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Rettledning til RF-1045 Regnskapsutdrag 2017 
Fastsatt av Skattedirektoratet 

 

 Hvilke foretak skal levere RF-1045 
Regnskapsutdrag? 

Utenlandske selskap og innretninger med 
skattekommune 2312 Utland behandles ved 
Sentralskattekontoret for utenlandssaker.  
Disse plikter å levere RF-1045 
Regnskapsutdrag som vedlegg til 
skattemelding for formues- og inntektsskatt. 

Personlig næringsdrivende skal ikke levere 
regnskapsutdrag. 

Foretak som er regnskapspliktige skal i tillegg 
også levere de samme skjemaene som 
foretak hjemmehørende i Norge. 

Melding og annen dokumentasjon for 
kontrollerte transaksjoner (konserninterne 
transaksjoner) 

Meldeplikt for kontrollerte transaksjoner og 
mellomværende, jf skatteforvaltningsloven  
§ 8-11 anses oppfylt ved korrekt og fullstendig 
rapportering i Regnskapsutdraget. 
Meldeplikten gjelder også for disposisjoner 
mellom fast driftssted og andre deler av 
foretaket. Selskap som fyller ut 
regnskapsutdraget side 2, Spesifikasjon av 
kostnader, trenger ikke å fylle ut RF-1123 
Kontrollerte transaksjoner og 
mellomværender.  

Selskaper og innretninger som har slik 
meldeplikt skal utarbeide skriftlig 
dokumentasjon som grunnlag for å vurdere 
priser og vilkår i avtaler mellom nærstående. 
Skattemyndighetene kan kreve 
dokumentasjonen fremlagt med 45 dagers 
frist for oversendelse. Nærmere om krav til 
dokumentasjon og unntak fra plikten, se 
skatteforvaltningsforskriften. 

 

Fastsetting av skattemessig resultat 

Regnskapsutdraget er et skjema som viser 
selskapets eller innretningens skattemessige 
resultat. Dette innebærer at sum inntekter i 
post 7, jf. post 25 og sum kostnader i post 19, 
20 og 23, jf. post 26 skal være skattemessige 
størrelser.  

Inntekter og kostnader skal skattemessig 
tidfestes etter realisasjonsprinsippet.  

Side 1  

Regnskapsperiode 

Her angis starttidspunkt og 
avslutningstidspunkt (dato) for 
regnskapsperioden, normalt 01.01. til 31.12. 

Andre tidspunkt kan være aktuelle ved f.eks. 
oppstart eller opphør av virksomheten i løpet 
av året. Datoen angis med åtte siffer. Dersom 
virksomheten har avvikende regnskapsår 
angis den regnskapsperioden som benyttes, 
f.eks. 01.06.2016 til 31.05.2017. 

Nærstående foretak 

Som nærstående foretak menes her 
følgende: 

1. Foretak som direkte eller indirekte  
eier eller kontrollerer minst 50 % av et 
selskap. 

2. To selskaper hvor minst 50 % av hvert 
selskap direkte eller indirekte eies eller 
kontrolleres av samme selskap/person 
eller konsern. 

 

Kontraktsinformasjon 

Både kontraktsnummer og eventuelle interne 
prosjektnummer skal føres opp. 

Med kontraktsvarighet menes tidsrommet fra 
arbeidet med kontrakten begynner til 
kontrakten er ferdig utført, inkludert arbeid 
utført utenfor norsk kontinentalsokkel/utenfor 
Norge. 

Oppgi om arbeidet på den enkelte 
kontrakt er utført på 

• land (L), 
• sokkel (S) eller  
• både på land og sokkel (L/S). 
 

Perioden(e) oppdraget ble utført på norsk 
kontinentalsokkel/i Norge føres i egen 
kolonne. Under beløp føres hele 
kontraktssummen som har tilknytning til 
kontrakt som helt eller delvis er utført på 
norsk kontinentalsokkel/i  Norge. Dette gjelder 
også hvis deler av kontraktssummen ikke er 
skattepliktig til Norge, jf. post 1 side 2. 

Side 2  

Inntekter 

Post 1 Fakturert til oppdragsgivere i 
regnskapsåret for varer og tjenester levert 
på norsk kontinentalsokkel/i Norge 

Alle fakturerte inntekter i tilknytning til 
virksomhet som helt eller delvis er utført på 
norsk kontinentalsokkel/i Norge skal føres 
her. Dette gjelder også uopptjent inntekt som 
er fakturert. Dette innebærer at inntekter 
vedrørende tjenesteyting utført i utlandet som 
har tilknytning til virksomhet utført på norsk 
kontinentalsokkel/i Norge skal tas med. 

Fakturert beløp skal oppgis uten eventuell 
merverdiavgift. 

Videre skal alle inntekter for varer og tjenester 
levert på norsk kontinentalsokkel/i Norge tas 
med selv om slik inntekt i henhold til norsk 
intern rett eller skatteavtale ikke skal 
skattlegges i Norge. 

Post 2 Justering for inntekter som ikke er 
skattepliktige til Norge 

Inntekt medtatt i post 1, men som i henhold til 
norsk intern rett eller skatteavtale ikke skal 
skattlegges i Norge, føres til fradrag/trekkes 
ut her. Redegjør for beløpet på side 3 eller i 
eget vedlegg. 

Post 3 Fakturerte arbeider under utførelse 
ved regnskapsårets begynnelse, og 
fakturerte arbeider under utførelse ved 
regnskapsårets slutt 

Post 3a og 3b fylles bare ut av foretak som 
benytter fullført kontraktsmetode i forbindelse 
med tilvirkningskontrakter. Med 
tilvirkningskontrakt menes kontrakt om å lage 
gjenstander, oppføre anlegg mv. mot fast pris 
og hvor utbygger har resultatansvar (ikke 
regningsarbeid). En tilvirkningskontrakt kan 
være delt opp i flere selvstendige 
delkontrakter. I slike tilfeller må det foretas et 
skattemessig oppgjør for hver enkelt 
delkontrakt.  
 
Fakturerte arbeider under utførelse ved 
regnskapsårets begynnelse (post 3a) vil være 
summen av fakturerte beløp vedrørende 
tilvirkningskontrakter som ikke er fullført ved 
regnskapsårets begynnelse. Fakturerte 
arbeider under utførelse ved regnskapsårets 
slutt (post 3b) vil være summen av alle 
fakturerte beløp vedrørende 
tilvirkningskontrakter som ikke er fullført ved 
regnskapsårets slutt. Postene vil sørge for at 
inntekter for tilvirkningskontrakter tas til 
beskatning i det år kontrakten er fullført. Se 
eksempler nedenfor. 

Post 4 Tidsavgrensning opptjente 
inntekter 

I post 4a føres inntekter opptjent innenfor 
regnskapsåret som ikke er med i post 1 eller 
post 3. I post 4b føres inntekter opptjent 
utenfor regnskapsåret som er med i post 1. 
Dette er inntekter som skal tas til inntekt før 
eller etter regnskapsåret, samtidig som 
fakturering er skjedd i regnskapsåret og 
således har kommet med i post 1. Se 
eksempel nedenfor. 

 

 



   

 
Side 2 

Post 5 Finansinntekter 

Her føres finansinntekter som har tilknytning 
til den skattepliktige virksomheten på norsk 
kontinentalsokkel/i Norge. 

Post 6 Andre inntekter 

Her føres skattepliktige inntekter vedrørende 
virksomhet på norsk kontinentalsokkel/i Norge 
som ikke inngår i postene ovenfor, herunder 
netto overskudd fra deltakerens melding over 
egen formue og inntekt i selskap med 
deltakerfastsetting, RF-1221. Beløpet må 
redegjøres for i eget vedlegg. 

Post 7 Sum inntekter 

Summen utgjør årets inntekter som er 
skattepliktige til Norge. Beløpet overføres til 
post 25. 

Eksempel på føring av inntekter når fullført 
kontraktsmetode benyttes og deler av 
inntekten ikke er skattepliktig til Norge: 

X Ltd har hatt en tilvirkningskontrakt (fullført 
kontraktsmetode) på norsk kontinentalsokkel 
som startet 01.01. i år 1 og som ble fullført 
01.05. i år 2. Det ble fakturert inntekter med 
120 i år 1, hvorav 20 ikke er skattepliktig til 
Norge, og 180 i år 2, hvorav 30 ikke er 
skattepliktig til Norge. 

Utfylling av tilsvarende regnskapsutdrag for år 
1 skal da være slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For år 2 blir utfyllingen:  

 

Eksempler på tidsavgrensninger: 

Y Ltd drev virksomhet med tjenesteyting på 
norsk kontinentalsokkel i perioden 01.01. år 1 
- 31.12. år 2. Arbeidet ble fakturert på 
bakgrunn av utførte antall arbeidstimer den 
15. i måneden etter at arbeidet ble utført. 
Y Ltd opptjener ubetinget rett på vederlag 
etter hvert som arbeidet utføres. 

Følgende fakturert beløp i år 2 og 3 for denne 
kontrakten, er relevant for regnskapsutdraget 
for år 2: 

01.01. - 31.01. år 2 =  30 
01.02. - 31.12. år 2 =150 
01.01. - 31.01. år 3 =  40 

Utfyllingen av regnskapsutdraget for år 2 blir 
da: 

 

Fradragsberettigede kostnader 

Det gis bare fradrag for kostnader som kan 
relateres til inntekter som er skattepliktige til 
Norge. 

 

Direkte kostnader (post 8 - 18) 

Her føres kostnader knyttet til innsatsfaktorer 
som er benyttet ved utførelsen av den enkelte 
kontrakt som er skattepliktig til Norge, og som 
er påløpt i tidsrom hvor innsatsfaktoren 
utelukkende kan knyttes til slike kontrakter. 
Øvrige fradragsberettigede kostnader må 
føres under indirekte kostnader med mindre 
det gjelder avskrivninger som føres i post 20.  

Post 8a Direkte lønn og andre 
godtgjørelser 

Her føres enhver form for lønn, skattepliktig 
del av eventuelle utgiftsgodtgjørelser i 
tjenesteforhold, premie for individuell 
livrenteforsikring og kapitalforsikring med 
arbeidstaker som begunstiget, samt premie i 
kollektive livrenteordninger. 

Har foretaket avvikende regnskapsår, 
vedlegges avstemming som viser 
lønnskostnader for kalenderåret. 

Skjema RF-1022 Lønns- og 
pensjonskostnader skal leveres som vedlegg 
til skattemeldingen. I den grad det er avvik 
mellom fradragsført beløp i post 8a og det 
som er rapportert i a-meldingen og 
differansen ikke framgår av RF-1022, skal 
dette redegjøres for i eget vedlegg til 
regnskapsutdraget.  

Post 8b Annen direkte relatert lønn og 
godtgjørelse 

Her føres annen lønn og godtgjørelse 
vedrørende arbeid som ikke er utført på norsk 
kontinentalsokkel/i Norge, men som direkte 
kan relateres til skattepliktige oppdrag utført 
der.  

Post 9a Arbeidsgiveravgift til norske 
myndigheter 

Arbeidsgiveravgift er fradragsberettiget for 
arbeidsgiver i samme utstrekning og på 
samme måte som lønnen den knytter seg til. 

Unntak fra norsk trygd for arbeidstakeren 
medfører også fritak for betaling av 
arbeidsgiveravgift. Det er derfor viktig at 
søknad om trygdefritak for arbeidstaker 
fremsettes så hurtig som mulig, fordi det ikke 
vil bli gitt fritak fra plikten til å betale 
arbeidsgiveravgift før Sentralskattekontoret 
for utenlandssaker har mottatt melding om 
trygdefritak fra NAV Internasjonalt, 
postboks 8138 Dep., NO-0033 Oslo. 

Post 9b Arbeidsgiveravgift i utlandet 

Her føres arbeidsgiveravgift relatert til direkte 
lønn i utlandet som har tilknytning til norsk 
skattepliktig omsetning. 

Post 10a Diett- og 
overnattingsgodtgjørelse 

Her føres kostnader vedrørende kost og 
overnatting for ansatte som ikke er tatt med 
under post 8a. Har foretaket dekket slike 
kostnader for konsulenter/underleverandører 

1. Fakturert til oppdragsgivere i 
regnskapsåret for varer og 
tjenester levert på norsk 
kontinentalsokkel/i Norge  

   

120 

2. Justering for inntekter som 
ikke er skattepliktige til Norge 

-       20 

3a. Fakturerte arbeider under 
utførelse ved regnskapsårets 
begynnelse 

+     0 

3b. Fakturerte arbeider under 
utførelse ved regnskapsårets 
slutt  

− 100 

7. SUM inntekter 0 

7.1 Herav norsk 
kontinentalsokkel 

0 

   

1. Fakturert til oppdrags-
givere i regnskapsåret for 
varer og tjenester levert på 
norsk kontinentalsokkel/i 
Norge  

180 

2. Justering for inntekter som 
ikke er skattepliktige til 
Norge 

-       30 

3a. Fakturerte arbeider under 
utførelse ved 
regnskapsårets begynnelse 

+ 100 

3b. Fakturerte arbeider under 
utførelse ved 
regnskapsårets slutt  

−     0 

7. SUM inntekter 250 

7.1 Herav norsk 
kontinentalsokkel 

250 

 

 

 

 

 

 

1. Fakturert til oppdragsgivere i 
regnskapsåret for varer og 
tjenester levert på norsk 
kontinentalsokkel/i Norge 

(30 + 150) 

180 

4a. Tidsavgrensning opptjente 
inntekter: Inntekter opptjent 
innenfor regnskapsåret som 
ikke er med i post 1 eller post 
3 

+ 40 

4b. Inntekter opptjent utenfor 
regnskapsåret som er med i 
post 1 −   30 

7. SUM inntekter 190 

7.1 Herav norsk 
kontinentalsokkel 190 

 
 
 

 



   

 
Side 3 

eller ansatte hos disse, skal kostnadene føres 
under post 16a eller post 16b. 

Post 10b Reisekostnader 

Her føres reisekostnader som ikke er tatt med 
under post 8a eller post 10a. Kostnader 
dekket for konsulenter/underleverandører 
eller ansatte hos disse, skal føres under post 
16a eventuelt post 16b. 

Post 11a Forbruk av materiell og utstyr 

Her føres kostnader vedrørende materiell og 
utstyr som ikke skal aktiveres for avskrivning. 

Post 11b Vareforbruk 

Her føres forbruk av varer som omsettes. 

Post 12 Reparasjoner og vedlikehold 

Her føres kostnader til reparasjoner og 
vedlikehold på driftsmidler som brukes i 
virksomheten. Arbeider som fører driftsmidlet 
til en bedre stand enn det tidligere har vært, 
er ikke å anse som vedlikehold. Utgifter til 
slike arbeider anses som en påkostning og 
skal aktiveres. Har selskapet mottatt 
forsikringsutbetalinger til dekning av 
eventuelle reparasjoner, må disse trekkes fra 
før kostnader fradragsføres. Legg gjerne ved 
spesifikasjon av kostnadsberegninger, samt 
opplysninger om eventuelle fremtidige 
forsikringsutbetalinger i eget vedlegg. 
Avsetninger til fremtidig reparasjon og 
vedlikehold er ikke fradragsberettiget. 

Post 13 Leie 

Her føres leiekostnader for driftsmidler som 
selskapet disponerer på rene leiekontrakter. 
Leiekostnader for driftsmidler som leies fra 
underleverandører som i den forbindelse har 
personell på norsk kontinentalsokkel/i Norge, 
føres i sin helhet i post 16a.  

Ved finansiell leasing anses leaser (bruker) 
av driftsmidlet som eier i leasingperioden, og 
forholdet skal behandles som kjøp med 
betaling av kjøpesummen over tid. 
Kjøpesummen er leasingleie i 
leasingperioden fradratt den del av 
leasingleien som må anses som renter og 
tillagt eventuell restverdi. På samme måte 
som ved vanlig kjøp skal kjøpesummen 
aktiveres og avskrives, jf. post 20. 

Post 14 Forsikringer 

Her føres forsikringskostnader i forbindelse 
med virksomheten på norsk 
kontinentalsokkel/i Norge. 

Post 15 Lisenser, royalties 

Her føres kostnader til lisenser og royalties i 
forbindelse med egen virksomhet på norsk 
kontinentalsokkel/i Norge. 

 

Post 16a Konsulenter, underleverandører 
som har utført arbeid på norsk 
kontinentalsokkel/i Norge 

Her føres kostnader vedrørende slike 
konsulenter/underleverandører.  

Leiekostnader for driftsmidler som leies fra 
underleverandører som i den forbindelse har 
personell på norsk kontinentalsokkel/i Norge 
føres i sin helhet også i denne posten. Har 
foretaket avvikende regnskapsår vedlegges 
oppstilling som viser kostnader vedrørende 
de enkelte underleverandørene for 
kalenderåret. 

Post 16b Andre konsulenter, 
underleverandører 

Her føres kostnader vedrørende konsulenter/ 
underleverandører hvor arbeidet ikke er utført 
på norsk kontinentalsokkel/i Norge. 

Post 17 Andre direkte kostnader 

Her føres direkte kostnader som ikke skal 
føres i de øvrige postene, herunder netto 
underskudd fra RF-1221 Deltakerens melding 
over egen formue og inntekt i selskap med 
deltakerfastsetting. Kostnader i forbindelse 
med service og garantiytelser føres også her. 
Avsetning til garanti- og servicekostnader 
kommer ikke til fradrag skattemessig.  

Post 18 Aktiverte kostnader: Arbeid under 
utførelse ved regnskapsårets begynnelse, 
og arbeid under utførelse ved 
regnskapsårets slutt 

Post 18a og 18b benyttes bare av foretak 
som benytter fullført kontraktsmetode i 
forbindelse med tilvirkningskontrakter. Med 
tilvirkningskontrakt menes kontrakt om å lage 
gjenstander, oppføre anlegg mv. mot fast pris 
og hvor utbygger har resultatansvar (ikke 
regningsarbeid). 

Tilvirkningskostnadene skal føres fortløpende 
i regnskapsutdragets øvrige poster. Arbeid 
under utførelse ved regnskapsårets 
begynnelse vil være summen av direkte 
kostnader vedrørende tilvirkningskontrakter 
som ikke er fullført ved regnskapsårets 
begynnelse (post 18a). Arbeid under utførelse 
ved regnskapsårets slutt vil være summen av 
direkte kostnader vedrørende 
tilvirkningskontrakter som ikke er fullført ved 
regnskapsårets slutt (post 18b). Føringen i 
post 18a og 18b medfører at den 
aktiveringspliktige delen av kostnadene ikke 
kommer til fradrag før kontrakten er fullført og 
kontrakten inntektsføres, jf. post 3. 

Post 20 Avskrivninger 

Avskrivning for driftsmidler benyttet i norsk 
skattepliktig virksomhet av selskaper og 
innretninger som er skattemessig 
hjemmehørende i en annen EØS-stat 
beregnes etter saldometoden. Avskrivninger 
beregnes forholdsmessig for den del av 
inntaks- og uttaksåret som driftsmiddelet er i 
norsk beskatningsområde. 
Avskrivningsgrunnlaget (inntaksverdi) 

fastsettes ut fra eierens anskaffelsesverdi og 
maksimale saldoavskrivninger i eiertiden fram 
til 1. januar i inntaksåret.  

Ved saldoavskrivning skal RF-1084 
Avskrivning fylles ut. Beregning av 
inntaksverdi må vedlegges skattemeldingen 
for inntaksåret. 

For skattytere som ikke er hjemmehørende i 
en EØS-stat skal avskrivninger beregnes etter 
den lineære avskrivningsmetode. Forventes 
det aktuelle driftsmidlet å bli brukt her 
uavbrutt i minst fire år kan saldometoden 
anvendes, jf skatteloven §§ 14-62 og 14-63.   

Avskrivningssatser framgår av forskrift av 
19. november 1999 nr. 1158, § 14-62. Det er 
avsatt et eget felt på side 4 i 
regnskapsutdraget for nærmere spesifikasjon 
av lineære avskrivninger. Se ytterligere 
kommentarer nedenfor.  

Post 21 Indirekte kostnader 

Her føres kostnader som skal tilordnes det 
faste driftstedet ved en indirekte metode.  

Ved fordeling av indirekte kostnader skal det 
foreligge en oppstilling som viser hvilke 
kostnader som inngår i fordelingen samt 
anvendte fordelingsnøkler. Sammen med 
oppstillingen skal det være en forklaring på de 
anvendte fordelingsprinsipper, herunder 
hvordan belastninger/godskrivninger er fordelt 
på de enkelte selskapsenheter eller 
beslektede selskap.  

Post 22 Finans- og rentekostnader  

Det må redegjøres for hvordan finans- og 
rentekostnader er beregnet. Renter på 
fastsatt skatt er ikke fradragsberettiget ved 
inntektsfastsettingen og skal derfor ikke tas 
med her. 

Post 27 Overskudd/underskudd 

Overskudd fra virksomhet på land overføres 
til post 201 i RF-1028 Skattemelding for 
formues- og inntektsskatt - aksjeselskaper 
mv. Overskudd fra sokkelvirksomhet 
overføres til post 210. Underskudd fra 
virksomhet på land overføres til post 222. 
Underskudd fra sokkelvirksomhet overføres til 
post 225. 

Underskudd til framføring 

Underskudd til framføring fra tidligere år skal 
framgå av RF-1028 Skattemelding for 
formues- og inntektsskatt  aksjeselskaper mv. 
post 232 og post 280 til 285 eller i vedlegg til 
regnskapsutdraget.  

Side 4 

Felt vedrørende lineære avskrivninger, jf. 
post 20. 

Selskaper og innretninger hjemmehørende i 
annen EØS-stat skal benytte saldometoden 
for avskrivning av driftsmidler benyttet i norsk 
virksomhet. Saldoavskrivninger spesifiseres i 



   

 
Side 4 

skjema RF-1084 Avskrivning, og ikke post 20 
i regnskapsutdraget.  

Post 20 skal fylles ut hvis det kreves fradrag 
for lineære avskrivninger i henhold til 
skatteloven § 14-62.  

Grupper for lineær avskrivning er: 

Gruppe a: Kontormaskiner, verktøy, rekvisita 
o.l. 

Gruppe b: Større dataanlegg, instrumenter, 
inventar, biler, vogntog o.l., rullende og faste 
maskiner og materiell med kostpris under 2 
millioner kroner. 

Gruppe c: Rullende og faste maskiner og 
materiell, herunder dykkerutstyr, sveise-
stasjoner, kraner, pumper, kompressorer o.l. 
så fremt driftsmidlet har en kostpris på minst 
2 millioner kroner. 

Gruppe d: Fly, helikopter o.l., spesialfartøyer 
benyttet i oljesektoren slik som dykkerfartøyer 
og fjernstyrte undervannsfartøyer. 

Gruppe e: Skip og fartøyer som ikke går inn 
under gruppe d, herunder passasjerskip og 
frakteskip bygget for spesialfart, 
rørleggingsfartøyer, rigger, floteller, lektere. 

I Post 20.04 Type driftsmiddel gis en kort 
beskrivelse som f.eks. rørleggingsfartøy, 
borerigg, datautstyr o.l. 

Senere påkostninger avskrives separat over 
driftsmidlets gjenværende levetid. Er 
påkostningen så omfattende at driftsmidlet 
fremstår som nytt, må både påkostning og 
restverdi på det opprinnelige driftsmidlet 
overføres til ny kolonne for felles avskrivning. 

Inngangsverdien i den nye kolonnen blir da å 
avskrive som om driftsmidlet var nytt. 

Datoer for når driftsmidlet ble tatt inn i/ut av 
norsk beskatningsområde samt antall dager 
på norsk kontinentalsokkel/i Norge, skal bare 
fylles ut med de datoer og antall dager som 
gjelder årets avskrivninger. 

I post 20.17 Hypotetiske avskrivninger utenfor 
norsk beskatningsområde føres tenkte 
avskrivninger etter de norske reglene om 
lineær avskrivning for perioder driftsmidlet har 
vært utenfor norsk beskatningsområde. 

I post 20.18 Restverdi ved slutten av året, 
men før årets avskrivninger, føres 
gjenværende del av historisk kostpris etter 
fradrag for tidligere års faktiske avskrivninger i 
norsk beskatningsområde og hypotetiske 
skattemessige avskrivninger utenfor norsk 
beskatningsområde. 

I post 20.20 Totale avskrivninger dette år, 
føres årets avskrivninger i henhold til 
skatteloven § 14-62, som om driftsmidlet 
hadde vært i norsk beskatningsområde hele 
året. 

Post 20.22 Restverdi ved utgangen av 
regnskapsåret fremkommer etter fradrag for 
årets faktiske og hypotetiske skattemessige 
avskrivninger. 

Post 28 Uttak av eiendeler mv. fra norsk 
område for skattlegging 

Uttak av eiendeler og forpliktelser fra norsk 
beskatningsområde kan gi grunnlag for 
gevinstbeskatning. Tilsvarende kan uttak gi 
grunnlag for tapsfradrag. Uttak foreligger 

blant annet hvis eiendeler flyttes ut av Norge 
eller foretakets skatteplikt til Norge opphører. 

Ved uttak etter nevnte regler skal skjema 
RF-1109 Uttak fra norsk område for 
skattlegging, vedlegges skattemeldingen eller 
selskapsmeldingen. 

Underskrift 

Skjemaet skal underskrives samtidig med 
skattemeldingen av den som har 
signaturfullmakt. 

Har foretaket plikt til å ha norsk revisor i 
forbindelse med virksomheten på norsk 
kontinentalsokkel/i Norge, skal 
regnskapsutdraget også underskrives av 
revisor. 

Ytterligere informasjon og skjema fås ved 
henvendelse til:  

Skatteetaten - Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker 
Postboks 8031 
4068 STAVANGER 
NORGE 

Tel. +47-51 96 96 00 
Fax +47-51 96 96 96 
E-post: sfu@skatteetaten.no 

Informasjon og skjema finnes også på: 
www.skatteetaten.no og 
www.taxnorway.no 
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