av privatkonto for 

enkeltpersonforetak og 

selskap med deltakerfastsetting

Her skal det settes opp en nærmere spesifikasjon 

av privatkonto. Her føres eierens uttak og private 

kostnader ført i virksomhetens regnskap.

For selskap med deltakerfastsetting er det summen

av alle deltakernes privatkontoer som skal føres her.

Foretak som har gått over til å bli

årsregnskapspliktig i inntektsåret

Disse foretakene vil ikke ha noen inngående 

regnskapsmessig egenkapital. Egenkapital 

per 31.12. forrige år settes til 0.

Ved omarbeidelse av balanse fra skattemessige 

verdier til regnskapsmessige verdier, skal hele den 

regnskapsmessige egenkapital som fremkommer, 

føres i post 304 Tingsinnskudd.



Avstemming av egenkapital 2020

Dif f eransen mellom av satt/f orv entet utby tte v ed årsoppgjøret i 2019 og utdelt utby tte i 2020

Nav n Organisasjonsnr.

Egenkapital 31.12 f orrige år

Årsresultat

Av satt utby tte f or 2020 f or f oretak som bruker norsk regnskapslov giv ning, eller f orv entet utby tte
oppgitt i noter i årsregnskapet f or 2019 som ble utdelt i 2020 f or IFRS-f oretak -

Mottatt konsernbidrag +

Av gitt konsernbidrag -

Kontantinnskudd +

Tingsinnskudd +

Nedsettelse av  aksjekapital og utdeling av  ov erkurs - kontanter -

Gjeldsettergiv else +

Kjøp av  egne aksjer -

Prinsippendringer og korreksjoner - spesif iseres i tabell på side 2

Andre endringer

Egenkapital 31.12

Nedsettelse av  aksjekapital og utdeling av  ov erkurs - andre eiendeler -

Salg av  egne aksjer +

Fødselsnr.

Hvem skal levere skjemaet?

Gjeld konv ertert til aksjekapital +

100A

101

102A

103

104

105

106

107

108

110

111

112

100B

114

115

116

150

Egenkapital 01.01 =100C

Skjemaet er pliktig v edlegg til næringsoppgav e 2 (RF-1167), næringsoppgav e 4 (RF-1173), næringsoppgav e 6 (RF-1501),
næringsoppgav e 7 (RF-1503) og Skattemelding f or selskap som omf attes av  petroleumsskattelov en § 1 (RF-1323).
Foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgav e 2, 4, 6, 7 eller RF-1323, eller f riv illig bruker næringsoppgav e 2, skal f y lle ut side 1 og 2. 
Enkeltpersonf oretak og selskap med deltakerf astsetting f y ller bare ut side 2. 

17491

17492

17493

17494

17495

11307

11308

11309

11310

11311

11312

11313

25047

17422

19807

11314

13548

23845

1 18 26

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap mv., avstemming av egenkapital

RF-1052B

Tilleggsutby tte i løpet av  året, basert på sist f astsatte regnskap -102B

Ekstraordinært utby tte i løpet av  året, basert på årets regnskap -102C

35413

35414



Prinsippendringer og korreksjoner jf. post 100B

2020

Kontantuttak

Uttak av  drif tsmidler

Uttak av  v arer og tjenester

Bolig i næringsby gg

Ly s og v arme priv at

Kostnader til elektronisk kommunikasjon

Div erse andre priv ate kostnader

Skatter

Priv at bruk av  næringsbil

Premie til egen sy ke- og uly kkesf orsikring

Premie til tilleggstry gd f or sy kepenger

Sum privatkonto (overføres til post 302)

Egenkapital 31.12 f orrige år

Årsresultat  (post 9200 i RF 1167)

Priv atkonto, (post 450 nedenf or)

Kontantinnskudd

Tingsinnskudd

Fradragsf ørte kostnader etter sats v ed bruk av  priv atbil i næring

Prinsippendringer

Andre egenkapitalkorreksjoner

Egenkapital 31.12

Dato Underskrif t

Underskrift

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1052B
For å samle og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i dette skjema,
RF-1052B, helt eller delv is bli beny ttet også av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de
samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev entuell samordning kan
f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

-

+

+

+

300

301

302

303

304

305

306

307

350

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

450

Post nr i næringsoppgaven Beløp per 31.12 forrige år Endring Ny verdi per 01.01

Sum

Herav utsatt skatt

Netto endring til post 100B = 26866

26865

23841868123838

23842 / 823840 / 823839 / 823846 / 8

23842 / 723840 / 723839 / 723846 / 7

23842 / 623840 / 623839 / 623846 / 6

23842 / 523840 / 523839 / 523846 / 5

23842 / 423840 / 423839 / 423846 / 4

23842 / 323840 / 323839 / 323846 / 3

23842 / 223840 / 223839 / 223846 / 2

23842238402383923846

14125

14126

7354

11321

11322

7592

14167

14112

14127

291

6935

294

295

296

297

298

292

6937

11323

6936

7354

Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting,
avstemming av egenkapital

Spesifikasjon av privatkonto for enkeltpersonforetak og
selskap med deltakerfastsetting

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel
i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15
med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet



Rettledning

Alle tall f øres uten f ortegn når det f remgår av  
ledeteksten eller er f orhåndstry kt. Fortegn skal 
bare brukes hv is tallet skal ha motsatt v irkning 
av  det som f remgår av  ledeteksten eller er 
f orhåndstry kt.

Generelt
Dette skjemaet skal fylles ut av foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 4, 6, 7 eller Skattemelding for
selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 (RF-1323), eller frivillig bruker næringsoppgave 2. Disse
foretakene skal fylle ut side 1 og 2. 
Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting fyller bare ut side 2. 

Særlig om bruken av fortegn i skjema

Avstemming av egenkapital for 
aksjeselskap, allmennaksjeselskap 
mv.

Post 102A  Avsatt utbytte/forventet utbytte 
oppgitt i årsregnskapet for 2019 som ble 
utdelt i 2020

Foretak som bruker norsk 
regnskapslov giv ning v ed utarbeidelse av  
årsregnskapet f inner av satt utby tte i RF-1167 
post 2800 v enstre kolonne. IFRS-f oretak 
f inner f orv entet utby tte i RF-1167 post 2055 
høy re kolonne. For samv irkef oretak skal 
renter på egenkapitalbev is og kjøpsutby tte 
f øres her.

Post 103 Mottatt konsernbidrag

Her f øres mottatt konsernbidrag som er f ørt 
mot egenkapitalen.

Post 104 Avgitt konsernbidrag

Her f øres av gitt konsernbidrag som er 
f ørt mot egenkapitalen.

Post 106 Tingsinnskudd

Her f øres v erdi på tingsinnskudd. Ved stif telse av  
selskap eller f orhøy else av  aksjekapital i selskap,
er det gjenstandens v erdi som skal f øres her.
Ved omdannelse f ra enkeltpersonf oretak/
selskap med deltakerf astsetting f øres den 
samlede v erdi på innskuddet her. Ved 
innf usjonering av  selskap er det den samlede 
regnskapsmessige endring av  selskapets 
egenkapital som f ølge av  f usjonen som skal 
f øres her.

Her f øres det beløp som utbetales aksjonærene v ed 
nedsettelse av  aksjekapitalen og utdeling av  ov erkurs.
Er nedsettelsesbeløpet brukt til dekning av  tap skal
det f øres 0 i beløpsf eltet.
Ved utf isjonering av  selskap, er det den samlede
regnskapsmessig endring av  selskapets egenkapital 
som f ølge av  utf isjoneringen som skal f øres opp 
som beløp i posten f or nedsetting.
Hv is selskapet eier egne aksjer og de slettes, skal 
det ikke f øres opp noe beløp her.

Post 107 Nedsettelse av aksjekapital og
utdeling av overkurs - kontanter / post 108 
Nedsettelse av aksjekapital og utdeling 
av overkurs - andre eiendeler

Post 110 Gjeldsettergivelse

Hv is selskapet har f ått ettergitt gjeld, skal det beløp 
som endres f ra gjeld til egenkapital f øres opp her når 
gjeldsettergiv elsen ikke er f ørt ov er resultatet.

Post 111 Kjøp av egne aksjer

Her f øres det beløp som selskapet har betalt 
v ed kjøp av  egne aksjer i inntektsåret.

Ved salg av  egne aksjer i inntektsåret, skal 
salgssummen f øres opp her under f orutsetning 
av  at salget er gjennomf ørt som en 
egenkapitaltransaksjon. Hv is egne aksjer 
slettes (amortiseres), skal det ikke f øres opp 
noe beløp her.

Post 112 Salg av egne aksjer

Post 100B Prinsippendringer og korreksjoner,
herunder overgang til IFRS eller forenklet IFRS 

Dersom selskapet har endret regnskapsprinsipp, 
skal sum prinsippendringer som er f ørt direkte mot 
egenkapitalen f øres her. Her skal f øres netto 
prinsippendringer etter f radrag f or utsatt skatt/utsatt 
skattef ordel. Selskaper som f ølger regnskapslov en
skal spesif isere beløpet i tabellen f or
"Prinsippendringer og korreksjoner" på side 2. 

Post 114 Gjeld konvertert til aksjekapital

Her f øres økningen i aksjekapitalen som sky ldes 
konv ertering av  gjeld.

Post 115 Differansen mellom avsatt/forventet 
utbytte ved årsoppgjøret i 2019 og utdelt 
utbytte i 2020.

For de f oretak som beny tter IFRS er dette f orskjellen 
mellom utby tte oppgitt i notene i årsregnskapet 
f or 2019 (RF-1167 post 2055 høy re kolonne), og 
utdelt utby tte i 2020.

Ved v urderingen av  hv a som er besluttet utdelt 
utby tte, skal skattelov ens utby ttebegrep legges 
til grunn. Som utby tte regnes også utbetaling av  
tidligere f ondsemitert aksjekapital.

Post 116 Andre endringer

Ev entuelle andre endringer i egenkapitalen som 
ikke kan f øres i noen av  de ov ennev nte postene, 
skal f øres her, f or eksempel ikke kostnadsf ørte
gav er.
Stif telsesutgif ter som dekkes av  selskapet, f øres 
med negativ t f ortegn.
Her f øres også omregningsdif f eranser som oppstår
v ed omregning f ra f unksjonell v aluta til NOK når
slike dif f eranser er f ørt direkte mot egenkapitalen.

Avstemming av egenkapitalen for 
enkeltpersonforetak og selskap
med deltakerfastsetting

Ved ov ergang f ra næringsoppgav e 1 til 
næringsoppgav e 2 skal ikke post 300 beny ttes. 
Den regnskapsmessige egenkapitalen v ed 
omgjøring av  balansen skal gis opp i post 303 
og/eller post 304.

Post 300 Egenkapital 31.12 forrige år

Post 302 Privatkonto

Se f orklaring under "Spesif ikasjon av  priv atkonto 
f or enkeltpersonf oretak og selskap med
deltakerf astsetting".

Post 303 Kontantinnskudd /
post 304 Tingsinnskudd

Her f øres innskudd kontanter (post 303) og
v erdi på tingsinnskudd (post 304) f ra eieren/
deltakerne som er f ørt direkte mot egenkapitalen.
Spesielt f or selskap med deltakerf astsetting: Ved 
omdannelse f ra enkeltpersonf oretak til
selskap med deltakerf astsetting f øres den samlede 
v erdi på innskuddet opp i post f or tingsinnskudd. 

Post 305 Fradragsførte kostnader etter sats
ved bruk av privatbil i næring

Dersom det er kostnadsf ørt y rkesbruk av  priv at 
bil etter sats i næringsoppgav en post 7080, skal
beløpet f øres her.

Post 306 Prinsippendringer

Dersom f oretaket har endret regnskapsprinsipp, 
skal sum prinsippendringer som er f ørt direkte mot 
egenkapitalen f øres her.

Post 307 Andre egenkapitalkorreksjoner

Her f øres andre egenkapitalkorreksjoner som ikke 
kan f øres ov enf or. Som eksempel på andre 
egenkapitalkorreksjoner kan nev nes; Hv is det er 
kostnadsf ørt f radrag f or hjemmekontor etter 
standardbeløp i resultatregnskapet, skal samme 
beløpet f øres her.

Spesifikasjon av privatkonto for 
enkeltpersonforetak og 
selskap med deltakerfastsetting

Her skal det settes opp en nærmere spesif ikasjon 
av  priv atkonto. Her f øres eierens uttak og priv ate 
kostnader f ørt i v irksomhetens regnskap.
For selskap med deltakerf astsetting er det summen
av  alle deltakernes priv atkontoer som skal f øres her.

Foretak som har gått over til å bli
årsregnskapspliktig i inntektsåret

Disse f oretakene v il ikke ha noen inngående 
regnskapsmessig egenkapital. Egenkapital 
per 31.12. f orrige år settes til 0.

Ved omarbeidelse av  balanse f ra skattemessige 
v erdier til regnskapsmessige v erdier, skal hele den 
regnskapsmessige egenkapital som f remkommer, 
f øres i post 304 Tingsinnskudd.



Maksimal offentlig støtteandel til FoU-prosjekter, jf. post 208:

Fradrag i skatt for forskning og utvikling 2020

Er f oretaket et SMB-f oretak etter GBER Vedlegg 1?

Nav n

Organisasjonsnummer

101
Ja

Nei

 200 Kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter

Dato Underskrif t

Dato Rev isors
underskrif t

Rev isors
nav n

Rev isornummer

Fødselsnummer

Revisors attestasjon av kostnader og bekreftelse av opplysninger om offentlig støtte,
jf. forskriftens § 16-40-6.

Underskrift

2618

1937 1938

1

FoU-kategori
(ref  post 202)

70 %

Mellomstore
bedrif ter

75 %

Ved samarbeid mellom f lere 
bedrif ter eller med 

FoU institusjon

50 %

Generelt

65 %

Ved samarbeid med 
minst en SMB, ov er

 landegrensene, 
eller med 

FoU institusjon.

Foretak som er SMB (ref  post 101) Foretak som ikke
er SMB (ref  post 101)

Industriell f orskning
(Industrial research)

Eksperimentell
utv ikling

(experimental
dev elopment)

45 % 50 % 25 % 40 %

(1) Se tabell ov enf or ov er maksimal of f entlig støtteandel (se nærmere om retningslinjene i rettledningen og på www.skattef unn.no). 
(2) Se rettledningen til post 204 under ov erskrif ten ”Kostnadsrammer”.
(3) Ved skatteberegningen f oretas reduksjon av  FoU-f radraget med beløp f ra post 208. FoU-f radrag (etter ev . reduksjon) v il f remgå av  skatteoppgjøret.

Skjemaet skal kun fylles ut av skattytere som oppfyller vilkårene for skattefradrag i sktl § 16-40

Sum post 204,
begrenset oppad til
maksgrensen 
på 25 mill.  (2)
Grunnlag f or beregning
av  skattef radrag  (3)

=

24112

211

RF-1053B

Små
bedrif ter

60 %

35 %

Generelt

80 %

Mellomstore
bedrif ter

Små
bedrif ter

60 %

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet

For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som oppgis i dette skjema, RF-1053, helt eller delv is bli beny ttet også av  andre
of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev t. samordning kan f ås v ed
henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00, eller Skattedirektoratet på telef on 800 800 00.

206
Sum
antall
egne
timer

== =

201
Prosjekt-
nummer

202
Kategori 
(sett x)

203
Hv is 

samarbeids-
prosjekt med

andre f oretak, 
oppgi andel av

prosjektet i 
prosent

204
Totale FoU kostnader

205
Sum

personalkostnader
egne timer

207
Hv is prosjektet 

mottar annen of f . 
støtte; oppgi dette 

beløpet her

F

%

U

%

%

%

%

%

%

16476 16478 17415 17418

16476 / 2 16478 / 2 17415 / 2 17418 / 2

16476 / 3 16478 / 3 17415 / 3 17418 / 3

16476 / 4 16478 / 4 17415 / 4 17418 / 4

16476 / 5 16478 / 5 17415 / 5 17418 / 5

16476 / 6 16478 / 6 17415 / 6 17418 / 6

16476 / 7 16478 / 7 17415 / 7 17418 / 7

17419

208
Hv is summen av  

of f . støtte ikke ligger
innenf or tillatte
samlede støtte-

andel, oppgi hv ilket
beløp skatte-
f radraget må 

reduseres med
f or å ligge innenf or
statsstøtteregl. (1)

SUM =

24108

24108 / 2

24108 / 3

24108 / 4

24108 / 5

24108 / 6

24108 / 7

24110

201a
Godkjennings-

periode

29290

28300

28300 / 

28300 / 

28300 / 

28300 / 

28300 / 

28300 / 

Fra år Til år

39283 39284

39283 / 39284 / 

39283 / 39284 / 

39283 / 39284 / 

39283 / 39284 / 

39283 / 39284 / 

39283 / 39284 / 

Det vises til rettledning RF-1527

212 Foretak i økonomiske vanskeligheter

Har f oretaket f ått godkjent et ny tt skattef unnprosjekt i 2020? Ja Nei

Hv is ja, v ar f oretaket i økonomiske v anskeligheter når denne søknaden ble godkjent?
Nærmere om når f oretak er i økonomiske v anskeligheter, se rettledningen. Ja Nei



Renteinntekt til ekstra skattlegging 2020

Nav n Fødselsnummer

Måned Lånesaldo 
pr 1. i måneden

Påløpte renter
i måneden *

Skjermingsrente Beregnet
skjermingsf radrag

Renteinntekt til
ekstrabeskatning

Opplysninger om lånet

26

Nav n Organisasjonsnummer

Sats alminnelig inntektsskatt

Opplysninger om selskapet

Sum renteinntekt til ekstra skattlegging - f øres i post 3.1.3 i skattemeldingen =

Skjemaet er et hjelpeskjema for beregning av ekstraskatt på renteinntekter 
ved lån fra personlig skattyter til selskap (AS, ANS, KS mv.)

Gi opplysninger om selskapet som det er ytt lån til.
Har du ytt lån til f lere selskap må du fylle ut ett hjelpeskjema per selskap.

* Påløpte renter skal f øres i post 3.1.2 (ev t. 3.1.11) i skattemeldingen

68

26645

4393 26683

26685 / 2 26646 / 2 26647 / 2 26648 / 2 26649 / 2 26650 / 2

26767

26685 / 3 26646 / 3 26647 / 3 26648 / 3 26649 / 3 26650 / 3

26685 / 4 26646 / 4 26647 / 4 26648 / 4 26649 / 4 26650 / 4

26685 / 5 26646 / 5 26647 / 5 26648 / 5 26649 / 5 26650 / 5

26685 / 6 26646 / 6 26647 / 6 26648 / 6 26649 / 6 26650 / 6

26685 / 7 26646 / 7 26647 / 7 26648 / 7 26649 / 7 26650 / 7

26685 / 8 26646 / 8 26647 / 8 26648 / 8 26649 / 8 26650 / 8

26685 / 9 26646 / 9 26647 / 9 26648 / 9 26649 / 9 26650 / 9

26685 / 10 26646 / 10 26647 / 10 26648 / 10 26649 / 10 26650 / 10

26685 / 11 26646 / 11 26647 / 11 26648 / 11 26649 / 11 26650 / 11

26685 / 12 26646 / 12 26647 / 12 26648 / 12 26649 / 12 26650 / 12

26685 26646 26647 26648 26649 26650

Satsen er 18,5 % f or kommuner i Troms og Finnmark f y lke, med unntak av  kommunene Balsf jord, Bardu, Dy røy , Gratangen,
Harstad, Ibestad, Kv æf jord, Lav angen, Målselv , Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø. For resten av  landet er den 22,0 %.

RF1070B



Erv erv sdato hv is det er realisert drif tsmidler som helt/
delv is er f inansiert med tilskudd til inv estering i distriktene 
etter f orskrif t gitt av  Kongen

Gjelder dette skjemaet skatty ters andel av  f elles konto i sameie som ikke går inn under skattelov en                      
§§ 10-40 til 10-45?

Det vises til rettledning RF-1270

Avskrivning 2020

Skjema nr.    

Nav n Organisasjonsnummer

Nærings- (kontor-) adresse Fødselsnummer

Postnr./-sted

100

101

102
Saldogrunnlag pr. 1.1 (ov erf øres f ra post 
111 i f jorårets skjema)

103 Beregnet nedskrev et v erdi av  utskilte drif tsmidler -

104a Ny anskaf f elser - kostpris +

104b Ny anskaf f elser - påkostninger +

104c Nedskriv ning på ny anskaf f elser med 
salgsgev inst etter sktl § 14-70 -

104d Of f entlige tilskudd o.l.
i f orbindelse med ny anskaf f elser -

105 Sum grunnlag f ør realisasjon/uttak =

106 Vederlag v ed realisasjon/omsetningsv erdi
v ed uttak av  drif tsmidler -

107 Herav  inntektsf ørt i år
(jf  sktl § 14-44) +

108 Grunnlag f or årets saldoav skriv ning, ev . negativ  saldo
f or gruppe a, b, c, d eller j og ev . gev inst/tap v ed
realisasjon/uttak f or gruppe e, f , g, h eller i =

109 Ov erf ørt til gev inst- og tapskonto. Gev inster
f øres med + tegn, tap f øres med - tegn.

110a Årets saldoav skriv ning(-)/ev . innteksf øring(+)
av  del av  negativ  saldo i gruppe a, c, d eller j.

111 Saldogrunnlag pr. 31.12
Ov erf øres til neste år, post 102 =

Saldoavskrivninger:

Forretnings-
by gg
anskaf f et 
f ør 
1.1.1984

Ev . gårds- og bruksnr. 
ev . seksjonsnr.

Ev . gateadresse

113 Historisk kostpris

114 Nedskrev et v erdi pr. 1.1.1984 -

115 Nedre grense f or av skriv ning

Ty pe
næring

Kommune

Saldonr.

Valgt av skriv ningssats

Ja Nei

19678

369

368

367

11736

365

6695

6915

362

6908

6914

6907

6912

356

6911

6913

370

6916

17149

7665

1989566746673

2615

181

Ov erf øres
til 29175

116
28185

Er det f ortsatt f y siske drif tsmidler 
som inngår i saldogrunnlaget pr 31.12

NeiJa112

30622 30623 30624

104e Justering av  inngående mv a 31654

Saldogruppe 352

-

+

+

-

-

=

-

+

=

=

-

Ty pe
næring

Saldonr.

Valgt av skriv ningssats 19678 / 2

369 / 2

368 / 2

367 / 2

11736 / 2

365 / 2

6695 / 2

6915 / 2

362 / 2

6908 / 2

6914 / 2

6907 / 2

6912 / 2

356 / 2

6911 / 2

6913 / 2

370 / 2

6916 / 2

17149 / 2

7665 / 2

Ov erf øres
til 29175 / 2

28185 / 2

NeiJa

30622 / 2 30623 / 2 30624 / 2

31654 / 2

Saldogruppe 352 / 2

RF-1084B

For lineære av skriv ninger se side 2

Gruppe a: kontormaskiner o.l. 30 %
Gruppe b: erv erv et f orretningsv erdi (goodwill) 20 %
Gruppe c: v ogntog, lastebiler, v arebiler o.l. 24 (30) %
Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. 20 % (+ 10 % år 1)
Gruppe e: skip mv . 14 %
Gruppe f : f ly , helikopter 12 %
Gruppe g: anlegg f or ov erf øring og distribusjon av  elektrisk kraf t
               og elektroteknisk utrustning i kraf tf oretak,
               og slike drif tsmidler beny ttet i annen v irksomhet 5 %
Gruppe h: by gg og anlegg mv . 4 (6) (10) (20) %
Gruppe i: f orretningsby gg 2 %
Gruppe j: f ast teknisk installasjon i by gninger 10 %

110b 10 % ekstra av skriv ning f or saldogruppe d

- -32907 32907 / 2Ny anskaf f elser/påkostninger
f ra og med 20. juli 2020

39831



120
1

Objekt nr.
3

Beskriv else
av  objektet

4
Erv erv s-

år

6
Kostpris/

påkostninger

8
Årets

av skriv ninger (ev t.
kostnadsf ordeling)

9
Nedskrev et v erdi

31.12

5
Lev etid

(antall år)

Lineære avskrivninger:
2

Ty pe næring

6920 / 26910 / 26919 / 26918 / 26917 / 26909 / 217150 / 27686 / 2

692069106919691869176909171507686

10
Ov erf øres

til:

29176

29176 / 2

7
Nedskrev et v erdi

31.12 i f jor

6920 / 36910 / 36919 / 36918 / 36917 / 36909 / 317150 / 37686 / 3 29176 / 3

Dato Underskrif t

Underskrift

34561

34561 / 2

34561 / 3

7686 / 4 17150 / 4 6909 / 4 6917 / 4 6918 / 4 6919 / 4 34561 / 4 6910 / 4 6920 / 4 29176 / 4

7686 / 5 17150 / 5 6909 / 5 6917 / 5 6918 / 5 6919 / 5 34561 / 5 6910 / 5 6920 / 5 29176 / 5

7686 / 6 17150 / 6 6909 / 6 6917 / 6 6918 / 6 6919 / 6 34561 / 6 6910 / 6 6920 / 6 29176 / 6

7686 / 7 17150 / 7 6909 / 7 6917 / 7 6918 / 7 6919 / 7 34561 / 7 6910 / 7 6920 / 7 29176 / 7

7686 / 8 17150 / 8 6909 / 8 6917 / 8 6918 / 8 6919 / 8 34561 / 8 6910 / 8 6920 / 8 29176 / 8

7686 / 9 17150 / 9 6909 / 9 6917 / 9 6918 / 9 6919 / 9 34561 / 9 6910 / 9 6920 / 9 29176 / 9

7686 / 10 17150 / 10 6909 / 10 6917 / 106918 / 10 6919 / 10 34561 / 10 6910 / 10 6920 / 10 29176 / 10

7686 / 11 17150 / 11 6909 / 11 6917 / 116918 / 11 6919 / 11 34561 / 11 6910 / 11 6920 / 11 29176 / 11

7686 / 12 17150 / 12 6909 / 12 6917 / 126918 / 12 6919 / 12 34561 / 12 6910 / 12 6920 / 12 29176 / 12

7686 / 13 17150 / 13 6909 / 13 6917 / 136918 / 13 6919 / 13 34561 / 13 6910 / 13 6920 / 13 29176 / 13

7686 / 14 17150 / 14 6909 / 14 6917 / 146918 / 14 6919 / 14 34561 / 14 6910 / 14 6920 / 14 29176 / 14

7686 / 15 17150 / 15 6909 / 15 6917 / 156918 / 15 6919 / 15 34561 / 15 6910 / 15 6920 / 15 29176 / 15

7686 / 16 17150 / 16 6909 / 16 6917 / 166918 / 16 6919 / 16 34561 / 16 6910 / 16 6920 / 16 29176 / 16

7686 / 17 17150 / 17 6909 / 17 6917 / 176918 / 17 6919 / 17 34561 / 17 6910 / 17 6920 / 17 29176 / 17

7686 / 18 17150 / 18 6909 / 18 6917 / 186918 / 18 6919 / 18 34561 / 18 6910 / 18 6920 / 18 29176 / 18

7686 / 19 17150 / 19 6909 / 19 6917 / 196918 / 19 6919 / 19 34561 / 19 6910 / 19 6920 / 19 29176 / 19

7686 / 20 17150 / 20 6909 / 20 6917 / 206918 / 20 6919 / 20 34561 / 20 6910 / 20 6920 / 20 29176 / 20

7686 / 21 17150 / 21 6909 / 21 6917 / 216918 / 21 6919 / 21 34561 / 21 6910 / 21 6920 / 21 29176 / 21

7686 / 22 17150 / 22 6909 / 22 6917 / 226918 / 22 6919 / 22 34561 / 22 6910 / 22 6920 / 22 29176 / 22

7686 / 23 17150 / 23 6909 / 23 6917 / 236918 / 23 6919 / 23 34561 / 23 6910 / 23 6920 / 23 29176 / 23

7686 / 24 17150 / 24 6909 / 24 6917 / 246918 / 24 6919 / 24 34561 / 24 6910 / 24 6920 / 24 29176 / 24

 Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet



Siste innrapporterte utleieinntekt

Kry ss av  f or hv a slags
eiendom dette er

31717

Faktisk utleieinntekt omregnet til årlig utleieinntekt

Har du sv art c i post 132 i f y ller du ikke ut denne
posten. Fy ll i stedet ut post 147.

116 Matrikkelnummer f or 
      hov eddelen av  eiendommen

Organisasjonsnummer

Formue av næringseiendom 2020

Oppgav e Av  i altNav n

1 18

Dette skjemaet skal lev eres av  skatty ter eller selskap med deltakerf astsetting som v ed utgangen av  inntektsåret eier næringseiendom. Er selskapet i sin helhet eid
direkte eller indirekte av  et børsnotert selskap eller av  personer eller instiusjoner som er f ritatt f ra skatteplikt etter skattelov en § 2-30, skal ikke skjemaet lev eres. 
Det skal i utgangspunktet lev eres ett skjema per eiendom/matrikkelenhet. Se egen rettledning f or utf y lling av  skjemaet, RF-1099B.

Del I. Opplysninger om næringseiendommen

102 Eiendommens adresse101 Land

Omregning til årlig utleieinntekt

I 
Utleid areal

(ant. kv adratmeter)

II 
Faktisk brutto 

utleieinntekt i året

III 
Omregnet til utleieinntekt 

f or hele året

Kry ss av  f or hv a eiendommen
i hov edsak brukes til
(eiendomsty pe)

Utendørs parkeringsplass Utendørs hav neareal Annen tomt (grunnareal)

Inntekt ved utleie av deler av næringseiendommen
Fy lles bare ut hv is du har sv art b i post 132

utleid
areal/ x =

samlet
areal

Stipulert utleieinntekt
f or eiendommen

Beløpet f ra post
145 kolonne III

34072 32023

31713 31714 31715 31716

32032 32033 32044 32034

Industri

Verksted Hotell

Lager Butikk/kjøpesenter

Fritidseiendom Annet

Kontor

I 
Kommune

III 
Bruksnummer

IV 
Festenummer

V 
Seksjonsnummer

II 
Gårdsnummer

117 Matrikkelnummer 
      f or tilkny ttede deler 
      av  eiendommen 
      (se rettledningen)

33101 33102 33103 33105 33104Tilkny ttet 
enhet 1

33101 / 2 33102 / 2 33103 / 2 33105 / 2 33104 / 2Tilkny ttet 
enhet 2

Post 116 og 117 f y lles ikke ut f or eiendom i utlandet

Fødselsnummer

26

33313 33314 33315

Var dette en utleieeiendom v ed utgangen
av  inntektsåret?

120 Ja Nei Sv arer du nei på spørsmålet går du rett til del III i skjemaet. I rettledningen kan du
lese om hv a begrepet utleieiendom bety r i denne sammenhengen her.

Del II. Utleieverdi for utleid næringseiendom
Fy lles bare ut hv is du sv arte ja i post 120

Har du lev ert RF-1098 og f y lt ut del II 
f or både inntektsåret 2018 og 2019?

131

Hv ordan ble utleieeiendommen beny ttet i inntektsåret 2020?132 a) Hele eiendommen
v ar utleid

b) Deler av  eiendommen
v ar utleid

c) Eiendommen v ar
ubeny ttet

Utgjør by gningene utleieeiendommens
hov edf unksjon?133 Ja Nei Sv arer du ja skal du etterpå f y lle ut post 135.

Sv arer du nei skal du i stedet f y lle ut post 136.

135

136

Her oppgir du leieinntekt f or beby gget og annet areal

145

Inntektsbortfall i hele 2020

147 Fy ll ut denne posten hv is du har sv art c i post 132. Her f ører du sist
innrapporterte utleieinntekt f ra RF-1098.

150

Gjennomsnittlig utleieinntekt
Fy lles bare ut hv is du har sv art ja i post 131 og ikke har sv art c i post 132

Inntektsårets brutto
utleieinntekt160 Har du sv art a i post 132 f ører du beløpet f ra post 145 kolonne III.

Har du sv art b i post 132 f ører du beløpet f ra post 150 høy re f elt.

Brutto utleieinntekt
f or inntektsåret 2019

161 Se rettledningen

Brutto utleieinntekt
f or inntektsåret 2018

162 Se rettledningen

Sum163 =

Gjennomnsnittlig uteieinntekt167 Her f ører du summen i post 163 div idert på 3

32035

33107

34042

34043

34044

34045

RF-1098B

Eide du eiendommen i sameie
v ed utgangen av  inntektsåret?

118 Ja Nei Sv arer du ja på spørsmålet f y ller du ut eierandelen i post 284.

Var eiendommen under oppf øring
v ed utgangen av  inntektsåret?119 Ja Nei Sv arer du ja på spørsmålet går du rett til del III i skjemaet.

Ja Nei



Beregnet utleiev erdi f or ikke-utleid næringseindom

Eiendomsty pe

Del III. Utleieverdi for ikke-utleid norsk næringseiendom
Sv arte du ja i post 119 eller nei i post 120 f y ller du ut disse postene

273 Industri

Verksted

Lager

Hotell

Butikk/kjøpesenter

Eiendom hv or tomt/grunnareal
utgjør eiendommens hov edf unksjon

Kontor

Annet

276

Eiendommens areal i
kv adratmeter X 0,9

= Beregnet
utleiev erdiKalkulasjonsf aktor

Beregnet kv adratmeterleie og kalkulasjonsf aktoren f inner du på skatteetaten.no/naeringseiendom

X Beregnet
kv adratmeterleie34048 34049

34050
34051

Beregnet utleiev erdi
f or utleid næringseiendom

Beregnet utleieverdi

176 Sjekk mot post 131 og 132 f or å f inne hv ilken post du skal hente brutto utleieinntekt som skal stå ov er brøkstreken f ra:
- Sv arte du c i post 132 f ører du beløpet f ra post 147
- Ellers av gjør også hv a du sv arte i post 132 hv a du skal f øre: 
- Sv arte du ja i post 131, hent beløpet f ra post 167
- Sv arte du nei i post 131 og a i post 132, f ører du beløpet f ra post 145 kolonne III
- Sv arte du nei i post 131 og b i post 132, f ører du beløpet f ra post 150 høy re f elt

Brutto utleieinntekt - hent beløpet f ra
post 145, 147, 150 eller 167 X 0,9

Kalkulasjonsf aktor
= Beregnet

utleiev erdi

Kalkulasjonsf aktoren f inner du på skatteetaten.no/naeringseiendom

32038
32039

34046



=%

Verdien f ra post 288 eller maksimalgrensen i post 290 høy re f elt

Beregnet v erdi av  næringseiendom

Beregnet utleiev erdi f ra post 280 eller
post 283 høy re f elt

Maksimalgrense f or v erdi
av  næringseiendommen

Beregnet utleiev erdi

Eiendommens
dokumenterte 
markedsv erdi

Underskrift
Dato Underskrif t

 Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet

Maksimalgrense for verdi av næringseiendommen

78 %X33109 33108

Posten f y lles bare ut hv is du kan dokumentere at v erdien du har beregnet i post 288 er høy ere enn 78 %
(100% f or AS eller SDF) av  eiendommens dokumenterte markedsv erdi

Del IV. Formuesverdi for næringseiendommen
Del IV skal f y lles ut av  alle

Beregnet verdi av næringseiendom

280 Her f ører du hele utleiev erdien f ra post 176 eller 276

290

Beregnet utleiev erdi f or
eiendom under oppf øring283

Andel av
f erdigstilt eiendom % =

Har du sv art ja i post 119 f y ller du ut denne posten. Verdien utgjør en
f orholdsmessig andel av  anslått utleiev erdi av  f erdigstilt eiendom.

XBeløp f ra post 280 34554 34555 34556

284 X Eierandel % =

288 =

EierandelX

RF-1028 Skattemelding f or f ormues -og inntektsskatt - aksjeselskaper mv . Ikke-børsnoterte selskap: Har du dokumentert markedsv erdi, sammenlikner du 
v erdien i post 288 med v erdien i post 290 v enstre f elt. Er v erdien i post 290 
v enstre f elt lav est, skal ikke-børsnoterte selskap ov erf øre v erdien i post 290 
v enstre f elt til skattemeldingen post 401A f elt 2 eller 401E f elt 2. 

Formuesskattepliktige selskap og innretninger: Har du dokumentert 
markedsv erdi, sammenlikner du v erdien i post 288 med v erdien i post 290 
høy re f elt. Er v erdien i post 290 høy re f elt lav est, skal f ormuesskattepliktige 
selskap og innretninger ov erf øre v erdien i post 290 v enstre f elt til
post 401A f elt 2 eller 401E f elt 2. 

RF-1215 Selskapsmelding f or selskap med deltakerf astsetting Har du dokumentert markedsv erdi, sammenlikner du v erdien i post 288 med 
v erdien i post 290 v enstre f elt. Er v erdien i post 290 v enstre f elt lav est, skal 
selskap med deltakerf astsetting ov erf øre v erdien i post 290 v enstre f elt til 
selskapsmeldingen (RF-1215) post 510A eller 510E. 

Formuesverdi for personlige skattepliktige

295 =

Fradrag f or 35 % v erdsettingssrabatt286 ÷Posten f y lles ut bare av  personlige skattepliktige
og selskaper og innretninger med f ormuesskatteplikt

Beløpet ov erf øres til
- post 4.3.5 eller 4.6.1 i RF-1030 Skattemelding f or f ormues- og inntektsskatt - personlig næringsdriv ende mv .
- post 4.3.5 eller 4.6.1 i RF-1030 Skattemelding f or f ormues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister

37391

37392 37393 37394

37395

37397

37398

37399



Er det spilleautomater i lokalene?

Driver foretaket overnattings- eller serveringssted som serverer øl, vin og brennevin, skal en levere RF-1122
som vedlegg til skattemelding for inntekts- og formuesskatt, eller selskapsmelding.

Driver foretaket f lere overnattings- eller serveringssteder leverer en ett skjema for hvert sted.

Overnattings- og serveringssted 2020

Postnummer

Nav n

Serv eringsstedets gateadresse

FødselsnummerOrganisasjonsnummer

Vareart Varelager per 1.1 Varelager per 31.12 Solgte v arers inntakskost Salgsinntekt og uttak

Matv arer

Tobakk, sigaretter mv .

Kaf f e og te

Mineralv ann

Øl

Vin

Brennev in

Andre v arer

Sum

Ov ernattings- eller serv eringsstedets
andel av  spilleinntektene %

I kroner kr

3 Spilleinntekter fra automater mv.

Nav n Adresse Poststed

Rusbrus og sider

Inntektsty pe
Sum inntekter (er omsetningen
av gif tspliktig f ører du den
eksklusiv  merv erdiav gif t her)

Ov ernatting

Garderobeinntekter

Annen cov er charge (kuv ertav gif t) - av gif tspliktig

Annen cov er charge (kuv ertav gif t) - av gif tsf ri

1 26

23040

18

8160 8162 8163 8164

8165 8167 8168 8169

8171 8173 8174 8175

8177 8179 8180 8181

19672 19674 19675 19676

8183 8185 8186 8187

8189 8191 8192 8193

8195 8197 8198 8199

8201 8203 8204 8205

8207 1909 1910 1911

764

1933

1935

8221

1929 1930 8209 8210

1931 1932

 Ja Nei

Serverings- eller overnattingsstedets adresse
Postnummer Poststed

32834 32835

1 Varelager, varekostnad og salgsinntekt

a

b

c

d

e

f

g

h

i

2 Overnattingsinntekter, garderobeinntekter og cover charge (kuvertavgift)

a

b

c

d

Nav n og adresse
på automateieren

a

b

c I prosent

Er sv aret nei f y ller du ikke ut post b og c

Her f ører du beløp eksklusiv  merv erdiav gif t

RF-1122B

Særlig om hvordan en skiller mellom vareartene

Noen serv eringssteder blander, tilv irker og selger to eller f lere v arearter, f or eksempel drinker som består av  brennev in og mineralv ann. En f ører i så f all hele
salgsinntekten i f eltet f or v arearten som utgjør den største økonomiske v erdien i drinken, normalt brennev in. I tilf ellene hv or serv eringsstedet selger drinker
hv or kunden f år med mineralv annsf lasken, f ører en i stedet salgsinntekten f or mineralv annet i f eltet f or v arearten mineralv ann.



Har noen av  personalet f ri kost?

Verdsettes v arene som tas ut til priv at bruk til omsetningsv erdi?

Dato Underskrif t

%

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1122

1918

 Ja Nei

 Ja Nei

For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan 
opply sningene du har gitt i RF-1122 Ov ernattings- og serv eringssted helt 
eller delv is bli brukt også av  andre of f entlige organ som har hjemmel til å 
innhente de samme opply sningene, jamf ør lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 
og 6. Opply sninger om ev entuell samordning kan du f å v ed å henv ende 
deg til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00

Hv or mange av  personalet har hatt f ri kost i året? Personer

a

b

Er sv aret nei f y ller du ikke ut post b, c, d og e

Samlet uttaksv erdi f or kost på personalkontoen/-e i kroner (inkludert merv erdiav gif t)

Brukes satsene f or f ri kost i Skattedirektoratets takseringsregler?

Hv or stort påslag i prosent brukes f or kost til personale?

c

d

e

Er sv aret ja f y ller du ikke ut post e

1915

4 Kost til personalet Her regner du også med kost til daglig leder, sty remedlem og aksjonær

1916

5 Privat uttak av varer Dette gjelder v arer uttatt av  eier i enkeltpersonf oretak eller selskap med deltakerf astsetting (KS, ANS mv .)

a Er sv aret ja f y ller du ikke ut post b Ja Nei

Hv or stort påslag i prosent brukes v ed uttak av  v arer?b

Føres priv ate uttak på priv atkonto?

Registreres hv ert priv ate uttak i særskilt bok eller lignende sy stem?

Samlet uttak av  v arer til priv at bruk som er f ørt som salgsinntekt (inkludert merv erdiav gif t)

c

d

e

%1920

 Ja Nei

 Ja Nei

1923

6 Representasjon Her gir du opply sninger om uttak til f radragsberettiget og ikke-f radragsberettiget representasjon

Er det tatt ut kost, v arer mv . til representasjon i året?a

Verdsettes uttaksv erdien til v anlig omsetningsv erdi?b

Hv or stort påslag i prosent brukes v ed uttak av  kost, v arer mv . til representasjon?

Samlet uttak av  kost, v arer mv . til representasjon (inkludert merv erdiav gif t)

c

d

Nei

Er sv aret nei f y ller du ikke ut post b, c og d

%1925

 Ja Nei

Er sv aret ja f y ller du ikke ut post c

1926

7 Underskrift

Dato

8 Revisors underskrift

Rev isors underskrif t

Dette gjelder bare f or f oretak som plikter å ha rev isor

Her skal du underskriv e selv  om også rev isor underskriv er

 Ja

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en 
§ 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet



Ja              Nei                Ja              NeiJa              Nei

Bruk av bil 2020

Bilkategori (personbil, herunder stasjons-

vogn, varebil, kombinert bil, lastebil mv.)

Bilens registreringsnummer

2

1

Er det ført kjørebok vedrørende 

yrkes-/næringskjøring?
13

Hvem bruker bilen utenom 

arbeidstiden? 

Oppgi navn, fødselsnummer

og adresse

12

Hvor er bilen parkert utenom

arbeidstiden?

(Ved plassmangel kan du bruke

et eget ark)

11

10 Hva brukes bilen til i arbeidstiden?

(Kort beskrivelse av bruksområdet)

Skjemaet skal fylles ut uoppfordret og legges ved skattemeldingen av alle skattytere som krever fradrag for egne og leasede personbiler (herunder stasjonsvogner),  
varebiler, kombinerte biler, busser med inntil 15 passasjerplasser samt lastebiler med totalvekt under 7 500 kilo.

- dersom det kun kreves fradrag etter kilometersats for yrkeskjøring med privatbil (gjelder hovedsakelig bil som brukes mindre enn 6 000 kilometer i yrke/næring)
- av lønnstakere som mottar bilgodtgjørelse med krav om forenklet overskuddsberegning (om forenklet overskuddsberegning, se tema "Bil" i 
  rettledningen til skattemeldingen)
- for arbeidsgivers biler benyttet av arbeidstaker hvor standard fordel (30 % av bilens listepris som ny inntil kr 314 400 og 20 % av overstigende beløp) er 
  innrapportert via A-ordningen
- dersom man har plikt til å fylle ut RF-1223 "Drosje- og godstransportnæring", dvs. alle som innehar bevilling for personbefordring utenfor rute eller
  driver med lastebilnæring.
Skattemyndighetene kan også i ovennevnte tilfeller kreve skjemaet utfylt dersom dette finnes nødvendig. Rettledning finnes på baksiden av skjemaet.

Navn

Fødselsnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Navn

Fødselsnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Regnskapsførers navn Postnr. Poststed

Postnr.

Navn Organisasjonsnummer Fødselsnummer

Gateadresse Poststed

Forretningsadresse

Navn

Fødselsnr.

Adresse

Unntak: Skjemaet skal ikke ukrevet leveres:

A B C

Bilmerke og -type

Årsmodell

Listepris som ny

Driftskostnader (se rettledning)

Kilometerstand per 31.12 i inntekståret

Kilometerstand per 1.1 i inntekståret

Antall kilometer yrkeskjøring

i inntektsåret

Dato Underskrift

Postnr. Poststed

3

4

5

6

7

8

9

Kryss av for om skjemaet er vedlegg

til skattemeldingen eller en næringsoppgave

Skattemeldingen

Skattemeldingen med
fritak for næringsoppgave

(lønnstakere som krever fradrag for yrkesbil etter regnskap
benytter skjemaet som vedlegg til skattemeldingen)

(næringsdrivende som kommer inn under reglene om fritak for levering av 
næringsoppgave benytter skjemaet som vedlegg til skattemeldingen)

Hjemmeadresse

Virksomhetens adresse

Eventuelt annet sted

Varierende 
parkeringssted

Angi hvor:

Spesifiser nærmere:

Hjemmeadresse

Virksomhetens adresse

Eventuelt annet sted

Varierende 
parkeringssted

Angi hvor:

Spesifiser nærmere:

Hjemmeadresse

Virksomhetens adresse

Eventuelt annet sted

Varierende 
parkeringssted

Angi hvor:

Spesifiser nærmere:

Næringsoppgave (næringsdrivende benytter skjemaet som vedlegg til en næringsoppgave)

RF-1125B

Fastsatt av Skatteetaten med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-15 med forskrift og etter fullmakt fra Skattedirektoratet



Overskudd

40

IIIIIIIII

CBA

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Eventuelle saldoavskrivninger

Eventuell leasingleie

Mottatt bilgodtgørelse

Driftskostnader i yrket

Faktisk tilbakeføring for privat bruk

Grunnlag for beregning

av 75 % tilbakeføring

17 % saldoavskrivning (se rettledningen)

Sum driftskostnader

Forsikringer og avgifter

Vedlikehold

Drivstoff

Spesifikasjon av driftskostnader ved bilhold og tilbakeføring for privat bruk av yrkesbil

Underskudd

÷

+

÷ ÷

+ +

+

+

+

2020

Skjemaet inneholder tre kolonner. Det kan derfor benyttes for inntil tre biler. Hvis det skal leveres opplysninger om flere enn tre biler, 
må flere skjemaer benyttes.

Til de enkelte postene:

Post 4
Med årsmodell menes årstall for første gangs registrering som ny i Norge eller i utlandet.

Post 5
Med listepris som ny menes hovedimportørens veiledende pris for vedkommende bilmodell levert importsted på tidspunktet for første gangs registrering hos 
Statens vegvesens trafikkstasjon, før eventuell rabatt, inklusiv merverdiavgift og vrakpant. Ekstrautstyr skal tas med i listeprisen. Dette gjelder f.eks. 
radio/musikkanlegg, vinterdekk, skiboks, tilhengerfeste mv. Ekstrautstyr som utelukkende har verdi for yrkesbruken, holdes utenfor. Dette gjelder f.eks. 
spesialinnredninger ment for frakt av verktøy mv.

Post 12 og 13
Mottaker av bilgodtgjørelse svarer ikke på disse spørsmålene.

Post 26
Den årlige saldoavskrivningen på 17 % fastsettes med utgangspunkt i bilens listepris på tidspunktet for førstegangs registrering. 
Saldoavskrivingen kan regnes ut slik:

Post 6
Denne posten skal kun fylles ut av lønnstakere som krever fradrag for yrkesbil etter regnskap. Deltakere i selskap med deltakerfastsetting samt eier
av enkeltpersonforetak skal også fylle ut posten dersom fordel ved privat bruk etter standardsatsene overstiger 75 % av driftskostnadene inklusive
verdiforringelse, eventuelt leasingleie. Disse næringsdrivende behøver likevel kun fylle ut kolonne I i spesifikasjonen ovenfor. Sum driftskostnader
føres eksklusive faktiske saldoavskrivninger. Avskrivningene skal fremgå av RF-1084 Avskrivning som må vedlegges. Spesifikasjon av driftskostnader
og mottatt bilgodtgjørelse føres i feltet ovenfor.

Fordel ved privatkjøring fastsettes ut fra reglene om privat bruk av arbeidsgivers bil. Denne fordelen fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny inntil
kr 314 400 og 20 % av overskytende listepris. 

Grunnlaget ved beregningen etter forrige avsnitt er i utgangspunktet 100 % av bilens listepris som ny, men for:
- biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller 
- skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret 
blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 75 % av bilens listepris som ny.

For varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt under 7 501 kg fastsettes den private fordelen enten ved
- ordinær sjablongmetode, men med et særskilt bunnfradrag i beregningsgrunnlaget på 50 %, begrenset til kr 150 000, eller 
- individuelt etter kilometersats på kr 3,40 for privat kjøring, med krav om dokumentasjon ved elektronisk kjørebok.

Bunnfradrag for varebiler klasse 2 og lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg kan ikke brukes i kombinasjon med reduksjon med 25 % for kjøring
over 40 000 km eller reduksjon med 40 % for el-biler.

For el-bil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 % av bilens listepris som ny.

Er bilen eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt 
utgangspunkt i 56,25 % av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det ved 
utregningen tatt utgangspunkt i 45 % av bilens listepris som ny. Er bilen en el-bil og skattyter godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km
i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 % av bilens listepris som ny. Ved bilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres 
fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Eksempel på når en bil må regnes som eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret er bil førstegangsregistrert 5. januar 2016. Deretter legger man til 3 år. Dette
gir datoen 5. januar 2019. Inntektsåret etter, dvs. 2020, blir bilen regnet som eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret. Tilbakeføring for privat fordel skal ikke 
overstige 75 % av de faktiske kostnader med tillegg av en årlig saldoavskrivning på 17 % med utgangspunkt i bilens listepris på tidspunktet for førstegangs 
registrering.

Rettledning

(Listepris x 0,83

Dette kan illustreres med følgende eksempel:
Bil benyttet i 2020 med førstegangs registrering i 2017 og med listepris som ny kr 250 000. Saldoavskrivningen for inntektsåret 2020 blir da:
(250 000 x 0,83 x 0,83 x 0,83) x 0,17 = 24 300. Saldoavskrivingen i inntektsåret 2020 er kr 24 300.
Dersom skattyter anskaffer, realiserer eller lar seg uttaksbeskatte for yrkesbil i inntektsåret, må den beregnede saldoavskrivning 
på 17 % avkortes forholdsmessig etter antall dager (365-deler). Beløpet skal inn i post 26. 
Beløpet legges til ”Sum driftskostnader” når næringsdrivende krever tilbakeføring for privat bruk etter 75 %-regelen. 

n) x 0,17 = saldoavskrivningen. n = antall påbegynte inntektsår bilen er registrert før det aktuelle inntektsåret.



Ja              Nei                Ja              NeiJa              Nei

Bruk av bil 2020

Bilkategori (personbil, herunder stasjons-
v ogn, v arebil, kombinert bil, lastebil mv .)

Bilens registreringsnummer

2

1

Er det f ørt kjørebok v edrørende 
y rkes-/næringskjøring?

13

Hv em bruker bilen utenom 
arbeidstiden? 
Oppgi nav n, f ødselsnummer
og adresse

12

Hv or er bilen parkert utenom
arbeidstiden?
(Ved plassmangel kan du bruke
et eget ark)

11

10 Hv a brukes bilen til i arbeidstiden?
(Kort beskriv else av  bruksområdet)

Skjemaet skal f y lles ut uoppf ordret og legges v ed skattemeldingen av  alle skatty tere som krev er f radrag f or egne og leasede personbiler (herunder stasjonsv ogner),  
v arebiler, kombinerte biler, busser med inntil 15 passasjerplasser samt lastebiler med totalv ekt under 7 500 kilo.

- dersom det kun krev es f radrag etter kilometersats f or y rkeskjøring med priv atbil (gjelder hov edsakelig bil som brukes mindre enn 6 000 kilometer i y rke/næring)
- av  lønnstakere som mottar bilgodtgjørelse med krav  om f orenklet ov erskuddsberegning (om f orenklet ov erskuddsberegning, se tema "Bil" i 
  rettledningen til skattemeldingen)
- f or arbeidsgiv ers biler beny ttet av  arbeidstaker hv or standard f ordel (30 % av  bilens listepris som ny  inntil kr 314 400 og 20 % av  ov erstigende beløp) er 
  innrapportert v ia A-ordningen
- dersom man har plikt til å f y lle ut RF-1223 "Drosje- og godstransportnæring", dv s. alle som innehar bev illing f or personbef ordring utenf or rute eller
  driv er med lastebilnæring.
Skattemy ndighetene kan også i ov ennev nte tilf eller krev e skjemaet utf y lt dersom dette f innes nødv endig. Rettledning f innes på baksiden av  skjemaet.

Nav n

Fødselsnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Nav n

Fødselsnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Regnskapsf ørers nav n Postnr. Poststed

Postnr.

Nav n Organisasjonsnummer Fødselsnummer

Gateadresse Poststed

Forretningsadresse

Nav n

Fødselsnr.

Adresse

Unntak: Skjemaet skal ikke ukrev et lev eres:

A B C

Bilmerke og -ty pe

Årsmodell

Listepris som ny

Drif tskostnader (se rettledning)

Kilometerstand per 31.12 i inntekståret

Kilometerstand per 1.1 i inntekståret

Antall kilometer y rkeskjøring
i inntektsåret

Dato Underskrif t

Postnr. Poststed

1 18 26

15 6673 6674

280 281 6678 6679

7579

7576

7580

30560

3114

34484

7581

7582

3116

7584

7585

7586

7587

7588 7589

7579 / 2

7576 / 2

7580 / 2

30560 / 2

3114 / 2

34484 / 2

7581 / 2

7582 / 2

3116 / 2

7584 / 2

7579 / 3

7576 / 3

7580 / 3

30560 / 3

3114 / 3

34484 / 3

7581 / 3

7582 / 3

3116 / 3

7584 / 3

7585 / 2

7586 / 2

7587 / 2

7589 / 2588 / 2

7585 / 3

7586 / 3

7587 / 3

7589 / 37588 / 3

3

4

5

6

7

8

9

Kry ss av  f or om skjemaet er v edlegg
til skattemeldingen eller en næringsoppgav e

Skattemeldingen

Skattemeldingen med
f ritak f or næringsoppgav e

(lønnstakere som krev er f radrag f or y rkesbil etter regnskap
beny tter skjemaet som v edlegg til skattemeldingen)
(næringsdriv ende som kommer inn under reglene om f ritak f or lev ering av  
næringsoppgav e beny tter skjemaet som v edlegg til skattemeldingen)

Hjemmeadresse

Virksomhetens adresse

Ev entuelt annet sted

Varierende 
parkeringssted

Angi hv or:

Spesif iser nærmere:

Hjemmeadresse

Virksomhetens adresse

Ev entuelt annet sted

Varierende 
parkeringssted

Angi hv or:

Spesif iser nærmere:

Hjemmeadresse

Virksomhetens adresse

Ev entuelt annet sted

Varierende 
parkeringssted

Angi hv or:

Spesif iser nærmere:

7667 7667 / 2 7667 / 3

30406 30406 / 2 30406 / 3

Næringsoppgav e (næringsdriv ende beny tter skjemaet som v edlegg til en næringsoppgav e)

RF-1125B

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet



Ov erskudd

40

IIIIIIIII

CBA

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Ev entuelle saldoav skriv ninger

Ev entuell leasingleie

Mottatt bilgodtgørelse

Drif tskostnader i y rket

Faktisk tilbakef øring f or priv at bruk

Grunnlag f or beregning
av  75 % tilbakef øring

17 % saldoav skriv ning (se rettledningen)

Sum drif tskostnader

Forsikringer og av gif ter

Vedlikehold

Driv stof f

Spesifikasjon av driftskostnader ved bilhold og tilbakeføring for privat bruk av yrkesbil

Underskudd

÷

+

÷ ÷

+ +

+

+

+

2020

7596

11251

7590

11252

7578 7578

11253

11249

11250

7591

11254

3115

7594

7595

7596 / 2

11251 / 2

7590 / 2

11252 / 2

7578 / 2 7578 / 2

11253 / 2

11249 / 2

11250 / 2

7591 / 2

11254 / 2

3115 / 2

7594 / 2

7595 / 2

7596 / 3

11251 / 3

7590 / 3

11252 / 3

7578 / 3 7578 / 3

11253 / 3

11249 / 3

11250 / 3

7591 / 3

11254 / 3

3115 / 3

7594 / 3

7595 / 3

Skjemaet inneholder tre kolonner. Det kan derf or beny ttes f or inntil tre biler. Hv is det skal lev eres opply sninger om f lere enn tre biler, 
må f lere skjemaer beny ttes.

Til de enkelte postene:

Post 4
Med årsmodell menes årstall f or f ørste gangs registrering som ny  i Norge eller i utlandet.

Post 5
Med listepris som ny  menes hov edimportørens v eiledende pris f or v edkommende bilmodell lev ert importsted på tidspunktet f or f ørste gangs registrering hos 
Statens v egv esens traf ikkstasjon, f ør ev entuell rabatt, inklusiv  merv erdiav gif t og v rakpant. Ekstrautsty r skal tas med i listeprisen. Dette gjelder f .eks. 
radio/musikkanlegg, v interdekk, skiboks, tilhengerf este mv . Ekstrautsty r som utelukkende har v erdi f or y rkesbruken, holdes utenf or. Dette gjelder f .eks. 
spesialinnredninger ment f or f rakt av  v erktøy  mv .

Post 12 og 13
Mottaker av  bilgodtgjørelse sv arer ikke på disse spørsmålene.

Post 26
Den årlige saldoav skriv ningen på 17 % f astsettes med utgangspunkt i bilens listepris på tidspunktet f or f ørstegangs registrering. 
Saldoav skriv ingen kan regnes ut slik:

Post 6
Denne posten skal kun f y lles ut av  lønnstakere som krev er f radrag f or y rkesbil etter regnskap. Deltakere i selskap med deltakerf astsetting samt eier
av  enkeltpersonf oretak skal også f y lle ut posten dersom f ordel v ed priv at bruk etter standardsatsene ov erstiger 75 % av  drif tskostnadene inklusiv e
v erdif orringelse, ev entuelt leasingleie. Disse næringsdriv ende behøv er likev el kun f y lle ut kolonne I i spesif ikasjonen ov enf or. Sum drif tskostnader
f øres eksklusiv e f aktiske saldoav skriv ninger. Av skriv ningene skal f remgå av  RF-1084 Av skriv ning som må v edlegges. Spesif ikasjon av  drif tskostnader
og mottatt bilgodtgjørelse f øres i f eltet ov enf or.

Fordel v ed priv atkjøring f astsettes ut f ra reglene om priv at bruk av  arbeidsgiv ers bil. Denne f ordelen f astsettes til 30 % av  bilens listepris som ny  inntil
kr 314 400 og 20 % av  ov ersky tende listepris. 

Grunnlaget v ed beregningen etter f orrige av snitt er i utgangspunktet 100 % av  bilens listepris som ny , men f or:
- biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller 
- skatty tere som godtgjør at y rkeskjøringen ov erstiger 40 000 km i inntektsåret 
blir det v ed utregningen tatt utgangspunkt i 75 % av  bilens listepris som ny .

For v arebiler klasse 2 og lastebiler med totalv ekt under 7 501 kg f astsettes den priv ate f ordelen enten v ed
- ordinær sjablongmetode, men med et særskilt bunnf radrag i beregningsgrunnlaget på 50 %, begrenset til kr 150 000, eller 
- indiv iduelt etter kilometersats på kr 3,40 f or priv at kjøring, med krav  om dokumentasjon v ed elektronisk kjørebok.

Bunnf radrag f or v arebiler klasse 2 og lastebiler med tillatt totalv ekt mindre enn 7 501 kg kan ikke brukes i kombinasjon med reduksjon med 25 % f or kjøring
ov er 40 000 km eller reduksjon med 40 % f or el-biler.

For el-bil blir det v ed utregningen tatt utgangspunkt i 60 % av  bilens listepris som ny .

Er bilen eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skatty ter godtgjør at y rkeskjøringen ov erstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det v ed utregningen tatt 
utgangspunkt i 56,25 % av  bilens listepris som ny . Ved kombinasjon av  bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det v ed 
utregningen tatt utgangspunkt i 45 % av  bilens listepris som ny . Er bilen en el-bil og skatty ter godtgjør at y rkeskjøringen ov erstiger 40 000 km
i inntektsåret, blir det v ed utregningen tatt utgangspunkt i 60 % av  bilens listepris som ny . Ved bilordning i deler av  inntektsåret, gjennomf øres 
f ordelsbeskatningen f orholdsmessig f or det antall hele og påbegy nte måneder bilen har stått til disposisjon.

Eksempel på når en bil må regnes som eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret er bil f ørstegangsregistrert 5. januar 2016. Deretter legger man til 3 år. Dette
gir datoen 5. januar 2019. Inntektsåret etter, dv s. 2020, blir bilen regnet som eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret. Tilbakef øring f or priv at f ordel skal ikke 
ov erstige 75 % av  de f aktiske kostnader med tillegg av  en årlig saldoav skriv ning på 17 % med utgangspunkt i bilens listepris på tidspunktet f or f ørstegangs 
registrering.

Rettledning

(Listepris x 0,83

Dette kan illustreres med f ølgende eksempel:
Bil beny ttet i 2020 med f ørstegangs registrering i 2017 og med listepris som ny  kr 250 000. Saldoav skriv ningen f or inntektsåret 2020 blir da:
(250 000 x 0,83 x 0,83 x 0,83) x 0,17 = 24 300. Saldoav skriv ingen i inntektsåret 2020 er kr 24 300.
Dersom skatty ter anskaf f er, realiserer eller lar seg uttaksbeskatte f or y rkesbil i inntektsåret, må den beregnede saldoav skriv ning 
på 17 % av kortes f orholdsmessig etter antall dager (365-deler). Beløpet skal inn i post 26. 
Beløpet legges til ”Sum drif tskostnader” når næringsdriv ende krev er tilbakef øring f or priv at bruk etter 75 %-regelen. 

ⁿ ) x 0,17 = saldoav skriv ningen. n = antall påbegy nte inntektsår bilen er registrert f ør det aktuelle inntektsåret.



Uf ørey telse

Pensjon etter priv at
tjeneste
Pensjon i hht
sosiallov giv ningen
Pensjon etter of f entlig
tjeneste

Uf ørey telse

Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag 2020

Nav n Fødselsnummer

Land lønnen er opptjent i Brutto lønn i utlandetValutakode

68 26

Se egen rettledning for utfylling av skjemaet (RF-1148)

RF-1147B

1. Lønn opptjent i utlandet Beløpet føres også i skattemeldingen post 2.1.1

Beløp i v aluta Beløp i NOK

Skatt betalt i utlandet 

Beløp i NOKBeløp i v aluta

2. Pensjon og uføreytelser fra utlandet
Pensjon føres også i skattemeldingen postene 2.2.2 og 2.2.3
Uføreytelser føres også i post 2.1.9

Land Valutakode Brutto y telse

Beløp i v aluta Beløp i NOK

Skatt betalt i utlandet

Beløp i v aluta Beløp i NOK

Ty pe y telse

Pensjon etter priv at
tjeneste
Pensjon i hht
sosiallov giv ningen
Pensjon etter of f entlig
tjeneste

Annen priv at pensjon

Land der selskapet er hjemmehørende Brutto utby tte f ra utlandetValutakode

3. Aksjeutbytte fra utenlandsk selskap

Beløp i v aluta Beløp i NOK

Skatt betalt i utlandet

Beløp i NOKBeløp i v aluta

Land Inntekt f ra utlandetValutakode

4. Annen kapitalinntekt fra utlandet

Beløp i v aluta Beløp i NOK

Skatt betalt i utlandet

Beløp i NOKBeløp i v aluta

Ty pe inntekt Ført
i post

Land Beregnet personinntekt Valutakode

5. Næringsinntekt/underskudd og personinntekt fra
   enkeltpersonforetak i utlandet

Beløpene føres også i skattemeldingen
post 1.6, 2.7 eller 3.2.19

Skatt betalt i utlandet

Beløp i NOKBeløp i v aluta

Næringsinntekt Underskudd

Beløp i NOK Beløp i NOK Beløp i NOK

Land Arbeidsgodtgjørelse Valutakode

6. Netto næringsinntekt/underskudd og arbeidsgodtgjørelse fra
   selskap med deltakerfastsetting som har virksomhet i utlandet

Beløpene føres også i skattemeldingen 
post 1.7, 2.7 eller 3.2.19

Skatt betalt i utlandet

Beløp i NOKBeløp i v aluta

Næringsinntekt Underskudd

Beløp i NOK Beløp i NOK Beløp i NOK

35418 35419 35420 35421 35422 35423

35424 35426 35427 35428 35429 35430

35431 35432 35433 35434 35435 35436

35437 35438 35439 35440 35441 35442 35443 35444

35445 35446 35447 35448 35449 35450 35451

35452 35453 35454 35455 35456 35457 35458

35418 / 2 35419 / 2 35420 / 2 35421 / 2 35422 / 2 35423 / 2

35424 / 2 35426 / 2 35427 / 2 35428 / 2 35429 / 2 35430 / 2

35431 / 2 35432 / 2 35433 / 2 35434 / 2 35435 / 2 35436 / 2

35437 / 2 35438 / 2 35439 / 2 35440 / 2 35441 / 2 35442 / 2 35443 / 2 35444 / 2

35445 / 2 35446 / 2 35447 / 2 35448 / 2 35449 / 2 35450 / 2 35451 / 2

35452 / 2 35453 / 2 35454 / 2 35455 / 2 35456 / 2 35457 / 2 35458 / 2

Annen priv at pensjon



Dato Underskrif t

Krev es det at utenlandsk skatt som ev entuelt ikke kommer til f radrag
i årets skatt skal tilbakef øres til
f radrag i skatt f or f oregående år? Ja Nei

11. Krav om tilbakeføring av utenlandsk skatt

Når du har f ørt opp noen av  disse f radragene i skattemeldingen, må du opply se om f radragene kny tter seg til inntekt i Norge og/eller inntekt i utlandet

Norge Forholdsmessig
f ordeling

Beløp som kny tter
seg til inntekt

i utlandet (NOK)

Utlandet

Skattemeldingen post 3.2.2 f aktiske kostnader7.1

Skattemeldingen post 3.2.7 merkostnader v ed arbeidsopphold utenf or hjemmet7.2

Skattemeldingen post 3.2.8/9 netto arbeids-/besøksreiser7.3

Skattemeldingen post 3.2.11 f agf oreningskontingent7.4

Skattemeldingen post 3.2.12 premie til pensjonsinnskudd7.5

Skattemeldingen post 3.2.13 særskilt f radrag f or sjøf olk7.6

Skattemeldingen post 3.2.14 f radrag f or f iskere og f angstf olk7.7

Andre kostnader som kreves direkte tilordnet inntekt fra utlandet

Tap v ed salg av  v erdipapir i utenlandsk f oretak7.9

Fremf ørbart underskudd f ra v irksomhet i utlandet7.10

Rentekostnader direkte kny ttet til v irksomhet i en annen EØS-stat7.11

Land Valutakode

8. Formue i utlandet Beløpet føres også i skattemeldingen post 4.6

Skatt betalt i utlandet

Beløp i NOKBeløp i v aluta

Formuesart Formuesv erdi

Beløp i NOK

Land Valutakode

9. Deltakers andel av utenlandsk formue/gjeld i selskap
    med deltakerfastsetting

Beløpet føres også i skattemeldingen
post 4.5.4 eller 4.8.3

Skatt betalt i utlandet

Beløp i NOKBeløp i v aluta

Andel f ormue Andel gjeld

Beløp i NOK Beløp i NOK

År

10. Krav om fradrag for fremført utenlandsk skatt

Fremf ørt utenlandsk
inntektsskatt (NOK)

Fremf ørt utenlandsk
f ormuesskatt (NOK)

2016

2017

2018

12. Tilleggsopplysninger

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

7. Kostnader direkte tilordnet inntekt fra utlandet

35460

35462

35464

35466

35468

35470

35472

35477 35478 35479 35480 35481 35482

35483 35484 35485 35486 35487 35488

35491

37771 37772

35477 / 2 35478 / 2 35479 / 2 35480 / 2 35481 / 2 35482 / 2

35483 / 2 35484 / 2 35485 / 2 35486 / 2 35487 / 2 35488 / 2

2019

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet

2015 36996 36997

37136 37137

39320 39321

39707 39708



Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2020

Land Beløp i valuta Valutakode Beløp i NOK

Når du har ført opp noen av disse fradragene i skattemeldingen, må du opplyse om fradraget knytter seg til lønn i Norge og/eller til lønnen i utlandet:

Dato Underskrift

Navn Fødselsnummer

Se rettledning på baksiden

1 Lønn opptjent i utlandet

RF-1150B

Hvor lenge har du arbeidet i utlandet i inntektsåret?

Fra dato Til dato Hvor mange dager har du oppholdt

deg i Norge i løpet av inntektsåret?

(hele eller deler av dager)

Antall dager

Norge Forholdsmessig
fordeling

Beløp som knytter seg
til lønnen i utlandet (NOK)

Utlandet

Skattemeldingen post 3.2.2 faktiske kostnader2.1

Skattemeldingen post 3.2.7 merkostnader ved arbeidsopphold
utenfor hjemmet

2.2

Skattemeldingen post 3.2.8/9 netto arbeids-/besøksreiser2.3

Skattemeldingen post 3.2.11 fagforeningskontingent2.4

Skattemeldingen post 3.2.12 premie til pensjonsinnskudd2.5

3 Tilleggsopplysninger

2 Kostnader direkte tilordnet lønn fra utlandet ført i post 1

Beløpet føres også i skattemeldingen post 2.1.1

Fastsatt av Skatteetaten med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-15 med forskrift og etter fullmakt fra Skattedirektoratet

Lønn fra den
norske stat?

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Skattemeldingen post 3.2.13 særskilt fradrag for sjøfolk2.6

Krever du nedsetting av inntektsskatt etter:

ettårsregelen, eller

skatteavtale mellom Norge og landet du har arbeidet i?

Ble arbeidsoppholdet i utlandet avsluttet i løpet av inntektsåret?

Ja

Nei



Skjemaet RF-1150 skal fylles ut av personer som  krever nedsettelse av norsk skatt for å unngå dobbeltbeskatning på lønn som er opptjent under arbeidsopphold 

i utlandet. Forutsetningen er at man har krav på slik nedsettelse etter interne skatteregler eller skatteavtale. I noen få tilfeller kan man også kreve nedsettelse i 

norsk skatt på pensjon fra utlandet, avhengig av den aktuelle skatteavtale. 

Reglene følger av skatteloven § 2-1 tiende ledd og Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 16-29-20 flg.

Personer som er skattemessig bosatte i Norge etter norsk intern rett og etter eventuell skatteavtale kan kreve nedsettelse i norsk skatt på lønn i følgende tilfeller:

- lønn som er opptjent under arbeidsopphold i utlandet med en varighet på mer enn 12 måneder (den såkalte ettårsregelen), eller

- lønn som er omfattet av fordelingsmetoden med progresjonsforbehold eller den alternative fordelingsmetoden etter skatteavtale som Norge har inngått med en 

  annen stat.

Den alternative fordelingsmetoden er en metode for å unngå dobbeltbeskatning på lønn opptjent i et annet nordisk land, samt lønn i offentlig tjeneste og pensjon 

fra enkelte stater. Fordelingsmetoden med progresjonsforbehold er en metode for å unngå dobbeltbeskatning på lønn opptjent i en del andre stater. 

Nedsettelsen i skatten beregnes i begge tilfeller ved at den inntekten som er opptjent i utlandet medregnes i det norske beskatningsgrunnlaget for trinnskatt og 

alminnelig inntekt, og at skatten så settes ned med den del av skatten som faller på lønn opptjent i utlandet.

Nedsettelse av inntektsskatten skjer ved skattefastsettingen. Har du i tillegg inntekter som omfattes av kreditmetoden, skal du også fylle ut skjemaet RF-1147 

Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag. Ektefeller som begge har inntekt som omfattes av reglene om skattenedsettelse, må fylle ut hvert sitt 

skjema. I noen tilfeller kan nedsettelsen av skatten bli mindre enn den skatt som er betalt i utlandet dersom det er et høyere skattenivå i det landet der inntekten 

er opptjent. 

Øverst på skjemaet må du gi opplysninger om varigheten av arbeidsoppholdet i utlandet i inntektsåret, og om varigheten av opphold i Norge. Har du hatt flere 

opphold i utlandet i inntektsåret, må du gi informasjon om dette under post 3 Tilleggsopplysninger.

Rettledning
Fastsatt av Skatteetaten for inntektsåret 2020

Innledning

Post 1 Lønnsinntekt opptjent i utlandet
Her skal du oppgi lønn, honorarer, naturalytelser og annen godtgjørelse for arbeid som er utført i utlandet, og som omfattes av reglene om nedsettelse av skatt, 

se ovenfor under innledningen. Du skal også krysse av for hvorvidt lønnen kommer fra den norske stat.  Beløpet skal oppgis både i den aktuelle valuta ved 

utbetalingen og i norske kroner. Det skal også oppgis valutakode (eksempelvis  SEK, EUR, USD).  Her skal du også oppgi pensjon fra utlandet når det følger av 

skatteavtale at dobbeltbeskatning skal unngås ved den alternative fordelingsmetoden.

Ved omregningen skal du benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet eller en årlig gjennomsnittskurs. Dokumenteres det at en vesentlig del av 

utenlandsinntekten er vekslet om på et annet tidspunkt og til en annen kurs, kan skattekontoret samtykke i at en annen kurs brukes ved omregningen. I så fall 

må du gi nærmere opplysninger under post 3 Tilleggsopplysninger.

Valutakursene finnes på www.norges-bank.no

Post 2 Kostnader direkte tilordnet lønn fra utlandet ført i post 1
I denne posten skal du oppgi kostnader som er oppført i skattemeldingen, og som kan knyttes direkte til utlandsinntekten. At en kostnad kan direkte tilordnes en 

inntekt vil si at kostnaden er pådratt for å opptjene inntekten. 

For alle postene 2.1 – 2.6 skal du bare angi ett kryss eller ett beløp per post. 

Dersom hele kostnaden i postene 2.1 - 2.3 er knyttet enten til inntekt i Norge eller til inntekt i utlandet krysser du av i rubrikken for Norge eller utlandet. Der 

kostnaden er tilknyttet både Norge og utlandet, benytter du rubrikken for beløp som knytter seg til inntekt i utlandet. I et slikt tilfelle skal du ikke krysse av i 

avkryssingsfeltet for Norge eller utlandet. 

Dersom hele kostnaden i postene 2.4 - 2.6 er knyttet enten til inntekt i Norge eller til inntekt i utlandet krysser du av i rubrikken for Norge eller utlandet. Der 

kostnaden er tilknyttet både Norge og utlandet, skal kostnaden enten fordeles forholdsmessig ved å krysse av for forholdsmessig fordeling, eller det skal fylles ut i 

rubrikken for beløp utland.

Andre kostnader og fradrag som ikke knytter seg direkte verken til inntekten i Norge eller utlandet, blir fordelt forholdsmessig mellom nettoinntekten i Norge og i 

utlandet. Denne fordelingen vil bli foretatt av skattekontoret.

Personer som er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett kan kreve nedsettelse i norsk skatt på lønn i følgende tilfeller: 

- lønn som er opptjent under arbeidsopphold i utlandet med en varighet på mer enn 12 måneder (den såkalte ettårsregelen), eller

- lønn som er omfattet av fordelingsmetoden med progresjonsforbehold eller den alternative fordelingsmetoden etter skatteavtale

  som Norge har inngått med en annen stat.

Du må huke av for om du krever nedsettelse i norsk skatt etter ettårsregelen eller etter en skatteavtale. 



Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2020

Land Beløp i v aluta Valutakode Beløp i NOK

Når du har f ørt opp noen av  disse f radragene i skattemeldingen, må du opply se om f radraget kny tter seg til lønn i Norge og/eller til lønnen i utlandet:

Dato Underskrif t

Nav n Fødselsnummer
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12948 12949 14149 12950

12948 / 2 12949 / 2 14149 / 2 12950 / 2

12948 / 3 12949 / 3 14149 / 3 12950 / 3

Se rettledning på baksiden

1 Lønn opptjent i utlandet

RF-1150B

Hv or lenge har du arbeidet i utlandet i inntektsåret?

Fra dato Til dato Hv or mange dager har du oppholdt
deg i Norge i løpet av  inntektsåret?
(hele eller deler av  dager)

Antall dager

35233 35234 35235

35237

Norge Forholdsmessig
f ordeling

Beløp som kny tter seg
til lønnen i utlandet (NOK)

Utlandet

Skattemeldingen post 3.2.2 f aktiske kostnader2.1

Skattemeldingen post 3.2.7 merkostnader v ed arbeidsopphold
utenf or hjemmet

2.2

Skattemeldingen post 3.2.8/9 netto arbeids-/besøksreiser2.3

Skattemeldingen post 3.2.11 f agf oreningskontingent2.4

Skattemeldingen post 3.2.12 premie til pensjonsinnskudd2.5

3 Tilleggsopplysninger

2 Kostnader direkte tilordnet lønn fra utlandet ført i post 1

Beløpet føres også i skattemeldingen post 2.1.1

35403

35405

35407

35409

35411

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet

Lønn f ra den
norske stat?

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Skattemeldingen post 3.2.13 særskilt f radrag f or sjøf olk2.6 38461

Krev er du nedsetting av  inntektsskatt etter:

ettårsregelen, eller

skatteav tale mellom Norge og landet du har arbeidet i?

Ble arbeidsoppholdet i utlandet av sluttet i løpet av  inntektsåret?

Ja

Nei



Skjemaet RF-1150 skal f y lles ut av  personer som  krev er nedsettelse av  norsk skatt f or å unngå dobbeltbeskatning på lønn som er opptjent under arbeidsopphold 
i utlandet. Forutsetningen er at man har krav  på slik nedsettelse etter interne skatteregler eller skatteav tale. I noen f å tilf eller kan man også krev e nedsettelse i 
norsk skatt på pensjon f ra utlandet, av hengig av  den aktuelle skatteav tale. 
Reglene f ølger av  skattelov en § 2-1 tiende ledd og Finansdepartementets f orskrif t til skattelov en § 16-29-20 f lg.

Personer som er skattemessig bosatte i Norge etter norsk intern rett og etter ev entuell skatteav tale kan krev e nedsettelse i norsk skatt på lønn i f ølgende tilf eller:

- lønn som er opptjent under arbeidsopphold i utlandet med en v arighet på mer enn 12 måneder (den såkalte ettårsregelen), eller
- lønn som er omf attet av  f ordelingsmetoden med progresjonsf orbehold eller den alternativ e f ordelingsmetoden etter skatteav tale som Norge har inngått med en 
  annen stat.

Den alternativ e f ordelingsmetoden er en metode f or å unngå dobbeltbeskatning på lønn opptjent i et annet nordisk land, samt lønn i of f entlig tjeneste og pensjon 
f ra enkelte stater. Fordelingsmetoden med progresjonsf orbehold er en metode f or å unngå dobbeltbeskatning på lønn opptjent i en del andre stater. 

Nedsettelsen i skatten beregnes i begge tilf eller v ed at den inntekten som er opptjent i utlandet medregnes i det norske beskatningsgrunnlaget f or trinnskatt og 
alminnelig inntekt, og at skatten så settes ned med den del av  skatten som f aller på lønn opptjent i utlandet.

Nedsettelse av  inntektsskatten skjer v ed skattef astsettingen. Har du i tillegg inntekter som omf attes av  kreditmetoden, skal du også f y lle ut skjemaet RF-1147 
Fradrag f or skatt betalt i utlandet av  person - kreditf radrag. Ektef eller som begge har inntekt som omf attes av  reglene om skattenedsettelse, må f y lle ut hv ert sitt 
skjema. I noen tilf eller kan nedsettelsen av  skatten bli mindre enn den skatt som er betalt i utlandet dersom det er et høy ere skatteniv å i det landet der inntekten 
er opptjent. 

Øv erst på skjemaet må du gi opply sninger om v arigheten av  arbeidsoppholdet i utlandet i inntektsåret, og om v arigheten av  opphold i Norge. Har du hatt f lere 
opphold i utlandet i inntektsåret, må du gi inf ormasjon om dette under post 3 Tilleggsopply sninger.

Rettledning
Fastsatt av  Skatteetaten f or inntektsåret 2020

Innledning

Post 1 Lønnsinntekt opptjent i utlandet
Her skal du oppgi lønn, honorarer, naturaly telser og annen godtgjørelse f or arbeid som er utf ørt i utlandet, og som omf attes av  reglene om nedsettelse av  skatt, 
se ov enf or under innledningen. Du skal også kry sse av  f or hv orv idt lønnen kommer f ra den norske stat.  Beløpet skal oppgis både i den aktuelle v aluta v ed 
utbetalingen og i norske kroner. Det skal også oppgis v alutakode (eksempelv is  SEK, EUR, USD).  Her skal du også oppgi pensjon f ra utlandet når det f ølger av  
skatteav tale at dobbeltbeskatning skal unngås v ed den alternativ e f ordelingsmetoden.

Ved omregningen skal du beny tte v alutakursen på transaksjonstidspunktet eller en årlig gjennomsnittskurs. Dokumenteres det at en v esentlig del av  
utenlandsinntekten er v ekslet om på et annet tidspunkt og til en annen kurs, kan skattekontoret samty kke i at en annen kurs brukes v ed omregningen. I så f all 
må du gi nærmere opply sninger under post 3 Tilleggsopply sninger.
Valutakursene f innes på www.norges-bank.no

Post 2 Kostnader direkte tilordnet lønn fra utlandet ført i post 1
I denne posten skal du oppgi kostnader som er oppf ørt i skattemeldingen, og som kan kny ttes direkte til utlandsinntekten. At en kostnad kan direkte tilordnes en 
inntekt v il si at kostnaden er pådratt f or å opptjene inntekten. 

For alle postene 2.1 – 2.6 skal du bare angi ett kry ss eller ett beløp per post. 

Dersom hele kostnaden i postene 2.1 - 2.3 er kny ttet enten til inntekt i Norge eller til inntekt i utlandet kry sser du av  i rubrikken f or Norge eller utlandet. Der 
kostnaden er tilkny ttet både Norge og utlandet, beny tter du rubrikken f or beløp som kny tter seg til inntekt i utlandet. I et slikt tilf elle skal du ikke kry sse av  i 
av kry ssingsf eltet f or Norge eller utlandet. 

Dersom hele kostnaden i postene 2.4 - 2.6 er kny ttet enten til inntekt i Norge eller til inntekt i utlandet kry sser du av  i rubrikken f or Norge eller utlandet. Der 
kostnaden er tilkny ttet både Norge og utlandet, skal kostnaden enten f ordeles f orholdsmessig v ed å kry sse av  f or f orholdsmessig f ordeling, eller det skal f y lles ut i 
rubrikken f or beløp utland.

Andre kostnader og f radrag som ikke kny tter seg direkte v erken til inntekten i Norge eller utlandet, blir f ordelt f orholdsmessig mellom nettoinntekten i Norge og i 
utlandet. Denne f ordelingen v il bli f oretatt av  skattekontoret.

Personer som er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett kan krev e nedsettelse i norsk skatt på lønn i f ølgende tilf eller: 

- lønn som er opptjent under arbeidsopphold i utlandet med en v arighet på mer enn 12 måneder (den såkalte ettårsregelen), eller
- lønn som er omf attet av  f ordelingsmetoden med progresjonsf orbehold eller den alternativ e f ordelingsmetoden etter skatteav tale
  som Norge har inngått med en annen stat.

Du må huke av  f or om du krev er nedsettelse i norsk skatt etter ettårsregelen eller etter en skatteav tale. 



Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter 2020

Nav n Fødselsnummer

RF-1159B

Nav n på selskap/v erdipapir/
f inansielt instrument

Ty pe v erdipapir/
Finansielt produkt

ISIN-nummer Land selskapet er
hjemmehørende i

(gjelder kun aksjer)

Formue(+)/Gjeld(-)Antall aksjer/
andeler i behold

per 31.12

Gev inst Tap Utby tte/rente/
av kastning

Anv endt skjermingOrganisasjons-
nummer

Oppgaven skal fylles ut av personlige skattytere for aksjer og andre f inansielle produkter som ikke står oppført i RF-1088 Aksjeoppgaven 2020.
Det vises videre til rettledningen RF-1072.
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36919 37516 36920 36921 36922 37517 37518 37519 37520 37521 37522

36919 / 2 37516 / 2 36920 / 2 36921 / 2 36922 / 2 37517 / 2 37518 / 2 37519 / 2 37520 / 2 37521 / 2 37522 / 2

36919 / 3 37516 / 3 36920 / 3 36921 / 3 36922 / 3 37517 / 3 37518 / 3 37519 / 3 37520 / 3 37521 / 3 37522 / 3

36919 / 4 37516 / 4 36920 / 4 36921 / 4 36922 / 4 37517 / 4 37518 / 4 37519 / 4 37520 / 4 37521 / 4 37522 / 4

36919 / 5 37516 / 5 36920 / 5 36921 / 5 36922 / 5 37517 / 5 37518 / 5 37519 / 5 37520 / 5 37521 / 5 37522 / 5

36919 / 6 37516 / 6 36920 / 6 36921 / 6 36922 / 6 37517 / 6 37518 / 6 37519 / 6 37520 / 6 37521 / 6 37522 / 6

36919 / 7 37516 / 7 36920 / 7 36921 / 7 36922 / 7 37517 / 7 37518 / 7 37519 / 7 37520 / 7 37521 / 7 37522 / 7

36919 / 8 37516 / 8 36920 / 8 36921 / 8 36922 / 8 37517 / 8 37518 / 8 37519 / 8 37520 / 8 37521 / 8 37522 / 8

36919 / 9 37516 / 9 36920 / 9 36921 / 9 36922 / 9 37517 / 9 37518 / 9 37519 / 9 37520 / 9 37521 / 9 37522 / 9

36919 / 10 37516 / 10 36920 / 10 36921 / 10 36922 / 10 37517 / 10 37518 / 10 37519 / 10 37520 / 10 37521 / 10 37522 / 10

36919 / 11 37516 / 11 36920 / 11 36921 / 11 36922 / 11 37517 / 11 37518 / 11 37519 / 11 37520 / 11 37521 / 11 37522 / 11

36919 / 12 37516 / 12 36920 / 12 36921 / 12 36922 / 12 37517 / 12 37518 / 12 37519 / 12 37520 / 12 37521 / 12 37522 / 12

36919 / 13 37516 / 13 36920 / 13 36921 / 13 36922 / 13 37517 / 13 37518 / 13 37519 / 13 37520 / 13 37521 / 13 37522 / 13

36919 / 14 37516 / 14 36920 / 14 36921 / 14 36922 / 14 37517 / 14 37518 / 14 37519 / 14 37520 / 14 37521 / 14 37522 / 14

36919 / 15 37516 / 15 36920 / 15 36921 / 15 36922 / 15 37517 / 15 37518 / 15 37519 / 15 37520 / 15 37521 / 15 37522 / 15

36919 / 16 37516 / 16 36920 / 16 36921 / 16 36922 / 16 37517 / 16 37518 / 16 37519 / 16 37520 / 16 37521 / 16 37522 / 16

36919 / 17 37516 / 17 36920 / 17 36921 / 17 36922 / 17 37517 / 17 37518 / 17 37519 / 17 37520 / 17 37521 / 17 37522 / 17



Årets anskaffelser og salg av ikke avskrivbare driftsmidler

Kundef ordringer per 31.12.202020202019

20192020

Næringsoppgave 2 for 2020

Påly dende kundef ordringer og ikke f akturerte drif tsinntekter

Foretaksopplysninger

Nav n

Forretningsadresse

Postnummer og poststed

Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner

Varelager

Varer under tilv irkning

Råv arer og innkjøpte halv f abrikata

Ferdige egentilv irkede v arer

Innkjøpte v arer f or v ideresalg

Sum verdi av varelager

Skattemessig v erdi
31.12.2019

Regnskapsmessig v erdi
31.12.2019 (post 1400)

Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg

 0230 Salgsinntekter  0240 Varekostnad  0250 Bruttof ortjeneste

Regnskapsperiode Fra Til

FødselsnummerOrganisasjonsnummer
Antall årsv erk i 
regnskapsåret

Skattemessig v erdi kundef ordringer (post 0410 ÷ post 0420)

Konstaterte tap på kundef ordringer

Kredittsalg

x 4 x+

+

Hvilke regler er benyttet ved 
utarbeidelsen av årsregnskapet?

Næring
(v irksomhetens art)

Skattemessig v erdi
31.12.2020

Regnskapsmessig v erdi
31.12.2020 (post 1400)

Andre f ordringer, herunder f ordringer på konsernselskap, ansatte, eiere o.l. til påly dende

Sum skattemessig v erdi på f ordringer

Ny etablert v irksomhet i 2018 eller senere?

+ ++ +

+ ++ +

+ ++ +

= == =

÷ =

÷ ÷

= =

+ +

= =

For samvirkeforetak

Skattepliktig næringsinntekt 0320 Skattepliktig næringsinntekt f ra omsetning
        med egne medlemmer

Ja Nei

Buskap

Selv produserte v arer som 
skal ny ttes i egen produksjon

Kun for 
jordbruk

+

+

+

+

+

+

+

+

IFRS

Regnskapslov ens
alminnelige regler

Er bokf øringsv alutaen en annen enn
norske kroner, jf . bokf øringsf orskrif ten § 4-2?

Ty pe v aluta(er)

Har f oretaket årsregnskaps-
plikt etter regnskapslov en? Ja Nei

0110 

0120

0130 

0140 

0150 

0160

0170

0310

0410

0420

0430

0440

0450

For aksjeselskap og andre f oretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapslov en eller IFRS. Beløpene oppgis i hele kroner.
Det v ises til egen rettledning (RF-1168) til hjelp v ed utf y lling av  skjemaet. Skjemaet er v edlegg til skattemeldingen/selskapsmeldingen.

Forskning, utv ikling og
andre immatr. eiendeler
Tomter og andre 
grunnareal

Boliger inkl.
boligtomter

 Anskaf f else Salg

20202019

0510

0530

0540

4166 4167

1

15 18 26

6673 6674

16

111

112

113

114

115

283

284

285

286

326

6926 6927

6928

6930

6932

6934

6929

6931

6933

797

94 102 110

6939 6940

6943 6944

6941

6941 6938

6942117

6945

6946

6922

118

7128

287

22150 22151

9669

17165

22510

22512

9670

17166

22511

22513

30

2637 2638

6950 6951

6954 6955

Ja Nei 28021

Forenklet IFRSRegnskapslov ens regler
f or små f oretak

God regnskapsskikk
f or ideelle organisasjoner

Utregning av skattemessig verdi på fordringer

RF-1167B

Revisor og regnskapsfører

Er f oretaket rev isjonspliktig?

Rev isors
nav n 1937 Adresse

Rev isors
org.nr. 1938 Rev isorselskapets

nav n
Postnr.
/-sted

13035

11265 112662247

Regnskapsf ørers
nav n

Forretningsadresse

Hv em har f y lt ut næringsoppgav en?

Regnskapsf ørers
org.nr.

Er den løpende bokf øringen utf ørt 
av  ekstern regnskapsf ører?

Ja Nei

280

281

3651

6678 6679

Valgt bort rev isjonJa Nei

Valgt rev isor/ekstern regnskapsf ører som har 
utf ørt den løpende bokf øringen gjennom året Foretaket selv Annen - oppgi hv em

Nav nOrg.nr.

 Anskaf f else Salg

Postnr.
/-sted

Postnr.
/-sted

34868 34869 34870 34871



Tap v ed realisasjon av  aksjer,
egenkap.bev is og f ondsandeler 

Tap på f ordringer

Tap v ed av gang av
f inansielle anleggsmidler

Gev inst v ed av gang av
f inansielle anleggsmidler

Gev inst v ed av gang av  immatr.
eiendeler og v arige drif tsmidler

Andre resultatkomponenter
f or IFRS-f oretak

Resultatregnskap ( i hele NOK) 2020

Verdired. av  f inans. instru-
menter v urd. til v irkelig v erdi

Salgsinntekt og uttak,
av gif tspliktig

Forsikring og av gif ter på
 transportmidler

Salgsinntekt og uttak,
av gif tsf ri

Vedlikehold mv .
transportmidler

Salgsinntekt og uttak
utenf or merv erdiav gif tslov en

Reise-, diett- og bilgodt-
gjørelse (opply sningspliktig)

Spesielle of f entlige av gif ter 
v edrørende salg

Reise- og diettkostnader 
(ikke opply sningspliktig)

Of f entlig tilskudd/ref usjon

Annen kostnad

Leieinntekt f ast eiendom

Prov isjonskostnad

Annen leieinntekt

Prov isjonsinntekt

Tap v ed av gang av  immatr.
eiendeler og v arige drif tsmidler

Kontingenter

Annen drif tsrelatert
inntekt

Forsikringspremie

Garanti- og serv icekostnad

Sum driftsinntekter

Lisens, patentkostnad
og roy alty

Varekostnad

Beholdn.endring av  v arer under
tilv irkning og f erdig tilv . v arer

Fremmedy telse og 
underentreprise

Beholdn.endring av  egen-
tilv irkede anleggsmidler ÷ ÷

Lønn, f eriepenger mv .

Sum driftskostnader

Annen opply sningspliktig 
godtgjørelse

Netto positiv  resultatandel 
v edr. inv est. i DS,TS og FKV

Arbeidsgiv erav gif t

Renteinntekt f ra f oretak i
samme konsern

Opply sningspliktig
pensjonskostnad

Annen renteinntekt

Arbeidsgodtgjørelse til
eiere i ANS mv .

Valutagev inst (agio)

Annen personalkostnad

Av skriv ning på v arige dr.m. 
og immaterielle eiendeler

Verdiøkn. av  f inans. instru-
menter v urd. til v irkelig v erdi

Frakt og transportkostnad 
v edrørende salg

Nedskriv ning av  f inansielle
eiendeler

Energi, brensel mv .
v edrørende produksjon

Rentekostnad til f oretak i
samme konsern

Leie lokale

Annen rentekostnad

Ly s, v arme

Valutatap (disagio)

Renov asjon, v ann, av løp,
renhold mv .

 Ordinært resultat

Leie maskiner, inv entar,
transportmidler o.l.

Betalbar skatt

Verktøy , inv entar mv . som
ikke skal aktiv eres

Reparasjon og annet 
v edlikehold

Endring utsatt skatt/
skattef ordel

Salgs- og reklamekostnader

Ekstraordinær inntekt

Fremmed tjeneste (regnskap
rev .hon., rådgiv ning o.l.)

Ekstraordinær kostnad

Elektronisk kommunikasjon,
porto mv .

Driv stof f  transportmidler

2020 2019

Endring uopptjent inntekt

Nedskriv ning på v arige dr.m. 
og immaterielle eiendeler

Representasjonskostnader

Ordinært resultat før 
skattekostnad

Betalbar skatt

Endring utsatt skatt/
skattef ordel

 Årsresultat/Totalresultat

Priv at bruk av  næringsbil ÷ ÷

Driftsresultat

Reparasjon og v edlikehold
by gning

Bilkostnader, bruk av
priv at bil i næring

Sum finansinntekter

Netto neg. resultatandel v edr.
inv estering i DS, TS og FKV

Sum finanskostnader

Verdiendringer inv esterings-
eiendommer

Verdiendringer biologiske
eiendeler

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3695

3700

3850

3870

3900

9000

4005

4295

4500

4995

5000

5300

5400

5420

5600

5900

6000

6050

6100

6200

6300

6340

6395

6400

6500

6600

6695

6700

6995

7000

7020

7040

7080

7099

7155

7165

7295

7330

7370

7490

7500

7565

7600

7700

7880

9010

8030

8005

9050

8050

8060

8080

9060

8006

8100

8115

8130

8150

8160

9070

9100

8300

8320

9150

8400

8500

8600

8620

9200

101

6973

3209

6975

81

6980

6983

104

309

288

141

142

6989

103

6977

6974

6978

6976

6979

6981

6982

6984

6986

6985

6987

6988

6990

6991

126

6995

6993

6992

6996

6994

6997

6998

128

129

11324

11325

106

7001

7015

7003

7005

11326

11327

7000

7002

7016

7004

7006

7353 11328

11329 11330

7007

7008 7009

7017

7010

7012

7014

7018

7019

7021

7022

7023

7987

7026

19466

7011

7013

7020

138

837

140

82

83

146

13956

149

150

151

153

7192

13957

7029

7030

7031

7676

7993

13958 13959

7189

7035

7037

2216

155

157

167

7043

7046

7048

2195

2196

7052

7057

172

7677

7036

7038

7039

7040

7042

7044

7047

7049

7050

7051

7053

7054

7058

7998

÷ ÷

2020 2019

2385223851

2385023849

6967

17369

6972

6971

6969

6968

6966

6965

6964

6963

6961

6959

120

72

73

19467

99

17368

371

6962

6960

6958

Inntekt av  andre 
inv esteringer/utby tte

8090 24646 24647

8910 32929 32930

3880

3885 7885

7830 7025144

8174

Annen f inanskostnad8179

Gev inst v /realisasjon av  aksjer,
egenkap.bev is og f ondsandeler8074

Annen f inansinntekt8079

35181

35182

35183

35184

35185

35186

35187

35188

35190

35191

35192

35193

35194

35195

35196

35197

Tilskudd kompensasjonsordning3410 39731 39732



Lev erandørgjeld til selskap 
i samme konsern

Varelager

2020

Biologiske eiendeler

OMLØPSMIDLER

Fond f or urealiserte gev inster

Sum egenkapital og gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

Av setninger f or f orpliktelser

Påløpt rente

Lønn, f eriepenger o.l.

Gjeld til ansatte
og personlige eiere

Forskudd f ra kunder

Av satt utby tte

Andre of f entlige av gif ter

Sky ldig arbeidsgiv erav gif t

Sky ldig merv erdiav gif t

Skattetrekk og andre trekk

Betalbar skatt, f astsatt

Betalbar skatt, ikke f astsatt

Gjeld til kredittinstitusjoner

Annen langsiktig gjeld

Stille interessentinnskudd og 
ansv arlig lånekapital

Gjeld til selskap i 
samme konsern

Gjeld til kredittinstitusjoner

Utsatt skatt

Sum eiendeler

Sum omløpsmidler

Bankinnskudd

Kontanter

Andre obligasjoner og 
sertif ikater

Markedsbaserte obligasjoner,
sertif ikater mv .

Markedsbaserte aksjer og
v erdipapirf ondsandeler

Ikke-markedsbaserte aksjer og 
andeler

Andre kortsiktige f ordringer

Andre f ordringer på selskap i
samme konsern

Opptjent, ikke f akturert
drif tsinntekt

Sum anleggsmidler

Andre f ordringer

Fordringer på ansatte

Fordringer på personlige
eiere, sty remedl. o.l.

Obligasjoner

Inv esteringer i aksjer, andeler 
og v erdipapirf ondsandeler

Lån til tilkny ttet selskap og
f elles kontrollert v irksomhet

Inv esteringer i andre 
tilkny ttede selskap

Lån til f oretak i samme 
konsern

Uopptjent inntekt

Forskning og utv ikling Aksjekap./EK andre f oretak

Goodwill
(saldogruppe b)

Egne aksjer (negativ t beløp)

Forretningsby gg
(saldogruppe i)

Ov erkurs

By gg og anlegg, hotell o.l.
(saldogruppe h)

Anlegg, maskiner
 under utf ørelse

Andre drif tsmidler

Fond f or v urderingsf orskjeller

Tomter og andre grunnarealer

Bolig inkl. boligtomter,
hy tter mv .

Annen egenkapital
Felleseid andelskapital

Personbiler, maskiner, 
inv entar mv . (saldogruppe d)
Skip, rigger mv .
(saldogruppe e)
Fly , helikopter mv .
(saldogruppe f )
Vare- og lastebiler, busser mv .
(saldogruppe c)

Pensjonsf orpliktelser

Kontormaskiner o.l.
 (saldogruppe a)

Inv esteringer i tilkny ttede
selskap med deltakerf astsetting

Uopptjent inntekt

Av setninger
f or f orpliktelser

Kundef ordringer eksklusiv e
på selskap i samme konsern

Konv ertible lån

Obligasjonslån

Konv ertible lån

Obligasjonslån

Krav  på innbetaling av
selskapskapital

Eiendeler 2020 Egenkapital og gjeld2019 2020 2019

Sum egenkapital

Konsesjoner, patenter, lisenser,
v aremerker o.l. rettigheter

Utsatt skattef ordel

Inv esteringer i datter- og konsern-
selskap med deltakerf astsetting
Inv esteringer i andre datter- og 
konsernselskap

Sum langsiktig gjeld

Andre f inansielle instrumenter

Udekket tap

Gjeld til selskap i 
samme konsern

INNSKUTT EGENKAPITALANLEGGSMIDLER

LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen innskutt egenkapital

Elektroteknisk utrustning i 
kraf tf oretak mv . (saldogr. g)

Kortsiktige f ordringer mot
personlig eier/sty remedl. o.l.

Gjeld til ansatte
og personlige eiere

Av satt utby tte (jf . IFRS)

Balanse - regnskapsmessige verdier (i hele NOK)

Inv esteringseiendommer

1020

1000

1070

1080

1105

1115

1117

1130

1150

1160

1180

1205

1221

1225

1238

1280

1290

1312

1313

1320

1331

1332

1340

1350

1360

1370

1380

1390

9300

1400

1500

1530

1560

1565

1570

1780

1800

1810

1830

1840

1880

1900

1920

9350

9400

1490

2010

2000

2020

2030

2043

2045

2059

2055

2080

9450

2100

2120

2160

2180

2200

2210

2220

2250

2260

2280

2290

9500

2310

2320

2380

2400

2460

2500

2510

2600

2740

2770

2790

2800

2900

2910

2920

2949

2950

2970

2980

2990

9550

9650

7074

7075

7076

7077

7078

7079

17030

7080

7081

7082

7083

7084

7085

7087

7088

7089 7090

7091 7092

7093

7094

7096 7097

7098 7099

7095

7100 7101

7102

7104

7106

7107

7108

7073

205

206

202

1350

1344

17029

212

214

215

1347

1348

1349

1345

2836

6500

2363

7103

7105

79

217

797

7109

7111

19686

7112

7114

7116

7118

7120

7122

7123

7124

7125

7126

7127

326

190

7110

19685

282

7113

7115

7117

7119

7121

6429

84

1189

194

219

19681

19683

7135

9983

7141

7142

17371

7143

7145

7157

7148

7149

7151

7152

7154

7155

7156

19680

19682

2585

9703

249

250

237

17370

7144

7147

7146

7150

7153

6091

19687 19688

2256

242

86

7158 7159

23859

88

220

228

229

7166

224

223

225

235

231

7173

2255

226

227

7178

7180

236

85

251

23860

7161

7162

7163

7164

7167

7168

7169

7170

7171

7172

7174

7175

7176

7177

7179

7181

7183

7182

7185

19898 19899

71403274

23853 23854

23855 23856

23857 23858

13675 23861

Netto pensjonsmidler1395

Fast teknisk installasjon
i by gninger (saldogruppe j)1120 32838 32839

32931 32932

32933 32934

Deriv ater2330

Lev erandørgjeld

9835 10015

Deriv ater2130 34565 34566

Varebiler med nullutslipp
(saldogruppe c)1239

Kundef ordringer på selskap
i samme konsern1501

36573 36574

36575 36576

1346 7086

37289 37290



+ Fradragsberettiget tap f ra RF-1109

Tilbakef ørte gjeldsrenter etter sktl §§ 2-39 (2)
og 6-91

Kontrollsum 

Rev isors
underskrif t

Henv endelse
rettes til

Telef onnr.Underskrif t Dato

Ty pe Næring

B

Post 0999 f ordelt 
på næringer

ID
(For eks.
1, 2, 3 
m.v .)

Skattepliktig
inntekt f ordelt 

på næringer Innehav er
Ektef elle/

registrert partner

Beløp under E ov erf øres
til RF-1224 eller RF-1341,

og RF-1030
For ev entuell f ordeling

Korreksjoner f or
primærnæringer,
se rettledningen.

C E F G

0402

Kolonnene A, B og E  skal ny ttes av  alle. I kolonne ID skal 
næringene som det beregnes personinntekt f or nummereres løpende, men 
med samme nummer f or næringer med f elles beregning av  personinntekt.

A

0403

Postnummer i 
RF-1030

2387919890

2

3

19811 19791 19792 19794 19795 19796

19797 19798 19799

19890 / 2 19811 / 2 19791 / 2 19792 / 2 19794 / 2 19795 / 2 19796 / 223879 / 2

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1167:
For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i Næringsoppgav e 2, RF-1167, helt eller delv is bli beny ttet også
av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev t. samordning
kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

3 % av  netto skattef rie inntekter etter
f ritaksmetoden og 3 % av  utdeling f ra
selskap med deltakerf astsetting

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Sum tillegg i næringsinntekten

Negativ  skattekostnad

Ikke f radragsberettigede kontingenter

2020

Årsresultat/totalresultat fra post 9200 (side 2)

Ikke f radragsberettigede
representasjonskostnader

Emisjons- og stif telseskostnader +

Rentekostnad på f astsatt skatt +

Endring i midlertidige f orskjeller
f ra post 100 i RF-1217

+

Aksjeselskaper mv . ov erf ører beløpet til skattemeldingen.
Selskap med deltakerf astsetting ov erf ører beløpet til selskapsmeldingen. =

Tilbakef øring
av  enkelte
inntekter og
kostnader f ra
resultat-
regnskapet

Næringsinntekt/
-underskudd

Tabellen under post 0402 skal benyttes av alle enkeltpersonforetak for å fordele resultatet fra post 0999 mellom ulike næringer.

Beregning av næringsinntekt

0877

0920

0610

0621

0670

0999

172

256 259

6675

27556

0611 +

Skattekostnad0620 +

Underskuddsandel av  inv estering i DS, TS
og FKV (se post 8006)

+0630

Verdireduksjon av  f inansielle instrumenter
v urdert til v irkelig v erdi 

+0631

Nedskriv ing på aksjer og andre
v erdipapir kostnadsf ørt i året

+0632

Regnskapsmessig tap v ed realisasjon av
aksjer og andre f inansielle instrumenter

+0633

Tillbakef øring av  inntektsf ørt utby tte
(f y lles ut av  både selskaper og andre)

0815

Resultatf ørt konsernbidrag +0816

Andel av  regnskapsmessig underskudd
i selskap med deltakerf astsetting +0635

Regnskapsmessig tap v ed realisasjon
av  andel i selskap med deltakerf astsetting +0636

Andre ikke f radragsberettigede kostnader
inkl. resultatf ørte gav er +0640

Skattepliktig gev inst f ra RF-1359 +0650

Skattepliktig utby tte på aksjer mv . inklusiv
tillegg etter skattelov en §16-30 f emte ledd

0652

Skattemessig ov erskudd på andel
i selskap med deltakerf astsetting +0655

Skattepliktig gev inst v ed realisasjon
av  andel i selskap med deltakerf astsetting +0656

Rentekostnader f ørt i resultatregnskapet +0660

Av kastning på liv sf orsikring
f ørt i resultatregnskapet

+0861

Egne sy kepenger f ørt som
inntekt i resultatregnskapet

+0865

Poster som
bare f y lles ut
av  enkelt-
personf oretak.
(Enkelte AS,
se rettledn.)

+

Korreksjon f or f oreslått utby tte f ra DS
og TS v ed bruk av  egenkapitalmetoden.
(kun skattepliktig utby tte) +

0671

Andre inntekter +0679 +

Sum fradrag i næringsinntekten0910 =

Inntektstillegg f or priv at bruk av  næringsbil 0678 +

Sum0970 =

Etterbetaling, bonus ekskl. MVA til andelseiere/medlemmer. Ov erstiger utdelingene f radragsrammen
jf . post 0320, f øres dif f eransen til inntekt i skattemeldingen (RF-1028) post 233

0980 For samv irke-
f oretak

÷

27555

171

71917187

22516 21017

5989267

263 264

22302

22053

154 148

272271

26113615

266265

269 270

273 274

27591

11331

2218

22056

276

7188

258

28171

28172

28173

28176

28177

2817828179

28180

0820

Renteinntekt på tilbakebetalt skatt0821

Ov erskuddsandel av  inv estering i DS, TS
og FKV (se post 8005)

0830

Verdiøkning av  f inansielle instrumenter
v urdert til v irkelig v erdi 

0831

Rev ersering av  tidligere nedskriv ning på
aksjer og andre v erdipapir inntektsf ørt i året

0832

Regnskapsmessig gev inst v ed realisasjon
av  aksjer og andre f inansielle instrumenter

0833

Andel av  regnskapsmessig ov erskudd
i selskap med deltakerf astsetting0835

Regnskapsmessig gev inst v ed realisasjon
av  andel i selskap med deltakerf astsetting0836

Andre skattef rie inntekter0840

Fradragsberettiget tap f ra RF-13590850

Skattemessig underskudd på andel
i selskap med deltakerf astsetting0855

Fradragsberettiget tap v ed realisasjon
av  andel i selskap med deltakerf astsetting0856

Renteinntekter f ørt i resultatregnskapet 0860

Endring i midlertidige f orskjeller
f ra post 100 i RF-1217

0870

Andre f radrag0879

0900

Andre 
poster

Alle tall i denne kolonnen f øres opp med positiv e tall.
Fradrag i næringsinntekten f øres i kolonnen til høy re.

I. Tillegg
i næringsinntekt

Alle tall i denne kolonnen f øres opp med positiv e tall.
Tillegg i næringsinntekten f øres i kolonnen til v enstre.

II. Fradrag
i næringsinntekt

Sum tillegg i næringsinntekten (hentes ov enf or f ra summen i v enstre kolonne)0900 +

Sum f radrag i næringsinntekten (hentes ov enf or f ra summen i høy re kolonne)0910 ÷ 2218

7190

7190

0653 +

Poster som
ikke f y lles ut
av  enkelt-
personf oretak.
Slike inntekter 
og f radrag
f y lles ut
direkte i 
skatte-
meldingen 
f or personlige 
skatty tere.

31690

0645 + 35189

E-postadresse 27688

0875Skattepliktig gev inst f ra RF-11090675 +36577 36578

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet



Regnskapsf ørers nav n

Den næringsdrivendes/selskapets navn, adresse mv.:

2019 2020

20202019

Næringsoppgave 1 for 2020

=÷

Har v irksomheten skif tet næringsadresse
i løpet av  inntektsåret?

Nav n

Forretningsadresse

Postnr./-sted

Ekstern regnskapsfører:

Forretningsadresse

Er næringsoppg. f y lt ut av  
ekstern regnskapsf ører?

Varer under tilv irkning

Råv arer og innkjøpte halv f abrikata

Ferdige egentilv irkede v arer

Innkjøpte v arer f or v ideresalg

31.12.2020 31.12.2019

Regnskapsperiode Fra Til

Organisasjonsnummer
(For selskaper)

Fødselsnummer
(11 sif f er)

Antall årsv erk
utf ørt av  ansatte

Regnskapsf ørers 
organisasjonsnummer

Postnr./ -sted

Er regnskapet f ørt av  
ekstern regnsk.f ører?

Samlet v erdi f ra regnskapet

2020 2019

Skattemessig v erdi - må ev t. f ordeles i balansen mellom postene 1500 og 1530

Konstaterte tap på kundef ordringer

Kredittsalg

Ny etablert v irksomhet 
i 2018 eller senere?

÷ ÷

= =

x 4 x

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1175.

Buskap - ov erf øres til skattemeldingen post 4.4.2

Selv produserte v arer som skal ny ttes i egen produksjon
- f øres ikke i skattemeldingen

Kun for 
jordbruk

Varelager

Sjablonberegning av skattemessig nedskrivning på kundefordringer

Ja Nei

Ja Nei Ja Nei

Ja Nei

15805 15806

15756

15759

15808 15809 15761 15762 15763

15779 15867

15780 15810 15811

15764

15765

15766

15767

15815

15816

15817

15818

9669 9670

17165 17166

7357 7358 7359

6941 6938

6939 6940 117 6942

6943 6944

6922

Sum v arelager - ov erf øres av  alle til post 1495 og (unntatt jordbruk) til post 4.4.3 i skattemeldingen = =

0300

0320
+

+

0110 

0120

0130 

0140 

0160   

0170 

0150   

0310 

0330 

6941

For enkeltpersoner og samvirkeforetak som driver virksomhet uten å være årsregnskapspliktige etter
regnskapsloven, men som har bokføringsplikt etter bokføringsloven. Vedlegg til skattemeldingen.

Har v irksomheten plikt til å ha pensjonsordning etter
reglene f or obligatorisk tjenestepensjon? Ja Nei

Hv is ja, har v irksomheten etablert ordningen i tråd
med krav ene i lov en?

Ja Nei

27430

Andel av  post 0330 som er kundef ordringer - ov erf øres til post 1500 0331

Andel av  post 0330 som er opptjente ikke f akturerte kundef ordringer - ov erf øres til post 15300332

28117 28118

28119 28120

0260 Bruttof ortjeneste0250 Varekostnader0240 Totale salgsinntekter

For samvirkeforetak

Skattepliktig næringsinntekt 0280 Skattepliktig næringsinnt. f ra omsetning 
        med egne medlemmer

som krev er f radrag i henhold til  sktl. § 10-50

0270 22150 22151

15768 15819

-

Rein, pelsdy r og pelsdy rskinn på lager0165 31625 31626

RF-1175B

Skattemessig verdi på kundefordringer
(Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte kundefordringer)

Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg

Fra post 0310 siste år

For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i "Næringsoppgav e 1", RF-1175, helt eller delv is bli beny ttet
også av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev t. 
samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00, eller Skattedirektoratet på telef on 800 800 00.



Tilskudd
kompensasjonsordning

Ov erf ørt til tømmerkonto av
årets ov erskudd/underskudd

÷ ÷

÷

Skattemessig resultatregnskap 2020 ( i hele kroner)

Fradragsf øring av  negativ
gev inst-/tapskonto (RF-1219)

Sum kapitalkostnad

Resultatet overføres side 4
Enkeltpersonforetak til
post 0401, Samvirkeforetak 
til post 0410

Leieinntekt av  rettigheter -
jakt, f iske mv .

Salgsinntekt og uttak,
av gif tspliktig

Forsikring og av gif ter på
 transportmidler

Salgsinntekt og uttak,av g.f ritt
innenf or merv erdiav gif tslov en

Salgsinntekt og uttak,utenf or 
merv erdiav gif tslov en

Reise-/diett- og bilgodtgjørelse,
opply sningspliktig

Of f entlige av gif ter 
v edrørende salg

Reise- og diettkostnader,
ikke opply sningspliktig

÷

Of f entlige tilskudd/ref usjon

Bilkostnader, bruk av
priv at bil i næring

Leieinntekt f ast eiendom

Prov isjonskostnad

Andre utleieinntekter Salgs- og reklamekostnad

Prov isjonsinntekt Representasjonskostnader
(med f radragsrett)

Kontingenter
(med f radragsrett)

Andre drif tsinntekter

Forsikringspremie

Garanti- og serv icekostnad

Sum driftsinntekt

Lisens, patentkostnad
roy alty  o.l.

Varekostnad

Annen kostnad, 
f radragsberettiget

Beholdn.endring av  v arer under
tilv irkning og f erdig tilv . v arer

Konstaterte tap på f ordringer

Fremmedy telse og 
underentreprise

Endring i skattemessig
nedskriv ning kundef ordringer

Beholdn.endring av  egen-
tilv irkede anleggsmidler

Sum driftskostnad

Lønn, f eriepenger mv .

Driftsresultat 

Annen opply sningspliktig
godtgjørelse

Arbeidsgiv erav gif t

Opply sningspliktig
pensjonskostnad

Valutagev inst (agio)

Annen kapitalinntekt som ikke 
er spesif isert i RF-1084 og/
eller RF-1219

Annen personalkostnad

Valutatap (disagio)Av skriv ninger

Andre kapitalkostnader som 
ikke er spesif isert i RF-1219

Frakt og transportkostnad 
v edrørende salg

Inntektsf øring f ra positiv
gev inst-/tapskonto (RF-1219)

Energi, brensel mv .
v edrørende produksjon

Leie av  lokaler

Ly s, v arme

Renov asjon, v ann, av løp,
renhold mv .

Andre leiekostnader

Verktøy , inv entar mv . som
ikke skal aktiv eres

Reparasjon og v edlikehold
av  by gninger

Reparasjon og v edlikehold -
annet

Fremmed tjeneste (regnskap/
rev isjon/rådgiv ning o.l.)

Kontorkostnader - bl.a. til el.
kommunikasjon som inkluderer
kostnader til priv at bruk.

Driv stof f  transportmidler

2020 2019 2020 2019

==

Vedlikehold mv .
transportmidler

Priv at bruk av  næringsbil ÷ ÷

= =

Inntektsf øring f ra saldo

Sum kapitalinntekt = =

= =

= =

2020

7360 7361

7362 7363

7364 7365

7367

7368

15843

7369

7370 7371

7373

7374 7375

17163 17164

7266 7267

7376 7377

15799 7268

7378 7379

7380 7381

7382 7383

7384 7385

15844

15845

15846

7387

7389

7391

7392 7393

7396 7397

15847 7399

7400 7401

15848 7403

7404 7405

7408 7409

7406 7407

15849 7411

15850 7413

7269 7270

15836 7272

7414 7415

7416 7417

7418 7419

7422 7423

15851 7421

7273 7274

15801 7265

7424 7425

7426 7427

7428 7429

7275 7276

7277 7278

7279 7280

11334 11335

7430 7431

7432 7433

15837 7282

7283 7284

7286 7287

6686 6687

15852 7437

15853 7292

13676 7295

13962 13963

15854 7440

7441 7294

1202 7296

13964 13965

6675 19789

6995

6700

6695

6600

6500

6400

6395

6340

6300

6200

6100

6000

5900

5420

5400

5300

5000

4995

4500

4295

4005

9900

3900

3895

3700

3695

3650

3600

3400

3300

3200

3100

3000

9930

9928

7890

8199

8160

9925

3890

8099

8060

9920

9910

7897

7895

7700

7600

7565

7500

7495

7350

7330

7295

7165

7155

7099

7080

7040

7020

7000

Egen pensjonsordning5950 27426 27427

Leasingleie av  bil6310 28121 28122

Priv at bruk av
el. kommunikasjon ÷7098 ÷

32864

32836 32837

Leieinntekt f ast eiendom,
av gif tspliktig3605 33924 33925

Andre konstaterte tap – 
tap på kontrakter mv .  

7896

34056 34057

34058 34059

Årets inntekts-/kostnadsf øring
f ra tømmerkonto3910

7910

37279 37280

37281 37282

3410 39729 39730



Positiv  tømmerkonto

Negativ  tømmerkonto

Andre drif tsmidler

Fylles bare ut av de som benyttet Næringsoppgave 2
(RF-1167) forrige år.

Andre of f entlige av gif ter

Midlertidige forskjeller
31.12.2019, jf. RF-1217

Egenkapital 
31.12.2019

Kontanter

Immaterielle eiendeler,
konsesjoner/melkekv ote o.l.

Balanse - skattemessige verdier (i hele kroner)

Forskning og utv ikling Felleseid andelskapital i 
samv irkef oretak

Goodwill
(saldogruppe b)

Annen egenkapital

Forretningsby gg
(saldogruppe i)

Udekket tap

By gg og anlegg, hotell o.l.
(saldogruppe h)

By gg, anlegg, maskiner under
by gging - til eget bruk

Jord- og skogv erdier

Negativ  saldo

Tomter og andre grunnarealer

Positiv  gev inst-
 og tapskonto

Boliger inkl. tomter, 
hy tter mv .

Betinget av satt gev inst
(sktl. §§ 14-70 til 14-73)

Maskiner, personbiler, inv entar
(saldogruppe d)

Skip, rigger mv .
(saldogruppe e)

Fly , helikopter mv .
(saldogruppe f )

Varebiler med nullutslipp
(saldogruppe c)

Langsiktig f oretaksgjeld til
kredittinstitusjoner

Kontormaskiner
 (saldogruppe a)

Langsiktig lån i
utenlandsk v aluta

Av skriv bare eiendeler utenom 
saldosy stemet (kostnadsf ord.)

Negativ  gev inst- og tapskonto

Varelager
(spesif ikasjon side 1)

Stille interessentinnskudd og
ansv arlig lånekapital

Kundef ordringer

Kortsiktig f oretaksgjeld
til kredittinstitusjoner

Lev erandørgjeld

Fordringer på ansatte

Skattetrekk og andre trekk

Fordringer på eiere,
sty remedlemmer o.l.

Oppgjørskonto merv erdiav gif t

Langsiktige f ordringer i
utenlandsk v aluta

Sky ldig arbeidsgiv erav gif t

Andre f ordringer

Krav  på innbetaling av
selskapskapital

Forskudd f ra kunder

Aksjer og v erdipapir-
f ondsandeler

Gjeld til ansatte og eiere

Obligasjoner og sertif ikater

Lønn, f eriepenger o.l.

Andre f inansielle instrumenter

Andel i selskap med
deltakerf astsetting

Påløpt rente

Annen gjeld

Bankinnskudd

Bankinnskudd f or skattetrekk

2020 2019 2020 2019

Skattemessig egenkapital

Sum eiendeler ==

Gjeld

Sum ubeskattet
 egenkapital

Sum skattemessig
 egenkapital

Ubeskattet egenkapital

Sum gjeld

Sum egenkapital 
og gjeld

=

=

=

=

=

= =

=

Korrigert
egenkapital 1.1.2020

2020

7445 7446

2400 8006

7447 7448

15796 7449

15795 7450

7451 7452

7453 7305

7454 7455

7456 7457

15792 7458

15793 7459

15794 7460

15790 7462

7306 7307

15838 7309

15768 15819

18116

7465 7466

7467 7468

7310 7311

7469 7470

7471 7472

15788 15833

7473 7312

7474 7475

15789 15834

15812 7476

7477 7478

7315 7316

15797 7317

7479 7480

7481 7482

7483 7484

7318 7319

1471 7320

15839 7322

15803 15840

7324 7325

7485 7486

7327 7328

7487 7488

7489 7490

7491 7492

7493 7494

7495 7496

7497 7498

7499 7500

7501 7502

7503 7504

7505 7506

7507 7508

7509 7329

15855 7510

7511 7512

15832

15807

7326

Eiendeler

9950

1950

1920

1900

1895

1880

1869

1829

1780

1599

1595

1578

1577

1500

1495

1296

1295

1280

1239

1225

1221

1205

1160

1150

1140

1130

1115

1105

1080

1020

1000

9995

9996

9997

9998

9990

2995

2950

2949

2910

2900

2790

2770

2740

2600

2400

2380

2289

2275

2220

9970

2097

2096

2095

9960

2080

2050

2015

1290

Opptjente, ikke f akturerte
kundef ordringer

1530

26535 26536

26537 26538

28823

Av satt utby tte2045

Av satt utby tte2800

29063

29065 29066

29064

By gg, anlegg, maskiner under
by gging - f or salg

1131 30408 30409

Fast teknisk installasjon i
by gninger (saldogruppe j)

1120 32838 32839

Vare-, lastebiler, busser m.v .
(saldogruppe c)

1238

Elektroteknisk utrustning i
kraf tf oretak mv . (saldogr. g)

1117 36968 36969

1298

2098

15791 7461

37283 37284

37285 37286

37287 37288



Næringskostnader uten fradragsrett/
egenkapitalkorreksjoner

Spesifikasjon av beløp som skal overføres til RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak, RF-1341 Beregning av 
alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak på Svalbard og RF-1030 Skattemeldingen

Ty pe Næring               

ID
(Eks.

1, 2, 3 
mv .)

2020

Rentekostnader

Renteinntekt

Skattepliktig utby tte på aksjer mv .

Kontrollsum

Fradragsf ørt bruk av  priv at bil etter sats

Innskudd andre eiendeler

Premie til tilleggstry gd
f or sy kepenger

Premie til egen sy ke-
og uly kkesf orsikring

Priv at bruk av  næringsbil

Skatter

Kontantuttak

Uttak av  drif tsmidler

Uttak av  v arer og tjenester

Bolig i næringsby gg

Ly s og v arme priv at

Spesifikasjon av privatkonto

Skattef rie inntekter

Innskudd kontanter

Priv ate kostnader til
elektronisk kommunikasjon

Div erse andre priv ate
kostnader

Positiv e egenkapitalkorreksjoner

Sum privatkontoSum egenkapitalkorreksjoner = =

2020

2020

Skattemessig egenkapital per 31.12.2019 fra post 9960

Årsresultat f ra post 9940 +
÷

Priv atkonto (spesif isert ov enf or) f ra post 2079 ÷

Næringskostnader uten f radragsrett (spesif isert ov enf or) f ra post 2060 ÷

Sum skattemessig egenkapital per 31.12.2020 - Skal være lik post 9960 =

Egenkapitalavstemming 

Sted og dato Underskrif t

Henv endelse rettes til Telef onnummer

Det v ises til rettledning som er utarbeidet til hjelp v ed utf y lling av
Næringsoppgav e 1; RF-1176 og RF-1178

(beløp i hele kroner)

Ikke f radragsberettigede
representasjonskostnader

Ikke f radragsberettigede
kontigenter/gav er

Andre ikke f radrags-
berettigede kostnader

=
Sum næringskostnader 
uten fradragsrett

Negativ e egenkapitalkorreksjoner ÷

Egenkapitalkorreksjoner spesif isert ov enf or f ra post 2070 +
÷

Resultat f ra post 9930

Årsresultat - For samvirkeforetak, se rettledningen!

Årsresultat

+

+

÷

=

0402

0402

0402

B

Post 0401
f ordelt på
næringer

Resultat enkeltpersonf oretak f ra post 9930

Skattepliktig
inntekt f ordelt 

på næringer Hov edutøv er
Ektef elle/

registrert partner

Beløp under E ov erf . til RF-1224
eller RF-1341, og RF-1030

Fordeling av  ov erskudd/underskudd.
Se rettledningen.

I enkeltpersonforetak skal kolonnene A, B og E nyttes. I kolonne merket ID skal næringen(-e) nummereres løpende, men med samme nummer for næringer
med felles beregning av personinntekt. Kolonne C gjelder bare for skogbruk, reindrift og for overføring av inntekt fra biomasseproduksjon til jordbruk, se 
den spesielle rettledningen for disse næringene, RF-1178. Inntekter/underskudd fra jordbruk, skogbruk og fiske i kolonne E overføres til spesifiserte 
poster i skattemeldingen.

Korreksjoner f or
primærnæringer,
se rettledningen

C E F GA

28070

1981119890 19791 19792 19794 19795 19796

19811 / 2

19811 / 319890 / 3

19890 / 2 19791 / 2

19791 / 3

19792 / 2

19792 / 3 19794 / 3

19794 / 2

19795 / 3

19795 / 2

19796 / 3

19796 / 2

19797 19798 19799

15835

15573

15813

7303

15781

15820

15783

15784

15785

15786

15787

15782

15822

15821

15842

15772

15773

15774

14111

7344

7345

15841

13967

13968

15870

15757 15758

15842

14111

15870

22058

22059

0401 

0403

0410

0411

0412

0413

9940

2061

2063

2064

2065

2067

2068

2069

2072

2075

2077

2078

2079

0420

0421

0422

0423

0424

0425

2051

2052

2053

2060

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2070

Ov erf ørt til 
post nr. i 
RF-1030

23879

23879 / 2

23879 / 3

Skattepliktig gev inst/f radragsberettiget tap v ed realisasjon av  aksjer mv . +
÷

0414

Andel ov erskudd/underskudd og ev entuelt gev inst/tap kny ttet til andel i 
selskap med deltakerf astsetting - posten skal ny ttes kun av  enkeltpersonf oretak, se rettl.

+
÷0416

28123

28124

28071

28072

28073

30410

For samv irke: Etterbetaling, bonus mv . ekskl. MVA til andelseiere/medl. ÷9980 29057

For samvirke: Næringsinntekt/underskudd - beløpet overføres til hhv. post 201 
eller post 222 i RF-1028 (skattemeldingen for aksjeselskap mv.) =9985 29061

E-postadresse 27688

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en 
§ 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet



IV. Opplysninger vedrørende utleie av boliger/leiligheter/hybler (inklusive utleid våningshus og/eller kårbolig)

Landbruk 2020

Utleief orhold 1

Ty pe boenhet

Nav n (f or enkeltpersonf oretak) G.nr.

Virksomhetens nav n (f or selskaper)

Fødselsnummer (11 sif f er)

Org.nr. (f or selskaper) B.nr.

Hvilken type næring gis det opplysninger om i denne oppgaven?

  II. Oversikt over antall dyr

Dy regruppe Antall per 31.12.2020 Antall per 31.12.2019

101 Hester

102 Storf e

103 Griser

104 Sauer

105 Geiter

106 Høner/ky llinger

107 Annet f jørf e

108 Pelsdy r

109 Rein

110 Andre
dy r

111

III. Opplysninger om arealstørrelse og
     arealbruk (i dekar)

Jordbruk/ 
gartneri

Skogbruk Pelsdyrnæring Reindrift

Eiendommen(e)s totale dy rkede areal121

122 Leid dy rket areal +

123 Bortleid dy rket areal -
124 Sum dy rket areal =

Hvor mange dekar er anvendt til:

Korn / Oljev ekster126

127 Poteter / Grønnsaker

128 Frukt / Bær

129 Veksthusareal i m²

141 Antall utleide boenheter på gården

142

143 Nav n på leietaker

Nav n på leietaker

144 Utleieperiode

145 Leies boenheten ut helt eller delv is v ederlagsf ritt?

146 Leies boenheten ut som ledd i arbeidsf orhold?

147 Er boretten innrapportert?

148 Fastsatt årlig leiev erdi v ed v ederlagsf ri utleie

149 Brutto årlig leieinntekt v ed utleie mot v ederlag

150 Samlede aktiv erte påkostninger på utleide boliger - (inngår i post 1160 i RF-1175, ev t. i post 1160 i RF-1167 eller RF-1368)

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Utleief orhold 2

151 Samlede drif ts- og v edlikeholdskostnader på utleide boliger (inngår i post 6600 i RF-1175,
ev t. i post 6600 i RF-1167 eller RF-1368)

Utleief orhold 3

Veksthus

68

1

26

18

16314

16316

16318

16320

16322

16324

16326

16328

16330

16333

16333 / 2

16332

16332 / 2

16315

16317

16319

16321

16323

16325

16327

16329

16331

16334

16334 / 2

16335

16336

16337

16338

5364

1760

16408

16409

16410

16412

16416

16417

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

16409 / 2

16410 / 2

16412 / 2

16416 / 2

16417 / 2

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

16409 / 3

16410 / 3

16412 / 3

16416 / 3

16417 / 3

22628

22629

22230

22231

Er det kjøpt eller realisert gårdsbruk/skog
helt eller delvis i året?

SolgtKjøpt

Gras/beite125 23811

I. Diverse opplysninger

28208

18075

RF-1177B

Ved kjøp skal RF-1013 leveres.

Ved isolert realisasjon av melkekvote føres dette her.
Navn på kjøper oppgis hvis det er andre enn staten.

Melkekv otesalg til

Nav n på kjøper

Staten Andre

Beløp 34569 34570

34571



9910 NO1
9010 NO2
9010 NO5

Under
60m2

Ov er 
100m2

c)
=

VIII. Opplysninger vedrørende kår og kårboligVII. Oversikt over ikke anvendt underskudd ved "drift" av
 våningshus fra årene 1995 - 2004 som kan framføres

VI. Beregning av den del av tidligere framført underskudd ved "drift" av våningshus som anvendes i året 

d)

Framf ørt underskudd – 
i samsv . med post 220a.

Inntekt f ør f radrag f or
f ramf ørt underskudd
f ra tidligere år

Beløpet hentes f ra post 208
- bare hv is dette er positiv t

I post d f øres lav este av  post b
og c. NB! Ikke høy ere enn post a

209 a) b) c)

Ikke anv endt
underskudd f ra
årene 1995 - 2004

Anv endt i 2020 Rest til f ramf øring
senere år

220 a) b)

241 Aktiv erte påkostninger på kårbolig i året

242 Kostnader til v edlikehold, f orsikring mv .

Sammendrag av kårytelser

243 Leiev erdi kårbolig

244 Uttak av  naturalia til kår f ra jordbruk

245 Uttak av  naturalia til kår f ra skogbruk

246 Fri strøm og ev t. kontantkår

247 Totale kåry telser.
(Skal rapporteres i a-meldingen)

Beløpet i post 209d skal f øres i skattemeldingen post 3.3.11

16398 20328 20279

16398 8316

16401

16402

16403

16404

16405

16406

19843

18061

22479

20192020

261 Skurtømmer (bartrær)

Massev irke bartrær

263 Lauv trev irke

264 Rotsalg

265 Ved, biomasse

266 Øv rige inntektsposter (inklusiv e uttak)

267 SUM DRIFTSINNTEKTER
=

268 Drif tskostnader -

Post i N.O.

3000

3000

3000

3000

3000

3000-
3900

9900 NO1
9000 NO2
9000 NO5

262

269 DRIFTSRESULTAT
=

9920 NO1
9050 NO2
9050 NO5

274

270 Sjablongberegnet inntekt f ra biomasse-/v edproduksjon som (v algf ritt) er ov erf ørt
jordbruk, 55 % av  brutto produksjonsinntekt. Gjelder ikke aksjeselskap. -

KORRIGERT
DRIFTSRESULTAT -

19706

19701 19702

19707

19710

19696 19697

19698

19699

19700

19703

19704

19844

19845

19846

19847

9198

19849

2223922238

2223722236

X. Skogbruk – regskapsutdrag for selskaper og innretninger

201 Årsresultat jordbruk - hentes f ra post 0402E i RF-1175 (ev t 0402E i RF-1167 eller RF-1368) inkludert ev t. andel av  
ov erskudd/underskudd f ra ANS/DA jordbruk

+

203 Årets positiv e skogbruksinntekt (hentes f ra post 554, ev t. f ra RF-1221 post 1140) +
204 Årets positiv e inntekt f ra pelsdy rnæring - hentes f ra RF-1175 post 0402B, (ev t. 0402B i RF-1167 eller RF-1368) +
205 Sy kepenger utbetalt på grunnlag av  personinntekt f ra jordbruk, skogbruk og pelsdy rnæring +
206 Sum - hv is negativ t beløp, behøv er postene nedenf or ikke f y lles ut. =
207 Jordbruksf radrag - hentes f ra post 438. -
208 Positiv t beløp f øres til post 209c, dersom det i post 220a er beløp til f ramf øring =

V. Anvendelse av tidligere framførte underskudd våningshus

19778

15555

15571

19781

19783

22235

22478

272 Korrigering f or beløp f ra gev inst- og tapskonto +3890
7890 30456 30457

Kårboligens bruksareal er:

Mangler kårboligen bad/dusj eller wc? Ja Nei

Det skal kun krysses av dersom det er endringer fra forrige år!

60 til
100m2

-
Er kårkontrakten endret? - Alle kostnader
skal nå bæres av  kårmottaker

Ja Nei

-

-

273 Bare f or de som lev erer RF-1167 Næringsoppgav e 2:

a. Andel av  RF-1167 post 0900 som gjelder skogbruk +

b. Andel av  RF-1167 post 0910 som gjelder skogbruk

+

- -

35560 35561

35562 35563



XI. Ekstraordinær fordeling av tømmeravvirkning etter naturkatastrofer

281 Rest per 1. januar 2020 av  ikke skattlagt av v irkning etter naturkatastrof e i tidligere år

282 Av  dette medtatt i 2020 under post 522. For selskap med deltakerf astsetting legges beløpet
til selskapsmelding f or selskap med deltakerf astsetting post 1105. -

283 Rest til senere inntektsf øring =

19837

19838

19839

Kapitalisert krav  på f esteav gif t

Kapitaliserte leieinntekter f ra jakt- og f iskerettigheter313

312

Brutto inntektsf øringFor beregning
av  skattef ordel

301 Alle utbetalinger f ra skogf ondkonto til inv esteringer med skattef ordel (skog-
kultur, skogsv eier, miljøtiltak, skogbruksplan mv .)

b)a)

302 Innbetalte of f entlige tilskudd til dekning av  de utbetalinger som er f ørt i post 301 -
303 Grunnlag f or beregning av  skattef ordel

304 Beregnet skattef ordel

305 Of f entlig tilskudd, til dekning av  inv estering med skattef ordel, som er innbetalt på skogf ondkonto 
i 2020, men etter utgangen av  året som skattef ordelen ble beregnet og f ratrukket i post 304

306 Tilbakef øring av  tidligere beregnet skattef ordel på anv endt del av  skogf ond som er
dekket av  beløp oppgitt i post 305 +

307 Utbetalt f ra skogf ondkonto til f ormål uten skattef ordel +
308 Sum skattepliktig inntekt - inngår i post 507 i f elt XIX, ev . post 266 i f elt X skogbruk

og i post 3900 i RF-1175 (ev . RF-1167 eller RF-1368)

-

 XII. Beregning av skattepliktig del av skogfond (inngår i post 3900 i RF-1175, evt. post 3900 i RF-1167 eller RF-1368)

XIII. Spesifikasjon av formuesverdier knyttet til skogeiendom
Kapitalisert v erdi av  jaktrettigheter
ny ttet av  skogeieren selv

Ty pe f ormuesv erdi
Kapitaliserings-

f aktor

x
Sats etter takseringsregleneAntall f elte dy r

Leieinntekter uten f radrag 
f or administrasjonskostnader

Kapitaliseringsf aktor

+

10

+
Kapitaliserte leieinntekter f ra andre utleide rettigheter

+
Kapitaliserte leieinntekter f ra andre utleide rettigheter

+

Sum 
=

(Enkeltpersonf oretak ov erf ører beløpet til skattemeldingen post 4.5.4.
 ANS/KS/DA ov erf ører beløpet til selskapsoppgav en post 512.)
Aksjeselskap må inkludere beløpet i skattemeldingen post 401 D.

x

=

=

x =

x =

x =

10x

10

10

10

(ikke skogens avkastningsverdi)

311

315

314

316
28203

28202 / 228201 / 228200 / 2

282022820128200

2819928198

2819728196

281952819428193

16420 16420

16422

16424

16425

16426

16427

16428

16429

Det skal ikke trekkes
v erdsettingsrabatt av  beløpet



XIV. Reindrift – regnskapsutdrag
20192020

321 Slakt

Videref oredlede samt bearbeidede produkter f ra reindrif t

323 Liv dy r

324 Of f entlig tilskudd

325 Øv rige inntektsposter

326 SUM DRIFTSINNTEKTER

327 SUM DRIFTSKOSTNADER -
328 DRIFTSRESULTAT =

Post i N.O.

3000

3000

3000

3400

3000-
3900
9900 NO1
9000 NO2
9000 NO5

9910 NO1
9010 NO2
9010 NO5

9920 NO1
9050 NO2
9050 NO5

322

329 Korrigering f or kapitalinntekter/-kostnader som inngår i drif tsresultatet,
men som ikke skal inngå i gjennomsnittsf astsettingen

+

332

334 Grunnlag reindrif tsf radrag
Fra post 347 Sy kepenger

+ + -innsk./+Uttak f ra post 333
=

335 Beregnet reindrif tsf radrag  – ov erf øres til skattemeldingen post 3.2.16 ev t. til post 442 v ed ektef ellef ordeling 

Beregning av reindriftsfradrag

Avviklings- og omstillingsfond for reineiere
Uttak i 2020

-
Innskudd i 2020

=333 Korreksjon f or innskudd/uttak - ov erf øres til post 0402C i 
RF-1175 (ev t. post 0402C i RF-1167 eller RF-1368)

KORRIGERT
DRIFTSRESULTAT -

Ov erf øres til post 345 f or gjennomsnittsberegning

12471 19769 19772 19770

24311

12436

19712

19715

19718

19711

19713

19714

19716

19717

19719

19720

19722

19724

19725

19723

19721

12432

19850

16917

12468

197721247412472

-

-

330 Korrigering f or beløp f ra gev inst- og tapskonto3890
7890

+- 33016 33017

331 Bare f or de som lev erer RF-1167 Næringsoppgav e 2:

a. Andel av  RF-1167 post 0900 som gjelder reindrif t +

b. Andel av  RF-1167 post 0910 som gjelder reindrif t

+

- -

XV. Gjennomsnittsfastsetting av inntekt fra reindrift

Reindrif t

2020

343

344

346 Sum

347 Gjennomsnittsinntekt - reindrif t 

348 Korrigert drif tsresultat reindrif t -
f ra post 345 -

349 Korreksjon reindrif t - ov erf øres til RF-1175 
post 0402C (ev t. post 0402C i RF-1167 eller RF-1368)

345 12468

19774

12468

12471

12470

2018

2019

35564 35565

35566 35567

39286

39735



XVI. Jordbruk/gartneri/pelsdyr – regnskapsutdrag, og grunnlag for jordbruksfradrag

-

+

+

=

-

=

Kapitalkostnad kny ttet til j/g/p (som ikke inngår i drif tskostnadene)

Beregnet jordbruksfradrag, se rettledningen, overføres skattemeldingen (RF-1030)
post 3.2.15, evt. til post 441 ved ektefellefordeling 

438

435

432

431

430

428

20192020

411 Melk

Egg

413 Slakt (unntatt f jørf e)

414 Liv dy r (unntatt f jørf e)

415 Fjørf e - (liv dy r slakt)

416 Korn, f rø

427 SUM DRIFTSINNTEKTER J/G/P
=

Post i
N.O.

3000

3000

3000

3000

3000

3000

9900 NO1
9000 NO2
9000 NO5

412

SUM DRIFTSKOSTNADER J/G/P

9920 NO1
9050 NO2
9050 NO5

417 3000 Stråf ôr

429 DRIFTSRESULTAT

418 3000 Poteter

Sy kepenger - med grunnlag f ra j/g/p

419 3000 Grønnsaker

Kapitalinntekt kny ttet til j/g/p (som ikke inngår i drif tsinntektene)

420 3000 Frukt og bær

421 3000 Blomster, planter

Inntektsgrunnlag fra j/g/p for beregning av jordbruksfradrag

422 3000 Honning

423 3000 Skinn, pelsdy r

424 3000 Liv dy r, pelsdy r

426 3000-
3900

Øv rige ordinære inntektsposter i j/g/p

433 Inntekt f ra biomasse-/v edproduksjon - Se rettledning! +

1975619755

1975419753

19751

19752

19749

19748

19750

19747

19745 19746

19744

19734

19735

19736 19737

19738 19739

19740

19741

19742 19743

19757 19758

19759 19760

19764 19763

19765 19766

9583

12251

9573

9588

9578

9543

9593

24312

2224722246

2224522244

2224322242

9910 NO1
9010 NO2
9010 NO5

=437 Totalt Inntektsgrunnlag for beregning av jordbruksfradrag

+

23822 23823

23824

27722 27723

436 Grunnlag for jordbruksfradrag fra deltakelse i samdrift – skal hentes
fra RF-1221 (”Deltakermeldingen”). Beløpet er post 1155 fratrukket post 1156. 33992 33993

425 3400 Tillskudd i jordbruk/gartneri/pelsdy r

-

34574 34575

434 Bare f or de som lev erer RF-1167 Næringsoppgav e 2:

a. Andel av  RF-1167 post 0900 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdy r +

b. Andel av  RF-1167 post 0910 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdy r

+

- -

35570 35571

35572 35573



XVII. Ektefellefordeling av de spesielle fradragene.

Jordbruksf radrag f ra post 438

Hov edutøv er Ektef elle

Reindrif tsf radrag f ra post 335 24311

24312

(Fy lles ut av  alle som krev er ektef ellef ordeling av  disse f radragene i skattemeldingen)

24242

24244

24243

24245

441.1 441.2 441.3

442.3442.2442.1

Samlet f radrag

441

442

XVIII. Opplysninger vedr. gevinst (ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk)
som etter skatteloven §12-11 fjerde ledd ikke skal inngå i beregnet personinntekt, se rettledningen

Vederlag

Inngangsv erdi

Gev inst

-

450

451

452

Den del av  gev insten som tas til inntekt i år, f øres her. Samme beløp skal f øres i post 1.6 i RF-1224 (Skjema 
f or beregning av  personinntekt) og trekkes dermed ut av  grunnlaget f or beregning av  personinntekten.

453

30461

30462

30463

30464

Er v ilkåret om botid på drif tsenheten
oppf y lt? Se rettledningen

Produseres og omsettes det jordbruksprodukter
av  et ikke ubety delig omf ang?

Krev es jordbruksf radrag, skal du besv are spørsmålene:

Ja Nei Ja Nei

Jordbruksfradrag

439

440

Om v ilkår, se rettledningen

Kommer inntekten f ra én drif tsenhet der f lere driv er jordbruk/gartneri/pelsdy rnæring i f ellesskap,
der eierne samlet bare har krav  på ett helt jordbruksf radrag? Ja Nei



XIX. Skogbruk - årets inntekter og kostnader (for enkeltpersonforetak)

Inntekter/kostnader
som kan

f øres på tømmerkonto

Inntekter/kostnader
som ikke kan

f øres på tømmerkonto

501 Salgsinntekter og uttak, skurtømmer, massev irke, rotsalg m.m

502 Salgsinntekter og uttak, v ed og biomasse

504 Inntekter f ra jakt, f iske og torv uttak og andre leieinntekter

505 Inntektsf øring av  negativ  saldo

506 Årets inntekt/f radrag f ra gev inst- og tapskonto

507 Andre drif tsinntekter, inkl. skattepliktig del av  skogf ond

509 Drif tskostnader, inkl. av skriv ninger og av setning til skogf ond

510 Andel av  drif tskostnader i post 509 som kny tter seg til jakt, f iske, torv uttak og andre leieinntekter

511 =Ov erskudd/underskudd jakt, f iske, leieinntekter mv .

=Drif tsresultat skogbruk515

÷

÷

Andel inntektsf ørt av  ekstraordinær f ordeling av  av v irkning etter naturkatastrof er f ra post 282522

Sjablongberegnet inntekt f ra biomasse-/v edproduksjon som (v algf ritt) er ov erf ørt jordbruk, 55% av  brutto produksjonsinntekt523

Ov erskudd skogbruk som kan gå inn på tømmerkonto/underskudd som skal gå inn på tømmerkonto525

Andel av  ov erskuddet i post 525 du v il inntektsf øre direkte i inntektsåret 2020526

÷

Kommune530

XX. Tømmerkonto (for enkeltpersonforetak)

Ov erf ørt til tømmerkonto i år av  ov erskudd/underskudd535

Grunnlag f or årets saldoregulering536

537 Til inntekt i år (minimum 20 % av  positiv t grunnlag i post 536)

539 +Til inntektsf radrag i år (maksimum 20 % av  negativ t grunnlag i post 536)

542 Saldo som v ideref øres til neste år

=

=

=

Inntekt/inntektsf radrag f ra tømmerkonto (bare f or enkeltpersonf oretak)551

XXI. Overskudd/underskudd av skogbruk i året (for enkeltpersonforetak)

Årsov erskudd/årsunderskudd som ikke er f ørt på tømmerkonto (sum av  postene 511 og 526)552

Korreksjon f or biomasse/v edproduksjon - hentes f ra post 523 553

Ov erskudd/underskudd av  skogbruk  (Skal samsv are med RF-1175 post 0402 B, ev t. post 0402 B i RF-1167 eller RF-1368)554 =

 Underskrift
Dato Underskrif t

Henv endelse 
rettes til

Telef onnummer

Det v ises til rettledning (RF-1178) som er utarbeidet til hjelp v ed utf y lling av
RF-1177

2 3

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en
§ 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet

37300

37301

37302

37303

37304

37305

37307

37308 37308

37309

37310

37312

37313

37314

37315

37327

37328

37313

37325

532 Saldo v ideref ørt f ra f orrige år

÷

37786

37787

37788

37789

37790

37791

37792



Kårbolig

Kårboligens bruksareal er:

Mangler kårboligen bade-/dusjrom eller wc?

Dersom det er behov for flere spesifikasjoner eller forklaringer enn skjemaet gir plass til, kan du bruke et eget ark for dette

Utleie mv. av fast eiendom 2020

2.9   Sum kostnader

Samlet bruttoinntekt

Utbetalt lønn:  

1 Inntekter

Beløp

Refusjon fra leietakere for vedlikeholdskostnader mv. (beløpet skal legges til inntekten)

Andre inntekter

2 Kostnader

Festeavgift (grunnleie), andel av kostnader rapportert inn fra boligselskap/boligsameie.
Enkelte kostnader skal trekkes fra, se rettledning.

Kommunale avgifter (inkl. ev. eiendomsskatt)  og forsikringspremier for eiendommen

2.5   Konstatert tap av inntekt ved utleie

2.6   Avskrivninger av bygning

Nettoinntekt (renter av gjeld skal ikke trekkes fra her). 
Beløpet skal overføres til skattemeldingen.

2.8   Kostnader til egen boligdel, strøm, oppvarming, renhold mv.

2.7   Andre kostnader (spesifisert),
       herunder avskrivninger
       av innbo

÷

=

1.1 Utleie

Kostnader må kunne dokumenteres/sannsynliggjøres med kvittering o.l. etter forespørsel fra skattekontoret.

Ja Nei

Bolig     Industri Forretning Tomt Annet Leietakers navn Etasje Antall kvm Fra dato Til dato

Utleieperiode

=Underskudd

Post 2.8.2 for norske eiendommer
Post 2.8.5 for utenlandske eiendommer

Boligselskapets navnSeksjonsnr.Bruksnr.Gårdsnr.

Navn (etternavn og fornavn) Fødselsnummer/organisasjonsnummer

Eiendommens gateadresseKommune

Fritids-
eiendom

Hva slags?

(Spesifiser hva som gjelder

utleiedel og hva som gjelder 

eventuell egen boligdel)

Arbeidet er utført av/materialene 
er levert av 

Navn og adresse

Påløpt

Dato og år Samlet beløp
(medregnet mva.)

Herav fradrags-
berettiget

vedlikehold

Beløp

Vedlikeholdskostnader som kan trekkes fra

Sum

For boliger som leies ut, innrømmes som hovedregel fradrag for alle vedlikeholdskostnader. Unntak 
fra denne regel gjelder dersom boligen har vært gjenstand for fritaksfastsetting i løpet av de 
foregående 5 år. I disse tilfeller gis det ikke fradrag for vedlikeholdskostnader i det første året med 
regnskapsfasttsetting dersom utleien varer under halve inntektsåret (inntil 182 dager). Som utleie 
regnes all utleie i inntektsåret uavhengig av utleiens omfang, herunder utleie i tidsrom av året hvor 
eieren også selv har bodd i minst halvparten av boligen. Varer utleieperioden lenger, innrømmes fullt 
fradrag for vedlikeholdskostnader inntil kr 10 000. For ev. overskytende beløp, reduseres fradraget 
med 10 % for hvert av de foregående 5 år som boligen har blitt fritaksfastsatt. Er du i tvil, spør 
skattekontoret.

Reduksjon når
boligen
tidligere
har vært
fritaksfastsatt

÷

RF-1189B

Samlet beløp
(medregnet mva.)

Herav fradrags-
berettiget kostnad

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3
Er beløpet innrapportert
til Skatteetaten?

Kostnader til fradrag

2.10 Nettoinntekt før eventuell fordeling til ektefelle =

2.11 Andel nettoinntekt (overskudd/underskudd) overført ektefelle. Beløpet skal føres i ektefellens skattemelding. ÷

Din eierandel
i prosent

Vedlikehold2.4

%

Over 100m²

Ja Nei

Under 60 m²60 - 100 m²

Beregning av leieverdi, se rettledningen

Kårmottakerens navn

Er kårkontrakten endret? - Alle kostnader skal nå bæres av kårmottaker

1.2

Det skal kun 
krysses av 
dersom det 
er endringer 
fra forrige år! Ja Nei

Land

Overskudd

Post 3.3.12

Andelsnr. Boligselskapets org.nr.



Kostnader skal føres til fradrag i det år betalingsforpliktelsen er pådratt uavhengig av når kostnadene skal betales eller faktisk blir betalt. Verken avtalt forfallstid eller 
tidspunkt for faktisk betaling har således betydning for når kostnaden skal komme til fradrag.

3.3 Kontingent til huseierforening eller andre foreninger

3.2 Godtgjørelse til huseier, ektefelle eller barn med felles fastsetting av inntekt og formue   

3.1 Skatter på formue og inntekt (når det gjelder eiendomsskatt, se rettledning til post 2.2)                                                            

3 Kontrollspørsmål

Omfatter kostnadene noe av følgende:

Ev. beløp

Underskrift
Dato Underskrift

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1189B

Skjemaet skal leveres av alle som har skattepliktige utleieinntekter fra fast eiendom i Norge og i utlandet når utleien drives utenom næringsvirksomhet slik at 
utleieinntektene ikke er tatt med i næringsoppgaven. Skjemaet skal også leveres for utleie av tomt og grunn, for eksempel jordbruksareal. l tillegg skal skjemaet 
brukes når eieren yter føderåd i form av borett utenom jord- og skogbruk. Ved flere utleieforhold i samme eiendom i løpet av året, summeres inntekter og kostnader i 
skjemaets post 1 og 2, mens en angivelse av de enkelte leietakere angis i post 1.1. (Se imidlertid rettledningen til post 1.1 hva gjelder korttidsutleie i 
bolig-/fritidseiendom som du ikke selv bor i/bruker). Skjemaet skal ikke leveres ved utleie av

- fritidsbolig som eieren bruker selv i rimelig omfang
- egen boligeiendom der utleieinntektene er skattefrie
- egen boligeiendom der utleieforholdet varer kortere enn 30 dager 

Er du i tvil om du har plikt til å levere skjemaet, se informasjon om skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom på skatteetaten.no eller ta kontakt med skattekontoret.

Her føres leieinntekt påløpt i inntektsåret. Ved korttidsutleie i bolig-/fritidseiendom som du ikke selv bor i/bruker og du har mange ulike leietakere, er det 
tilstrekkelig å skrive "Korttidsutleie" i feltet for leietakers navn.

Post 1.1

Post 1.2 Kår: utleieverdi av bolig hvor fri borett for bestemt(e) person(er) er påheftet eiendommen (føderåd). Posten gjelder kun kårbolig/-leilighet som ikke er knyttet
til næringsvirksomhet i jord-/skogbruk (leieverdien føres da i RF-1177). Posten skal ikke fylles ut dersom kårmottaker bærer alle driftskostnader iht.
opprinnelig kjøpekontrakt. Brutto kårytelse føres til fradrag i post 3.3.3 i skattemeldingen. Leieverdiene skal i 2020 fastsettes etter følgende sjablongverdier:

Post 1.3 Dersom leietakeren har refundert vedlikeholdskostnader som inngår i kostnadene som er oppført i skjemaet, skal mottatt beløp føres her.

Post 1.4 Leier du ut en leilighet i boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap) eller boligsameie, skal du føre din andel av selskapets/sameiets inntekt her. Beløpet 
står i oppgaven fra boligselskapet/boligsameiet. Merk at forhåndsutfylt beløp som knytter seg til leiligheten må strykes i skattemeldingen, se nærmere i 
rettledningen til skattemeldingen post 2.8.1. Kårytelser utenom fri borett (naturalia, kontantkår) føres også her. 

Post 2.1 Her oppgis festeavgift pådratt i inntektsåret og kostnader rapportert inn fra boligselskap/boligsameie. Merk at leilighetens andel av kostnader til 
boligselskapet/boligsameiet som er forhåndsutfylt må strykes i skattemeldingen dersom kostnaden også føres i dette skjemaet. Eventuell nedbetaling av 
fellesgjeld er ikke fradragsberettiget, og skal derfor ikke inngå i beløpet som skal fylles ut i denne post. Eventuelle påløpte renter skal ikke føres som 
fradrag i dette skjemaet, men skal i stedet fremgå av skattemeldingens post 3.3. Dersom spesifiserte opplysninger om fradragsberettiget beløp ikke kan 
innhentes fra boligselskapet/boligsameiet, må skattyter beregne beløpet skjønnsmessig. Dersom eieren selv benytter en del av boligen som egen bolig, må 
kostnadene fordeles på henholdsvis den skattefrie og den skattepliktige delen av boligen.

Post 2.2 Her føres kommunale avgifter som renovasjon og vann- og kloakkavgift. Videre føres forsikringspremier for eiendommen her. Eventuell eiendomsskatt 
føres også her. Dersom eieren selv benytter en del av boligen som egen bolig må kostnadene fordeles på henholdsvis den skattefrie og den 
skattepliktige delen av boligen. Skatt på formue og inntekt er derimot ikke fradragsberettiget. 

Post 2.3 Her føres eventuell utbetalt lønn, for eksempel til vaktmester, bestyrer, forretningsfører og lignende. Dersom eieren selv benytter en del av boligen, 
som egen bolig, og det ikke kan avgjøres hvilken del av boligen lønnskostnadene knytter seg til, må kostnadene fordeles på henholdsvis den 
skattefrie og den skattepliktige delen av boligen, etter utleieverdi.

Post 2.4 Vedlikehold. Vedlikeholdskostnader påløpt i året, det vil si kostnader til å føre eiendommen tilbake til den stand den tidligere har vært i, kan føres til fradrag. 
Dersom eieren selv benytter en del av boligen som egen bolig gis det ikke fradrag for vedlikeholdskostnadene knyttet til denne delen. Kan det ikke avgjøres 
hvilken del av boligen vedlikeholdskostnadene knytter seg til, må kostnadene fordeles på henholdsvis den skattefrie og den skattepliktige delen av boligen, 
etter utleieverdi. Påkostninger skal ikke fradras her, men tillegges eiendommens kostpris ved beregning av inngangsverdien av eiendommen ved beregning 
av eventuell skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap ved salg av eiendommen. Som påkostninger regnes kostnader til å føre eiendommen til en 
bedre eller annen stand enn den tidligere har vært i, for eksempel tilbygg, modernisering eller rene endringer. Mer om skillet vedlikehold og påkostning finner 
du på skatteetaten.no.

Post 2.5 Konstatert tap av inntekt ved utleie. Det foreligger fradragsrett for endelig konstatert tap av inntekt ved utleie når denne tidligere har vært skattlagt som 
inntekt. Tapet anses endelig konstatert:
- når det har vært foretatt tvangsinndriving eller inkasso som har vært forgjeves, eller
- offentlig gjeldsforhandling, konkurs, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller 
  vil gi dekning av fordringen, eller 
- når fordringen ellers må anses som uerholdelig.

Post 2.6 Avskrivning av bygning. Gjelder ikke tomt eller boligeiendom. Saldoskjema er pliktig vedlegg når avskrivning kreves (RF-1084).  

Post 2.7 Andre kostnader. Dersom leien er inkludert lys, brensel, renhold mv. føres kostnadene til dette her. Ved utleie av møblert bolig, hvor eieren selv bruker 
innboet før og etter utleieperioden, kan det kreves fradrag for slit og elde av møbler fastsatt til 15 % av brutto leieinntekter. Denne regelen skal normalt 
ikke benyttes når utleieperioden er over tre år. Ved lengre utleieperiode kan utleide møbler med kostpris under kr 15 000 fradragsføres direkte. 
Er kostprisen for møbler og inventar kr 15 000 eller høyere, kan det foretas saldoavskrivning (saldogruppe d, avskrivningssats 20 %). Saldoskjema
(RF-1084) må da vedlegges. Du kan også kreve fradrag etter faste satser for kostnader forbundet med reiser som er utført i tilknytning til utleien, for 
eksempel ved visninger, vedlikehold og tilsyn, se skatteetaten.no for hvilke satser som skal brukes. Kostnader til oppmåling av regnskapsbehandlet 
boligeiendom for innrapportering av arealopplysninger ved formuesverdsettelse av boligen er fradragsberettiget og føres her. Hvis eieren en del av året 
har brukt boligen som egen bolig, avkortes fradraget forholdsmessig.

Post 2.8 Dersom kostnadene ført i post 2.7 også omfatter lys, brensel, renhold mv. av bolig som eieren selv bruker, må den del av kostnadene som vedrører
denne boligen tilbakeføres her.

Hvem skal levere skjemaet

Rettledning

Inntekter og kostnader

Inntekter ved utleie er skattepliktig for det året de opptjenes, uavhengig av når leien etter avtalen skal betales eller faktisk blir betalt. Dette innebærer at påløpt husleie 
i året skal føres til inntekt selv om betalingen ikke er mottatt i vedkommende år. Dersom beløpet i disse tilfellene ikke blir betalt, se post 2.5. Forskuddsbetalt leie skal 
ikke oppgis som inntekt før leien er opptjent, det vil si det år leien gjelder for. Fordel ved at eier delvis bruker regnskapsbehandlet boligeiendom som egen bolig er ikke 
skattepliktig inntekt.

Sameie

Dersom eiendommen eies i sameie, skal alle sameierne levere inn hvert sitt skjema. Er to av sameierne ektefeller, se nedenfor. Hver enkelt sameier skal fylle ut 
skjemaet med sin forholdsmessige andel av inntekter og kostnader i hver enkelt post basert på eierandelens størrelse (din sameierandel i prosent). Eksempel: Om 
eiendommen eies av to personer i sameie og de har like stor eierandel hver, skal begge fylle ut hvert sitt skjema på vanlig måte, men slik at 50 % av inntektene og 
kostnadene føres i hvert skjema. Summen av inntektene og utgiftene i skjemaene skal tilsvare de totale inntektene og utgiftene på eiendommen.

Dersom to ektefeller eier eiendommen i sameie (ektefellene alene eller i sameie med andre) kan ektefellene levere ett skjema. Ønsker to ektefeller å foreta en 
ektefellefordeling, se rettledningen til post 2.11. Er det også andre sameiere i eiendommen, må disse levere skjema på vanlig måte, jf. avsnittet ovenfor. 

Ektefeller kan velge å fordele nettoinntekten (overskudd/underskudd) i post 2.10. Dette gjelder uavhengig av om eiendommen er eid av ektefellene 
i sameie eller om en av ektefellene eier eiendommen alene. Dersom ektefellene ønsker å fordele, er det viktig at det kun sendes inn ett skjema 
(ikke to) som vedlegges skattemeldingen til én av ektefellene. 

Post 2.11

Bruksareal 
Over 100 m² 
60 – 100 m² 
Under 60 m² 

Leieverdi
kr  31 000
kr  23 300
kr  15 500

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom, helt eller 
delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6.
Opplysninger om ev. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Bruksareal er alt areal innenfor yttervegg med minimum 190 cm takhøyde. Har boligen ikke bade-/dusjrom eller wc,
reduseres verdien med 25 %.

Fastsatt av Skatteetaten med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-15 med forskrift og etter fullmakt fra Skattedirektoratet



Kårbolig

Kårboligens bruksareal er:

Mangler kårboligen bade-/dusjrom eller wc?

Dersom det er behov for f lere spesif ikasjoner eller forklaringer enn skjemaet gir plass til, kan du bruke et eget ark for dette

Utleie mv. av fast eiendom 2020

2.9   Sum kostnader

Samlet bruttoinntekt

Utbetalt lønn:  

1 Inntekter

Beløp

Ref usjon f ra leietakere f or v edlikeholdskostnader mv . (beløpet skal legges til inntekten)

Andre inntekter

2 Kostnader

Festeav gif t (grunnleie), andel av  kostnader rapportert inn f ra boligselskap/boligsameie.
Enkelte kostnader skal trekkes f ra, se rettledning.

Kommunale av gif ter (inkl. ev . eiendomsskatt)  og f orsikringspremier f or eiendommen

2.5   Konstatert tap av  inntekt v ed utleie

2.6   Av skriv ninger av  by gning

Nettoinntekt (renter av gjeld skal ikke trekkes fra her). 
Beløpet skal overføres til skattemeldingen.

2.8   Kostnader til egen boligdel, strøm, oppv arming, renhold mv .

2.7   Andre kostnader (spesif isert),
       herunder av skriv ninger
       av  innbo

÷

=

1.1 Utleie

Kostnader må kunne dokumenteres/sannsy nliggjøres med kv ittering o.l. etter f orespørsel f ra skattekontoret.

Ja Nei

Bolig     Industri Forretning Tomt Annet Leietakers nav n Etasje Antall kv m Fra dato Til dato
Utleieperiode

=Underskudd

Post 2.8.2 f or norske eiendommer
Post 2.8.5 f or utenlandske eiendommer

Boligselskapets nav nSeksjonsnr.Bruksnr.Gårdsnr.

Nav n (etternav n og f ornav n) Fødselsnummer/organisasjonsnummer

Eiendommens gateadresseKommune

Fritids-
eiendom

Hv a slags?
(Spesif iser hv a som gjelder
utleiedel og hv a som gjelder 
ev entuell egen boligdel)

Arbeidet er utf ørt av /materialene 
er lev ert av  

Nav n og adresse

Påløpt

Dato og år Samlet beløp
(medregnet mv a.)

Herav  f radrags-
berettiget

v edlikehold

Beløp

Vedlikeholdskostnader som kan trekkes f ra

Sum

For boliger som leies ut, innrømmes som hov edregel f radrag f or alle v edlikeholdskostnader. Unntak 
f ra denne regel gjelder dersom boligen har v ært gjenstand f or f ritaksf astsetting i løpet av  de 
f oregående 5 år. I disse tilf eller gis det ikke f radrag f or v edlikeholdskostnader i det f ørste året med 
regnskapsf asttsetting dersom utleien v arer under halv e inntektsåret (inntil 182 dager). Som utleie 
regnes all utleie i inntektsåret uav hengig av  utleiens omf ang, herunder utleie i tidsrom av  året hv or 
eieren også selv  har bodd i minst halv parten av  boligen. Varer utleieperioden lenger, innrømmes f ullt 
f radrag f or v edlikeholdskostnader inntil kr 10 000. For ev . ov ersky tende beløp, reduseres f radraget 
med 10 % f or hv ert av  de f oregående 5 år som boligen har blitt f ritaksf astsatt. Er du i tv il, spør 
skattekontoret.

Reduksjon når
boligen
tidligere
har vært
fritaksfastsatt

÷

RF-1189B

68 26 18

2019

6829

23

7901 7904 7905

7906

7907

7890 7890

7892

7894 10069

7896

7898 7899 7900 7902 7903

7918

7897

22009 22010 22011 22012 22013 22014

22009 / 2 22010 / 2 22011 / 2 22012 / 2 22013 / 2 22014 / 2

22009 / 3 22010 / 3 22011 / 3 22012 / 3 22013 / 3 22014 / 3

22021 22026

22032

22101

7901 / 7904 / 2 7905 / 27898 / 2 7899 / 2 7900 / 2 7902 / 2 7903 / 2

22034

7894 / 2 10069 / 2

14188

22102 22102

22033

Samlet beløp
(medregnet mv a.)

Herav  f radrags-
berettiget kostnad

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3
Er beløpet innrapportert
til Skatteetaten?

7885

7886

7889

Kostnader til f radrag

23634

23635

23636

23637 23637

2.10 Nettoinntekt f ør ev entuell f ordeling til ektef elle =

2.11 Andel nettoinntekt (ov erskudd/underskudd) ov erf ørt ektef elle. Beløpet skal f øres i ektef ellens skattemelding. ÷

Din eierandel
i prosent 28168

28170

28169

Vedlikehold2.4

%30514 30515 30516

Ov er 100m²

Ja Nei

Under 60 m²60 - 100 m²

Beregning av  leiev erdi, se rettledningen

Kårmottakerens nav n

Er kårkontrakten endret? - Alle kostnader skal nå bæres av  kårmottaker

1.2

Det skal kun 
kry sses av  
dersom det 
er endringer 
f ra f orrige år! Ja Nei

Land

Ov erskudd

Post 3.3.12

34071
Andelsnr. Boligselskapets org.nr.

37196 37197



Kostnader skal f øres til f radrag i det år betalingsf orpliktelsen er pådratt uav hengig av  når kostnadene skal betales eller f aktisk blir betalt. Verken av talt f orf allstid eller 
tidspunkt f or f aktisk betaling har således bety dning f or når kostnaden skal komme til f radrag.

3.3 Kontingent til huseierf orening eller andre f oreninger

3.2 Godtgjørelse til huseier, ektef elle eller barn med f elles f astsetting av  inntekt og f ormue   

3.1 Skatter på f ormue og inntekt (når det gjelder eiendomsskatt, se rettledning til post 2.2)                                                            

3 Kontrollspørsmål
Omf atter kostnadene noe av  f ølgende:

Ev . beløp

Underskrift
Dato Underskrif t

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1189B

7912

7914

7916

Skjemaet skal lev eres av  alle som har skattepliktige utleieinntekter f ra f ast eiendom i Norge og i utlandet når utleien driv es utenom næringsv irksomhet slik at 
utleieinntektene ikke er tatt med i næringsoppgav en. Skjemaet skal også lev eres f or utleie av  tomt og grunn, f or eksempel jordbruksareal. l tillegg skal skjemaet 
brukes når eieren y ter f øderåd i f orm av  borett utenom jord- og skogbruk. Ved f lere utleief orhold i samme eiendom i løpet av  året, summeres inntekter og kostnader i 
skjemaets post 1 og 2, mens en angiv else av  de enkelte leietakere angis i post 1.1. (Se imidlertid rettledningen til post 1.1 hv a gjelder korttidsutleie i 
bolig-/f ritidseiendom som du ikke selv  bor i/bruker). Skjemaet skal ikke lev eres v ed utleie av

- f ritidsbolig som eieren bruker selv  i rimelig omf ang
- egen boligeiendom der utleieinntektene er skattef rie
- egen boligeiendom der utleief orholdet v arer kortere enn 30 dager 

Er du i tv il om du har plikt til å lev ere skjemaet, se inf ormasjon om skatt v ed utleie av  bolig og f ritidseiendom på skatteetaten.no eller ta kontakt med skattekontoret.

Her f øres leieinntekt påløpt i inntektsåret. Ved korttidsutleie i bolig-/f ritidseiendom som du ikke selv  bor i/bruker og du har mange ulike leietakere, er det 
tilstrekkelig å skriv e "Korttidsutleie" i f eltet f or leietakers nav n.

Post 1.1

Post 1.2 Kår: utleiev erdi av  bolig hv or f ri borett f or bestemt(e) person(er) er påhef tet eiendommen (f øderåd). Posten gjelder kun kårbolig/-leilighet som ikke er kny ttet
til næringsv irksomhet i jord-/skogbruk (leiev erdien f øres da i RF-1177). Posten skal ikke f y lles ut dersom kårmottaker bærer alle drif tskostnader iht.
opprinnelig kjøpekontrakt. Brutto kåry telse f øres til f radrag i post 3.3.3 i skattemeldingen. Leiev erdiene skal i 2020 f astsettes etter f ølgende sjablongv erdier:

Post 1.3 Dersom leietakeren har ref undert v edlikeholdskostnader som inngår i kostnadene som er oppf ørt i skjemaet, skal mottatt beløp f øres her.

Post 1.4 Leier du ut en leilighet i boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap) eller boligsameie, skal du f øre din andel av  selskapets/sameiets inntekt her. Beløpet 
står i oppgav en f ra boligselskapet/boligsameiet. Merk at f orhåndsutf y lt beløp som kny tter seg til leiligheten må stry kes i skattemeldingen, se nærmere i 
rettledningen til skattemeldingen post 2.8.1. Kåry telser utenom f ri borett (naturalia, kontantkår) f øres også her. 

Post 2.1 Her oppgis f esteav gif t pådratt i inntektsåret og kostnader rapportert inn f ra boligselskap/boligsameie. Merk at leilighetens andel av  kostnader til 
boligselskapet/boligsameiet som er f orhåndsutf y lt må stry kes i skattemeldingen dersom kostnaden også f øres i dette skjemaet. Ev entuell nedbetaling av  
f ellesgjeld er ikke f radragsberettiget, og skal derf or ikke inngå i beløpet som skal f y lles ut i denne post. Ev entuelle påløpte renter skal ikke f øres som 
f radrag i dette skjemaet, men skal i stedet f remgå av  skattemeldingens post 3.3. Dersom spesif iserte opply sninger om f radragsberettiget beløp ikke kan 
innhentes f ra boligselskapet/boligsameiet, må skatty ter beregne beløpet skjønnsmessig. Dersom eieren selv  beny tter en del av  boligen som egen bolig, må 
kostnadene f ordeles på henholdsv is den skattef rie og den skattepliktige delen av  boligen.

Post 2.2 Her f øres kommunale av gif ter som renov asjon og v ann- og kloakkav gif t. Videre f øres f orsikringspremier f or eiendommen her. Ev entuell eiendomsskatt 
f øres også her. Dersom eieren selv  beny tter en del av  boligen som egen bolig må kostnadene f ordeles på henholdsv is den skattef rie og den 
skattepliktige delen av  boligen. Skatt på f ormue og inntekt er derimot ikke f radragsberettiget. 

Post 2.3 Her f øres ev entuell utbetalt lønn, f or eksempel til v aktmester, besty rer, f orretningsf ører og lignende. Dersom eieren selv  beny tter en del av  boligen, 
som egen bolig, og det ikke kan av gjøres hv ilken del av  boligen lønnskostnadene kny tter seg til, må kostnadene f ordeles på henholdsv is den 
skattef rie og den skattepliktige delen av  boligen, etter utleiev erdi.

Post 2.4 Vedlikehold. Vedlikeholdskostnader påløpt i året, det v il si kostnader til å f øre eiendommen tilbake til den stand den tidligere har v ært i, kan f øres til f radrag. 
Dersom eieren selv  beny tter en del av  boligen som egen bolig gis det ikke f radrag f or v edlikeholdskostnadene kny ttet til denne delen. Kan det ikke av gjøres 
hv ilken del av  boligen v edlikeholdskostnadene kny tter seg til, må kostnadene f ordeles på henholdsv is den skattef rie og den skattepliktige delen av  boligen, 
etter utleiev erdi. Påkostninger skal ikke f radras her, men tillegges eiendommens kostpris v ed beregning av  inngangsv erdien av  eiendommen v ed beregning 
av  ev entuell skattepliktig gev inst eller f radragsberettiget tap v ed salg av  eiendommen. Som påkostninger regnes kostnader til å f øre eiendommen til en 
bedre eller annen stand enn den tidligere har v ært i, f or eksempel tilby gg, modernisering eller rene endringer. Mer om skillet v edlikehold og påkostning f inner 
du på skatteetaten.no.

Post 2.5 Konstatert tap av  inntekt v ed utleie. Det f oreligger f radragsrett f or endelig konstatert tap av  inntekt v ed utleie når denne tidligere har v ært skattlagt som 
inntekt. Tapet anses endelig konstatert:
- når det har v ært f oretatt tv angsinndriv ing eller inkasso som har v ært f orgjev es, eller
- of f entlig gjeldsf orhandling, konkurs, likv idasjons- eller av v iklingsbehandling i sky ldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller 
  v il gi dekning av  f ordringen, eller 
- når f ordringen ellers må anses som uerholdelig.

Post 2.6 Av skriv ning av  by gning. Gjelder ikke tomt eller boligeiendom. Saldoskjema er pliktig v edlegg når av skriv ning krev es (RF-1084).  

Post 2.7 Andre kostnader. Dersom leien er inkludert ly s, brensel, renhold mv . f øres kostnadene til dette her. Ved utleie av  møblert bolig, hv or eieren selv  bruker 
innboet f ør og etter utleieperioden, kan det krev es f radrag f or slit og elde av  møbler f astsatt til 15 % av  brutto leieinntekter. Denne regelen skal normalt 
ikke beny ttes når utleieperioden er ov er tre år. Ved lengre utleieperiode kan utleide møbler med kostpris under kr 15 000 f radragsf øres direkte. 
Er kostprisen f or møbler og inv entar kr 15 000 eller høy ere, kan det f oretas saldoav skriv ning (saldogruppe d, av skriv ningssats 20 %). Saldoskjema
(RF-1084) må da v edlegges. Du kan også krev e f radrag etter f aste satser f or kostnader f orbundet med reiser som er utf ørt i tilkny tning til utleien, f or 
eksempel v ed v isninger, v edlikehold og tilsy n, se skatteetaten.no f or hv ilke satser som skal brukes. Kostnader til oppmåling av  regnskapsbehandlet 
boligeiendom f or innrapportering av  arealopply sninger v ed f ormuesv erdsettelse av  boligen er f radragsberettiget og f øres her. Hv is eieren en del av  året 
har brukt boligen som egen bolig, av kortes f radraget f orholdsmessig.

Post 2.8 Dersom kostnadene f ørt i post 2.7 også omf atter ly s, brensel, renhold mv . av  bolig som eieren selv  bruker, må den del av  kostnadene som v edrører
denne boligen tilbakef øres her.

Hvem skal levere skjemaet
Rettledning

Inntekter og kostnader

Inntekter v ed utleie er skattepliktig f or det året de opptjenes, uav hengig av  når leien etter av talen skal betales eller f aktisk blir betalt. Dette innebærer at påløpt husleie 
i året skal f øres til inntekt selv  om betalingen ikke er mottatt i v edkommende år. Dersom beløpet i disse tilf ellene ikke blir betalt, se post 2.5. Forskuddsbetalt leie skal 
ikke oppgis som inntekt f ør leien er opptjent, det v il si det år leien gjelder f or. Fordel v ed at eier delv is bruker regnskapsbehandlet boligeiendom som egen bolig er ikke 
skattepliktig inntekt.

Sameie

Dersom eiendommen eies i sameie, skal alle sameierne lev ere inn hv ert sitt skjema. Er to av  sameierne ektef eller, se nedenf or. Hv er enkelt sameier skal f y lle ut 
skjemaet med sin f orholdsmessige andel av  inntekter og kostnader i hv er enkelt post basert på eierandelens størrelse (din sameierandel i prosent). Eksempel: Om 
eiendommen eies av  to personer i sameie og de har like stor eierandel hv er, skal begge f y lle ut hv ert sitt skjema på v anlig måte, men slik at 50 % av  inntektene og 
kostnadene f øres i hv ert skjema. Summen av  inntektene og utgif tene i skjemaene skal tilsv are de totale inntektene og utgif tene på eiendommen.

Dersom to ektef eller eier eiendommen i sameie (ektef ellene alene eller i sameie med andre) kan ektef ellene lev ere ett skjema. Ønsker to ektef eller å f oreta en 
ektef ellef ordeling, se rettledningen til post 2.11. Er det også andre sameiere i eiendommen, må disse lev ere skjema på v anlig måte, jf . av snittet ov enf or. 

Ektef eller kan v elge å f ordele nettoinntekten (ov erskudd/underskudd) i post 2.10. Dette gjelder uav hengig av  om eiendommen er eid av  ektef ellene 
i sameie eller om en av  ektef ellene eier eiendommen alene. Dersom ektef ellene ønsker å f ordele, er det v iktig at det kun sendes inn ett skjema 
(ikke to) som v edlegges skattemeldingen til én av  ektef ellene. 

Post 2.11

Bruksareal 
Ov er 100 m² 
60 – 100 m² 
Under 60 m² 

Leiev erdi
kr  31 000
kr  23 300
kr  15 500

For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i RF-1189 Utleie mv . av  f ast eiendom, helt eller 
delv is bli beny ttet også av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6.
Opply sninger om ev . samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

Bruksareal er alt areal innenf or y tterv egg med minimum 190 cm takhøy de. Har boligen ikke bade-/dusjrom eller wc,
reduseres v erdien med 25 %.

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet



Vedlegg til skattemeldingen

Fiske 2020

Etternav n, f ornav n Fødselsnummer

Postadresse Telef on

Hv ilket f iske som er 
drev et

For skattekontoretOppdragsgiv ers nav n
Stått om bord

Fra Til

B. Oversikt over driftstid i fiske og fangst

68 26

2442 6676 6677 620

19437 19452 19453 19434

19437 / 2 19452 / 2 19453 / 2 19434 / 2

19437 / 3 19452 / 3 19453 / 3 19434 / 3

19437 / 4 19452 / 4 19453 / 4 19434 / 4

For tidsrom
f ra -  til

Inntekt
Hele  kroner

Organisasjons-
nummer

Adresse

Uttak av  f isk (dersom dette ikke er 
innrapportert v ia A-ordningen) 103 Andre inntekter +

Dokumenterte merkostnader p.g.a. f rav ær f ra hjemmet ÷

Utgif ter til sjøhy re, støv ler, hansker m.v .

Beregnet næringsinntekt =

101

102

104

105

107

+ =

= ÷106 Andre utgif ter+

Lott f ra selskap med deltakerf astsetting (innrapportert v ia A-ordningen) utbetalt f ra:

For tidsrom

f ra -  til

Lottinntekter (innrapportert v ia A-ordningen) utbetalt f ra: Inntekt

Hele  kronerNav n på høv edmann/
oppdragsgiv er/utbetaler

Adresse

Sum               

Uttak av  f isk (dersom dette ikke er 
innrapportert v ia A-ordningen)

113 Andre inntekter +

Dokumenterte merkostnader p.g.a. f rav ær f ra hjemmet ÷

Utgif ter til sjøhy re, støv ler, hansker m.v .

Personinntekt (f øres i skattemeldingen post 1.6.1) =

111

A2. Beregning av næringsinntekt for lottfiskere

19442

19439 / 2 19440 / 2 19442 / 2

19439 / 3 19440 / 3 19442 / 3

19439 / 4 19440 / 4 19442 / 4

19439 / 5 19440 / 5

19441

19442 / 5

19438

19431

19432 19436

19447

19448 19449

19451 19439 19440

19438 / 2

19438 / 3

19438 / 4

19438 / 5

19441 / 2

19441 / 3

19441 / 4

19441 / 5

19451 / 2

19451 / 3

19451 / 4

19451 / 5

(Viktig: Dersom en del av lottinntektene er opptjent av deltager i ansvarlig 
selskap, må dette skilles ut og oppgis under A1)

112

114

115

119

+ =

= ÷116 Andre utgif ter (skal
spesif iseres i eget v edlegg)+

Selskapets nav n

For tidsrom
f ra -  til

Inntekt
Hele  kroner

Organisasjons-
nummer

Adresse

Uttak av  f isk (dersom dette ikke er 
innrapportert v ia A-ordningen) 103 Andre inntekter +

÷

Utgif ter til sjøhy re, støv ler, hansker m.v .

Beregnet næringsinntekt =

101

102

105

107

+ =

= ÷106 Andre utgif ter+

Selskapets nav n

Lott f ra selskap med deltakerf astsetting (innrapportert v ia A-ordningen) utbetalt f ra:

29056 28911 28912 28913 28914 28915 28916

28918 28919 28920

28923

28924 28925 28926

28927

29056 / 2 28911 / 2 28912 / 2 28913 / 28914 / 2 28915 / 2 28916 / 2

28920 / 228919 / 228918 / 2

28923 / 2

28926 / 228925 / 228924 / 2

28927 / 2

28928

28929

Beregnet næringsinntekt (Føres i skattemeldingen post 2.7.3)117 = 19435

Negativ  personinntekt f ra enef iske som kan samordnes. Beløpet hentes f ra post 1.22 i RF-1224118 ÷ 33922

33923

RF-1213B

A1. Beregning av næringsinntekt for lott fra eget selskap med deltakerfastsetting

Dokumenterte merkostnader p.g.a. f rav ær f ra hjemmet104



255

254

253

252

251

230

225

219

218

217

216

215

214

213

211

212

2020

Grunnlag f or særskilt f radrag. Hele kroner For skattekontoret

1 For enefiskere

Fangstinntekter, pristilskudd mv  f ra næringsoppgav en
post 3000/3100/3200/3400

Garantilott (minstelott) v ed enef iske

Sum

Reduksjon f or f angstinntekter og of f entlige tilskudd v ed f ellesf iske ÷

Inntekter av  enef iske (post 203 ÷ post 204) =   

Produktav gif t

Driv stof f , bensin, olje o.l. 

Vedlikehold båt/utsty r/redskap

Kjøp av  redskap

Kostnader v ed leie av  båt/redskap

Forsikring av  båt /redskap

Kostnader til regnskapsf ører, telef on, porto og bilkostnader

Andre drif tskostnader, herunder prov iant og dagligv arer
(skal spesif iseres i eget v edlegg) 

Saldoav skriv ninger f ra saldoskjema post 110

Sum kostnader (postene 211 til 219)

Andel av  sum kostnader i post 225 som gjelder enef iske (se rettledningen) ÷

Sum ov ef øres til post 271

2 For lott-, lønns- og/eller hyremottaker

Mannslotter og garantilott (minstelott) v ed delingsf angst, ev t. redskapslott
(innrapportert v ia A-ordningen), samt f ordel v ed eget uttak av  f isk.

Skipper-, bas- og driv erlotter

Fast lønn/hy re v ed aktiv  deltakelse i f iske (innrapportert v ia A-ordningen),
samt f ordel v ed eget uttak av  f isk
Div erse tilskudd som ikke er innrapportert v ia A-ordningen og 
som ikke er tatt med som delingsf angst

Ref undert merv erdiav gif t f or lottf iskere med redskapshold (se rettledning) =   

Lønninger, hy rer o.l. (se rettledningen)

Arbeidsgiv erav gif t til f olketry gden (se rettledningen)

Utgif ter til egne redskaper (inngår i postene 106/116)

Kostutgif ter som ikke inngår i f ellesutgif tene

Dokumenterte merkostnader p.g.a. f rav ær f ra hjemmet =   ÷

Sum ov erf øres til post 272

3 Fellesposter, beregning av særskilt fradrag og samordning med evt. særskilt fradrag for sjøfolk

Ov erf ørt f ra post 240

Ov erf ørt f ra post 270

Sy kepenger til f isker innrapportert v ia A-ordningen. Gjelder sy kepenger f or f isker som bare har
hy re (lønn) og når sy kepenger erstatter næringsinntekt.

Fra-
drag
f or

Fra-
drag
f or

250

260

8307

1899

8308

1900

1901 1901

16916

15605

15583

15607

15606

7420

11642

15584

8314

8315

8309

8310

1903

1904

1905

1906

8311

15603

15604

1907

8312

8313

15572

1908

22295

8313

201

202

203

204

205

240

241

242

243

244

245

270

271

272

274

29180

29181

29179

31063

35416

35417

C. Beregning av særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk

Årets særskilte f radrag f or sjøf olk (ikke ov er kr. 80 000)
Samme beløp som i skattemeldingen post 3.2.13

Grunnlag f or beregning av  særskilt f radrag f or f iskere og f angstf olk

Beregnet særskilt f radrag med inntil 30 % av  beløpet i post 290 (ikke ov er kr. 150 000)

290

310

300

Særskilt f radrag f or f iskere og f angstf olk som skal ov erf øres til skattemeldingen post 3.2.14.

Dersom summen av  post 300 og 310 ov erstiger kr. 150 000, må særskilt f radrag f or f iskere
og f angstf olk justeres ned slik at samlet f radrag ikke ov erstiger kr. 150 000.

320

Dato Underskrif t

Det v ises til særskilt rettledning som er utarbeidet
til hjelp v ed utf y lling av  dette skjemaet (RF-1214)

Underskrift

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en 
§ 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet



Justering ov erf ørt f ra RF-1315 Begrensning av  rentef radrag mellom nærstående

Har selskapet kontrollerte transaksjoner/mellomv ærender
ov er beløpsgrensene?

Er selskapet et rederi?

Har selskapet deltaker som krev er behandling etter
de særskilte rederibeskatningsreglene i skattelov en § 8-10?

Er selskapet stif tet v ed omdannelse?

Har selskapet f usjonert/f isjonert i inntektsåret?

Er selskapet oppløst i inntektsåret?

Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 2020

Postnummer Poststed

Selskapets nav n Telef on Organisasjonsnummer

Kontorkommunens nav n

Ansv arsf orm Oppgi organisasjonsnummeret til ev t. norsk konsernspiss

Kommunenummer

1

6673 6674

755 18

29 18070

756 19851

Tonnasjeskatt f ra RF-1197 post 520

Ov erskudd/underskudd i selskapet i f ølge næringsoppgav e 5
post 9999 eller næringsoppgav e 2 post 0999

Nettof ormue til f ordeling på deltakerne. Beløpet ov erf øres f ra post 590
kolonne II, se rettledningen

Finansinntekt/underskudd ov erf ørt f ra RF-1197 post 770

1105

1101

205

211

7298

11802

5857

II Spesielt for selskap med deltakere som behandles etter skatteloven § 8-10

Se egen rettledning for utfylling av skjemaet, RF-1216

Har selskapet hov edkontor i utlandet? Har selskapet y tt lån til deltakeren?

Opplysninger om selskapet Ytelser fra selskap til deltaker

Ja Nei

Ja Nei

Hv is ja, oppgi hv ilken v aluta
oppgav ene er f ørt i

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Har deltakeren stilt sikkerhet f or lån f ra selskapet?
Fy lles bare ut dersom deltakeren har lån Ja Nei

Ja Nei

Utleie av  f ormuesgjenstand? Ja Nei

Salg/uttak av  v arer og andre f ormuesgjenstander? Ja Nei

Lån f ra deltakeren til selskapet?

Ytelser fra deltaker til selskap

Utleie av  f ormuesgjenstand? Ja Nei

Ja Nei

Salg/uttak av  v arer og andre f ormuesgjenstander? Ja Nei

Opplysninger om og dokumentasjon av kontrollerte
transaksjoner og mellomværender med nærstående
jf. skatteforvaltningsloven § 8-11 med forskrifter

Ja Nei

(Skjemaet RF-1123 "Kontrollerte transaksjoner og
mellomv ærender" skal i så f all v edlegges)

Er selskapet dokumentasjonspliktig?
(Nærmere om hv em som har dokumentasjonsplikt,
se rettledningen)

Ja Nei

I Opplysninger om formue og inntekt i selskapet
Beløp i f remmed v aluta

(Fy lles bare ut f or
utenlandsk selskap)

Valutakurs v ed
inntektsårets utløp

Beløp i NOK

IV Særskilte poster for kommandittselskaper og indre selskap
Komplementarens/hov edmannens nav n Fødselsnummer Organisasjonsnummer

2758 3645 3646

31269

31282 31283 31284

31285

Er det tatt ut eiendel eller f orpliktelse som nev nt i
skattelov en § 9-14 i inntektsåret?
(RF-1109 "Uttak f ra norsk område f or skattlegging"
skal i så f all sendes inn, se rettledningen)

Ja Nei

Hv is ja, oppgi registreringsland

Hv is ja, kan alt underlagsmaterialet f remlegges, 
jf . sktl § 10-41 f ørste ledd siste setning? Ja Nei

Har selskapet v ært part i f usjon eller f isjon eller 
f ått endret eierf orhold som f ølge av  f usjon,
f isjon eller annen transaksjon?

Ja Nei

31283

RF-1215B

Justering ov erf ørt f ra RF-1315 Begrensning av  rentef radrag
mellom nærstående

1107

Ov erskudd/underskudd i selskapet1110 =

206

Finansinntekt/underskudd til f ordeling på deltakermeldingene207 =

Hv is selskapet er registrert i utlandet, oppgi komplementarens selskapsandel %

35575

35577

35579

35580

35581

35582

Kan ikke sendes inn som papirskjema.
Lever elektronisk via Altinn.no.



Annen
f ormue

Særskilte drif tsmidler i kraf tanlegg, jf . sktl § 18-6, og f ormue i kraf tanlegg som
ikke er satt i drif t, jf  sktl. § 18-5 sjette ledd.

Elektroteknisk utrustning i kraf tf oretak mv . (saldogruppe g)

549

Anlegg, maskiner og by gninger under utf ørelse f or eget bruk

Fly , helikopter (saldogruppe f )

Kontormaskiner og lignende (saldogruppe a)

Langsiktige f ordringer og/eller gjeld i utenlandsk v aluta

Varelager

Bankinnskudd og kontantbeholdning

Sum negativ e gev inst- og tapskonti

Sum positiv e gev inst- og tapskonti

Andre betingede skattef rie gev inster

Andre skattemessige posisjoner

Sum skattemessige v erdier

Sum brutto f ormuesv erdi

Gjeld v ed f ormuesf astsettingen

Skattemessig gjeld

Skattemessig egenkapital (post 560 - post 582)

Nettoformue (post 561 - post 581)

Personbiler, traktorer, rullende maskiner og materiell, maskiner,
redskap, instrumenter, inv entar mv . (saldogruppe d)

Aksjer mv .

Vogntog, lastebiler, busser, v arebiler, drosjebiler og kjøretøy  f or transport av
f unksjonshemmede (saldogruppe c)

Andeler i selskap med deltakerf astsetting.
Beløpet i kolonne II hentes f ra post 1101 i RF-1221 og/eller post 101 i RF-1246

Andre f ordringer

+/-

+

-

-

+/-

=

=

-

-

=

=

1030 1031

1033 1034

1039 1040

115 1050

287 1051

1052 1053

1014 1054

1055 1056

7308

7321

1057

1059

1061

1062

1063

10090

1065

1066

513

520

535

522

523

528

531

538

539

540

545

551

553

555

557

560

561

581

582

589

590

Skip, f artøy , rigger mv . (saldogruppe e)521

Obligasjoner536

Innkalt, men ikke-innbetalt selskapskapital537

Spesif iser

+/-

+/- +/-

1035 1036

1037 1038

1015 1016

1060

3099 3100

31310 31311

31312 31313

31314

31315

514

Fast teknisk installasjon i by gninger (saldogruppe j)518

515

Ty pe eiendom Adresse Kommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr.

Land

Erv erv et f orretningsv erdi (goodwill) (saldogruppe b)

Jakt-, f iske- og andre rettigheter i f ast eiendom

1032508

512 28857 28858
Kommune

28859

31687 31297 31298 31299 31300 3130131302 31303 31304

31307 31308 31309

II
Nettof ormue

Forskning og utv ikling, immaterielle eiendeler

2020

501 31294 31295

Ty pe eiendom
31688

Adresse
31306

Annen f ast eiendom i utlandet av  enhv er art510F

Annen f ast eiendom i Norge av  enhv er art (f ritidseiendom m.v .)510D

Norsk næringseiendom (ikke næringseiendom kny ttet til kraf tv erk, jord- og skogbruk) (RF-1098)510A

Utleid utenlandsk næringseiendom (RF-1098)510E

I 
Skattemessig v erdi

33145 33146

33147 33148

33149

Selv eide boliger i Norge. Spesif iseres på side 4.510B

Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge. Spesif iseres på side 4.510C

34142 34143

34144 34145

34146 34147

34148 34149

EierandelKommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr.

Flerboligby gninger i Norge510G

%34672 34673 34674 34675 34676 34677 34678 34679

V Skattemessig egenkapital og formuesverdi



Selskapets netto-
f ormue f ordelt på 

deltakerne etter
eierandel, jf . 

post 1101

Deltakernes egen-
kapitalkonto i 

selskapet

Selskapets totale egen-
kapital f ordelt på 
deltakerne etter 

eierandel, jf . nærings-
oppgav en. Se 
rettledningen

Andel nettof ormue
etter korreksjon f or
skjev  egenkapital

SUM

2020

8327 16175 13865

Fødselsnr./Organisasjonsnr.

Benytt eventuelt eget vedlegg. Det er ikke nødvendig å fylle ut kolonne C - F dersom egenkapitalkontiene til alle deltakerne er lik egenkapital fordelt etter eierandel

19958 19959

VI Deltakere i selskapet

+ - =29699 29700 29701 2970217172 79483647 3648 1025 13804

Deltaker B C D E F

31.12.2019 31.12.2020

Andel i % 
(tall oppgis

i tre desimaler)

31316

Nav n Bosteds-/hov edkommune

+ - =29699 / 2 29700 / 2 29701 / 2 29702 / 217172 / 2 7948 / 23647 / 2 3648 / 2 1025 / 2 13804 / 2

+ - =29699 / 3 29700 / 3 29701 / 3 29702 / 317172 / 3 7948 / 33647 / 3 3648 / 3 1025 / 3 13804 / 3

+ - =29699 / 4 29700 / 4 29701 / 4 29702 / 417172 / 4 7948 / 43647 / 4 3648 / 4 1025 / 4 13804 / 4

+ - =29699 / 5 29700 / 5 29701 / 5 29702 / 517172 / 5 7948 / 53647 / 5 3648 / 5 1025 / 5 13804 / 5

+ - =29699 / 6 29700 / 6 29701 / 6 29702 / 617172 / 6 7948 / 63647 / 6 3648 / 6 1025 / 6 13804 / 6

+ - =29699 / 7 29700 / 7 29701 / 7 29702 / 717172 / 7 7948 / 73647 / 7 3648 / 7 1025 / 7 13804 / 7

+ - =29699 / 8 29700 / 8 29701 / 8 29702 / 817172 / 8 7948 / 83647 / 8 3648 / 8 1025 / 8 13804 / 8

+ - =29699 / 9 29700 / 9 29701 / 9 29702 / 917172 / 9 7948 / 93647 / 9 3648 / 9 1025 / 9 13804 / 9

+ - =29699 / 10 29700 / 10 29701 / 10 29702 / 107172 / 10 7948 / 103647 / 10 3648 / 10 1025 / 10 13804 / 10

+ - =29699 / 11 29700 / 11 29701 / 11 29702 / 117172 / 11 7948 / 113647 / 11 3648 / 11 1025 / 11 13804 / 11

+ - =29699 / 12 29700 / 12 29701 / 12 29702 / 127172 / 12 7948 / 123647 / 12 3648 / 12 1025 / 12 13804 / 12

+ - =29699 / 13 29700 / 13 29701 / 13 29702 / 137172 / 13 7948 / 133647 / 13 3648 / 13 1025 / 13 13804 / 13

+ - =29699 / 14 29700 / 14 29701 / 14 29702 / 147172 / 14 7948 / 143647 / 14 3648 / 14 1025 / 14 13804 / 14

+ - =29699 / 15 29700 / 15 29701 / 15 29702 / 157172 / 15 7948 / 153647 / 15 3648 / 15 1025 / 15 13804 / 15

+ - =29699 / 16 29700 / 16 29701 / 16 29702 / 167172 / 16 7948 / 163647 / 16 3648 / 16 1025 / 16 13804 / 16

+ - =29699 / 17 29700 / 17 29701 / 17 29702 / 177172 / 17 7948 / 173647 / 17 3648 / 17 1025 / 17 13804 / 17

+ - =29699 / 18 29700 / 18 29701 / 18 29702 / 187172 / 18 7948 / 183647 / 18 3648 / 18 1025 / 18 13804 / 18

+ - =29699 / 19 29700 / 19 29701 / 19 29702 / 197172 / 19 7948 / 193647 / 19 3648 / 19 1025 / 19 13804 / 19

+ - =29699 / 20 29700 / 20 29701 / 20 29702 / 207172 / 20 7948 / 203647 / 20 3648 / 20 1025 / 20 13804 / 20

+ - =29699 / 21 29700 / 21 29701 / 21 29702 / 217172 / 21 7948 / 213647 / 21 3648 / 21 1025 / 21 13804 / 21

+ - =29699 / 22 29700 / 22 29701 / 22 29702 / 227172 / 22 7948 / 223647 / 22 3648 / 22 1025 / 22 13804 / 22

+ - =29699 / 23 29700 / 23 29701 / 23 29702 / 237172 / 23 7948 / 233647 / 23 3648 / 23 1025 / 23 13804 / 23



510B Selveide boliger i Norge

Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. Boligty pe (se rettledningen) Formuesv erdiP-ROM/boareal EierandelBy ggeår

%

510C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge
Boligselskapets

organisasjonsnummer AksjenummerAndelsnummer Gateadresse Bolignummer Boligty pe (se rettledningen) P-ROM/boareal By ggeår

Skattemessig v erdi

Skattemessig v erdi Formuesv erdi

Sum (ov erf øres til post 510B på side 2) = =

Sum (ov erf øres til post 510C på side 2) = =

VIII Spesifikasjon av boliger og boenheter i boligselskap/borettslag

Underskrif t

Underskrift

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1215
For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i dette skjema, RF-1215, helt eller delv is bli beny ttet også av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å
innhente de samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev t. samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

Dato Nav n på den som signerer
(Som i f olkeregisteret)

VII Spesifikasjon av skattefrie inntekter og ikke-fradragsberettigede kostnader (post 638 i deltakermeldingene RF-1233)
Skattef ritt aksjeutby tte705

Skattef ri gev inst v ed realisasjon av  aksjer mv .708

Korreksjon hv is selskapet har realisert andel i annet selskap med deltakerf astsetting med skattef ri gev inst/ikke-f radragsberettiget tap. Se rettledningen717

Andre skattef rie inntekter735

Andre kostnader uten f radragsrett -740

Sum selskapets egne skattef rie inntekter og ikke-f radragsberettigede kostnader =750

Andel av  skattef ri inntekt og ikke-f radragsberettiget kostnad i underliggende selskap med deltakerf astsetting760

Skattef rie inntekter og ikke-f radragsberettigede kostnader i inntektsåret =790

31317

31318

31319

31320

31321

31322

31323

31324

Tilbakef øring av  3 % av  skattef rie inntekter etter f ritaksmetoden i næringsoppgav en (RF-1167 post 0653, eller RF-1368 post 8091) -720

Ikke-f radragsberettiget tap v ed realisasjon av  aksjer mv . -709 31597

31598

%

%

Eierandel

%

%

%

Kommune

34150 34151 34152 34153 34154 34155 34156 34157 34158 34159 34160

34161 34162

34163 34164 34165 34166 34167 34168 34169 34170 34171 34172 34173 34174

34175 34176

34150 / 2 34151 / 2 34152 / 2 34153 / 2 34154 / 2 34155 / 2 34156 / 2 4157 / 2 34158 / 2 34159 / 2 34160 / 2

34150 / 3 34151 / 3 34152 / 3 34153 / 3 34154 / 3 34155 / 3 34156 / 3 4157 / 3 34158 / 3 34159 / 3 34160 / 3

34163 / 2 34164 / 2 34165 / 2 34166 / 2 34167 / 2 34168 / 2 34169 / 2 34170 / 234171 / 2 34172 / 2 34173 / 2 34174 / 2

34163 / 3 34164 / 3 34165 / 3 34166 / 3 34167 / 3 34168 / 3 34169 / 3 34170 / 334171 / 3 34172 / 3 34173 / 3 34174 / 3

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet



=

Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning 
(RF-1218) til hjelp ved utfylling av skjemaet.

DRIFTSMIDLER (MATERIELLE OG IMMATERIELLE) OG GOODWILL

1

Forskjeller mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier 2020

=Forskjeller/endringer i f orskjeller

÷Regnskapsmessig v erdi av  leasinggjeld f ørt i balansen

BALANSEFØRTE LEIEAVTALER I REGNSKAPET, skattemessig ikke
aktiv ert (balansef ørt)
Regnskapsmessig v erdi av  leasingobjekt f ørt i balansen

Forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige v erdier

Endring i f orskjeller
31.12.202031.12.2019

I II III

Skattemessig v erdi på drif tsmidler ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller ÷ =

Netto skattemessig v erdi på langsiktige f ordringer/langsiktig gjeld ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ = =

Skattemessig v erdi på tilv irkningskontrakt under arbeid ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ = =

Skattemessig v erdi v arebeholdning ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ = =

Regnskapsmessig v erdi på andre f ordringer (også langsiktige) + +

Skattemessig v erdi på f ordringer ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ = =

÷

÷ = =

Regnskapsmessig v erdi på drif tsmidler

LANGSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA

Netto regnskapsmessig v erdi på langsiktige f ordringer/langsiktig gjeld

TILVIRKNINGSKONTRAKT SOM IKKE ER FULLFØRT VED ÅRSSLUTT

VAREBEHOLDNING / BIOLOGISKE EIENDELER

Regnskapsmessig v erdi v arebeholdning

UTESTÅENDE FORDRINGER

Regnskapsmessig v erdi på kundef ordringer

Regnskapsmessig opptjent inntekt på tilv irkningskontrakt under arbeid

For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som 
av gis i dette skjema, helt eller delv is bli beny ttet også av  andre of f entlige organer som 
har hjemmel til å innhente de samme opply sningene,jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 
og 6. Opply sninger om ev t. samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret 
på telef on 75 00 75 00.

7202

7203

7204

7207

7208

7209

1100

2203

7205

2201

2202

7210

7206

7211

7216

7220

7224

7212

7213

7214

7218

16538

7221

16539

7222

2199

2200

7215

16542

16541

7219

16051

11094

16532

7223

20244

20246

20248

20245

20247

20249 20250

22160

22161

2

3

11

12

13

21

22

23

31

32

33

41

42

43

44

46

47

48

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1217

Foretaksopplysninger
Nav n Fødselsnummer Organisasjonsnummer

18261

RF-1217B

Skattemessig v erdi på f ordring/gjeld etter f ordringsmodellen ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ =

FORDRINGER OG GJELD ETTER FORDRINGSMODELLEN

Regnskapsmessig v erdi på f ordring/gjeld etter f ordringsmodellen38

39

40

34545 34546

34547 34548

34549 34550 34551

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i
skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15
med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet



Inntektsf ørt av satt utby tte f ra datterselskap og tilkny ttet selskap

Opplysninger om forskjeller som ikke er behandlet ovenfor (gjelder bare for upersonlig skattyter)

Andre f orskjeller

Grunnlag f or beregning av  utsatt skatt/utsatt skattef ordel

=OVERTATTE FORPLIKTELSER VED KJØP AV VIRKSOMHET

=

=

=

BETINGETE SKATTEFRIE GEVINSTER

SALDO PÅ GEVINST- OG TAPSKONTO

REGNSKAPSMESSIG UOPPTJENT INNTEKT

REGNSKAPSMESSIGE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER =

Forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige v erdier Endring i f orskjeller

III
31.12.2020

II
31.12.2019

I

÷ ÷ ÷ =

÷ ÷

SKATTEMESSIG AVSETNING TIL PENSJONSPREMIE MV.
Beløp som v ed årets utgang er av satt til tilskudd til premief ond f or betaling
etter utgangen av  inntektsåret

Dif f eranse mellom balansef ørt v erdi og v irkelig v erdi på f usjons-/f isjonstidspunktet v ed skattemessig kontinuitet

REGNSKAPSMESSIG AVSETNING TIL TAP PÅ KONTRAKTER MV.

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER SOM ER FØRT I BALANSEN

NETTO PENSJONSMIDLER

÷ =

÷ =

÷ =

÷
+

Fradrag f or skattef ri gev inst (v ederlag ÷ skattemessig v erdi) v ed ov erdragelse av  eiendel til selskap i samme
konsern etter f orskrif t om skattf rie ov erf øringer 

÷

Tillegg f or dif f eranse mellom skattemessig inngangsv erdi og v ederlag på ov erf øringstidspunktet på eiendel 
ov erf ørt f ra selskap i samme konsern etter f orskrif t om skattef ri ov erf øring 

+

Sum endringer i f orskjeller f ra postene ov enf or. Positiv t beløp ov erf øres til post 0670 på side 4 i Næringsoppgav e 2, og negativ t
beløp til post 0870 i Næringsoppgav e 2. Det kan også f øres i Næringsoppgav e 4, i Næringsoppgav e 6, i Næringsoppgav e 7, eller
i Skattemelding f or selskap som omf attes av  petroleumsskattelov en § 1 (RF-1323).

=

AKSJER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER MV.
Regnskapsmessig v erdi på aksjer og andre f inansielle instrumenter mv .

Skattemessig v erdi på aksjer og andre f inansielle instrumenter mv . ÷ ÷

Forskjeller

ANDELER I SELSKAP MED DELTAKERFASTSETTING
Regnskapsmessig v erdi på andeler i selskap med deltakerf astsetting

Skattemessig inngangsv erdi på andeler i selskap med deltakerf astsetting ÷ ÷

Forskjeller inngangsv erdi

AKKUMULERT FREMFØRBART SKATTEMESSIG UNDERSKUDD

Omregnet ubeny ttet kreditf radrag til f remf øring

Sum skatteøkende f orskjeller

Sum skattereduserende f orskjeller

Forskjeller som ikke inngår i beregningen av  utsatt skatt/utsatt skattef ordel

Dato Underskrif t

Sum forskjeller - grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel

Underskrift

÷÷

÷÷

ANDRE FORSKJELLER ÷ =

÷ ÷ ÷

÷ ÷ ÷

÷

÷

÷ =

÷

7225

7227

7230

7233

7226

7228

7229

7232

6684

7234

1019

1020

6683

7231

2204

7240 2207 7241

7248

7250

7249

262

6693

7195

7251

6694

7196

7253

7255

7258

7252

7254

22769

195

1015

14859

7199

1170014278

7263

7260

7261

1106

7264

7262

1125711256

20144

20147

20145

20148

20146

20149

22044

2204122040

22040 / 2 22041 / 2

22045

22042

22042 / 2

22046

22043

22043 / 2

19469

51

52

53

54

70

72

73

74

81

82

82

91

93

94

100

111

112

113

121

122

123

130

140

165

170

180

181

182

RESULTATFORSKJELLER PÅ ANDELER I SELSKAP MED
DELTAKERFASTSETTING

124 28271 28272

Dif f eranse mellom skattemessige v erdier og balansef ørt/v irkelig v erdi v ed omdannelse til aksjeselskap med
skattemessig kontinuitet

÷
+

92 34560

115 35220 35221

Av skåret rentef radrag til f remf øring ÷ ÷157 3550436710



Dersom beløpet i post 15a/15b er f ørt i skattemeldingen, hv ordan er dette ov erf ørt?

Gevinst- og tapskonto 2020

Maksimum 20% til inntektsf radrag (se rettledningen). Ev entuelt restbeløp under kr 15 000 til f radrag

Nav n Fødselsnummer

Kommunenr.
Gev inst- og tapskonto nr.

Årets gev inst v ed realisasjon/uttak av  drif tsmidler som ikke kan av skriv es etter reglene i skattelov en § 14-40 f lg. 

Organisasjonsnummer

Saldo pr. 31.12. ov erf ørt f ra f orrige års gev inst- og tapskonto (tapsposisjon f øres med negativ t f ortegn)

Gevinster mv. som skal tillegges gevinst- og tapskonto 

Årets gev inst v ed realisasjon/uttak av  drif tsmidler i saldogruppe e-i
jf . av skriv ningsskjemaet post 109 

Negativ  saldo (gev inst) oppstått i år i saldogruppe b f orretningsv erdi (goodwill)

Gev inst v ed realisasjon av  hel buskap på gårdsbruk v ed opphør av  drif tsgren

Andre betingede skattf rie av setninger som skal f øres på gev inst- og tapskonto (se rettledningen)

Sum postene 1 - 6 =

Tap mv. som skal fradras på gevinst- og tapskonto 

Årets tap v ed realisasjon av  drif tsm. som ikke kan av skriv es etter reglene i skattelov en 14-40 f lg.

Årets tap v ed realisasjon av  drif tsmidler i saldogruppe e-i
jf . av skriv ningsskjema post 109 

Dif f eranse mellom deltakers andel av  oppregulert v erdi og bokf ørt skattemessig v erdi pr.
31.12.1991 på eiendel som et selskap med deltakerf astsetting har realisert

Deltakers andel av  gev inst v edr. realisasjon av  eiendel f ra selskap med deltakerf astsetting
når deltaker oppf y ller betingelsene f or skattef rihet etter skattelov en § 9-3 (2-6)

SUM postene 9-12 = ÷

Grunnlag f or årets inntekts-/f radragsf øring (post 8 ÷ post 13) =

Minimum 20% til inntekt  (se rettledningen). Ev entuelt restbeløp under kr 15 000 til inntekt ÷

Saldo på gev inst- og tapskonto 31.12. =

Dato Underskrif t

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1219
For å samle og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i Gev inst- og tapskonto, RF-1219, helt eller delv is bli beny ttet
også av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf r lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev t 
samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

Kommunenav n

+ 21982

7963

6904

6903

69026902

1747

1746

6901

1745

14844

1744

1743

1742

1741

6896

17

18261

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15a

15b

16

Er beløpet i post 15a/15b f ørt direkte i skattemeldingen eller næringsoppgav en? til skattemeldingen til næringsoppgav en18

av  i alt 1740
gev inst-

og tapskontoer35128

Stammer saldoen f ra realisasjon av  tomt f ra alminnelig jordbruk eller skogbruk etablert f ør inntektsåret 2016, eller v ed gev inst
v ed realisasjon av  alminnelig gårdsbruk eller skogbruk i 2016 eller senere? (se rettledningen)
Hv is ja skal dette f øres på et eget eksemplar av  RF-1219

Ja Nei
17

Er selskapet oppløst, eller er skatteplikten (til Norge) opphørt? Ja Nei19

6900

18a

Beløpet gjelder opphørt f iske eller f angst; til post 3.1.12/3.3.7 og 1.6.1

Beløpet gjelder annen v irksomhet som er opphørt; til post 3.1.12/3.3.7 og 1.6.2

Beløpet gjelder v erken pågående eller tidligere v irksomhet; til post 3.1.12/3.3.7

Beløpet gjelder enkeltpersonf øretak f ritatt f ra å lev ere næringsoppgav e, inngår i drif tsresultatet i skattemeldingen

Det vises til rettledning RF-1210

RF-1219B

Har selskapet gått ov er til å beny tte av v ikende regnskapsår? Ja Nei20

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet



Andel totalkapital

Andel av  nettof ormue. Du f ører positiv t beløp i
skattemeldingen post 4.5.4 og negativ t i post 4.8.1.

Deltakerens melding over egen formue og inntekt
i selskap med deltakerfastsetting 2020

Deltakerens nav n SelskapsandelFødselsnummer

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer

Selskapets nav n Kontorkommune
150232379915019

1826 170071

Selskapsopplysninger

Skal andel inntekt/f ormue til deltaker f ordeles til ektef elle?  Er deltakeren rederi som behandles etter skattelov en § 8-10? Ja NeiJa Nei

Har selskapet hov edkontor i utlandet? Ja Nei

Beløpene som du skal f øre i RF-1221 f inner du i RF-1233 Selskapets melding ov er deltakerens f ormue og inntekt i selskap med deltakerf astsetting, som du har mottatt
f ra selskapet. Er du uenig i opply sningene i RF-1233, må du redegjøre i eget v edlegg. Se ellers egen rettledning RF-1222. Se også inf ormasjon på skatteetaten.no.

Ty pe
v irksomhet Fiske Familiebarnehage i 

deltakerens hjem Annen næring
Kombinasjon av  to eller tre av  de angitte ty pene (f ordel i så f all inntekt
i post 1140 og 1143 mellom de aktuelle postene i skattemeldingen)

Deltakerens andel av formue og inntekt
Hent og f y ll ut med beløpene f ra tilsv arende postnummer i RF-1233 Selskapets melding ov er deltakerens f ormue og inntekt i selskap med deltakerf astsetting.
Beløpene f ører du ov er til postene i skattemeldingen det er v ist til.

Fordeler du f ormue/inntekt med ektef elle, må du f y lle ut f eltene f or egen andel og ektef elles andel.
Din andel f ører du i din skattemelding. Ektef ellens andel f ører han/hun i sin egen skattemelding.

Nettoformue Totalt

1101

Alminnelig inntekt

Tillegg i alminnelig inntekt f or personlig deltaker
som har mottatt utdeling f ra selskapet. Du f ører
beløpet i skattemeldingen post 2.7.10 eller 2.7.11.

1143

Skattepliktig gev inst/f radradragsberettiget tap
etter realisasjon mv . av  andel. Gev inst f ører du 
i skattemeldingen post 3.1.12 og tap i post 3.3.7.

1145

Grunnlag f or beregning av  jordbruksf radrag
(se rettledningen)

1155

Herav  deltakerens ev entuelle leieinntekt
f ra selskapet hv is post 1155 er f y lt ut

1156

Personinntekt (arbeidsgodtgjørelse/lott)

Fiske/Familiebarnehage i deltakerens hjem.
Du f ører beløpet i skattemeldingen post 1.7.1.

1160

Annen næring. 
Du f ører beløpet i skattemeldingen post 1.7.4.

1162

Særskilte poster for deltaker som er rederi og behandles etter skatteloven § 8-10
Andel f inansinntekt/-underskudd1350

1.1 31.121362

Andel gjeld

Andel tonnasjeskatt1356

1364

Finansaktiv a i prosent av  totalkapitalen1358 %

1.1 31.12

Metode f or bokf øring Brutto-
metoden

Egenkapital-
metoden

Kost-
metoden1366

Dato Underskrif t

Deltakerens underskrift

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1221B

22313

22316

22315

21980

21979

21978

21975

17008

29173

26376

19961

19963

31086 31543

%

34114

34115

RF-1221B

Utbetalinger mv  til upersonlig deltaker.
Netto positiv t beløp hentet f ra post 216 i RF-1233.

Er du deltaker i selskap med deltakerf astsetting (ANS, KS, DA, Indre selskap mv .) skal du lev ere RF-1221 som v edlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

216

Utbetalinger mv til upersonlig deltaker

35149

Poster for deltaker som krever jordbruksfradrag

Felt dersom du f ordeler nettof ormue og inntekt med ektef elle

Deltakerens egen andel Ektef elles andel

28012 28011

28333 28332

34120 34122

34121 34123

For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som angis i dette skjemaet, RF-1221B, helt eller delv is bli beny ttet også av
andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf , lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev t samordning kan f ås
v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00. 
Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet.

Sum alminnelig inntekt (inkl. ev t. arbeidsgodtgjørelse).
Du f ører positiv t beløp i skattemeldingen post 2.1.3,
2.7.7 eller 2.7.8. Negativ t beløp f ører du i post 3.2.19.

1140

28009 34116 34118

Beløpet skal f øres her selv  om det også
inngår i sum alminnelig inntekt i post 1140



Tilbakeføring for privat bruk av næringsbil

Drosje- og godstransportnæring 2020

Navn FødselsnummerOrganisasjonsnummer

Fyll ut én kolonne for hver bil/løyve. Bruk flere skjemaer hvis flere enn 3 biler er brukt (fyll ut alle postene).

Løyvenummer (5 eller 8 siffer) 
(også på utleide løyver, se pkt 5, 30A og 36)

Bilens registreringsnummer

Beløp bomturer registrert på taksameter

Fra dato bilen har gått på dette løyvet/vært utleid i inntektsåret

Bilmerke og type

Kilometerstand 31.12 (avlest kilometerteller fra speedometeret)

Kilometerstand 1.1 (avlest kilometerteller fra speedometeret)

Antall kilometer kjørt i året

Herav antall kilometer i næring

Antall liter drivstoff

Total vekt i kilogram (vekt + lasteevne) for lastebil

Drivstoff (bensin/diesel/gass), jf. næringsoppgaven post 7000

Vedlikehold/reparasjoner på biler, jf. næringsoppgaven post 7020

Forsikring/avgifter, jf. næringsoppgaven post 7040

Leasingleie

Sum bilkostnader

A

B

C

D

Kjøreinntekter, kontant

Taksametermerke/-type

Antall besatte kilometer når taksameter brukes

Er standardfordel for at arbeidstaker har disponert fri bil
innrapportert i a-meldingen?

Er løyvet utleid?

Opplysninger om kjørelengde mv.

Bilkostnader

Kjøreinntekter (medregnet betaling for venting) fakturert til 
pasientreisekontor og andre offentlige etater

Andre inntekter fra persontransport (12 % MVA) betalt 
med kredittkort eller etterskuddsvis på annen måte

Andre inntekter fra varetransport (25 % MVA) betalt
med kredittkort eller etterskuddsvis på annen måte

Antall kilometer med skolebarnkjøring oppgis her

Du skal levere RF-1223 som vedlegg til foretakets skattemelding for formues- og inntektsskatt, eller selskapsmelding dersom foretaket 

- har løyve for persontransport utenfor rute eller

- med eller uten løyve driver godstransport på vei med lastebil eller budbil

Fører du bilkostnader i post 20 – 24, trenger du ikke levere RF-1125 Bruk av bil, for bilen.

Ja

Ja Nei

Nei Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

1

2

34

5a

6

7

8

9

10

11b

12

20

21

22

23

24

30

31

32

33

35

36

Bilens registreringsdato3

Bilens innkjøpsår4

Til dato bilen har gått på dette løyvet/vært utleid i inntektsåret5b

Type drivstoff11a

Tilleggsopplysninger for drosjeeier

RF-1223B

E Drikkepenger (tips) som kunden har betalt med kredittkort
eller etterskuddsvis

A

B Drikkepenger (tips) som kunden har betalt kontant

28



Fastsatt av Skatteetaten med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-15 med forskrift og etter fullmakt fra Skattedirektoratet

Adresse

Adresse

Postnr.

Postnr

Poststed

Poststed

Løyve nr. FødselsnummerNavn på leietaker

Registr. nr. FødselsnummerNavn på den som har disponert bil

Dato Underskrift

Hvem har disponert bilen(e) til privat bruk?

Underskrift

Har du svart ja i post 36, fører du opplysninger om leietaker her

Drives drosjevirksomheten fra

Er garasjeleie beregnet?

Avstand mellom hjem/bolig og sentral dersom drosjevirksomheten drives fra sentral km  

Andre opplysninger

Nei Ja (Hvis ja, oppgi beløp)

Hjemmet Sentral

40

42

43

Tilknyttet

drosjesentral

i året

44 Organisasjonsnummer Navn Fra dato Til dato

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1223

For å samle og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjemaet,
helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om 
Oppgaveregisteret §§ 5 og 6.Opplysninger om ev. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Ditt løyvenr.
(5 eller 8 siffer)



Rettledning

Identifikasjonsopplysninger.
Her fører du samme organisasjonsnummer eller fødselsnummer som i næringsoppgaven.

Post 1 og 2.
Det skal fylles ut en kolonne for hvert løyve. Er det benyttet flere biler til det samme løyvet i løpet av året, f.eks. ved bytte av bil, skal det samme
løyvenummeret fylles ut på nytt slik at hver bil har sin kolonne. Utleide løyver skal føres opp med løyvenummeret.
Erstatningsløyve og reserveløyve skal føres opp med eget løyvenummer.
Løyvenummeret består ikke av bokstaver, bare av 5 eller 8 siffer. Fellesskapsløyve har 5 siffer mens nasjonalt løyve har 8 siffer. De to første sifrene i
nummeret til et nasjonalt løyve angir fylkeskommune, deretter følger to sifre som angir hva slags type løyve det er, mens de fire siste sifrene er
et løpenummer.

Post 5.
Har bilen gått på det aktuelle løyvet hele året, fører du ”01.01.2020” i post 5A og ”31.12.2020” i post 5B

Post 7.
Har du i løpet av året solgt eller avhendet bilen på annen måte, fører du kilometerstanden på tidspunktet for avhendelsen. Har du i året begynt å bruke bilen
under et annet løyve enn det du har ført i denne kolonnen, fører du kilometerstanden på tidspunktet for overgangen i post 7.

Post 8.
Har du kjøpt bilen i løpet av året, fører du kilometerstanden på kjøpstidspunktet. Har du brukt bilen i et annet løyve tidligere i året, fører 
du kilometerstanden på tidspunktet for overgangen.

Post 11.
I post 11a oppgir du om bilen bruker bensin, diesel, både bensin og gass (LPG), elektrisitet eller både drivstoff og elektrisitet (hybridbil).
I post 11b fører du totalt antall liter forbrukt. Har du oppgitt "både bensin og gass (LPG)" i post 11a, legger du sammen antall liter bensin med antall liter gass og
fører summen i post 11b. Har du svart elektrisitet i post 11a, skal du ikke fylle ut post 11b. Har du svart både drivstoff og elektrisitet (hybridbil) i post 11a,
fører du totalt antall liter drivstoff forbrukt i post 11b.

Postene 20 - 24.
Disse postene skal du fylle ut uavhengig av hvordan foretaket har spesifisert kostnadene i næringsoppgaven. Du må spesifisere kostnadene for hver bil.
Postene 20 - 23 må fylles ut også for de som bare har en bil i næringsvirksomheten. Postene 20 - 23 skal bare inneholde kostnader som gjelder bilen(e). I post 21 
skal også kostnader til service, bildekk, bilvask, vindusviskere osv. tas med.

I post 22 skal bare forsikring på biler tas med. Andre forsikringer skal tas med i næringsoppgaven post 7500.

Postene 30 og 31.
Her skal bare inntekter fra transportoppdrag tas med.

Inntekter fra reiser som kunden har betalt med kredittkort, skal du føre i post 30 og ikke i post 31. Har du kjørt skolebarn for offentlig transportselskap eller etat,
fører du inntektene i post 30A, og samlet antall kilometer for slik kjøring i post 30D.

Post 33.
Dersom drosjen har taksameter oppgir du besatte (opptatte) kilometer i inntektsåret. Som besatte kilometer skal du her regne kilometer som 
er kjørt med passasjer og/eller gods i bilen.

Post 44.
Har du vært tilknyttet drosjesentralen hele året, fører du ”01.01.2020” i feltet for fra dato, og ”31.12.2020” i feltet for til dato.

Post 28.
Her tilbakefører enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting en del av bilkostnadene dersom eieren/leaseren har kjørt privat med bilen i inntektsåret. 
Normalt  regner du ut beløpet fra et grunnlag som svarer til listeprisen, medregnet merverdiavgift og vrakpant, som hovedimportøren brukte på tidspunktet da bilen 
ble førstegangsregistrert:
- Nedjuster grunnlaget til 75 % av listeprisen bilen hadde som ny dersom yrkeskjøringen oversteg 40 000 km i inntektsåret, eller bilen var eldre enn 3 år    
  1. januar i inntektsåret.
- Nedjuster grunnlaget til 56,25 % av listeprisen dersom yrkeskjøringen oversteg 40 000 km i inntektsåret samtidig som bilen var eldre enn 3 år 1. januar
  i inntektsåret
- Grunnlaget for EL-biler setter du normalt til 60 % av listeprisen som bilen hadde som ny, men du setter grunnlaget til 45 % av listeprisen dersom EL-bilen var 
  eldre enn 3 år 1. januar i inntektsåret. 
- Du tilbakefører 30 % av grunnlaget med mindre dette overstiger kr 314 400.
- Var grunnlaget høyere enn dette, tilbakefører du kr 92 550 og i tillegg 20 % av grunnlaget som overstiger kr 314 400.

Likevel trenger du ikke tilbakeføre mer enn 75 % av kostnadene ved bilholdet. I denne sammenhengen inngår også leie i bilkostnadene. Eier du bilen selv, må 
du ta hensyn til verdiforringelse når du fastsetter bilkostnadene dine. På skatteetaten.no kan du lese om hvordan du regner ut verdiforringelsen i denne 
sammenhengen her.

Beløpet i post 28 overfører du til
- RF-1175 Næringsoppgave 1 post 7099 Privat bruk av næringsbil,
- RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0678 Inntektstillegg for privat bruk av næringsbil, 
- RF-1167 Næringsoppgave 2 post 7099 Privat bruk av næringsbil, eller
- RF-1368 Næringsoppgave 5 post 7099 Privat bruk av næringsbil.

Særskilt for varebiler klasse 2 med grønne skilter og lastebiler tillatt med totalvekt mindre enn 7 501 kg:
Du fastsetter fordelen for privat bruk av slik bil enten ved
- den ordinære sjablongmetoden omtalt ovenfor, men med et særskilt bunnfradrag i beregningsgrunnlaget på 50 %, begrenset til kr 150 000, eller
- individuelt med en sats på kr. 3,40 per kilometer for privat kjøring, men da må en ha ført elektronisk kjørebok.
Dersom du bruker sjablongreglene til å fastsette fordel for slik bil med mer enn 40 000 km yrkeskjøring i inntektsåret, må du velge om du på grunn av dette vil 
justere ned grunnlaget av listeprisen som omtalt ovenfor, eller bruke bunnfradrag. Du kan heller ikke kombinere bunnfradraget med å justere ned grunnlaget av 
listepris for el-bil. Var bilen eldre enn 3 år i året kan du justere ned grunnlaget til 75 % av listeprisen før du trekker fra bunnfradraget.

Særskilt for for andre kjøretøy:
Sjablongreglene gjelder ikke for
- Lastebiler med totalvekt på 7 501 kg eller mer
- Busser registrert for mer enn 15 passasjerer
- Biler som lov eller forskrift forbyr kan brukes til privatkjøring utover kjøring mellom hjem og arbeid.

Har du brukt slikt kjøretøy til å kjøre mellom hjem og arbeid, besøksreiser til hjemmet og/eller annen privatkjøring, skal du tilbakeføre for den faktiske 
privatkjøringen.

I post 23 spesifiserer du leien som du fører i næringsoppgaven, det vil si 
- RF-1175 Næringsoppgave 1 post 6310,
- RF-1167 Næringsoppgave 2 post 6400 eller
- RF-1368 Næringsoppgave 5 post 6400



Tilbakef øring f or priv at bruk av  næringsbil

Drosje- og godstransportnæring 2020

Nav n FødselsnummerOrganisasjonsnummer

Fy ll ut én kolonne f or hv er bil/løy v e. Bruk f lere skjemaer hv is f lere enn 3 biler er brukt (f y ll ut alle postene).

Løy v enummer (5 eller 8 sif f er) 
(også på utleide løy v er, se pkt 5, 30A og 36)

Bilens registreringsnummer

Beløp bomturer registrert på taksameter

Fra dato bilen har gått på dette løy v et/v ært utleid i inntektsåret

Bilmerke og ty pe

Kilometerstand 31.12 (av lest kilometerteller f ra speedometeret)

Kilometerstand 1.1 (av lest kilometerteller f ra speedometeret)

Antall kilometer kjørt i året

Herav  antall kilometer i næring

Antall liter driv stof f

Total v ekt i kilogram (v ekt + lasteev ne) f or lastebil

Driv stof f  (bensin/diesel/gass), jf . næringsoppgav en post 7000

Vedlikehold/reparasjoner på biler, jf . næringsoppgav en post 7020

Forsikring/av gif ter, jf . næringsoppgav en post 7040

Leasingleie

Sum bilkostnader

A

B

C

D

Kjøreinntekter, kontant

Taksametermerke/-ty pe

Antall besatte kilometer når taksameter brukes

Er standardf ordel f or at arbeidstaker har disponert f ri bil
innrapportert i a-meldingen?

Er løy v et utleid?

Opplysninger om kjørelengde mv.

Bilkostnader

Kjøreinntekter (medregnet betaling f or v enting) f akturert til 
pasientreisekontor og andre of f entlige etater

Andre inntekter f ra persontransport (12 % MVA) betalt 
med kredittkort eller etterskuddsv is på annen måte

Andre inntekter f ra v aretransport (25 % MVA) betalt
med kredittkort eller etterskuddsv is på annen måte

Antall kilometer med skolebarnkjøring oppgis her

Du skal lev ere RF-1223 som v edlegg til f oretakets skattemelding f or f ormues- og inntektsskatt, eller selskapsmelding dersom f oretaket 
- har løy v e f or persontransport utenf or rute eller
- med eller uten løy v e driv er godstransport på v ei med lastebil eller budbil
Fører du bilkostnader i post 20 – 24, trenger du ikke lev ere RF-1125 Bruk av  bil, f or bilen.

1 2618

1862 1862 / 31862 / 2

7957 7957 / 37957 / 2

7958 7958 / 37958 / 2

7950 7950 / 37950 / 2

7959 7959 / 37959 / 2

1865

1867

1868

1870

1871

1872

7960

1867 / 2

1868 / 2

1870 / 2

1871 / 2

1872 / 2

7960 / 2

35133

35134

35135

1876

1877

1878

1865 / 31865 / 2

1867 / 3

1868 / 3

1870 / 3

1871 / 3

1872 / 3

7960 / 3

1879

1876 / 2

1877 / 2

1878 / 2

1879 / 2

1876 / 3

1877 / 3

1878 / 3

1879 / 3

Ja

Ja Nei

Nei Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

1

2

34

5a

6

7

8

9

10

11b

12

20

21

22

23

24

30

31

32

33

35

36

Bilens registreringsdato3 7956 7956 / 2 7956 / 3

7955 7955 / 37955 / 2

Bilens innkjøpsår4

30413 30413 / 2 30413 / 3

Til dato bilen har gått på dette løy v et/v ært utleid i inntektsåret5b

32832

32833

32832 / 2

32833 / 2

32832 / 3

32833 / 3

Ty pe driv stof f11a

Tilleggsopplysninger for drosjeeier

33919

33920

33919 / 2

33920 / 2

33919 / 3

33920 / 3

RF-1223B

34485 34485 / 2 34485 / 3

E Drikkepenger (tips) som kunden har betalt med kredittkort
eller etterskuddsv is

A

B Drikkepenger (tips) som kunden har betalt kontant

35136

35137

35133 / 2

35134 / 2

35135 / 2

35136 / 2

35137 / 2

35133 / 3

35134 / 3

35135 / 3

35136 / 3

35137 / 3

28 36478 36478 / 2 36478 / 3



Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet

Adresse

Adresse

Postnr.

Postnr

Poststed

Poststed

Løy v e nr. FødselsnummerNav n på leietaker

Registr. nr. FødselsnummerNav n på den som har disponert bil

Dato Underskrif t

Hvem har disponert bilen(e) til privat bruk?

Underskrift

1888 1889 1890 7951 7952 1891

1892 1893 1894 7953 7954 1895

1888 / 3

1888 / 2

1889 / 3

1889 / 2

1890 / 3

1890 / 2

7951 / 3

7951 / 2

7952 / 3

7952 / 2

1891 / 3

1891 / 2

1892 / 3

1892 / 2

1893 / 3

1893 / 2

1894 / 3

1894 / 2

7953 / 3

7953 / 2

7954 / 3

7954 / 2

1895 / 3

1895 / 2

Har du svart ja i post 36, fører du opplysninger om leietaker her

Driv es drosjev irksomheten f ra

Er garasjeleie beregnet?

Av stand mellom hjem/bolig og sentral dersom drosjev irksomheten driv es f ra sentral km  

Andre opplysninger

1883

1887

Nei Ja (Hv is ja, oppgi beløp)

Hjemmet Sentral

40

42

43

Tilkny ttet
drosjesentral
i året

44 Organisasjonsnummer Nav n Fra dato Til dato

30414 30415 30416 30417

30414 / 2 30415 / 2 30416 / 2 30417 / 2

30414 / 3 30415 / 3 30416 / 3 30417 / 3

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1223

For å samle og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i dette skjemaet,
helt eller delv is bli beny ttet også av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov  om 
Oppgav eregisteret §§ 5 og 6.Opply sninger om ev . samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

Ditt løy v enr.
(5 eller 8 sif f er)

35138

35138 / 2

35138 / 3



Rettledning

Identif ikasjonsopply sninger.
Her f ører du samme organisasjonsnummer eller f ødselsnummer som i næringsoppgav en.

Post 1 og 2.
Det skal f y lles ut en kolonne f or hv ert løy v e. Er det beny ttet f lere biler til det samme løy v et i løpet av  året, f .eks. v ed by tte av  bil, skal det samme
løy v enummeret f y lles ut på ny tt slik at hv er bil har sin kolonne. Utleide løy v er skal f øres opp med løy v enummeret.
Erstatningsløy v e og reserv eløy v e skal f øres opp med eget løy v enummer.
Løy v enummeret består ikke av  bokstav er, bare av  5 eller 8 sif f er. Fellesskapsløy v e har 5 sif f er mens nasjonalt løy v e har 8 sif f er. De to f ørste sif rene i
nummeret til et nasjonalt løy v e angir f y lkeskommune, deretter f ølger to sif re som angir hv a slags ty pe løy v e det er, mens de f ire siste sif rene er
et løpenummer.

Post 5.
Har bilen gått på det aktuelle løy v et hele året, f ører du ”01.01.2020” i post 5A og ”31.12.2020” i post 5B

Post 7.
Har du i løpet av  året solgt eller av hendet bilen på annen måte, f ører du kilometerstanden på tidspunktet f or av hendelsen. Har du i året begy nt å bruke bilen
under et annet løy v e enn det du har f ørt i denne kolonnen, f ører du kilometerstanden på tidspunktet f or ov ergangen i post 7.

Post 8.
Har du kjøpt bilen i løpet av  året, f ører du kilometerstanden på kjøpstidspunktet. Har du brukt bilen i et annet løy v e tidligere i året, f ører 
du kilometerstanden på tidspunktet f or ov ergangen.

Post 11.
I post 11a oppgir du om bilen bruker bensin, diesel, både bensin og gass (LPG), elektrisitet eller både driv stof f  og elektrisitet (hy bridbil).
I post 11b f ører du totalt antall liter f orbrukt. Har du oppgitt "både bensin og gass (LPG)" i post 11a, legger du sammen antall liter bensin med antall liter gass og
f ører summen i post 11b. Har du sv art elektrisitet i post 11a, skal du ikke f y lle ut post 11b. Har du sv art både driv stof f  og elektrisitet (hy bridbil) i post 11a,
f ører du totalt antall liter driv stof f  f orbrukt i post 11b.

Postene 20 - 24.
Disse postene skal du f y lle ut uav hengig av  hv ordan f oretaket har spesif isert kostnadene i næringsoppgav en. Du må spesif isere kostnadene f or hv er bil.
Postene 20 - 23 må f y lles ut også f or de som bare har en bil i næringsv irksomheten. Postene 20 - 23 skal bare inneholde kostnader som gjelder bilen(e). I post 21 
skal også kostnader til serv ice, bildekk, bilv ask, v indusv iskere osv . tas med.

I post 22 skal bare f orsikring på biler tas med. Andre f orsikringer skal tas med i næringsoppgav en post 7500.

Postene 30 og 31.
Her skal bare inntekter f ra transportoppdrag tas med.

Inntekter f ra reiser som kunden har betalt med kredittkort, skal du f øre i post 30 og ikke i post 31. Har du kjørt skolebarn f or of f entlig transportselskap eller etat,
f ører du inntektene i post 30A, og samlet antall kilometer f or slik kjøring i post 30D.

Post 33.
Dersom drosjen har taksameter oppgir du besatte (opptatte) kilometer i inntektsåret. Som besatte kilometer skal du her regne kilometer som 
er kjørt med passasjer og/eller gods i bilen.

Post 44.
Har du v ært tilkny ttet drosjesentralen hele året, f ører du ”01.01.2020” i f eltet f or f ra dato, og ”31.12.2020” i f eltet f or til dato.

Post 28.
Her tilbakef ører enkeltpersonf oretak og selskap med deltakerf astsetting en del av  bilkostnadene dersom eieren/leaseren har kjørt priv at med bilen i inntektsåret. 
Normalt  regner du ut beløpet f ra et grunnlag som sv arer til listeprisen, medregnet merv erdiav gif t og v rakpant, som hov edimportøren brukte på tidspunktet da bilen 
ble f ørstegangsregistrert:
- Nedjuster grunnlaget til 75 % av  listeprisen bilen hadde som ny  dersom y rkeskjøringen ov ersteg 40 000 km i inntektsåret, eller bilen v ar eldre enn 3 år    
  1. januar i inntektsåret.
- Nedjuster grunnlaget til 56,25 % av  listeprisen dersom y rkeskjøringen ov ersteg 40 000 km i inntektsåret samtidig som bilen v ar eldre enn 3 år 1. januar
  i inntektsåret
- Grunnlaget f or EL-biler setter du normalt til 60 % av  listeprisen som bilen hadde som ny , men du setter grunnlaget til 45 % av  listeprisen dersom EL-bilen v ar 
  eldre enn 3 år 1. januar i inntektsåret. 
- Du tilbakef ører 30 % av  grunnlaget med mindre dette ov erstiger kr 314 400.
- Var grunnlaget høy ere enn dette, tilbakef ører du kr 92 550 og i tillegg 20 % av  grunnlaget som ov erstiger kr 314 400.

Likev el trenger du ikke tilbakef øre mer enn 75 % av  kostnadene v ed bilholdet. I denne sammenhengen inngår også leie i bilkostnadene. Eier du bilen selv , må 
du ta hensy n til v erdif orringelse når du f astsetter bilkostnadene dine. På skatteetaten.no kan du lese om hv ordan du regner ut v erdif orringelsen i denne 
sammenhengen her.

Beløpet i post 28 ov erf ører du til
- RF-1175 Næringsoppgav e 1 post 7099 Priv at bruk av  næringsbil,
- RF-1167 Næringsoppgav e 2 post 0678 Inntektstillegg f or priv at bruk av  næringsbil, 
- RF-1167 Næringsoppgav e 2 post 7099 Priv at bruk av  næringsbil, eller
- RF-1368 Næringsoppgav e 5 post 7099 Priv at bruk av  næringsbil.

Særskilt f or v arebiler klasse 2 med grønne skilter og lastebiler tillatt med totalv ekt mindre enn 7 501 kg:
Du f astsetter f ordelen f or priv at bruk av  slik bil enten v ed
- den ordinære sjablongmetoden omtalt ov enf or, men med et særskilt bunnf radrag i beregningsgrunnlaget på 50 %, begrenset til kr 150 000, eller
- indiv iduelt med en sats på kr. 3,40 per kilometer f or priv at kjøring, men da må en ha f ørt elektronisk kjørebok.
Dersom du bruker sjablongreglene til å f astsette f ordel f or slik bil med mer enn 40 000 km y rkeskjøring i inntektsåret, må du v elge om du på grunn av  dette v il 
justere ned grunnlaget av  listeprisen som omtalt ov enf or, eller bruke bunnf radrag. Du kan heller ikke kombinere bunnf radraget med å justere ned grunnlaget av  
listepris f or el-bil. Var bilen eldre enn 3 år i året kan du justere ned grunnlaget til 75 % av  listeprisen f ør du trekker f ra bunnf radraget.

Særskilt f or f or andre kjøretøy :
Sjablongreglene gjelder ikke f or
- Lastebiler med totalv ekt på 7 501 kg eller mer
- Busser registrert f or mer enn 15 passasjerer
- Biler som lov  eller f orskrif t f orby r kan brukes til priv atkjøring utov er kjøring mellom hjem og arbeid.

Har du brukt slikt kjøretøy  til å kjøre mellom hjem og arbeid, besøksreiser til hjemmet og/eller annen priv atkjøring, skal du tilbakef øre f or den f aktiske 
priv atkjøringen.

I post 23 spesif iserer du leien som du f ører i næringsoppgav en, det v il si 
- RF-1175 Næringsoppgav e 1 post 6310,
- RF-1167 Næringsoppgav e 2 post 6400 eller
- RF-1368 Næringsoppgav e 5 post 6400



1.17 Årets beregnede personinntekt f ør samordning/f remf øring

1.19 Fradrag f or negativ  beregnet personinntekt som er ov erf ørt f ra annen
        v irksomhet, som det kan f oretas samordning med – se rettledningen

1.23

1.21 Tillegg f or negativ  beregnet personinntekt som kan samordnes
        med uttatt arbeidsgodtgjørelse f ra ANS/DA/KS i år – se rettledningen

Ektefellefordeling (Fordeling av  post 1.9 mellom ektef eller) Ektefelle
% andel a)1.10 Ved ektef ellef ordeling multipliseres summen 

       i post 1.9 med v edkommende ektef elles prosentandel
       og beløpet beny ttes i v idere beregning

-

+

=

Ty pe næring (Se rettledningen)

20284
Nærings ID

19812

Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2020

Nav n Fødselsnummer

Virksomhets-/kontoradresse (Næringsdriv ende som har næringsinntekt i f lere kommuner, skal oppgi disse) Postnr. Poststed

Se i rettledningen om fortegnsbruken i skjemaet

1 26

15 6673 6674

1.1 Beløp ov erf ørt f ra Næringsoppgav e 1 (post 0402E), f ra Næringsoppgav e 2 (post 0402E), f ra Næringsoppgav e 5 (post 0402E),
     f ra Næringsoppgav e f or billedkunstnere (post 2.90) eller f ra Drif tsresultat i skattemeldingen RF-1030.

Basisberegning

1.2 Renter på den f oretaksgjeld til f inansinstitusjoner som er f ørt i post 2.10 (se rettledningen til post 2.10), og renter på
     drif ts-/kassekreditt og f oretakslån som er tatt opp og nedbetalt i året.

1.3 Kapitalinntekter (av kastning og gev inster, ikke renter) kny ttet til f inansobjekter, eller til realobjekter som ikke har v irket i 
     v irksomheten. (Inntekten må v ære f ørt i næringsoppgav en eller drif tsresultat i RF-1030 og inngå i post 1.1).
     Om rentestøtte f ra Innov asjon Norge, se rettledningen.

1.5 Kapitalkostnader (ikke renter) og tap kny ttet til f inansobjekter, eller til realobjekter som ikke har v irket i v irksomheten.
     (Kostnaden må v ære f ørt i næringsoppgav en eller drif tsresultat i RF-1030 og inngå i post 1.1)

1.7 Sum

1.8 Skjermingsf radrag (Positiv t beløp f ra post 2.11 eller 2.12 multiplisert med skjermingsrenten)

-

-

+

1.9 Årets beregnede personinntekt f ør samordning/f remf øring.
     Dersom f ordeling mellom ektef eller, ny ttes beløpene i post 1.10 f or den v idere beregning =

-

=

     X 
Skjermingsrente

%

Fiske/
Familiebarnehage

i eget hjem

Ov erf øres skattemeldingen (RF-1030) post 1.6.1 eller
1.6.2, se rettledningen

  Annen næring

Personinntekt 1.341.33

Spesifisering av positiv beregnet
personinntekt fra post 1.23 

26175

26167

26168

26169

26170

26171 26172

26173

1.4 Reduksjonsbeløp f or leid eiendom mot innskudd - 26733

26694
a)

Ektefelle
Fiske/

Familiebarnehage
i eget hjem

  Annen næring

1.361.35

Samordning/fremføring av negativ
beregnet personinntekt

-

=

+

% andel b)

1.20 Tillegg f or negativ  beregnet personinntekt som er ov erf ørt til annen
        v irksomhet, som det kan f oretas samordning med – se rettledningen +

+

26217 26174

26179

26693

26235 26236

28129 28130

28135

28137 28138

28139 28140

28142

28143 28144

Årets beregnede personinntekt

1.6 Gev inst f ra realisasjon av  jord-/skogbruk som ikke skal inngå i beregnet personinntekt.
     (Beløp ov erf ørt f ra RF-1177 post 453) - 30788

1.18 Negativ  beregnet personinntekt f ra tidligere år (negativ  beregnet
        personinntekt f ra ANS/DA/KS kan ikke f remf øres) - se rettledningen - - 2622128136

1.22 Tillegg f or negativ  beregnet personinntekt som kan samordnes
        med lott f ra f iske i år – se RF-1213 post 118 + +

28141 27536

Er resultatet under null, v iser dette den beregnede negativ e personinntekten
som kan f remf øres til f radrag f or senere år.
(Negativ  beregnet personinntekt skal ikke f øres i skattemeldingen)

1.24 Opply sningspost (f or de som v elger å ikke ny tte post 1.18 til å redusere
       positiv  beregnet personinntekt med f remf ørt negativ  beregnet personinntekt
       f ra tidligere år) – se rettledningen

34060 34061

34062 34063

RF-1224B



PoststedForretningsadresse (gate)

Dato Underskrif t

Regnskapsf ørerens nav n

Underskrift

Postnr

280

281 6678 6679

Saldogruppe A: Kontormaskiner mv .

Saldogruppe B: Erv erv et f orretningsv erdi

Saldogruppe C: Vogntog, lastebiler mv .

Saldogruppe D: Personbiler, traktorer mv .

Saldogruppe E: Skip, f artøy er mv .

Saldogruppe F:  Fly  og helikopter

Saldogruppe H: By gg og anlegg mv .

Saldogruppe I: Forretningsby gg

2.2  Ikke av skriv bare drif tsmidler

2.3  Andre erv erv ede immaterielle rettigheter

2.4  Aktiv erte f orsknings- og utv iklingskostnader

2.5  Varer (inkl. buskap)/v arer under tilv irkning

2.6  Kundef ordringer

2.7  Lev erandørgjeld/f orskudd f ra kunder

2.8  Sum

2.9 Sum skjermingsgrunnlag f ør gjeldsf radrag (inngående + utgående v erdier i post 2.8) / 2)

Verdsettelses-
metode

Inngående v erdi

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

÷

A
vs

kr
iv

b
ar

e 
dr

if
ts

m
id

le
r

2.1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

÷

=

Drif tsmiddel som av skriv es lineært + +

Saldogruppe G:  Anlegg f or ov erf øring og
distribusjon av  elektrisk kraf t mv . + +

7514 7515

7517 7518

7523 7524

7526 7527

7529 7530

19404 17100 17101

7532 7533

7535 7536

11242 11243 11244

7538 7539

7541 7542

7544 7545

7547 7548

7550 7551

7554 7555

7557

7513

7516

7522

7525

7528

7531

7534

7537

7540

7543

7546

7549

Beregning av skjermingsgrunnlaget:

2.10 Foretaksgjeld til f inansinstitusjoner og f oretaksgjeld
kny ttet til mengdegjeldsbrev , se rettledningen

Inngående v erdi  (Inng. + utg. v erdi) / 2

Beløpet ov erf øres til post 1.8 a. Er v irksomheten drev et bare en del av  året,
ov erf øres beløpet til post 2.12. =

Utgående v erdi

Utgående v erdi

7556

2028

26161 26162 26163

261442.11 Sum

2.12

=
1818

12

X

Er v irksomheten drev et en del av  inntektsåret, beregnes f orholdsmessig andel av
skjermingsf radraget. Kun hele måneder regnes med.
Beløpet ov erf øres til post 1.8a

Ov erf ørt f ra post 2.11 X antall hele mnd.

12

÷

26695
26696

Saldogruppe J: Fast teknisk installasjon i by gninger + +32926 32927 32928

Saldogruppe C: Varebiler med nullutslipp + +

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet.
Det v ises til egen rettledning (RF-1225) som er utarbeidet til hjelp v ed utf y llingen av  Skjema f or beregning av  personinntekt (RF-1224).

7519 7520 7521

37295 37296 37297



Årsoppgave fra spareinstitusjon må vedlegges dette skjema. 
Skjemaet må leveres hvert år fra og med opprettelse av konto til 
og med det år konto blir slettet. Det året boligsparekonto 
opprettes eller overføres fra en spareinstitusjon til en 
annen, skal også BSU-kontrakt vedlegges. BSU-kontrakt,
RF-1236, f innes på w w w .skatteetaten.no.

Bankinnskudd i utlandet 2020

Nav n Fødselsnummer

I. Innskudd i utenlandske banker mv. Konto Konto 

Bankens, institusjonens nav n

Kontonummer

Nav net som kontoen ly der på

I   Innestående pr 01.01 i  året etter 
    inntektsåret i NOK

II  Renter, av kastning i NOK

Valutakurs som er brukt v ed omregning
av  innestående under I ov enf or

Bankens, institusjonens nav n

Kontonummer

Nav net som kontoen ly der på

I   Innestående pr 01.01 i  året etter 
    inntektsåret i NOK

II  Renter, av kastning i NOK

Valutakurs som er brukt v ed omregning
av  renter, av kastning

Skattytere som har eller i løpet av året har hatt konto i utenlandsk bank som ikke er tilknyttet
næringsvirksomhet, har plikt til å fylle ut dette skjemaet som vedlegg til skattemeldingen.

II. BSU-sparing i annen EØS-stat
Bankens, institusjonens nav n

Kontonummer

Nav net som kontoen ly der på

I   Innestående pr 01.01 i  året etter 
    inntektsåret i NOK

II  Renter, av kastning i NOK

I   Sum innestående pr 01.01 i året etter inntektsåret i NOK (ov erf øres til skattemeldingen (RF-1030)  post 4.1.9

II  Sum renter, av kastning i NOK (ov erf øres til skattemeldingen (RF-1030)  post 3.1.11

III. Sum for alle konti (inklusive BSU-konto)

Innbetalt sparebeløp i inntektsåret
Ov erf øres skattemeldingen post 1.5.1

Uttak til boligf ormål iht. BSU- 
kontrakt f oretatt i inntektsåret i NOK
Uttak til annet f ormål f oretatt 
i inntektsåret i NOK

For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i dette skjemaet RF-1231, helt eller delv is bli beny ttet 
også av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger 
om ev t. samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00, eller Skattedirektoratet på telef on 800 800 00.

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1231

Valutakurs som er brukt v ed omregning
av  renter, av kastning

Konto 

Konto 

Konto Konto 

Valutakurs som er brukt v ed omregning
av  innestående under I ov enf or

Valutakurs som er brukt v ed omregning
av  innestående under I ov enf or

Valutakurs som er brukt v ed omregning
av  renter, av kastning

Konto 

68 26

8080

8081

8082

8085

5761

8087

21990

8080 / 2

8081 / 2

8082 / 2

8085 / 2

5761 / 2

8087 / 2

21990 / 2

8080 / 3

8081 / 3

8082 / 3

8085 / 3

5761 / 3

8087 / 3

21990 / 3

8080 / 4

8081 / 4

8082 / 4

8085 / 4

5761 / 4

8087 / 4

21990 / 4

8080 / 5

8081 / 5

8082 / 5

8085 / 5

5761 / 5

8087 / 5

21990 / 5

8080 / 6

8081 / 6

8082 / 6

8085 / 6

5761 / 6

8087 / 6

21990 / 6

21991

21992

21993

21995

21996

21997

21998

22000

22001

22002

8090

8091

RF-1231B

Land og v aluta
Land Valuta

Land og v aluta

Land Valuta Land Valuta

Land Valuta Land Valuta Land Valuta

Land og v aluta
Land Valuta

37138 37139

37140 37141

37138 / 2 37139 / 2 37138 / 3 37139 / 3

37138 / 4 37139 / 4 37138 / 5 37139 / 5 37138 / 6 37139 / 6



Inngangsv erdi justert f or innskudd, erv erv , realisasjon og tilbakebetaling av  innbetalt egenkapital i året.
Beløpet hentes f ra post 632

Er deltakeren bosatt i Karlsøy , Kv ænangen, Kåf jord, Ly ngen,
Nordreisa, Skjerv øy , Storf jord eller en kommune i Finnmark?

Selskapets melding over deltakerens formue
og inntekt i selskap med deltakerfastsetting 2020

Deltakerens nav n SelskapsandelFødselsnummer

Organisasjonsnummer

BostedskommuneOrganisasjonsnummer

Selskapets nav n Ansv arsf orm
18 7561

3648 31123647 10281025

Ja Nei Er deltakeren kommandittist eller stille deltaker med
beløpsbegrenset ansv ar? Ja Nei

Er deltakeren rederi som behandles etter skattelov en § 8-10? Ja Nei

Har selskapet hov edkontor i utlandet? Ja Nei

Er selskapet oppløst i inntektsåret? Ja Nei

Ty pe
v irksomhet

Fiske Familiebarnehage i 
deltakerens hjem

Annen næring Kombinasjon av  to eller tre av  de angitte ty pene (se rettledningen)

-

III. Beregning av skjermingsgrunnlag ved utgangen av året for personlig deltaker

+Ubeny ttet skjerming f ra tidligere år. Beløpet hentes f ra post 401306

II. Utdelinger mv. - fylles ut for alle deltakere

Tilbakebetaling av  innbetalt egenkapital. Beløpet ov erf øres til post 630 -205

31482

28948

+

Utdeling f ør skatt og skjerming =210

Skatt på andel av  selskapets ov erskudd -215

Nettobeløp. For personlig deltaker ov erf øres positiv t beløp til post 501. Negativ t beløp f øres til post 636a.
Upersonlig deltaker skal f øre positiv t beløp i RF-1221 post 216 =216

Skattef ordel av  underskudd i post 1120. Beløpet ov erf øres til post 636b250

Reduksjon av  ubeny ttet skjerming f ra tidligere år på grunn av  realisasjon mv . av  del av  andel i året, jf . post 732307

Annen korreksjon av  inngangsv erdien314

Skjermingsgrunnlaget350 =

28946

28949

28950

28943

26264

31483

31484

31485

31486

Kontante utbetalinger f ra selskapet201

Verdien av  eiendeler og tjenester som er tatt ut, herunder helt eller delv is f ri bruk av  selskapets eiendeler203

Arbeidsgodtgjørelse skal du ikke f øre her

%

RF-1233B

Selskapet skal lev ere en melding per deltaker, inkludert deltaker som har realisert andelen i løpet av  inntektsåret (dv s. også deltaker som har realisert
med v irkning f ra 1. januar i inntektsåret).

Selskapet skal levere RF-1233 sammen med selskapsmeldingen. Selskapet sender kopi av RF-1233 til deltakeren som skal kontrollere
de postene selskapet har fylt ut.

Se egen rettledning f or utf y lling av  meldingen, RF-1288. Se også inf ormasjon på skatteetaten.no.

I. Selskapsopplysninger

304 37047



Årets skjermingsf radrag

Ubeny ttet skjerming f ra tidligere år. Beløpet hentes f ra post 450 i f jorårets melding401

IV. Beregning og ajourhold av skjermingsfradrag for personlig deltaker

Korreksjon f or arv  og/eller gav e i inntektsåret403

=

Ov erf ørt skjermingsf radrag f ra tidligere år f ra /til annet selskap med deltakerf astsetting (se rettledningen)407

+

Korrigert ubeny ttet skjerming f ra tidligere år410

415

Ov erf ørt skjermingsf radrag f or året f ra/til annet selskap med deltakerf astsetting (se rettledningen)417

=

Annen korreksjon420

-

Sum skjerming til anv endelse og f ramf øring425

=

Skjermingsf radrag motregnet mot utdeling i inntektsåret. Lav este beløp av  post 216 og 425, men ikke lav ere enn 0430

-

Sum440

=

Framf ørt skjerming motregnet mot gev inst, jf . post 732445

Videref øring av  ubeny ttet skjermingsf radrag til neste år450

Skjermingsgrunnlag f ra
post 350 x skjermingsrente =

Positiv t beløp ov erf ørt f ra post 216501

V. Beregning av tillegg i alminnelig inntekt for personlig deltaker

Annen korreksjon504

=

Skjermingsf radrag motregnet mot utdeling i inntektsåret. Beløpet hentes f ra post 430510

Tillegg i alminnelig inntekt. Beløpet ov erf øres til post 1143520

-

28943

26264 26265

28945

31488

31489

31490

31491

31492

31493

31494

31495

31496

31497

31498

31499

31500

VI. Spesifikasjon av skattemessig inngangsverdi og egenkapitalkonto

Ov erf ørt f ra post 640 i f jor600

I. Inng.verdi IV. Total EK

Erv erv  av  andel i løpet av  året jf . post 820605

Realisasjon av  andel i løpet av  året, jf . post 704610

Innskudd i året615

Grunnlag f or tilbakebetaling620

Tilbakebetaling av  innbetalt kapital.
Beløpet hentes f ra post 205630

Årets utdeling. Beløpet hentes f ra post 210635

Årets skattemessige resultat637

Annen korreksjon639

Verdier per 1. januar neste år640

++ ++

-- --

+++

+ -+

=

---

--

== ==

II. Innbetalt EK III. Opptjent EK

26287 26286

26289 26290 26291

26292 26293 26294

26295 26296 26297

26301

26303 26304 26305

26306 26307

26308 26309

26310 26311 26312 26313

26314 26315 26316 26317

26252

Skattef rie inntekter/Ikke-f radragsberettigede kostnader638

26288

28951

28952

28954 28955

Uegentlig innskudd636a

Skattef ordel av  underskudd (uegentlig tilbakebetaling)636b - - +

31501

31504

31502

31505

31503

31506

(Kolonne
II + III)

Sum632 = 36665



% %%

Av henders nav n

Erv erv stidspunkt

Erv erv et andel

Vederlag

Kjøpskostnader

Kostpris. Summen ov erf øres til post 605 kolonne I

+

=

+

=

+

=

802

803

820

Av henders f ødsels-/organisasjonsnummer

26332

26333

26334

26340

26341

26343

26623

VIII. Erverv av andel i løpet av året

Ov ertatt inngangsv erdi f or andel mottatt som arv  eller gav e (se rettledningen) + + +811 31511 31511 / 2 31511 / 3

26332 / 2

26623 / 2

26333 / 2

26334 / 2

26340 / 2

26341 / 2

26343 / 2

26332 / 3

26623 / 3

26333 / 3

26334 / 3

26340 / 3

26341 / 3

26343 / 3

Ajourhold av over-/underpris
(Fylles bare ut for upersonlig deltaker)

Kostpris f or andel erv erv et i året. Beløpet hentes f ra post 605 kolonne I

Ov er-/underpris v ed begy nnelsen av  inntektsåret860

863

Realisert mv . andel av  ov er-/underpris -

Akkumulert ov er-/underpris = =

-

I          Andel II     Ov er/underpris

866

868

Skattemessig egenkapital f or andel erv erv et i året. Beløpet hentes f ra post 605 kolonne IV -864

Sum = =865

31512

31514

31517

31519

31521

31513

31515

31516

31518

31520

31522

X. Særskilt post for kommandittist eller stille deltaker

Andel ikke-innkalt selskapskapital/innskuddsf orpliktelse1035 31533

%

%

%

%

%

For liv sf orsikringsselskap og pensjonsf oretak

% %

For upersonlig deltaker: Omf attes hele gev insten/tapet av
f ritaksmetoden jf . skattelov en § 2-38 andre ledd bokstav  b?

Vederlag

Realisasjonskostnader

Ubeny ttet skjerming f ra tidligere år. (bare v ed gev inst i post 720. Kan ikke gi tap)

Gev inst/tap v ed realisasjon og annen ov erdragelse av  andel

-

=

-

-

Erv erv ers nav n

%

-

=

-

-

-

=

-

-

740

702

703

732

Foreløpig gev inst/ tap = = =720

Erv erv ers f ødsels-/organisasjonsnummer

26318

26319

26320

26321

26322

26327

26328

26329

26622

26768

Annen korreksjon. Se rettledningen735

Ja

Tillegg f or ikke-f radragsberettiget tap f or andel av stått som arv  eller gav e721

Ubeny ttet f ramf ørt underskudd. (Bare f or kommandittist og stille deltaker med
gev inst. Kan ikke gi tap.) - - -730

Nei

31507

31508

31509

31507 / 2

31508 / 2

31509 / 2

31507 / 3

31508 / 3

26318 / 2

26622 / 2

26319 / 2

26320 / 2

26321 / 2

26322 / 2

26327 / 2

26768 / 2

26328 / 2

26329 / 2

26318 / 3

26622 / 3

26319 / 3

26320 / 3

26321 / 3

26322 / 3

26327 / 3

26768 / 3

26328 / 3

26329 / 3

31509 / 3

VII. Realisasjon (herunder oppløsning) og annen overdragelse av andel (Fyll ut en kolonne per realisasjon)

Realisasjons-/ov erdragelsestidspunkt

Realisert/ov erdratt andel

Inngangsv erdi f or realisert/ov erdratt andel, jf . post 610 kolonne I704

745

746 35198 35198 / 2 35198 / 3



Gjenstående underskudd til f ramf øring per 01.01.
Beløpet f øres opp med positiv t f ortegn.

Årets underskudd til f ramf øring.
Negativ t beløp f ra post 1114 f øres uten f ortegn her.

Metode f or bokf øring

Herav  deltakerens ev t. leieinntekt f ra
selskapet hv is post 1155 er f y lt ut.
Føres også i RF-1221.

Grunnlag f or beregning av
jordbruksf radrag (se rettledningen)
Føres også i RF-1221.

Andel totalkapital 

Andel gjeld 

%

Andel tonnasjeskatt.
Her f øres andel av  RF-1215 post 211.

XIII. Særskilte poster for deltaker som er rederi og behandles etter skatteloven § 8-10
01.01 31.12

01.01 31.12

Andel f inansinntekt/-underskudd.
Her f øres andel av  RF-1215 post 207.

Finansaktiv a i prosent av  totalkapitalen.
Tallet hentes f ra RF-1197 post 424.

22360 12710

12709

12711

12708

12706

22048

Dato Underskrif t

Selskapets underskrift

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1233B

1350

1356

1358

1362

1364

Andel av  nettof ormue. For kommandittist og stille deltaker begrenses negativ  f ormue til beløpet i post 1035.
Deltaker skal f øre beløpet i RF-1221 post 1101.

Andel ov erskudd/underskudd

Arbeidsgodtgjørelse/lott f ra f iske og/eller f angst, samt arbeidsgodtgjørelse f ra f amiliebarnehage i deltakerens hjem. 
Her f ører du beløpet f ra post 1124. Deltaker skal f øre beløpet i RF-1221 post 1160.

13866

7921

XI. Deltakerens andel av formue og inntekt

Nettoformue

1101

Alminnelig inntekt

1110

Korreksjon av v iklings- og omstillingsf ond i reindrif t. (Hev et beløp minus av satt beløp)1118

Finansinntekt f ra selskap som behandles som rederi etter skattelov en § 8-10. Beløpet hentes f ra post 13501119

Sum =1120

Arbeidsgodtgjørelse f ra annen næring. Føres også i post 1162. +1125

Sum alminnelig inntekt. Deltaker skal f øre beløpet i RF-1221 post 1140. =1140

Tillegg i alminnelig inntekt f or personlig deltaker som har mottat utdeling f ra selskapet. Hentes f ra post 520.
Deltaker skal f øre beløpet i RF-1221 post 1143.1143

Skattepliktig gev inst/f radragsberettiget tap etter realisasjon mv . av  andel. Hentes f ra post 740.
Deltaker skal f øre beløpet i RF-1221 post 1145.

1145

1160

22358

28933

29050

26268

22048

20150

20152

31470

Dif f eranse mellom v irkelig v erdi og skattemessig v erdi f or deltaker som er gått ut av  rederiordningen jf . skattelov en §§ 8-10 f lg. 

Framf øres til
senere årÅrets-/f ramf ørt dif f eranse

1116 33132

33133 33134

Arbeidsgodtgjørelse/lott f ra f iske og/eller f angst, samt arbeidsgodtgjørelse f ra f amiliebarnehage i deltakerens hjem.
Føres også i post 1160. +1124

1155 1156

Personinntekt (arbeidsgodtgjørelse/lott)

Arbeidsgodtgjørelse annen næring. Her f ører du beløpet f ra post 1125. Deltaker skal f øre beløpet i RF-1221 post 1162.1162

Brutto-
metoden

Egenkapital-
metoden

Kost-
metoden1366

34133

34134

34135 34136

Tillegg/reduksjon f or liv sf orsikringsselskap og pensjonsf oretak. Se rettledningen1112 35199

Tillegg/reduksjon f or gev inst/tap v ed uttak f ra norsk beskatningsområde jf . skattelov en § 9 – 14. Beløpet hentes f ra RF-1109.1113

Sum =1114

Poster f or
kommandittister
og stille deltakere

-

-

-

-

=

1115a

1115b

Bortf all av  underskudd på grunn av  gjeldsettergiv else/underhåndsakkord1115c

Bruk av  underskudd mot positiv  inntekt i år1115d

Tidligere års underskudd motregnet mot skattepliktig gev inst
v ed realisasjon av  andel, jf . Post 7301115e

Underskudd til f ramf øring per 31.121115f

31537

31538

31539

31540

31541

31542

31538

31540

36666

36667

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som angis i RF-1233B, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som 
har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf, lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om evt samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00. 
Fastsatt av Skatteetaten med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-15 med forskrift og etter fullmakt fra Skattedirektoratet.

Korrigering f or ov er/underheng pga tidligere gjennomsnittsf astsatt resultatandel

Faktisk skogbruksinntekt de f ire siste år som
er kommet til beskatning i gjennomsnittsinntekt

Årsinntekt de
f oregående årene

1117

=-36668 36669 36670

Korrigering f or ov er/underheng pga tidligere gjennomsnittsf astsatt arbeidsgodtgjørelse

Faktisk skogbruksinntekt de f ire siste år som
er kommet til beskatning i gjennomsnittsinntekt

Årsinntekt de
f oregående årene

1127

=-36671 36672 36673



Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) 2020

Nav n

RF-1359B

Organisasjonsnummer

Nav n på v erdipapir/
Finansielt produkt

Ty pe v erdipapir/
Finansielt produkt

ISIN-nummer Land selskapet er
hjemmehørende i

(gjelder kun aksjer)

IB (antall) UB (antall) Gev inst/tap innenf or
f ritaksmetoden

Gev inst/tap utenf or
f ritaksmetoden

Utby tte/utdeling
innenf or f ritaksmetoden

Utby tte/utdeling
utenf or f ritaksmetoden

Sum gev inst/tap utenf or f ritaksmetoden.
Netto gev inst/tap f øres i næringsoppgav e, se rettledningen.

Sum utby tte/utdeling utenf or f ritaksmetoden.
Beløpet f øres i næringsoppgav e, se rettledningen.

=

=

Det v ises til rettledningen RF-1350

1 18

36919 36920 36921 36922 36923 36924 36925 36926 36927 36928

36929

36930

36919 / 2 36920 / 2 36921 / 2 36922 / 2 36923 / 2 36924 / 2 36925 / 2 36926 / 2 36927 / 2 36928 / 2

36919 / 3 36920 / 3 36921 / 3 36922 / 3 36923 / 3 36924 / 3 36925 / 3 36926 / 3 36927 / 3 36928 / 3

36919 / 4 36920 / 4 36921 / 4 36922 / 4 36923 / 4 36924 / 4 36925 / 4 36926 / 4 36927 / 4 36928 / 4

36919 / 5 36920 / 5 36921 / 5 36922 / 5 36923 / 5 36924 / 5 36925 / 5 36926 / 5 36927 / 5 36928 / 5

36919 / 6 36920 / 6 36921 / 6 36922 / 6 36923 / 6 36924 / 6 36925 / 6 36926 / 6 36927 / 6 36928 / 6

36919 / 7 36920 / 7 36921 / 7 36922 / 7 36923 / 7 36924 / 7 36925 / 7 36926 / 7 36927 / 7 36928 / 7

36919 / 8 36920 / 8 36921 / 8 36922 / 8 36923 / 8 36924 / 8 36925 / 8 36926 / 8 36927 / 8 36928 / 8

36919 / 9 36920 / 9 36921 / 9 36922 / 9 36923 / 9 36924 / 9 36925 / 9 36926 / 9 36927 / 9 36928 / 9

36919 / 10 36920 / 10 36921 / 10 36922 / 10 6923 / 10 6924 / 10 36925 / 10 36926 / 10 36927 / 10 36928 / 10

36919 / 11 36920 / 11 36921 / 11 36922 / 11 6923 / 11 6924 / 11 36925 / 11 36926 / 11 36927 / 11 36928 / 11

36919 / 12 36920 / 12 36921 / 12 36922 / 12 6923 / 12 6924 / 12 36925 / 12 36926 / 12 36927 / 12 36928 / 12

36919 / 13 36920 / 13 36921 / 13 36922 / 13 6923 / 13 6924 / 13 36925 / 13 36926 / 13 36927 / 13 36928 / 13

36919 / 14 36920 / 14 36921 / 14 36922 / 14 6923 / 14 6924 / 14 36925 / 14 36926 / 14 36927 / 14 36928 / 14

36919 / 15 36920 / 15 36921 / 15 36922 / 15 6923 / 15 6924 / 15 36925 / 15 36926 / 15 36927 / 15 36928 / 15



Årets anskaffelser og salg av ikke avskrivbare driftsmidler

Kundef ordringer per 31.12.202020202019

20192020

Næringsoppgave 5 for foretak med begrenset regnskapsplikt
og ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting for 2020

Påly dende kundef ordringer og ikke f akturerte drif tsinntekter

Foretaksopplysninger

Nav n

Forretningsadresse

Postnummer og poststed

Regnskapsperiode Fra Til

FødselsnummerOrganisasjonsnummer
Antall årsv erk i 
regnskapsåret

Skattemessig v erdi kundef ordringer (post 0410 ÷ post 0420)

Konstaterte tap på kundef ordringer

Kredittsalg

x 4 x+

+

Er f oretaket rev isjonspliktig?

Næring
(v irksomhetens art)

Andre f ordringer, herunder f ordringer på konsernselskap, ansatte, eiere o.l. til påly dende

Sum skattemessig v erdi på f ordringer

Ny etablert v irksomhet i 2018 eller senere?

÷ ÷

= =

+ +

= =

Ja Nei

Er bokf øringsv alutaen en annen enn
norske kroner, jf . bokf øringsf orskrif ten § 4-2?

Ty pe v aluta(er)

Har f oretaket begrenset årsregnskaps-
plikt etter regnskapslov en? Ja Nei

0410

0420

0430

0440

0450

Skjemaet skal lev eres av  enkeltpersonf oretak og ansv arlige selskaper som utarbeider årsregnskap etter bestemmelsen om
begrenset regnskapsplikt i regnskapslov en § 3-2b. Dette gjelder ikke f or ansv arlige selskaper der en eller f lere av  deltagerne

er en juridisk person med begrenset ansv ar. Videre skal skjemaet lev eres av  alle ikke-regnskapspliktige selskap med
deltakerf astsetting. Det v ises til egen rettledning (RF-1500) til hjelp v ed utf y lling av  skjemaet.

Forskning, utv ikling og
andre immatr. eiendeler
Tomter og andre 
grunnareal

Boliger inkl.
boligtomter

 Anskaf f else Salg

20202019

0510

0530

0540

4166 4167

1

15 18 26

6673 6674

16

6939 6940

6943 6944

6941

6941 6938

6942117

6945

6946

6922

118

7128

287

30

2637 2638

6950 6951

6954 6955

Ja Nei 28021

Utregning av skattemessig verdi på fordringer

RF-1368B

 Anskaf f else Salg

Foreligger det usikkerhet
om f ortsatt drif t?
(kun f or selskap med
begrenset regnskapsplikt)

Ja Nei

Ja Nei



Sum lønnskostnader

Priv at bruk av  elektronisk kommunikasjon

Endring i skattemessig nedskriv ning kundef ordringer

Egen pensjonsordning

Fradragsf øring av  negativ  gev inst-/tapskonto
(RF-1219)

Fradragsberettiget tap v ed realisasjon av  aksjer,
egenkapitalbev is, f ondsandeler og selskapsandeler

Tap på f ordringer

Skattemessig resultatregnskap ( i hele NOK) 2020

Salgsinntekt og uttak, av gif tspliktig

Forsikring og av gif ter på  transportmidler

Salgsinntekt og uttak, av gif tsf ri

Vedlikehold mv . transportmidler

Salgsinntekt og uttak utenf or merv erdiav gif tslov en

Reise-, diett- og bilgodtgjørelse (opply sningspliktig)

Spesielle of f entlige av gif ter v edrørende salg

Reise- og diettkostnader (ikke opply sningspliktig)

Of f entlig tilskudd/ref usjon

Annen kostnad

Leieinntekt f ast eiendom

Prov isjonskostnad

Annen leieinntekt

Prov isjonsinntekt

Kontingenter

Annen drif tsrelatert inntekt

Forsikringspremie

Garanti- og serv icekostnad

Sum driftsinntekter

Lisens, patentkostnad og roy alty

Varekostnad

Beholdn.endring av  v arer under tilv irkning
og f erdig tilv . v arer

Fremmedy telse og underentreprise

Beholdn.endring av  egentilv irkede anleggsmidler ÷

Lønn, f eriepenger mv .

Sum driftskostnader

Annen opply sningspliktig godtgjørelse

Skattepliktig ov erskudd på andel
i selskap med deltakerf astsetting

Arbeidsgiv erav gif t

Opply sningspliktig pensjonskostnad

Annen renteinntekt

Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS

Valutagev inst (agio)

Annen personalkostnad

Av skriv ning på v arige dr.m. og immaterielle eiendeler

Frakt og transportkostnad v edrørende salg

Energi, brensel mv . v edrørende produksjon

Leie lokale

Annen rentekostnad ÷Ly s, v arme

Valutatap (disagio) ÷

Renov asjon, v ann, av løp, renhold mv .

Leie maskiner, inv entar, transportmidler o.l.

Verktøy , inv entar mv . som ikke skal aktiv eres

Reparasjon og annet v edlikehold

Salgs- og reklamekostnader

Fremmed tjeneste (regnskap rev .hon., rådgiv ning o.l.)

Elektronisk kommunikasjon, porto mv .

Driv stof f  transportmidler

2020

Representasjonskostnader

Skattemessig resultat ENK

Priv at bruk av  næringsbil ÷

Driftsresultat

Reparasjon og v edlikehold by gning

Bilkostnader, bruk av  priv at bil i næring

Fradragsberettiget underskudd på andel
i selskap med deltakerf astsetting ÷

3000

3100

3200

3300

3400

3600

3695

3700

3900

9000

4005

4295

4500

4995

5000

5300

5400

5420

5600

5900

6000

6100

6200

6300

6340

6395

6400

6500

6600

6695

6700

6995

7000

7020

7040

7080

7099

7155

7165

7295

7330

7370

7490

7500

7565

7600

7700

9010

8005

9050

8050

8060

8006

8150

8160

9930

÷

=

2020

Skattepliktig inntekt av  andre inv esteringer/utby tte8090

7830

8174 ÷

Annen f inanskostnad8179 ÷

Skattepliktig gev inst v ed realisasjon av  aksjer,
egenkapitalbev is, f ondsandeler og selskapsandeler8074

Annen f inansinntekt8079

Inntektsf øring f ra positiv  gev inst-/tapskonto (RF-1219)3890

Inntektsf øring f ra saldo3895

7890

5950

7897

=

=

=

Årets inntekts-/kostnadsf øring f ra tømmerkonto3910

7098 ÷

Ov erf ørt til tømmerkonto av  årets ov erskudd/
underskudd7910

Skattemessig resultat  ANS

3 % av  netto skattef rie inntekter etter f ritaks-
metoden og 3 % av  utdeling f ra selskap med
deltakerf astsetting til selskapsdeltaker

8091

9999 =

5999 =

Sum andre driftskostnader7999 =

Sum varekostnader4999 =

Delsum finansinntekt/finanskostnad8998 =

Delsum finansinntekt/finanskostnad8999 =

(delsum ANS)

38820

38821

38822

38823

38824

38825

38826

38827

38828

38829

38830

38831

38832

38833

38834

38835

38836

38837

38985

38838

38839

38840

38841

38842

38843

38844

38845

38846

38847

38848

38849

38986

38850

38851

38852

38853

38854

38855

38856

38857

38858

38859

38860

38861

38862

38863

38864

38865

38866

38867

38868

38869

38870

38871

38872

38873

38874

38875

38876

38877

38878

38879

38880

38881

38882

38883

38884

38885

38886

38887

38888

38889

38890

38891

38892

38893

38894

Tilskudd kompensasjonsordning3410 39733



Positiv  tømmerkonto

Sum skattemessig egenkapital

Varelager

2020

OMLØPSMIDLER

Sum egenkapital og gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

Lønn, f eriepenger o.l.

Gjeld til ansatte og eiere

Forskudd f ra kunder

Andre of f entlige av gif ter

Sky ldig arbeidsgiv erav gif t

Sky ldig merv erdiav gif t

Skattetrekk og andre trekk

Gjeld til kredittinstitusjoner

Annen langsiktig gjeld

Stille interessentinnskudd og ansv arlig lånekapital

Gjeld til kredittinstitusjoner

Sum eiendeler

Sum omløpsmidler

Bankinnskudd

Kontanter

Obligasjoner og sertif ikater

Aksjer og v erdipapirf ondsandeler

Andre kortsiktige f ordringer

Skattepliktig inntekt som ikke er f akturert

Sum anleggsmidler

Andre langsiktige f ordringer

Fordringer på ansatte

Fordringer på eiere, sty remedl. o.l.

Obligasjoner og sertif ikater

Inv esteringer i aksjer, andeler 
og v erdipapirf ondsandeler

Forskning og utv ikling

Goodwill (saldogruppe b)

Forretningsby gg (saldogruppe i)

By gg og anlegg, hotell o.l. (saldogruppe h)

Anlegg, maskiner under utf ørelse

Andre drif tsmidler

Tomter og andre grunnarealer

Bolig inkl. boligtomter, hy tter mv .

Selskapskapital i ANS

Personbiler, maskiner, inv entar mv . (saldogruppe d)

Skip, rigger mv . (saldogruppe e)

Fly , helikopter mv . (saldogruppe f )

Vare- og lastebiler, busser mv . (saldogruppe c)

Kontormaskiner o.l.  (saldogruppe a)

Kundef ordringer

Krav  på innbetaling av  selskapskapital

Eiendeler 2020 Egenkapital og gjeld 2020

Sum ubeskattet egenkapital

Konsesjoner, patenter, lisenser, v aremerker o.l.
rettigheter

Sum langsiktig gjeld

Andre f inansielle instrumenter

Annen egenkapital

ANLEGGSMIDLER

Elektroteknisk utrustning i kraf tf oretak mv .
(saldogr. g)

Kortsiktige f ordringer mot personlig eier/sty remedl. o.l.

Gjeld til ansatte og eiere

Balanse - skattemessige verdier (i hele NOK)

1020

1000

1080

1105

1115

1117

1130

1150

1160

1205

1221

1225

1238

1280

1290

1350

1360

1370

1380

1390

9300

1400

1500

1530

1565

1570

1780

1800

1830

1880

1900

1920

9350

9400

2000

2050

9970

2220

2250

2280

2290

9500

2380

2400

2600

2740

2770

2790

2900

2910

2949

2990

9550

9650

Fast teknisk installasjon i by gninger (saldogruppe j)1120

Lev erandørgjeld

Varebiler med nullutslipp (saldogruppe c)1239

Andel i selskap med deltakerf astsetting1895

Skattemessig egenkapital

9960

Negativ  saldo

Positiv  gev inst og tapskonto

Betinget av satt gev inst (sktl. §§ 14-70 til 14-73)

Ubeskattet egenkapital

2097

2096

2095

LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD

=

=

=

=

=

=

=

=

Negativ  tømmerkonto

Negativ  gev inst- og tapskonto1296

1298

2098

Bankinnskudd f or skattetrekk1950

38895

38896

38898

38899

38900

38901

38902

38903

38904

38905

38906

38907

38908

38909

38910

38911

38912

38913

38914

38915

38916

38917

38918

38919

38920

38921

38922

38923

38924

38925

38926

38927

38928

38929

38930

38931

38932

38933

38934

38935

38936

38937

38938

38939

38940

38941

38942

38943

38944

38945

38946

38947

38948

38949

38950

38951

38952

38987

38953

38954

38955

38956

38957

38958

38959



÷

÷

÷

÷

÷

÷

2020

ALLE

Skattemessig resultat

Priv atkonto

Kontantinnskudd

Tingsinnskudd

Fradragsf ørte kostnader etter sats v ed bruk av  priv atbil i næring

Prinsippendringer (som f ølge av  ov ergang til begrenset regnskapsplikt/NO 5)

Andre egenkapitalkorreksjoner

Skattemessig egenkapital 31.12 =

+

+

+

305

310

500

505

315

320

325

600

Avstemming av egenkapital

Annen renteinntekt400

Skattef ri gev inst v ed realisasjon av  aksjer, egenkapitalbev is, f ondsandeler og selskapsandeler520

Inntekt av  andre inv esteringer/utby tte405

Annen rentekostnad410

Ikke f radragsberettiget tap v ed realisasjon av  aksjer, egenkapitalbev is, f ondsandeler og selskapsandeler525

Andre skattef rie inntekter330

Andre ikke f radragsberettigede kostnader335

97 % av  netto skattef rie inntekter etter f ritaksmetoden og 97 % av  utdeling f ra selskap med deltakerf astsetting530

ANS

Skattemessig egenkapital 31.12 f orrige år300

ENK

Gev inst v ed realisasjon av  aksjer, egenkapitalbev is, f ondsandeler og selskapsandeler425

Tap v ed realisasjon av  aksjer, egenkapitalbev is, f ondsandeler og selskapsandeler430

Rev isors
underskrif t

Henv endelse
rettes til

Telef onnr.Underskrif t Dato

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1368:
For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i Næringsoppgav e 5, RF-1368, helt eller delv is bli beny ttet også
av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev t. samordning
kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

E-postadresse

Fastsatt av  Skatteetaten med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t og etter f ullmakt f ra Skattedirektoratet

3

2 27688

Kontrollsum 

Ty pe Næring

B

Post 9930 f ordelt 
på næringer

ID
(For eks.
1, 2, 3 
m.v .)

Skattepliktig
inntekt f ordelt 

på næringer Innehav er
Ektef elle/

registrert partner

Beløp under E ov erf øres
til RF-1224 eller RF-1341,

og RF-1030
For ev entuell f ordeling

Korreksjoner f or
primærnæringer,
se rettledningen.

C E F G

0402

Kolonnene A, B og E  skal ny ttes av  alle. I kolonne ID skal 
næringene som det beregnes personinntekt f or nummereres løpende, men 
med samme nummer f or næringer med f elles beregning av  personinntekt.

A

0403

Postnummer i 
RF-1030

Tabellen under post 0402 skal benyttes av alle enkeltpersonforetak for å fordele resultatet fra post 9930 mellom ulike næringer

19890 19811 19791 19792 19794 23879 19795 19796

19890 / 2 19811 / 2 19791 / 2 19792 / 2 19794 / 2 23879 / 2 19795 / 2 19796 / 2

19797 19798 19799

Uttak/utdeling til deltaker535

Tilbakef øring beløp f ørt i post 8005 og/eller 8006540

38960

38961

38962

38963

38964

38965

38966

38967

38968

38969

38970

38973

38974

38975

38976

38979

38980

38981

38982

38983

38984
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