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Ønsker du å abonnere?
Skatteinfo publiseres av
Skatteetaten. 

Har du innspill eller ønsker å få 
nyhetsbrevet tilsendt på e-post, 
kontakt oss på
skatteinfo@skatteetaten.no

For mer informasjon, sjekk 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 2 – mars 2021

Skatteinfo

Skatt ved realisering,  
opptjening og formue
I skattemeldingen for 2019 hadde 
ca. 4700 personer gitt opplys- 
ninger om kryptovaluta. Totalt 
innrapportert formue i kryptovaluta 
var på ca. 1,5 milliarder kroner. 
Skatteetaten har kunnskap om at 
atskillig flere som er skattepliktige 
til Norge, eier kryptovaluta, og at 
tallet er stigende.

Ved realisasjon av virtuell valuta  
vil det oppstå en gevinst eller 
eventuelt et tap. Det regnes som 
skattemessig realisasjon når du 
selger en virtuell valuta, bytter den 
mot annen virtuell valuta, eller på 
annen måte overdrar eiendoms- 
retten til andre mot vederlag. 

Rapportering
Det er ingen forhåndsutfylling 
av informasjon om kryptovaluta i 
skattemeldingen per i dag, og du 
må derfor selv fylle ut denne  

informasjonen. Eide du krypto- 
valuta ved årsskiftet, må du oppgi 
kryptovaluta som formue. Solgte  
eller realiserte du på annen måte 
kryptovaluta i løpet av året, må 
gevinst/tap føres. Utvinning av 
kryptovaluta (som mining) og 
andre inntekter, skal du også føre 
opp for det året de er utvunnet/
opptjent.

Skattemelding - endring og 
levering
I den nye skattemeldingen fyller du 
enkelt ut kortet Virtuell valuta /  
Kryptovaluta som ligger under  
temaet Finans. Det er hjelpe- 
tekster til alle felter, og du får vite 
mer om hvordan du fastsetter 
verdiene her. 

Skattemeldingen for 2019 endrer 
du ved å logge inn, endre og 
levere på nytt. For skatte- 
meldingen 2017 og 2018 kan du 
levere endringsmelding i Altinn.

Aktuelle regler og lover

• Særregler ved realisasjon av formuesobjekter, kapittel 9. 
• Skatteplikt for kapitalgevinster ved realisasjon av formuesobjekt 

utenfor virksomhet, skatteloven § 5-1, annet ledd. 
• Fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt,  

skatteloven § 6-2 første ledd. 
• Riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen  

skatteforvaltningsloven § 8-1. 
• Frivillig retting, unntak fra tilleggsskatt,  

skatteforvaltningsloven § 14-4 d).

Kryptovaluta må innrapporteres
Virtuell valuta regnes skattemessig som formuesobjekt.  

Spørreundersøkelse om 
Skatteinfo

Redaksjonen i Skatteinfo  
ønsker å vite hva du mener  
om informasjonsskrivet vårt.
I den forbindelse setter vi stor 
pris på om du kan sette av 
noen minutter til å svare på 
noen spørsmål fra oss. 
 
Undersøkelsen er anonym og 
frivillig, og tar cirka 5 minutter.

Her kan du gå inn og svare på 
undersøkelsen: 
Brukerundersøkelse

Ansvarlig for undersøkelsen er: 
skatteinfo@skatteetaten.no
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Rentebegrensningsreglene ble 
endret og utvidet for inntektsåret 
2019. Reglene er blitt mer  
kompliserte og det gjøres en del 
feil i forbindelse med utfylling av 
pliktige skjemaer. Her vil vi  
besvare det de skattepliktige lurte 
mest på i fjor.  

Hvem skal levere RF-1315?
• Selskap med videre, som ikke 

er i konsern, og oppfyller ett av 
disse kriteriene:
 - har netto rentekostnader  
(skjemaets post 140) som  
overstiger kr 5 000 000

 - fremfører rentekostnader som 
er avskåret fra tidligere år

• Selskap med videre, som er i 
konsern.

Forenklinger for selskap i  
konsern
Alle selskap i konsern har i  
utgangspunktet plikt til å levere 
RF-1315. Innleveringsplikten 
er uavhengig av terskelbeløpet 
knyttet til netto rentekostnader  
(kr 25 000 000 og kr 5 000 000). 
Som følge av korona-pandemien 
har Skattedirektoratet akseptert 
forenklinger for selskap i konsern 
ved innsendelsen av RF-1315 for 
inntektsåret 2019. Disse forenk- 
linger er videreført for 2020 og  
fremgår blant annet av rettled- 
ningen til post 31. 

Selskap med videre, som inngår i 
norsk del av konsern kan unnlate 
å levere RF-1315 forutsatt at alle 
vilkårene nedenfor er oppfylt:
• Konsernets netto rentekostnader 

er under kr 25 000 000.

• Selskapets netto rentekostnader 
som inngår i tabellen i post 24 er 
kr 5 000 000 eller lavere. 

• Det øverste foretaket i norsk del 
av konsernet (ved flere grener 
inn i Norge, ett av de øverste 
foretakene) har levert RF-1315 
og fylt ut del A inkludert oversik-
ten i post 24 over hvilke enheter 
som inngår i norsk del av  
konsernet. I denne oversikten 
skal sum netto rentekostnader 
samlet for norsk del av konser-
net vises, samt netto rentekost-
nader spesifiseres for hvert av 
selskapene i den norske delen.

• Selskapet har ikke fremførte 
renter fra tidligere år.

Er selskapets netto rentekostnader 
i post 24 over kr 5 000 000, men 
andre nærståenderenter (post 
240) er null eller lavere, må alle 
poster i skjema til og med post 240 
fylles ut for å godtgjøre at andre 
nærståenderenter er null eller  
lavere. Resten av skjemaet må 
ikke fylles ut, såfremt selskapet 
ikke har fremførte renter fra  
tidligere år (del VII). Er netto  
rentekostnader under  
kr 5 000 000, må skjema til og 
med post 140 fylles ut. 

Pass på fortegn
I RF-1315 skal alle tall føres uten 
fortegn. Fortegn skal bare brukes 
hvis tallet skal ha motsatt virkning 
av det som fremgår av ledeteksten 
eller er forhåndstrykt. Skatteetaten 
har sett at noen selskaper i sine 
innleveringer av RF-1315 benytter 
fortegn i tillegg til forhåndstrykt 
tegn, og dermed får motsatt virk- 
ning. Dette medfører feil i inn- 
sendte oppgaver, og unødvendige 
henvendelser fra Skatteetaten.

Utfylling av skjemaet RF-1509
I motsetning til RF-1315 er det 
ingen forhåndstrykte fortegn i  

RF-1509. Der må positive tall  
fylles ut med positivt fortegn (+), 
og negative tall med negativt  
fortegn (-). 

Andre forhold å huske på ved 
innlevering
• Vurdere om renter til andre 

nærstående utenfor konsern 
(andre nærståenderenter) skal 
avskjæres selv om unntaks- 
regelen er benyttet.

• Sjekke at renteinntekter og 
rentekostnader er i samsvar 
med Næringsoppgave 2 (renter 
ikke krevd skattemessig fradrag 
for skal med i RF-1315 post 24 
kolonne c).

• Korrekt avkrysning for om  
selskapet er selskap i konsern.

• Revisors godkjenning for  
RF-1509.

• Informasjon om selskap i samme 
konsern skal fremgå av RF-1315 
post 24 og RF-1509 post 160, 
ikke i vedlegg.

Mer om rentebegrensning 
finner du på 

Begrensning av rentefradrag 

Skatteloven § 6-41
 
Forskrift til skatteloven § 6-41

Rapportering på rentebegrensning
Skatteetaten har mottatt mange 
henvendelser om hvem som 
skal levere RF-1315. Innlevering 
for inntektsåret 2019 viser en 
del feil og mangelfull utfylling 
av RF-1315 og RF-1509.
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Tjenesten erstatter Samordnet  
registermelding del 2.  
Fra 15. mars stenger Skatteetaten 
Samordnet registermelding for 
nyregistreringer, og alle nye som 
skal registrere seg må benytte den 
nye løsningen.

Stadig mer funksjonalitet
Den nye tjenesten er i konstant  
utvikling. Tidligere i år åpnet  
portalen for fellesregistreringer, og 
i neste fase vil Skatteetaten levere 
støtte for å endre og slette  
virksomheter i portalen. Det jobbes 
også med andre forbedringer i 
tjenesten, blant annet knyttet til 
to-stegsinnsending.

Snart skjer alle nyregistreringer  
i Merverdiavgiftsregisteret gjennom ny portal
I høst lanserte Skatteetaten en ny tjeneste for virksomheter som skal søke om mva-registrering.

Når du ringer oss for spørsmål om  
skatteoppkreving – husk riktig tastevalg
Vi har fått flere tilbakemeldinger 
på at det er lang ventetid når dere 
ringer oss. Til høyre ser du taste- 
valgene for å komme kjappest 
mulig frem.

Her er oversikten over de andre  
kontaktmulighetene 
skatteetaten.no/kontakt/
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Det er viktig at rekneskapsfør-
arane til småkraftverkseigarane 
også bidreg med korrekt utfylling 
og korrekte opplysningar i skatte-
meldinga.

Skjema RF-1151 og RF-1152 
er obligatoriske vedlegg for dei 
som eig kraftverk. RF-1152 er det 
skjemaet der eigar skal foreta sine 
lineære avskrivingar i kraftan- 
legget sitt. Dette gjeld for drifts- 
middel som skal avskrivast over 
40 og 67 år. 

Kva for driftsmiddel som skal 
avskrivast over 40 år og over 67 
år, er det gjeve eksempel på i 
sjølve skjemaet:

Dette skjemaet gjelder bare for 
driftsmidler som avskrives lineært 
etter skatteloven § 18-6, og for 
påkostninger på slike driftsmidler. 
Det skal leveres ett skjema for 
hvert kraftverk og fylles ut en linje 
for hvert driftsmiddel og for hver 
påkostning. Dammer, tunneler, 
rørgater (ekskl. rør) kraftstasjoner 
(inkl. atkomsttunneler) avskrives 
over 67 år. Maskinteknisk utrust-
ning i kraftstasjon, herunder  
turbiner, generatorer, rør, foring 
i sjakt/tunnel, luker, rister etc. 
avskrives over 40 år.

I RF-1151 fører eigaren inn eige-
domsskattegrunnlaget (ESG). 
ESG-verdien vert henta frå  

Utfylling av opplysningar for småkraftverk i  
skattemeldinga 2020

RF-1152 og saldogruppe G i  
RF-1084 (elektroteknisk utrusting 
og overføringsanlegg), etter at 
frådrag er gjort for avskrivingar. 
ESG skal førast inn nederst i  
kolonne nr. 23. Dersom eigaren 
berre eig eit kraftverk, så er det 
berre ei linje som skal fyllast ut. 
Dersom eigaren eig fleire kraftverk 
skal det fyllast ut med ei linje per 
kraftverk. Oppsummert er ESG 
kostprisen i kraftanlegget med 
frådrag for avskrivingar.

Kraftverk under oppføring
Også kraftverk under oppføring 
skal levere RF-1151. Her treng  
ikkje eigaren å levere RF-1152  
fordi avskrivingar er ikkje aktuelt 
for eit kraftverk som er under  
bygging. Det er investert kapital 
per 31.12 i inntektsåret som vil 
utgjere ESG for kraftverk under 
bygging/oppføring. Eigar/selskap 
kan sjølve kontakte NVE på  
telefon 22 95 95 95 eller  
e-post nve@nve.no for å få tildelt 
løpenummer til utfylling i RF-1151.

Løpenummer
Det er spesielt viktig er at eigaren 
fyller ut løpenummer. Løpe- 
nummeret til eit kraftverk er fire 
siffer og det representer den unike 
identiteten til kraftverket. Alle kraft-
verka i landet har fått tildelt løpe-
nummer av NVE. Dette skjer når 
bygginga av kraftverket tek til. 

Dersom eigaren ikkje veit kva som 
er det korrekte løpenummeret til 
kraftverket sitt, kan dette finnast 
inne i databasen til NVE på denne 
linken: vannkraftdatabase  
Eigaren kan også ta kontakt med 
skattekontoret for å få opplyst 
løpenummeret.

Kvåle kraftverk i Luster kommune i 
Sogn og Fjordane

• I RF-1152 skjer utfyllinga av 
løpenummer øvst til venstre 
i skjemaet. Alle fire siffer skal 
utfyllast. Det er også viktig å fylle 
ut dei andre rubrikkane øvst i 
skjema RF-1152.

• I RF-1151 skal løpenummer 
fyllast ut i kolonne nr. 1 og hugs 
fire siffer. Dersom ein eigar eig 
kraftverk med løpenummer 6, så 
skal dette skrivast med 0006. Er 
løpenummeret 850, så skal det 
skrivast/utfyllast med 0850.

Alle kraftverk som går over fleire 
kommunegrenser skal også levere 
skjema RF-1156. Dette for å halde 
styr på fordelingsnøkkelen mellom 
dei ulike kommunane.

Generelt vil manglande talverdiar i 
kolonnar der det skal stå ein verdi, 
føre til kontrollutslag. Det betyr 
ekstra arbeid for skattekontoret og 
ekstra arbeid for eigar/rekneskaps-
førar også, som kanskje må levere 
inn skattemeldinga ein gong til.

Skattemelding for inntektsåret 
2020 skal snart leverast.  
For eigarar av småkraftverk er 
det viktig at Skatteetaten får ei  
korrekt utfylt skattemelding, der 
alle obligatoriske vedlegg er 
med.
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