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Skjemaer for fastsetting av formues- og inntektsskatt 2018 
– viktige endringer  
 

Orientering om viktige endringer som er gjort i skjemaene og rettledningene for inntektsåret 2018.   

Nye skjema for 2018 er:    
 RF-1159  Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter   

 RF-1368 Næringsoppgave 5 for foretak med begrenset regnskapsplikt og ikke-

regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting for 2018  

 RF-1501  Næringsoppgave 6 for livsforsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2018 

 RF-1503 Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak 2018  

Omtale av nye skjema for 2018 finnes bakerst i dokumentet.  

 

Av skjema som går ut nevnes:  
 RF-1059  Aksjer og fondsandeler mv.  

 RF-1170 Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 

 RF-1282  Opplysninger for å fastsette formuesverdi på boligeiendommer 

 RF-1294 Realisasjon av/fra landbrukseiendom 

 RF-1361 Søknad om utsatt betaling av formuesskatt 
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AKSJONÆRFASTSETTINGEN – MELDING FRA SELSKAPET 
 

RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven 2018 
Ny post 7: Total formuesverdi for selskapet 

Posten fylles kun ut dersom selskapet i 2018 har forhøyet eller satt ned aksjekapitalen ved 

innbetaling fra eller utbetaling til aksjonærene.  

Det er selskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar 2019 som skal føres her. 

Ny post 30: Aksjonærens andel av nedsettelse av aksjekapital ifm reduksjon av pålydende ved 

fisjon 

Her føres aksjonærens andel av nedsettelsen av aksjekapitalen 

Ny hendelse i post 18: Fisjon ved oppsplitting av selskap 

Brukes når det fisjoneres ut til flere overtakende selskap. 

Ny hendelse/transaksjon i post 12/26: Fusj. skattefri til mor eller fisj. asl. §14-11 b 

Brukes i de tilfeller hvor det ikke utstedes vederlagsaksjer i mor/datter-fusjon. Denne hendelsestypen skal 
også brukes ved fisjon når de overtakende selskapene eier samtlige aksjer i det overdragende selskapet. 

 

AKSJONÆRFASTSETTINGEN – MELDING FRA 
AKSJONÆREN 
 

RF-1088 Aksjeoppgaven 2018  
Ingen endringer. 

RF-1141  Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting 2018  
Ingen endringer av betydning. 

RF-1314  Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av 
skattemessig bosted i Norge 2018  
Ingen endringer av betydning. 

RF-1359  Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle 
produkter (kun for selskap) 2018 
Posthenvisningene i skjemaet er tatt ut og inntatt i rettledningen.   
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DELTAKERMODELLEN- MELDING FRA SELSKAPET 
 

RF-1215  Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i 
selskap med deltakerfastsetting 2018 
I ledetekst til Post 1105 er det gjort en endring. Ny tekst lyder:  

"Overskudd/underskudd i selskapet i følge næringsoppgave 5 post 9999 eller 

næringsoppgave 2 post 0999" 

 

I ledetekst til Post 720 er det gjort en endring. Ny tekst lyder:  

"Post 720 Tilbakeføring av 3 % av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden i 

næringsoppgaven (RF-1167 post 0653, eller RF-1368 post 8091)" 

 

RF-1220  Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift 2018. 
I tekstfeltet bak i skjemaet har vi tatt inn en presisering av hvordan overheng eller 

underheng skal føres inn i RF-1233 "selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i 

selskap med deltakerfastsetting" 

I tillegg fremgår at det fra og med 2018 bare er Næringsoppgave 2 (RF-1167) eller 

Næringsoppgave 5 (RF-1368) som kan benyttes for selskap med deltakerfastsetting. 

 

RF-1233  Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i 
selskap med deltakerfastsetting 2018 
I ledetekst til post 1117b (første linje) er ledetekst endret slik: "Korrigering for over/underheng pga 

tidligere gjennomsnittsfastsatt resultatandel". Videre er post 1117b (andre linje, teksten til høyre) 

endret slik: "Faktisk skogbruksinntekt de fire siste år som er kommet til beskatning i 

gjennomsnittsinntekt".   

I ledetekst til post 1127b (første linje) er ledetekst endret slik: "Korrigering for over/underheng pga 

tidligere gjennomsnittsfastsatt arbeidsgodtgjørelse". Videre er ledetekst til post 1127b (andre linje, 

teksten til høyre) endret slik: "Faktisk skogbruksinntekt de fire siste år som er kommet til beskatning i 

gjennomsnittsinntekt" 

 

DELTAKERMODELLEN – MELDING FRA DELTAKEREN 
RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i 
selskap med deltakerfastsetting 2018 
Ingen viktige endringer i skjemaet 
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NÆRINGSOPPGAVENE  
RF-1175  Næringsoppgave 1 2018 
Selskap med deltakerfastsetting kan ikke bruke denne næringsoppgaven. Selskap med 

deltakerfastsetting som utarbeider årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i 

regnskapsloven § 3-2b og alle ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting kan levere RF-

1368 Næringsoppgave 5. Det samme gjelder enkeltpersonforetak som utarbeider årsregnskap etter 

bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3-2b. Selskap/foretak kan i stedet 

velge å levere RF-1167 Næringsoppgave 2. 

På side fire i næringsoppgaven er det presisert at skattepliktige som driver enkeltpersonforetak på 

Svalbard skal overføre beløpene i post 402 til RF-1341 Beregning av alminnelig inntekt for 

enkeltpersonforetak på Svalbard. 

RF-1167  Næringsoppgave 2 2018 
Ingen viktige endringer i skjemaet 

 

RF-1173 Næringsoppgave 4 for 2018 for banker og 
finansieringsforetak mv. 
Med virkning fra og med inntektsåret 2018 følger oppstillingen av resultatet og balansen den 

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker og Finansieringsforetak (ORBOF). 

 

RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner 2018  
Selskap med deltakerfastsetting kan ikke bruke denne næringsoppgaven. Selskap med 

deltakerfastsetting som utarbeider årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i 

regnskapsloven § 3-2b og alle ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting kan levere RF-

1368 Næringsoppgave 5. Det samme gjelder enkeltpersonforetak som utarbeider årsregnskap etter 

bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3-2b. Selskap/foretak kan i stedet 

velge å levere RF-1167 Næringsoppgave 2. 

UNDERSPESIFIKASJON TIL NÆRINGSOPPGAVENE 
 

RF-1013  Kostpris for landbrukseiendom 2018  
Ingen endringer i skjemaet. 

Det er presisert i rettledningen at kostnader ved overtakelse av landbrukseiendom ved arv og gave, 

f.eks. tinglysningsgebyr og dokumentavgift, kan legges til inngangsverdien. 

 
RF-1016  Formue av skogeiendom 2018 
Verdsettingsrabatten ved beregning av skattemessig formuesverdi på skogeiendom som er 

økonomisk drivbar er økt til 20 %. Personlige skattepliktige trekker fra rabatten direkte i skjemaet. 

Selskap overfører formuesverdien til skattemeldingen/selskapsmeldingen uten å gjøre fradrag for 

verdsettingsrabatt. 
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Pris- og kostnadssoner til bruk ved fastsetting av formuesverdien for skog per 01.01. 2019 er endret 

for enkelte kommuner som følge av kommunesammenslåinger.   

RF-1022  Lønns- og pensjonskostnader 2018 
Ingen viktige endringer i skjemaet 

 

RF-1052  Avstemming av egenkapital 2018  
Ingen viktige endringer i skjemaet 

 

RF-1084  Avskrivning 2018   
Ingen endring av betydning 

 

RF-1109  Uttak fra norsk område for skattlegging 2018 
Som følge av at de særlige reglene for uttak før 2012 ikke lenger er relevante er post 202 til og med 

post 216 tatt ut.   

 

RF-1118 Rapportering av oljesalg og beregning av 
normprisinntekt 2018  
Ingen endring av betydning. 

 

RF-1120 Beregning av friinntekt 2018 
Ingen endring av betydning. 

 

RF-1122 Overnattings- og serveringssted 2018 
Ingen endringer av betydning 

 

RF-1123  Kontrollerte transaksjoner og mellomværender 2018 
Ingen endringer. 

 

RF-1125  Bruk av bil 2018 
Endringer som får betydning for tilbakeføring av privat fordel etter sktl. § 6-12:  

- Grunnlaget for beskatning av elbil for 2018 er 60 % og ikke 50 % som tidligere. 

- Innslagspunktet for trinn 2 i firmabilbeskatningen endres årlig av SKD, jf. FSSKD § 5-13-1. 

Beløpet er økt fra kr 299 100 i 2015 til kr 303 900 i 2018. 

Ellers kun årsfaste endringer.  
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RF-1177  Landbruk 2018 
I kapittel VIII er spørsmålet "Er avst. til kommunens adm.senter over 15 km" fjernet. Det skyldes at 

den bestemmelsen er tatt vekk fra regelverket. 

Lovbestemmelsen om ekstraordinær fordeling av tømmeravvirkning etter naturkatastrofer er 

opphevet. Postene 284-286 under kapittel XI utgår av den grunn. 

I kapittel XV er post 352 (korreksjonsbeløp biomasse-/vedproduksjon)fjernet, da slik korreksjon ikke 

skal foretas for aksjeselskap. 

I kapittel XIX og XX er postene som gjelder gjennomsnittsoverheng og gjennomsnittsunderheng 

fjernet, da disse reglene bare gjaldt det første året etter opphør av gjennomsnittsfastsetting.  

Under kapittel XX (tømmerkonto) er det tatt inn egen post for kommune. Det er da mulig å ha én 

tømmerkonto for hver kommune, slik reglene tilsier. 

 

RF-1217  Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige 
verdier 2018 
Ingen viktige endringer i skjemaet 

 

RF-1219  Gevinst- og tapskonto 2018 
Ingen endring av betydning. 

 

RF-1223  Drosje- og godstransportnæring 2018 
Ingen endringer av betydning 

 

RF-1269 Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS 2018 
Ingen viktige endringer i skjemaet 

 

RF-1298  Oppstart av virksomhet – bilagsoversikt 
Ingen endringer 

 

RF-1346 Avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven 2018 
Ingen endring av betydning. 

 
RF-1359  Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle 
produkter (kun for selskap) 2018 
"Posthenvisningene i skjemaet er tatt ut, se rettledningen RF-1350.  
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FORETAKSMODELLEN 
 

RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak  2018 
Tekst i post 1.1 er endret for å hensynta næringsoppgave 5 (RF-1368). 

SKATTEMELDINGENE FOR FORMUES- OG 
INNTEKTSSKATT (tidligere selvangivelse)  
 

RF-1028  Skattemelding for aksjeselskap mv. 2018 
 

Tatt inn ny post 519 for Forskningsstiftelser som mottar basisbevilgning fra staten som under visse 

vilkår er fritatt for formuesskatt. 

Post 223 og post 264 Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år er tatt ut. 

 

RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsforhold – 
lønnstakere og pensjonister mv. 2018 og 

 

RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsforhold  - 
personlig næringsdrivende 2018 
 

Felles omtale av skattemeldingene: 

Post 1.2 - endret tekst, og felter for å oppgi datoer på opphold i Norge er fjernet. 

Post 1.3 - Spørsmål vedørende skatteklasse 2 er fjernet. 

Post 1.5.13 - Felt for å oppgi kontaktperson og kontaktpersonens e-postadresse 

Post 1.5.4 – Ny post 

Post 1.5.3 er splittet og spørsmålet "Har du vært i ulønnet oppdrag for en organisasjon og mottatt 

pengestøtte fra nær familie med samlet verdi av kr 100 000 eller mer?" har fått et eget postnummer 

1.5.4 

Post 1.5.5 - Noe endrede tekster. 

Post.1.5.6 - Spørsmålet om trygd er delt i to, ellers er spørmålene like: 

 Har medlemsskapet ditt i norsk folketrygd opphørt? 

 Er du fritatt for trygdeavgift i Norge?   
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Post 2.1.9 – Posten er fjernet 

 

Post 2.6.2, 2.6.3 og 4.1.5 – nytt felt: 

Barns fødselsnummer 

 

Post 2.8.6 – ny post: 

Skattepliktig inntekt ved korttidsutleie av egen bolig 

 

Post 3.2.7 – to nye felt: 

 Kostnader dekket av arbeidsgiver 

 Starttidspunkt for pendlerfradrag (måned/år) 

I den elektroniske skattemeldingen er det opprettet flere valg i nedtrekksmenyen for standardsatser. 

 

Post 4.3.2 – Noe endrede tekster.  

Nytt felt: Dato for takst, verdivurdering e.l. 

I den elektroniske skattemeldingen er det opprettet en ny årsakskode:  

Eiendom har ikke formuesverdi fra før 

Endringer i poster i skattemeldingen som følge av innføring av RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og 

formue på aksjer og andre finansielle produkter  

 

Nye poster: 

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

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

3.1.10 Gevinst aksjer og verdipapirfond aksjedel (RF-1159) 

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

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

3.1.13 Gevinst andre finansprodukter (RF-1159) 

4.1.4 Formue verdipapirfond aksjedel (RF-1159) 

4.1.5 Formue verdipapirfond rentedel RF-1159) 

4.1.8 Formue norske aksjer (RF-1159) 

4.1.8 Formue norske obligasjoner og sertifikater (RF-1159) 
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4.1.10 Formue andre finansprodukter (RF-1159) 

4.6.2 Formue utenlandske aksjer (RF-1159) 

4.6.2 Formue utenlandske obligasjoner og sertifikater (RF-1159) 

4.8.3 Valutalån (RF-1159) 

3.3.2 Renter valutalån (RF-1159) 

3.3.10 Tap aksjer og verdipapirfond aksjedel (RF-1159) 

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

3.3.13 Tap andre finansprodukter (RF-1159) 

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

Poster som går ut: 

3.1.7 Annet skattepliktig utbytte fra aksjer mv. (hvor RF-1088 eller RF-1159 ikke skal leveres)  

3.1.11/4.6.2 Renteinntekter/formuesverdi utenlandske obligasjoner mv. 

4.1.7 Verdi av opsjoner i verdipapirregisteret 

4.1.8 Formue av norske aksjer som ikke er børsnotert 

4.1.8 Formue av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer ikke i verdipapirregisteret (VPS) 

4.6.2 Formue av utenlandske aksjer ikke i verdipapirregisteret (VPS) 

4.8.1 Negative opsjoner 

 

RF-1038  Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på 
inntekt – utenlandsk arbeidstaker/Tax return for  advance 
assessment of foreign employee 
 

Skjemaet er endret ved at informasjon knyttet til krav om skatteklasse 2 kun skal oppgis for 

inntektsåret 2017 og ikke for inntektsåret 2018.  

 
RF-1040  Skattemelding for  forhåndsfastsetting av skatt på 
formue og inntekt  
 

Ingen endringer i skjemaet. Noe endrede tekster og satser i veiledningsteksten. 

 

RF-1281  Skattemelding for person som ikke har mottatt 
forhåndsutfylt skattemelding for formues- og inntektsskatt 2018 
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Felt for e-postadresse er lagt inn. 

Feltet for telefon arbeid og telefon privat er fjernet. Har beholdt ett felt for å oppgi telefonnummer. 

Under sivilstand er alternativet samboer, skilt og enslig forsørger fjernet. Nå kan man kun angi om 

man er gift, ugift eller registrert partner. 

Tekst og felt vedrørende skatteklasse 2 er fjernet. 

Boforhold i Norge – nytt oppsett for å angi hvor man bor i Norge under henholdvis 

pendleropphold/arbeidsopphold og yrkesopphold.  

Post 3.2 – Nytt felt under fradrag for reiser for å oppgi fradrag for flybilletter. Spesifiserte felter for 

post 3.2.7 kost og post 3.2.7 losji. Starttidspunkt på pendlerfradraget skal oppgis. Beløpet for 

egenandel er endret. 

Henvisninger i skjema til "rettledning" er fjernet, og erstattet av henvisning til skatteetaten.no. 

Merknadsfeltet er fjernet. 

Skattedirektoratets hjemmel for å fastsette skjema er endret. 

 

RF-1323  Skattemelding for selskap som omfattes av 
petroleumsskatteloven § 1 for 2018 
 

Nytt spørsmål på side 1: " Har selskapet hatt overdragelse eller interesseoverføring som nevnt i 

petroleumsskatteloven § 10?" 

Formuesiden er vesentlig endret. Beregningen av selskapets bruttoformue vises ikke lenger i 

skjemaet. Selskaper som er pliktig til å beregne formue må utarbeide en oppstilling som viser hvilke 

poster og verdier som inngår i selskapets bruttoformue. Denne oppstillingen sendes inn sammen 

med selskapets skattemelding.  

 

RF-1366  Endringsmelding for formues- og inntektsskatt 2017  
Ingen endringer 

VEDLEGG TIL SKATTEMELDINGENE FOR FORMUES- OG 
INNTEKTSSKATT 
 

RF-1034  Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner 2018  

 
Disse postene er fjernet:  

2.7.2 Næringsinntekt fra skogbruk (inntektsføring av gjennomsnittsunderheng)  

3.2.19 Underskudd skogbruk (fradragsføring av gjennomsnittsoverheng) 



13  

 

Postene skulle bare nyttes det første året etter at gjennomsnittsfastsettingen opphørte. 

 

RF-1045  Regnskapsutdrag 2018  
I år er det kun endringer på s. 1 :  

Endringer:  

1) Kode for land hvor foretaket er hjemmehørende.   

Endret: Ba tidligere om navn på landet, nå skal tresifret landkode oppgis. 

2) Bransjekode for foretaket (NACE - kode)  

Innfører nytt felt. 

3) Vi tar bort neste felt kalt " Bransje".  

Fjerner hele avsnittet kalt 'Bransje'. 

 

RF-1053  Fradrag i skatt for forskning og utvikling 2018 
Ingen viktige endringer i skjemaet 

 

RF-1070  Renteinntekt til ekstra skattlegging 2018 
Ingen viktige endringer i skjemaet 

 

RF-1098  Formue av næringseiendom 2018 
Oppdatering av årstall. Post 287 og 300 er fjernet. Det er endringer i veiledningsteksten til høyre 

nederst på siste side som beskriver overføring av beløp til RF-1028. 

 

RF-1145  Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – 
kreditfradrag 2018 
Satsen for norsk skatt i post 5.40 er satt til 23%. Ellers ingen endringer av betydning. 

 

RF-1147  Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – 
kreditfradrag 2018 
Denne posten er fjernet: 

7.8  Særfradrag pga. uførepensjon utbetalt fra utlandet 

 

RF-1149  Næringsinntekt skattlagt i utlandet 2018 
Spesifikasjoner som fylles ut i post 5 i skjemaet hentes fra ulike næringsoppgaver. 

En næringsoppgave er utgått og nye er kommet til som har betydning for levering av RF-1149. 
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RF-1170 utgår (forsikringsselskaper). Nye næringsoppgaver som skal brukes er Næringsoppgave 5 

(RF-1368), Næringsoppgave 6 (RF-1501) og Næringsoppgave 7 (RF-1503). Skjemaet RF-1149 skal 

fylles ut for angitte selskaper i rettledningen, også de som leverer disse nye næringsoppgavene.   

 

RF-1150  Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2018 
Post 1  Lønn opptjent i utlandet  -  her skal det nå også oppgis hvorvidt lønnen blir utbetalt fra den 

norske stat 

Post 2.6  -  ny post der det skal oppgis hvorvidt det kreves særskilt fradrag for sjøfolk 

 

RF-1151 Kraftverkseier – oppsummering for alle kraftverk 2018  
Ingen endringer av betydning. 

 

RF-1152  Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og 
påkostninger 2018 
Ingen endringer av betydning. 

 

RF-1153  Skattlegging av vannkraftverk 2018 
Årstall, satser og konsumprisindekser er oppdatert. 

 

RF-1156  Korrigering av kommunefordelingen av 
eiendomsskattegrunnlaget –  

 investeringer/påkostninger i særskilte driftsmidler i kraftanlegg i 
2018 
Fra og med inntektsåret 2018 skal skjemaet RF-1156 leveres årlig som et vedlegg til skattemeldingen. 

Dersom det ikke er gjort investeringer/påkostninger i inntektsåret skal skjemaet leveres mens man 

krysser av "Nei" i feltet for "Endringer i året?" 

 

RF-1161  Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk 
2018 
Ingen endringer av betydning. 

 

RF-1189  Utleie mv. av fast eiendom 2018 
 I post 1.2 er feltet for om "avstand til kommunens adm. senter over 15 km" fjernet. 

 Tekstlige endringer i rettledningen til "Hvem skal levere skjemaet" og til post 1.1, bl.a. knyttet 

til nye regler for korttidsutleie av egen bolig 
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 Leieverdiene knyttet til kårbolig er justert til henholdsvis 31 000, 23 300 og 15 500 kroner, jf. 

takseringsreglene § 3-2-4.  

 Tekstlige endringer i rettledningen til post 2.7 ifm innføring av nye regler for korttidsutleie i 

egen bolig.  

 Korrigering av lovhjemmel nederst på side 2 i skjemaet.  

 

RF-1197  Rederibeskatning 2018 
For beregning av tonnasjeskatt er det innført en ny fartøykategori nr. 11: Skip uten eget 

fremdriftsmaskineri(lektere mv.) og nr. 12: Vindmøllefartøy 

Det er innført en egen sats på kr. 0,90 pr. 100 nettotonn for beregning av tonnasjeskatt for fartøy 

med nettotonnasje opp til 1000 tonn. 

Nye poster 800, 810 og 820 som gjelder spørsmål i forbindelse med bareboatutleie og et spørsmål 

om selskapet sammen med andre rederibeskattede selskaper inngår i en selskapsgruppe. 

 

 

RF-1206  Konsernbidrag 2018 
Ingen endringer i skjema. 

Noen endringer i rettledningstekst knyttet til selskap som er omfattet av 

finansskattereglene og reglene om beskatning av livforsikringsselskaper og pensjonsforetak. 

 

RF-1213  Fiske 2018 
Ingen endringer av betydning. 

 

RF-1231  Bankinnskudd i utlandet 2018 
Ingen endringer av betydning 

 

RF-1234  Selskapets melding over deltaker i NOKUS 2018 
Ingen endringer. 

 

RF-1236 BSU - kontrakt 
Enkelte presiseringer i teksten er foretatt.   

 

RF-1245  Selskapsmelding for NOKUS 2018 
Ingen endringer. 
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RF-1246  Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS 
2018 
Ingen endringer. 

 

RF-1282  Opplysninger for å fastsette formuesverdi på 
boligeiendommer 
Skjemaet oppheves og er ikke tilgjengelg for innlevering fra og med 1.januar 2019. De som har levert 

skjemaet i løpet av 2018 vil få skattemeldingen for inntektsåret 2018 preutfylt i tråd med innlevert 

skjema. 

 

RF-1297  Opplysninger om flerboligbygning 
Enkelte mindre tekstlige endringer i informasjonen om når skjemaet kan benyttes mv. 

 

RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2018 
Ingen endringer av betydning. 

 

RF-1318 Salg av bolig, fritidsbolig, tomt – gevinst-/tapsberegning 
Skjemaet vil for inntektsåret 2018 ikke lenger være et altinn-skjema. Skjemaet vil likevel være 

tilgjengelig på skatteetaten.no, som et hjelpeskjema ved beregning av eventuell skattepliktig gevinst 

eller fradragsberettiget tap ved salg av bolig, fritidsbolig eller tomt. Skjemaet skal ikke sendes inn til 

skattekontoret eller legges ved skattemeldingen. 

 

RF-1341  Beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak 
på Svalbard 
Ingen endringer av betydning. 

 

RF-1352 Melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, 
skatt m.v. (Land-for-land-rapport for skatteformål ) 
Ingen endringer 

ANDRE SKJEMA FOR FASTSETTING 
RF-1363  SAF-T Regnskap (SAF-T Financial) 
Ingen endringer 

RF-1379  SAF-T Kassesystem (SAF-T Cash Register) 
Ingen endringer 
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SKJEMA SOM ER NYE FOR INNTEKTSÅRET 2018 
 
RF-1159  Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre 

finansielle produkter   
 

Dette skjema erstatter RF-1059. 

Skjemaet skal bare fylles ut av fysiske personer som eier eller har eid finansielle produkter siste 

kalenderår. Med finansielle produkter menes blant annet aksjer, verdipapirfond, obligasjoner, 

opsjoner og andre derivater mm. Finansielle produkter som er forhåndsutfylt i skattemeldingen, skal 

det ikke leveres skjema for. Dette gjelder for eksempel aksjer som fremgår av Skatteetatens 

aksjeoppgave RF-1088, samt aksjer og aksjefond som står på en aksjesparekonto. 

Det skal gis opplysninger blant annet om skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og 

formue. 

RF-1072 er rettledningen til RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle 

produkter. Det var tidligere rettledningen til RF-1059 . 

   

RF-1368 Næringsoppgave 5 for foretak med begrenset 
regnskapsplikt og ikke-regnskapspliktige selskap med 
deltakerfastsetting for 2018 
 

Næringsoppgave 5 skal leveres av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som utarbeider 

årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3-2b. Dette gjelder 

ikke for ansvarlige selskaper der en eller flere av deltagerne er en juridisk person med begrenset 

ansvar. Videre skal skjemaet leveres av alle ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting. 

Dette skjemaet er nytt for 2018. Det følger av ny § 3-2b i regnskapsloven at regnskapspliktige 

enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som oppfyller vilkårene for små foretak i regnskapsloven 

§ 1-6, kan utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen av årsresultat og balanse samt 

tilpassede tilleggsopplysninger når dette kan anses som god regnskapsskikk for slike 

regnskapspliktige. Dette gjelder ikke for ansvarlige selskaper der en eller flere av deltagerne er en 

juridisk person med begrenset ansvar.  

Med selskap med begrenset regnskapsplikt menes regnskapspliktige enkeltpersonforetak og 

ansvarlige selskaper uten juridiske deltakere, som oppfyller definisjonen av små foretak i 

regnskapsloven § 1-6 og som har valgt å utarbeide sitt årsregnskap i samsvar med regnskapsloven § 

3-2b. 

Videre skal skjemaet leveres av alle ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting. Det er 

ikke lenger mulig for disse selskapene å levere Næringsoppgave 1. 

Dersom et selskap med begrenset regnskapsplikt utarbeider et årsregnskap etter regnskapsloven, og 

velger ikke å benytte seg av forenklingsreglene i regnskapsloven § 3-2b, skal Næringsoppgave 2 
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benyttes. Hvis et selskap med deltakerfastsetting uten regnskapsplikt frivillig utarbeider et 

årsregnskap etter regnskapsloven skal Næringsoppgave 2 benyttes. 

Næringsoppgaven inneholder oppstilling over skattemessige resultatregnskap og balanse. Det er 

resultat og balanse i samsvar med skattereglenes tidfestings- og måleregler som skal fremkomme 

her. I resultatet skal det kun føres skattepliktige inntekter og fradragsberettigede kostnader. Ikke 

skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader må det fortsatt holdes oversikt over, 

da disse skal spesifiseres under egenkapitalavstemmingen.  

Næringsoppgave 5 skal leveres som vedlegg til  

RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsskatt-personlig næringsdrivende mv.  

RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 

Rettledning til skjemaet er RF-1500. 

 

RF-1501  Næringsoppgave 6 for livsforsikringsforetak, 
pensjonskasser mv. 2018 
 

Med virkning fra og med inntektsåret 2018 er tidligere næringsoppgave 3 (RF-1170) for 

forsikringsselskap, pensjonskasser mv. delt opp i en oppgave for livsforsikringsforetak, 

pensjonskasser mv. (RF-1501), næringsoppgave 6, og en oppgave for skadeforsikringsforetak (RF-

1503), næringsoppgave 7.  

Oppstillingen av resultat og balanse følger Forsikringsforetakenes Offentlige Regnskaps- og 

Tilsynsrapportering (FORT)  og Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering 

(PORT), ikke oppstillingsplanen i årsregnskapsforskriftene for henholdsvis skade- og 

livsforsikringsforetak eller pensjonsforetak.  

Som følge av endring i skattereglene for livsforsikrings- og pensjonsforetak med virkning fra og med 

inntektsåret 2018 er det på side 10 under Beregning av næringsinntekt delt opp i Tillegg/fradrag 

teknisk regnskap og Tillegg/fradrag ikke-teknisk regnskap.  

 

RF-1503 Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak 2018  
 

Med virkning fra og med inntektsåret 2018 er tidligere næringsoppgave 3 (RF-1170) for 

forsikringsselskap, pensjonskasser mv. delt opp i en oppgave for livsforsikringsforetak, 

pensjonskasser mv. (RF-1501), næringsoppgave 6, og en oppgave for skadeforsikringsforetak (RF-

1503), næringsoppgave 7. 

Oppstillingen av resultat og balanse følger Forsikringsforetakenes Offentlige Regnskaps- og 

Tilsynsrapportering (FORT) 


