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Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier 2017 

Fastsatt av Skattedirektoratet 

  Skjemaet skal fylles ut av alle som 
utarbeider årsregnskap etter 
regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56, og 
som har poster i balansen i 
næringsoppgaven hvor de 
regnskapsmessige verdier er forskjellig fra 
de skattemessige, herunder betinget 
skattefrie avsetninger eller beløp på 
gevinst- og tapskonto. 

Særlig om bruken av 
fortegn i skjema 
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. 

Innledning 
Skjemaet skal omfatte samtlige 
midlertidige forskjeller. Henvisninger til 
”næringsoppgaven” som foretas i 
rettledningen, gjelder 

̶ ”Næringsoppgave 2” (RF-1167), 
̶  ”Næringsoppgave 3” (RF-1170) og  
̶ ”Næringsoppgave 4” (RF-1173).  

 
Realisasjonsprinsippet er hovedregel for 
tidfesting av inntekter og kostnader, jamfør 
skatteloven § 14-2. Se nærmere forklaring i 
RF-1168 Rettledning til Næringsoppgave 
2. 

Som følge av skattelovgivningens særskilte 
tidfestingsregler, vil det normalt oppstå 
forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier som påvirker 
resultatet. Forskjellene er midlertidige, og 
kan være både skatteøkende (positive) og 
skattereduserende (negative). Alle 
forskjeller skal medtas uavhengig av 
hvilken årsak forskjellen er oppstått. 

Skatteøkende forskjeller (positive 
forskjeller) mellom finansregnskap og 
skatteregnskap oppstår i de tilfeller hvor 
det skattemessig gis fradrag for en utgift 
før den medtas i finansregnskapet, eller 
ved at inntektsføringen utsettes 
skattemessig i forhold til behandlingen i 
finansregnskapet. 

Skattereduserende forskjeller (negative 
forskjeller) vil si at det skattemessig gis 
fradrag på et senere tidspunkt enn 
tidspunktet for kostnadsføring i 
finansregnskapet. En tidligere 
skattemessig inntektsføring i forhold til 
finansregnskapet vil likeledes føre til en 
skattereduserende forskjell. 

For å korrigere finansregnskapets 
størrelser og komme fram til skattemessig 
inntekt, er det i postene 1 - 94 laget en 
oppstilling for spesifikasjon av endring i 
forskjeller som påvirker forholdet mellom 
regnskapsmessig og skattemessig inntekt. 
Det framkommer en sum til inntekts-
/fradragsføring i kolonne III i post 100. 

Skjemaet er generelt bygget opp slik at en 
på første linje i kolonne I og II fører de 
regnskapsmessige verdiene henholdsvis 
per 31.12.2016 og 31.12.2017 for de 
poster som hører til på eiendelssiden i 
balansen i næringsoppgaven. På linjen 
under trekker en så fra de skattemessige 
verdiene på de samme tidspunktene. 
Forskjellene mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier fremkommer 
deretter på tredje linje. Dersom forskjellene 
er skattereduserende (høyere 
skattemessig verdi enn regnskapsmessig 
verdi), vil forskjellene ha negativt fortegn. 
Det er satt inn et minustegn mellom 
kolonne I og II på linjen for forskjeller som 
viser at beløpet i kolonne II skal trekkes ifra 
det beløpet som fremkommer i kolonne I. 
Dersom det er et negativt beløp i kolonne 
II, blir virkningen at beløpet må legges til, 
da like fortegn gir pluss. 

Når alle aktuelle forskjeller er ført i 
skjemaet og endringene i forskjeller er ført i 
kolonne III, skal denne kolonnen 
summeres. Summen som fremkommer i 
post 100 skal så overføres til side 4 i 
næringsoppgave 2 post 0670 for å tillegges 
inntekten dersom beløpet er positivt, eller 
post 0870 for å trekkes fra inntekten 
dersom beløpet er negativt (post 7550 i 
næringsoppgave 3 eller post 6550 i 
næringsoppgave 4). 

Regnskapsmessige og skattemessige 
verdier per 31.12.2016 skal hentes direkte 
fra fjorårets skjema. Ved fusjon eller fisjon 
med skattemessig kontinuitet (jamfør 
skatteloven §§ 11-1 til 11-11) skal det også 
være kontinuitet i de verdiene som føres 
her. Etter fusjon i 2017 er det summen av 
verdiene fra fjorårets skjema hos 
overtakende og overdragende selskap som 
skal rapporteres som forskjell per 
31.12.2016. Forskjell per 31.12.2016 ved 
fisjon skal vise det overdragende og 
overtakende selskaps andel av midlertidige 
forskjeller i henhold til avtalt fordeling 
innenfor gjeldende regelverk. 

Det skal tas hensyn til endringer i 
regnskapsprinsipp (for eksempel ved 

implementering av IFRS) og korrigering av 
feil i tidligere årsregnskap som føres 
direkte mot egenkapitalen. Dette gjøres 
ved at de omarbeidede tallene rapporteres 
som inngående verdier per 31.12.2016. 
Slike egenkapitalkorreksjoner føres også i 
skjemaet RF-1052 Avstemming av 
egenkapital. 

Nedenfor følger 2 eksempler på utfylling av 
utestående fordringer.  

Eksempel 1 
Vi har en skattereduserende forskjell på 10 
per 31.12.2016. Fra dette tallet skal det 
trekkes fra en skattereduserende forskjell 
per 31.12.2017 på 20. Regnestykket blir da 
slik: 

 (-10) - (-20) = +10  

Det vil si et tillegg i inntekten på 10.  

Dette gir riktig resultat da det er den 
regnskapsmessige nedskrivningen av 
fordringene som har påvirket årsresultatet. 
Årsresultatet er blitt redusert med 10, fordi 
den regnskapsmessige nedskrivningen er 
øket med 10. For å få riktig skattemessig 
inntekt må det regnskapsmessige 
resultatet økes med 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer til eksempel 1 
Fordringenes pålydende er 130 både per 
31.12.2016 og 31.12.2017. Vi ser at 
fordringene er nedskrevet 
regnskapsmessig på begge tidspunkter. 
Det er også foretatt skattemessig 
sjablonnedskriving på kundefordringer ved 
begge årsskifter. Her er den skattemessige 
verdien av fordringene etter 
sjablonnedskriving den samme ved begge 
årsskiftene. Vi ser av eksempelet at den 
regnskapsmessige verdien per 31.12.2016 
er 10 lavere enn den skattemessige 
verdien. Vi får derfor en skattereduserende 
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Side 2 

forskjell på  
10 (110 - 120). 

Per 31.12.2017 er fordringene 
regnskapsmessig nedskrevet til 100. Den 
skattereduserende forskjellen er øket til 20. 

Eksempel 2 
Her har vi en negativ forskjell på 10 per 
31.12.2016. Fra dette tallet skal trekkes en 
skatteøkende forskjell per 31.12.2017 på 5.  
 
Regnestykket blir da slik: 

 (-10) - 5 = - 15  

Det vil si en reduksjon av inntekten på 15.  

For å få riktig skattemessig inntekt må det 
regnskapsmessige resultatet reduseres 
med 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer til eksempel 2 
Fordringenes pålydende er 130 på begge 
tidspunkter. I dette tilfellet er den 
skattemessige verdien 10 høyere enn den 
regnskapsmessige verdien per 31.12.2016 
(skattereduserende forskjell). Per 
31.12.2017 ser vi at den skattemessige 
verdien på fordringene er 5 lavere enn 
regnskapsmessig verdi (skatteøkende 
forskjell). Årets skattemessige 
sjablonnedskriving er 5 større enn den 
regnskapsmessige nedskrivningen. Her ser 
vi at en negativ forskjell ved årets 
begynnelse endres til en skatteøkende 
forskjell ved årets slutt.  

Vi får i dette tilfelle et negativt beløp på 15 
som skal føres i kolonne III. Et negativt 
beløp her betyr et skattemessig 
inntektsfradrag. Beløpet på 15 består av en 
reduksjon av negativ forskjell på 10 samt 
en etablering av skatteøkende forskjell på 
5, til sammen 15. En reduksjon av 
regnskapsmessig nedskrivning på 
fordringene øker det regnskapsmessige 
årsresultatet. En slik reduksjon av 
regnskapsmessige nedskrivninger uten en 
tilsvarende reduksjon av skattemessig 
sjablongmessig nedskrivning, medfører et 
lavere skattemessig resultat enn det 

regnskapsmessige. Vi må således trekke 
fra endringen i forskjell, i dette tilfellet 15, 
for å komme fram til riktig skattemessig 
resultat. 

Annet 
Ved regnskapsmessige avsetninger for 
forpliktelser som det ikke er tillatt å avsette 
for skattemessig, vil den midlertidige 
forskjellen bestå av hele den 
regnskapsmessige avsetningen. Dette kan 
for eksempel gjelde regnskapsmessige 
avsetninger til tap på kontrakter. I slike 
tilfeller vil det i skjemaet bare være en linje. 
Det vil da være endringen i hele den 
regnskapsmessige avsetningen som 
framkommer i kolonne III og som får 
inntekts-/fradragsvirkning. Det samme vil 
gjelde rene skattemessige størrelser hvor 
det ikke foreligger noen tilsvarende 
regnskapsmessig størrelse. Dette gjelder 
for eksempel gevinst- og tapskonto. 

Under ”Opplysninger om forskjeller som 
ikke er behandlet ovenfor” på side 2 er det 
i postene 111 - 124 en oppstilling over 
forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier på aksjer og andeler 
i selskap med deltakerfastsetting. Disse 
forskjellene blir korrigert direkte på side 4 i 
næringsoppgave 2. 

I post 130 føres framførbart underskudd fra 
tidligere år. I post 140 skal ubenyttet 
kreditfradrag fra tidligere år omregnes til 
skattereduserende forskjell. 

Reglene om korreksjonsinntekt er 
opphevet med virkning fra og med 
inntektsåret 2012, Det er laget 
overgangsregler for reversering av 
korreksjonsinntekt som er beregnet til og 
med 2012. Korreksjonsinntekten skal 
reverseres etter hvert som underdekningen 
utlignes. Korreksjonsinntekt som ikke er 
fradragsført innen 2017, fradragsføres i sin 
helhet i 2017. 

Uttak av eiendeler og 
forpliktelser fra norsk 
beskatningsområde 
Foretak som tar ut eiendeler fra norsk 
beskatningsområde etter skatteloven 
§ 9-14 må omarbeide tallene i kolonne I. 
Det vil si at de skattemessige verdiene ikke 
skal tas med i kolonne I. Tilsvarende må 
det korrigeres for de regnskapsmessige 
verdiene for disse eiendelene. 

Rettledning til utfylling av 
de enkelte postene 
 
Driftsmidler og goodwill 

Post 1 
Her føres den regnskapsmessige verdien 
på alle driftsmidlene i foretaket, se postene 

1000 - 1290 i næringsoppgave 2. Også 
driftsmidler som ikke er avskrivbare skal 
tas med, f.eks. tomter og boliger. 
Regnskapsmessig verdi på goodwill skal 
også medtas her. Dette gjelder også 
goodwill som er ervervet før 1.1.1984 og 
som ikke kan avskrives skattemessig. 

Post 2 
Den skattemessige verdi på driftsmidler og 
goodwill som nevnt under post 1, føres her. 
Den skattemessige verdien vil være 
påvirket av negative saldoer i 
saldogruppene a, c og d, da negative 
saldoer i denne sammenheng må ses på 
som en negativ skattemessig verdi. 
Dersom den skattemessige verdien per 
31.12.2017 utelukkende består av en 
negativ saldo og regnskapsmessig verdi er 
0, vil differansen i kolonne II i post 3 måtte 
fremkomme som et positivt tall (en 
skatteøkende forskjell). 

Den skattemessige verdien vil også være 
redusert med betinget avsatte gevinster 
som er reinvestert i driftsmidlene som føres 
her. Det samme gjelder nedskrivning med 
skattepliktig del av fondsavsetninger som 
er anvendt til kjøp av driftsmidler. 
Skattemessig verdi av avskrivbare 
driftsmidler vil normalt være saldoverdien. 
Når det gjelder forretningsbygg anskaffet 
før 1.1.1984, vil den skattemessige verdien 
som skal føres her være saldoverdien med 
fradrag for nedre grense for avskrivning, se 
RF-1084 Avskrivning, post 120. 

Ved utskillelse av egen boligdel fra saldo 
for næringsbygg, skal den skattemessige 
verdien for næringsbygget ikke reduseres 
med den utskilte delen. Den ikke 
avskrivbare delen av bygget som 
boligdelen representerer, skal inngå i post 
2. 

Langsiktige fordringer og gjeld i 
utenlandsk valuta 

Post 11 
Her føres den regnskapsmessige verdien 
av virksomhetens langsiktige fordringer og 
gjeld i utenlandsk valuta. Netto gjeld skal 
føres med negativt fortegn. 

Post 12 
Her føres netto skattemessig verdi av 
virksomhetens langsiktige fordringer og 
gjeld i utenlandsk valuta. Den 
skattemessige verdien fastsettes etter 
reglene i skatteloven § 14-5 femte ledd og 
FSFIN § 14-5 C. Netto gjeld skal føres med 
negativt fortegn. 
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Side 3 

Tilvirkningskontrakt som ikke er 
fullført ved årsslutt 

Post 21 
Her føres regnskapsmessig verdi av 
tilvirkningskontrakter under arbeid. Små 
foretak som inntektsfører langsiktige 
tilvirkningskontrakter når kontrakten er 
fullført, skal her føre den balanseførte 
tilvirkningskostnaden. Foretak som 
benytter løpende avregning skal her føre 
opptjente kontraktsinntekter. 

Post 22 
Her føres den skattemessige verdien av 
tilvirkningskontrakter under arbeid. 
Skattemessig skal ikke inntekter av 
tilvirkningskontrakter under arbeid 
inntektsføres før arbeidet er utført. Dette 
fremgår av skatteloven § 14-5 tredje ledd. 
Tilvirkningskontrakter skal inntil de er 
fullført verdsettes etter reglene for 
tilvirkning etter bestilling, jamfør 
skatteloven § 14-5 andre ledd bokstav a og 
b. 

Fordringer og gjeld etter 
fordringsmodellen 
Ved trekantfusjoner etter fordringsmodellen 
med skattemessig kontinuitet vil det kunne 
være forskjeller på den regnskapsmessige 
og skattemessige verdien på fordringen 
mellom mor og datterselskap. 
Morselskapets fordring på datterselskapet 
og datterselskapets gjeld til mor føres i 
postene 38 – 40. 

Post 38 Regnskapsmessig verdi på 
fordring/gjeld etter fordringsmodellen 
Har selskapet fordring etter 
fordringsmodellen på annet 
konsernselskap på grunn av fusjon, føres 
fordringen med positivt fortegn i post 38. 
Har selskapet gjeld etter fordringsmodellen 
til annet konsernselskap på grunn av 
fusjon, føres gjelden med negativt fortegn i 
post 38. 

Post 39 Skattemessig verdi på 
fordring/gjeld etter fordringsmodellen 
Har selskapet fordring etter 
fordringsmodellen på annet 
konsernselskap på grunn av fusjon, føres 
fordringens skattemessige verdi med 
positivt fortegn i post 39. Har selskapet 
gjeld etter fordringsmodellen til annet 
konsernselskap på grunn av fusjon, føres 
gjeldens skattemessige verdi med negativt 
fortegn i post 39. 

Utestående fordringer 
Fordring på nærstående selskap gir 
normalt ikke rett til tapsfradrag ved 
fastsetting av inntektsskatt. Derfor oppstår 
det normalt ikke midlertidig forskjell på 
slike fordringer. Det skal derfor ikke 

medtas regnskapsmessig verdi av slike 
fordringer i post 42 og skattemessig verdi 
av slike fordringer i post 43. 

Post 41 
Her føres regnskapsmessig verdi på 
kundefordringer fra post 1500 i 
næringsoppgave 2 og opptjente ikke 
fakturerte driftsinntekter fra post 1530. 

Post 42 
Regnskapsmessig verdi på langsiktige og 
kortsiktige fordringer er verdien etter at det 
er foretatt nedskrivning for urealisert tap. 
Denne posten inneholder alt som skal 
klassifiseres som utestående fordringer i 
balansen bortsett fra kundefordringer. Har 
foretaket mellomværende etter 
fordringsmodellen føres dette i post 38 i 
stedet for post 42. 

Post 43 
Den skattemessige verdien på fordringer 
vil være pålydende verdi av de fordringene 
som er med i post 41 og 42 med fradrag 
for eventuell nedskrivning på 
kundefordringer etter sjablongreglene. 
Beløpet overføres fra post 0450 på side 1 i 
næringsoppgave 2. Har foretaket 
mellomværende etter fordringsmodellen 
føres dette i post 39 i stedet for post 43. 

Balanseførte leieavtaler i 
regnskapet 

Post 46 
Her skal leaser (leietaker) føre den 
regnskapsmessige verdien av 
leasingobjektet når avtalen skattemessig er 
å anse som en leieavtale (operasjonell 
leasing). 

Post 47 
Her skal leaser (leietaker) føre den 
regnskapsmessige verdien av leasinggjeld 
når avtalen skattemessig er å anse som en 
leieavtale (operasjonell leasing). 

Postene 46 og 47 skal ikke benyttes når 
leietaker anses å være skattemessig eier. 
Da skal regnskapsmessig og skattemessig 
verdi på driftsmidlet føres i postene 1 og 2. 

Dersom renteelementet ikke er spesifisert i 
leasingkontrakten er det skattemessig ikke 
anledning til å skille ut et stipulert 
renteelement av kostprisen. 
Anskaffelseskost vil da bli forskjellig 
regnskapsmessig og skattemessig. 
Regnskapsmessig skal driftsmidlet måles 
til nåverdi av fremtidige nominelle 
forpliktelser etter leasingavtalen. 
Skattemessig skal nominell verdi benyttes 
som anskaffelseskost. Skattemessig verdi 
på tilgang av driftsmidler vil da bli høyere 
enn regnskapsmessig verdi. 

Når driftsmidlet føres med forskjellig 
anskaffelseskost regnskapsmessig og 
skattemessig, vil det også oppstå 
forskjeller i verdien på gjelden. For korrekt 
skattemessig periodisering føres 
differansen av regnskapsmessig og 
skattemessig verdi av gjeld knyttet til leide 
driftsmidler i post 82 Andre forskjeller. 
Regnskapsmessig verdi av gjeld ved 
anskaffelse vil som hovedregel være lik 
regnskapsmessig tilgang. 
Regnskapsmessig verdi av gjeld reduseres 
hvert år med kalkulert avdragsdel av 
betalinger av leie. Skattemessig verdi av 
gjeld ved anskaffelse vil være lik 
skattemessig tilgang av driftsmidler, og 
reduseres hvert år med betalt leie. 

Post 51 Saldo på gevinst- og 
tapskonto 
I kolonne I overføres saldoen fra gevinst- 
og tapskonto per 31.12.2016 hentet fra 
post 1 i skjemaet RF-1219 Gevinst- og 
tapskonto. Til kolonne II føres saldoen på 
gevinst- og tapskontoen per 31.12.2017. 
Dette beløpet framkommer i post 16 i 
gevinst- og tapskontoskjemaet. 

Rederiselskaper som fastsetter 
inntektsskatt etter skatteloven §§ 8-10 flg. 
henter beløpet i kolonne I fra RF-1197 
Rederibeskatning, post 600, og beløpet i 
kolonne II fra post 620. 

Post 52 Betinget skattefrie 
gevinster 
I kolonne I føres betinget avsatt skattefri 
gevinst ved ufrivillig realisasjon av 
formuesobjekt som er skjedd før 1.1.2017. 
Beløpet i kolonne II skal i tillegg også ta 
hensyn til gevinster som er avsatt med 
betinget skattefritak i 2017. Fristen for å 
oppfylle vilkårene for betinget skattefritak 
er 3 år. 

Postene 53, 54 og 70 
Felles for disse postene er at det 
skattemessig ikke er anledning til å foreta 
tilsvarende avsetninger. Dette medfører at 
hele den regnskapsmessige avsetningen 
ikke er skattemessig fradragsberettiget. 
Slike avsetninger vil derfor i sin helhet 
måtte tilbakeføres skattemessig. Derfor er 
fortegn forhåndsutfylt i kolonne I og II. 

Post 53 Regnskapsmessig uopptjent 
inntekt 
I kolonne I føres inntekt som etter 
skattereglene er tidfestet før 1.1.2017, men 
som etter regnskapsreglene først kommer 
til inntekt etter utgangen av 2016, se post 
2970 i næringsoppgave 2. På samme måte 
føres i kolonne II inntekt som skattemessig 
skal tidfestes i 2017, men som 
regnskapsmessig først kommer til inntekt 
etter utgangen av 2017.  



   

 
Side 4 

Post 54 Regnskapsmessige avsetninger 
for forpliktelser 
Regnskapsmessige avsetninger for 
forpliktelser føres på samme måte som 
uopptjent inntekt, se rettledningen til 
post 53. 

Post 70 Regnskapsmessige avsetninger 
til tap på kontrakter mv. 
Regnskapsmessig avsetning til tap på 
kontrakter, prosjekter med videre skal 
føres her. Dette er en skattereduserende 
forskjell. 

Post 72 Netto 
pensjonsforpliktelser som er ført i 
balansen 
Balanseført pensjonsforpliktelse skal føres 
netto i post 72. Netto pensjonsforpliktelse 
er differansen mellom beregnet 
pensjonsforpliktelse og verdien av 
pensjonsmidler som er avsatt for å dekke 
forpliktelsen. Det gis ikke skattemessig 
fradrag for avsetning til 
pensjonsforpliktelse. Årets økning/ 
reduksjon i netto forpliktelse er resultatført 
og blir derfor nøytralisert skattemessig i 
denne posten. Posten er forhåndsutfylt 
med negativt fortegn. 

Dersom pensjonsmidlene overstiger 
beregnet pensjonsforpliktelse skal post 73 
benyttes. 

Det vises for øvrig til NRS nr. 6 
”Pensjonskostnader”. 

Post 73 Netto pensjonsmidler  
Her føres verdien av pensjonsmidlene som 
overstiger verdien av beregnet 
pensjonsforpliktelse (overfinansiering). 
Årets økning/reduksjon i balanseført 
overfinansiering er resultatført og blir derfor 
nøytralisert skattemessig i denne posten. 

Ved kjøp av virksomhet med netto 
pensjonsmidler skal verdien av de 
overtatte pensjonsmidlene korrigeres i 
samsvar med den skattemessige 
behandlingen. 

Balanseført innskuddsfond føres også i 
denne posten når tilskuddene gir 
skattemessig fradrag, jamfør skatteloven  
§ 6-46. 

Beløpet hentes fra næringsoppgave 2 post 
1395. 

Post 74 Skattemessig avsetning 
til pensjonspremie mv. 
Her føres skattemessig avsetning til 
pensjonspremie, tilskudd eller innskudd 
som betales etter utgangen av inntektsåret, 
jamfør skatteloven § 6-46 tredje ledd. 

Post 81 Overtatte forpliktelser ved 
kjøp av virksomhet 
Posten benyttes når vederlaget ved kjøp 
av virksomhet (innmat) er redusert som 
følge av overtatte regnskapsmessige 
forpliktelser. Verdiene av slike forpliktelser 
føres sammen med eventuelle andre 
forpliktelser som skattereduserende 
forskjell, for eksempel postene 53, 54, 70 
og 72. Ved kjøp av virksomhet vil de 
overtatte forpliktelsene normalt ikke bli 
resultatført. Verdien må derfor føres her 
med positivt fortegn. 

Vederlaget for overtatte 
pensjonsforpliktelser skal i utgangspunktet 
inntektsføres umiddelbart hos kjøper, jf. 
sktl § 5-1. Kjøper kan i stedet inntektsføre i 
takt med innbetaling til pensjonsordningen. 
Dette forutsetter at skattyter årlig 
aktuarberegner og dokumenterer hvor mye 
av årets premie og avkastning av 
pensjonsmidlene som vedrører den 
overtatte forpliktelsen. Dette må gjøres 
hvert år. Kjøper kan alternativt inntektsføre 
vederlaget lineært over 5 år, jf.  
Skattedirektoratets uttalelse av 4. 
november 2014 (Utv 2014 side 1983) der 
den skattemessige og regnskapsmessige 
behandlingen ved en slik overdragelse er 
nærmere kommentert. 

Post 82 Andre forskjeller 
Her føres alle andre midlertidige forskjeller 
mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier/resultat som ikke 
omhandles ellers i skjemaet. 

Tømmerkonto 

Under-/overheng ved 
gjennomsnittsfastsetting av inntekt fra 
skogbruk/reindrift. 

Post 91 Differanse mellom 
balanseførte verdier og virkelig 
verdi på fusjons-
/fisjonstidspunktet ved 
skattemessig kontinuitet 
Fusjon/fisjon med skattemessig kontinuitet 
som regnskapsføres etter 
transaksjonsprinsippet, medfører at det vil 
oppstå en regnskapsmessig differanse 
som ikke skal ha skattemessig virkning. 
Denne differansen mellom balanseførte 
verdier og virkelig verdi fastsatt ved 
transaksjonen skal tilbakeføres her slik at 
den ikke får skattemessig virkning. 

Posten omfatter også fusjoner som blir 
regnskapsført som konsernkontinuitet. 

Post 92 Differanse mellom 
skattemessige verdier og 
balanseført/virkelig verdi ved 
omdannelse til aksjeselskap med 
skattemessig kontinuitet 
Differanse mellom skattemessige verdier 
og balanseført/virkelig verdi ved 
omdannelse til aksjeselskap med 
skattemessig kontinuitet skal tilbakeføres 
her slik at differansen ikke får skattemessig 
virkning. 

Post 93 Fradrag for skattefri 
gevinst (vederlag ÷ skattemessig 
verdi) ved overdragelse av 
eiendel til selskap i samme 
konsern etter forskrift om 
skattefrie overføringer 
I tilfeller hvor eiendeler overdras fra et 
selskap til et annet innenfor et konsern 
etter Finansdepartementets forskrift av  
19. november 1999 nr. 1158 § 11-21 slik at 
skattemessig gevinst ikke skal beskattes, 
vil det overdragende selskap i denne 
posten måtte fradragsføre den 
skattemessige gevinsten. Denne gevinsten 
vil være differansen mellom vederlaget og 
skattemessige verdi. Beløpet vil således 
framkomme gjennom den virkning 
eiendelens avgang får på endring i 
forskjeller, tillagt/fradratt regnskapsmessig 
gevinst/tap ved overføringen. 

Post 94 Tillegg for differanse 
mellom skattemessig 
inngangsverdi og vederlag på 
overføringstidspunktet på eiendel 
overført fra selskap i samme 
konsern etter forskrift om 
skattefrie overføringer 
Mottakende selskap som får overført 
eiendel etter Finansdepartementets 
forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 § 
11-21 skal overta det overdragende 
selskaps skattemessige verdi. 
Regnskapsmessig inngangsverdi hos det 
overtakende selskap vil samsvare med 
eiendelens virkelige verdi. Den 
skattemessige fradragsvirkningen som 
utløses gjennom etableringen av en 
skatteøkende forskjell mellom 
regnskapsmessig og skattemessig verdi 
må nøytraliseres ved at et tilsvarende 
beløp blir ført som inntekt i post 94. Dette 
beløpet vil være forskjellen mellom 
regnskapsmessig og skattemessig verdi 
før eventuelle regnskapsmessige og/eller 
skattemessige avskrivninger hos det 
overtakende selskap i overtakelsesåret. 

I post 94 fører en ikke differanse knyttet til 
aksjer og andre verdipapirer med videre 
samt differanse knyttet til andel i selskap 
med deltakerfastsetting. 



   

 
Side 5 

Post 100 Sum endringer i 
forskjeller fra postene ovenfor 
Summen av endringer i forskjeller i kolonne 
III føres over til post 0670 (positivt beløp) 
eller 0870 (negativt beløp) på side 4 i 
næringsoppgave 2. 

Opplysninger om forskjeller 
som ikke er behandlet 
ovenfor 
Selskap med deltakerfastsetting trenger 
ikke fylle ut postene fra 111 til og med 182.  

Aksjer og andre finansielle 
instrumenter mv. 
Her føres aksjer og andre finansielle 
instrumenter og andeler i selskap med 
deltakerfastsetting som ikke omfattes av 
fritaksmetoden. 

Post 111 
Her føres regnskapsmessig verdi på aksjer 
og andre finansielle instrumenter. 

Post 112 
Den skattemessige verdien som skal føres 
her, er etter fradrag for nedskrivning med 
eventuelle betinget avsatte gevinster og 
negative saldoer (overgangsreglene) som 
er benyttet ved ervervet av aksjene. Som 
hovedregel skal RISK-tillegg ikke regnes 
med i den skattemessige verdien som 
føres her. Ved bruk av egenkapitalmetoden 
kan det tas hensyn til RISK. Se nærmere i 
foreløpig NRS om resultatskatt. 

Post 115 Inntektsført avsatt utbytte fra 
datterselskap og tilknyttet selskap 
Denne posten skal benyttes for utbytte 
som ikke faller inn under fritaksmetoden 
samt 3 % av regnskapsmessig utbytte som 
faller inn under fritaksmetoden. 

Post 115 skal også benyttes av selskap 
med deltakerfastsetting som har 
skattepliktig utbytte, samt utbytte som skal 
behandles på samme måte som utbytte 
etter fritaksmetoden. 

Skattemessig skal utbytte først tas til 
inntekt i vedtaksåret. Når utbytte fra 
datterselskap eller tilknyttet selskap 
regnskapsmessig kommer til inntekt året 
før utbyttet vedtas, oppstår en 
tidfestingsforskjell. Tidfestingsforskjellen 
ivaretas ved at utbytte som ved årets 
utgang regnskapsmessig er kommet til 
inntekt, føres opp som en skatteøkende 
midlertidig forskjell (skattemessig 
avsetning) ved årets slutt. Det påfølgende 
år hvor beløpet skattemessig tas til inntekt, 
skjer inntektsføringen ved en tilsvarende 
reduksjon av den midlertidige forskjellen 
ved årets slutt. 

Andeler i selskap med 
deltakerfastsetting  

Post 121 
Her føres den regnskapsmessige verdien 
på andeler i selskap med 
deltakerfastsetting som faller utenfor 
fritaksmetoden. 

Ved bruk av egenkapitalmetoden blir 
regnskapsmessig verdi lik anskaffelseskost 
pluss akkumulert regnskapsmessig resultat 
minus akkumulerte utdelinger. Det er ikke 
behov å justere for eventuelle skattefrie 
inntekter da disse inngår i både 
regnskapsmessig og skattemessig resultat 
og får således ikke effekt på midlertidige 
forskjeller. 

Post 122 
Her føres skattemessig inngangsverdi for 
selskapsandelene som inngår i post 121. 
Inngangsverdien per 31.12.2016 hentes fra 
RF-1233 Selskapets melding over 
deltakerens inntekt og formue i selskap 
med deltakerfastsetting, post 600 kolonne 
I. For kommandittandel og stille 
deltakerandel må en legge til eventuelt 
framførbart underskudd, jf. RF-1233 post 
1115a. 

Tilsvarende hentes inngangsverdien per 
31.12.2017 fra RF-1233 post 640 kolonne 
I. For kommandittandel og stille 
deltakerandel må en legge til eventuelt 
framførbart underskudd, jf. RF-1233 post 
1115f. 

Post 123 
Her føres forskjellen mellom post 121 og 
122. Forskjellen representer grunnlaget for 
skatteforskjellen ved en realisasjon av 
selskapsandelen. Resultatforskjellen 
inngår ikke i dette beløpet. Derfor må post 
124 fylles ut også for disse 
selskapsandelene. 

Post 124 
Her føres forskjellen mellom 
regnskapsmessig og skattemessig 
tidfesting av inntekt fra andel i selskap med 
deltakerfastsetting. Det skal oppgis forskjell 
uansett om selskapsandelen omfattes av 
fritaksmetoden eller ikke. 

For andeler i selskap med 
deltakerfastsetting som føres etter 
kostmetoden, vil det normalt oppstå 
forskjeller mellom regnskapsmessig og 
skattemessig tidfesting av årets resultat. 
Skattevirkningen skjer for inntektsåret, 
mens virkning for finansregnskapet skjer i 
utdelingsåret. Det vil si at en 
selskapsdeltaker i et selskap med 
deltakerfastsetting som har et skattepliktig 
overskudd, får skatt fastsatt før beløpet tas 
til inntekt regnskapsmessig. Dette 

innebærer at deltakeren får et grunnlag for 
utsatt skattefordel. Når utdelingen skjer, 
reduseres den utsatte skattefordelen, 
eventuelt oppstår det en utsatt 
skatteforpliktelse. 

Et selskap med deltakerfastsetting kan ha 
skattefrie inntekter, for eksempel 
aksjeutbytte etter fritaksmetoden, jamfør 
skatteloven § 10-41 annet ledd. Slike 
skattefrie inntekter skaper i utgangspunktet 
ikke midlertidige forskjeller. 

For å finne utdelingsbeløpet som skal 
påvirke utsatt skatt/utsatt skattefordel, 
legges det til grunn at utdelinger fra 
selskap med deltakerfastsetting først 
anses å komme fra skattefrie inntekter, og 
dernest fra skattepliktige inntekter. 
Utdelinger må derfor korrigeres for netto 
akkumulerte skattefrie inntekter som utgjør 
en positiv størrelse. For å holde oversikten 
over dette må det settes opp en 
hjelpeberegning. 

Eksempel på utregning av resultatforskjell 
på selskapsandel ført etter kostmetoden: 

Forutsetninger: 
Regnskapsmessig verdi av 
selskapsandelen 31.12.2016 
 

 
60 

Skattemessig verdi av 
selskapsandelen 31.12.2016 
 

 
160 

Andel av ikke utdelte 
skattefrie inntekter før 
31.12.2016 
 

 
 

15 

Utdeling på andelen i 2017 
 

25 

Beskattet overskudd i 2017 
 

23 

Skattefri inntekt i 2017 
 

5 

Utregning av resultatforskjellen: 
I beregningen har vi tatt hensyn til 
skattefrie inntekter. 

Regnskapsmessig verdi 
31.12.2016 

  
60 

Skattemessig verdi 
31.12.2016 

 
- 

 
160 

Korreksjon for oppsamlet 
skattefri inntekt før 
31.12.2016 

 
 
+ 

 
 

15 

Midlertidig forskjell 
31.12.2016 

  
-85 

Mottatt utdeling i 2017  + 25 

Herav knyttet til skattefri 
inntekt 

-  
20 

Beskattet overskudd i 2017 -  
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23 

Midlertidig forskjell 
31.12.2017 

 
= 

 
-103 

 
Den midlertidige forskjellen per 31.12.2016 
(-85) føres i post 124 kolonne I. 
Tilsvarende føres den midlertidige 
forskjellen per 31.12.2017 (-103) i post 124 
kolonne II. 

Er selskapsandelen ført etter 
egenkapitalmetoden, får en fram den 
årlige resultatforskjellen ved å 
sammenlikne regnskapsmessig og 
skattemessig verdi. Skattemessig verdi 
31.12.2016 er summen av RF-1233 
Selskapets melding over deltakerens 
inntekt og formue i selskap med 
deltakerfastsetting, post 600 kolonne IV og 
beregnet over-/underpris på andelen per 1. 
januar i inntektsåret (se RF-1233 for 
inntektsåret 2016 post 868 kolonne II ). 
Skattemessig verdi 31.12.2017 er summen 
av post 640 kolonne IV og over-/underpris 
på andelen per 31. desember i 
inntektsåret. 

Over-/underpris beregnes i ervervsåret ved 
å sammenholde kostpris for andelen som 
erverves (RF-1233 post 605 kolonne I) 
med skattemessig egenkapital for andelen 
på ervervstidspunktet (RF-1233 post 605 
kolonne IV). Overstiger kostprisen den 
skattemessige egenkapitalen for andelen, 
foreligger en overpris. Er kostprisen lavere 
enn den skattemessige egenkapitalen for 
andelen, foreligger en underpris. Er det 
realisert en del av andelen, reduserer man 
den akkumulerte over-/underprisen 
forholdsmessig. 

Eksempel: 
Deltakeren solgte andel slik at eierandelen 
reduserte fra 15 % til 10 %:  

 Eier-
/selskaps-
andel 

Over-
/underpris 

Over-/underpris 
ved begynnelse 
av inntektsåret 

15 % 150 

- Realisasjon mv. 
andel av over-
/underpris 

5 % 50 

= Akkumulert 
over-/underpris 

10 % 100 

 
I tillegg må det for kommandittandel tas 
hensyn til framførbart underskudd pga. 
samordningsbegrensningen, jf. RF-1233 
post 1115a for gjenstående underskudd til 
fremføring per 1.1 og post 1115f for 
underskudd til fremføring per 31.12. 

Forskjellen må korrigeres dersom 
selskapet med deltakerfastsetting har 
forskjeller på aksjer med videre som 
omfattes av skatteloven § 10-41 annet 
ledd. Hadde selskapet med 
deltakerfastsetting en slik permanent 
forskjell da skattyteren ervervet andelen, 
korrigeres det også for denne forskjellen. 

Resultatforskjellen kan beregnes slik: 

 Regnskapsmessig verdi på andelen 

- Skattemessig egenkapital fra 
RF-1233 post 640 kolonne IV 

- Overpris ved erverv av andelen 

+ Underpris ved erverv av andelen 

- Underskudd til fremføring for 
kommandittist eller stille deltaker 

- Ideell andel av skattefrie 
(permanente) forskjeller i selskap 
med deltakerfastsetting ved årets 
slutt 

+ Ideell andel av ikke 
fradragsberettigede (permanente) 
forskjeller i selskap med 
deltakerfastsetting ved årets slutt 

+ Ideell andel av skattefrie 
(permanente) forskjeller i selskap 
med deltakerfastsetting ved erverv 
av andelen 

- Ideell andel av ikke 
fradragsberettigede (permanente) 
forskjeller i selskap med 
deltakerfastsetting ved erverv av 
andelen 

= Resultatforskjell på andelen 

Post 130 Akkumulert framførbart 
skattemessig underskudd 
Her føres akkumulert skattemessig 
underskudd for 2016 og 2017. Posten er 
forhåndsutfylt med negativt fortegn 
(skattereduserende forskjell). 

Rederiselskaper som fastsetter 
inntektsskatt etter skatteloven §§ 8-10 flg. 
skal føre gjenstående finansunderskudd til 
framføring per 31.12.2017i kolonne II. 

Post 140 Omregnet ubenyttet 
kreditfradrag til fremføring 
Her føres ubenyttet fremført skattefradrag 
(skatteloven §§ 16-22 og 16-31). Beløpet 
må omregnes til midlertidig forskjell ved å 
dividere på 0,23.  

Post 145 Fremførbar 
korreksjonsinntekt til og med 
2016  
Gjenstående korreksjonsinntekt fra 
tidligere år er en skattereduserende 
forskjell (kilde til utsatt skattefordel) per 
31.12.2015. Denne fradras den 
skattepliktige inntekten for senere år så 
langt det ved utgangen av det senere år 
ikke er underdekning av skattlagt kapital. 
Posten er forhåndsutfylt med negativt 
fortegn. 

Post 157 Avskåret rentefradrag til 
fremføring 
Her føres avskåret rentefradrag til 
fremføring for foretak som har levert  
RF-1315 Begrensing av rentefradrag 
mellom nærstående. Beløpet i kollone I 
hentes fra RF-1315 post 830 kollonne A og 
beløp i kollonne II hentes fra RF-1315 post 
830 kollonne C. 

Post 165 Andre forskjeller 
Her føres forskjeller som ikke kan føres 
andre steder i skjema. 

Sum forskjeller - grunnlag for 
utsatt skatt og utsatt skattefordel 

Post 170 Sum skatteøkende forskjeller 
Her summeres alle skatteøkende 
forskjeller. 

Post 180 Sum skattereduserende 
forskjeller inklusiv korreksjonsinntekt 
Her summeres alle skattereduserende 
forskjeller, herunder korreksjonsinntekt. 

Post 181 Forskjeller som ikke inngår i 
beregningen av utsatt skatt/utsatt 
skattefordel 
Enkelte midlertidige forskjeller holdes 
vanligvis utenfor beregningsgrunnlaget for 
utsatt skatt. Det kan for eksempel gjelde 
goodwill som regnskapsføres til virkelig 
verdi ved en skattefri fusjon og aksjer i 
datterselskaper. Andre poster holdes 
utenfor beregningen av utsatt skattefordel 
fordi fremtidig inntjening er for usikker (for 
eksempel skattereduserende forskjell på 
bygninger), eller fordi regnskapsreglene for 
små foretak benyttes. 

Post 182 Grunnlag for beregning 
av utsatt skatt/utsatt skattefordel 
Posten skal vise grunnlaget for utsatt skatt 
og utsatt skattefordel i balansen.
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