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Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar  
ved utflytting 2017, og til RF-1314 Realisasjon av aksjar og partar etter 

opphøyr av skattemessig bustad i Noreg 
Fastsett av Skattedirektoratet 

 
 Innleiing 

Etter skattelova § 10-70 flg. kan 
personlege skattytarar, inkludert 
personleg næringsdrivande, skattleggjast 
for latente gevinstar dei har på aksjar og 
partar o.a. ved opphøyr av skattemessig 
bustad i Noreg. Tilsvarande reglar gjeld 
for tap. Dette gjeld sjølv om aksjen o.a. 
ikkje faktisk er seld eller realisert på annan 
måte. 

Skatteplikta blir endeleg dersom aksjen 
o.a. blir realisert innan 5 år etter det 
tidspunktet då skattytaren ikkje lenger er 
skattepliktig som busett i Noreg. Dersom 
skattytaren ikkje sel eller på annan måte 
realiserer aksjen o.a. i løpet av den same 
perioden fell skatteplikta eller 
frådragsretten bort. 

Gevinsten eller tapet tilsvarar vanlegvis 
differansen mellom aksjen o.a. sin 
marknadsverdi og skattemessige 
inngangsverdi på tidspunktet for opphøyr 
av bustad. 

Skjema RF-1141 ”Gevinst og tap på 
aksjar og partar ved utflytting” skal 
leverast av skattytarar som påstår at dei 
har fått ein annan skattemessig bustad i 
løpet av inntektsåret. Skjemaet skal òg 
leverast dersom skattestyresmaktene 
fastset eit anna tidspunkt enn skattytaren 
har påstått. 

I visse tilfelle kan skattytaren få utsetjing 
med innbetaling av fastsattskatt. Det er eit 
vilkår for vidare utsetjing med innbetaling 
av skatten at det for kvart år etter 
inntektsåret då bustad opphøyrde 
dokumenterar at aksjen o.a. er i behald, 
og kvar skattytaren har den skattemessige 
bustaden sin. 

Dersom aksjen m. m er realisert i løpet av 
dei 5 årane etter at skattemessig bustad i 
Noreg opphøyrde, skal ein informera 
skattekontoret om dette innan 2 månadar. 
Skjema RF-1314 skal da brukast for å 
berekne endeleg gevinst eller tap. Dette 
finn du på skatteetaten.no. 

Objekt som kjem inn under 
skatteplikta 
Aksjar, partar eller eigenkapitalbevis 
(tidlegare grunnfondsbevis) i norsk 
selskap som nemnt i skattelova § 2-2 
første ledd bokstav a-e er omfatta, 
inkludert: 

a) aksjar, eigenkapitalbevis (tidlegare 
grunnfondsbevis) til dømes i 
sparebankar og gjensidige 
forsikringsselskap 

b) partar i ansvarlege selskap, inkludert 
KS og indre selskap 

c) eigarpartar i samvirkeføretak 
d) aksjar og partar i tilsvarande 

utanlandske selskap som nevnt i a) 
eller b) eller c) 

e) teikningsrett til aksjar, opsjonar og 
andre finansielle instrument der det 
underliggjande objektet er ein 
eigedel som nemnd ovanfor. 

 
Kven som kjem inn under 
skatteplikta 
Reglane gjeld alle personlege skattytarar i 
Noreg, inkludert personleg 
næringsdrivande, som er skattepliktige her 
etter intern rett og skatteavtale, og som 
flyttar skattemessig bustad frå Noreg til 
utlandet. 
Reglane gjeld òg for personar som flyttar 
til Svalbard, jf. skattelova § 2-35 andre 
ledd bokstav b. 

Opphøyr av skattemessig bustad i Noreg 
blir vurder etter dei interne reglane i 
skattelova, eller kan følgje av føresegner i 
skatteavtalen med landet som skattytaren 
har flytta til. 

Reglane gjeld òg for personlege 
skattytarar som overfører aksjane o.a. til 
ein ektefelle busett i utlandet. 

Skattytarar som er avgrensa skattepliktig 
for næringsverksemd med fast driftsstad i 
Noreg, og der aksjane o.a. er knytte til den 
faste driftsstaden, er ikkje skattepliktige 
etter skattelova § 10-70 for desse aksjane 
o.a. 

Skatteplikta fell bort dersom skattytaren 
igjen blir busett i riket etter skattelova eller 
etter skatteavtalen. 

Utflytting – opphøyr av 
skattemessig bustad etter 
intern rett og skatteavtale 
For at skattemessig bustad i Noreg skal 
opphøyre for ein person som flyttar til 
utlandet, må  vedkomande dokumentere: 

• at han har teke fast opphald i 
utlandet,  

• at han ikkje har opphalde seg i 
Noreg i ein eller fleire periodar som 
overstig 61 dagar i inntektsåret, og  

• at skattytaren sjølv eller nærståande 
personar (ektefelle, sambuar, barn) 
ikkje disponerer bustad i Noreg. 

 
Dersom personen har budd mindre enn 10 
år i Noreg før det inntektsåret då han tek 
fast opphald i utlandet, tek skattemessig 
bustad i Noreg slutt i det inntektsåret då 
alle desse tre vilkåra er oppfylte. 

Dersom personen har budd i Noreg i til 
saman 10 år eller meir før det inntektsåret 
då han tek fast opphald i utlandet, kan den 
skattemessige bustaden i Noreg ikkje 
opphøyre før etter slutten på det tredje 
inntektsåret etter det året då han tok fast 
opphald i utlandet. Personen må oppfylle 
dei følgjande krava i kvart av dei tre 
inntektsåra etter at han tok fast opphald i 
utlandet: 

• opphaldet i Noreg må ikkje overstige 
61 dagar  

• skattytaren sjølv eller nærståande 
personar (ektefelle, sambuar, barn) 
må ikkje disponere bustad i Noreg. 

 
Ein anser en person for å disponera bolig i 
Noreg dersom personen direkte eller 
indirekte eier, leiar eller på anna grunnlag 
har rett til å bruke bolig i Noreg.  

Når ein person som oppheld seg i 
utlandet, men som ikkje oppfyller vilkåra 
for opphøyr av skatteplikt til Noreg etter 
reglane som er nemnde ovanfor, 
dokumenterer at han òg er skattemessig 
busett i opphaldslandet, skal 
bustadspørsmålet avgjerast etter 
fråsegnene i skatteavtalen mellom Noreg 
og det andre landet. 

Skattepliktig 
inntekt/frådragsgodkjent 
tap 
Gevinst og tap blir rekna ut på vanleg 
måte som differansen mellom 
utgangsverdien og inngangsverdien. Sjå 
meir om dette under dei aktuelle postane 
nedanfor. 

Skatteplikta tidfestast til dagen før det 
skattemessige bustadet i riket opphøyrer. 



   

 
Side 2 

 Skattytaren kan i visse tilfelle få utsetjing 
med betaling av berekna skatt, sjå 
nedanfor. 

Det blir òg fastsett tap for dette 
inntektsåret, men dette tapet kjem først 
med i avrekninga dersom skattytaren 
faktisk realiserer aksjen o.a. innan 5 år 
etter opphøyr av bustaden. 

Gevinst/tap som bereknas ved utflytting  i  
2017 skal ved skatteberekninga 
oppjusterast med 1, 24. Tilsvarande skal 
endeleg skattepliktig gevinst/frådrags-
berettiga tap oppjusterast med gjeldande 
sats for utflyttingsåret. Dette skjer 
automatisk i skatteetatens systemer, og 
kjem fram på skattmeldinga.  
Oppjusteringsats: år 2016: 1,15 og år 
2017: 1,24.   

Skattytar busett utanfor EØS 
Skattytarar som blir busette utanfor EØS 
kan i utgangspunktet berre få utsetjing 
med betaling av skatten dersom det blir 
stilt tilfredsstillande sikkerheit. 

Skattytar busett i anna EØS-stat 
Det kan  gjevast utsetjing med innbetaling 
av skatteforpliktinga utan at sikkerheit blir 
stilt for skattytarar som er busette i en 
anna EØS-stat dersom Noreg, etter 
folkerettslege avtalar, kan krevje å få 
utlevert opplysningar frå denne staten om  
formue og inntektstilhøva til skattytaren, 
og dessutan få hjelp i innkrevjing av 
skattekrav. Slike avtalar er inngått med dei 
følgjande statane: 

Belgia, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Hellas, Island, Kroatia, Italia, 
Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Polen, Portugal, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, 
Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og 
Austerrike. 
Ved flytting til Svalbard blir det gjeve 
utsetjing med betaling av skatten utan at 
det må stillast sikkerheit. 

For skattytarar som er busette i ein annan 
EØS-stat som det ikkje er inngått ein slik 
avtale med, er det i regelen eit vilkår for 
utsetjing med innbetaling av 
skatteforpliktinga at det blir stilt sikkerheit 
for den fastsatt skatten. 

Dersom retten til utsetjing med innbetaling 
av fastsatt skatt har falle bort utan at du 
har fått realisert aksjane o.a., kan du 
krevje å få redusert fastsatt skatt som om 
gevinsten var fastsett etter verdien på det 
tidspunktet då retten til utsetjing med 
innbetalinga fall bort. Då fyller du ut eit 
nytt skjema RF-1141. 

Bortfall av retten til utsett betaling 
Retten til utsetjing med innbetaling av 
fastsatt skatt fell bort dersom ein av dei 

følgjande hendingane finn stad innan fem 
heile inntektsår frå det tidspunktet då 
skattytaren blei busett utanfor riket: 

• Aksjen eller parten o.a. blir realisert 
• Aksjen eller parten o.a. blir gjeven 

bort til ein person busett utanfor 
Noreg 

• Opphøyr av verksemd med part i 
norsk selskap som nemnt i skattelova 
§ 2-2 andre ledd (ansvarleg selskap 
o.a.) 

 
Det same vil gjelde ved manglande 
sikkerheitsstilling. 

Ved utsett betaling med skatteforpliktinga 
må skattytaren kvart år i opp til fem år 
dokumentera at eigedelen er i behald, og 
kvar skattytaren har den skattemessige 
bustaden sin. Brot på denne 
informasjonsplikta vil føre til at utsett 
betaling fell bort. 

Dersom skattytaren i løpet av fem år etter 
det tidspunktet då bustad i Noreg 
opphøyrde blir skattemessig busett i ein 
stat der rett til utsetjing med innbetaling av 
skatten avheng av at det blir stilt 
tilfredsstillande sikkerheit, må det stillast 
slik sikkerheit før det kan bli gjeve vidare 
utsetjing med innbetalinga. 

Dersom ein betalingsutløysande hending 
skjer, skal skattytar gje beskjed til 
skattekontoret innan 2 månadar. 

Dersom ingen av hendingane nemnde 
ovanfor har funne stad i løpet av fem heile 
inntektsår etter det tidspunktet då 
bustaden i riket opphøyrde, fell 
skatteplikta bort.  

Oppgåveplikta 
Reglane om skattlegging av opparbeidde 
latente gevinstar og tap gjeld berre for 
gevinstar og tap som overstig eit 
terskelbeløp. Dette terskelbeløpet er sett 
til 500 000 kroner. 

Terskelbeløpet er knytt til samla gevinst 
og samla tap for alle aksjar og partar o.a. 
som skattytaren eig. 

Dersom ein innanfor same inntektsåret 
både har skattepliktig gevinst og 
frådragsgodkjent tap på slike aksjar, 
partar o.a., vil nettogevinsten eller 
nettotapet vere avgjerande. Sjå meir om 
dette nedanfor under post 401 flg. 

Terskelbeløpet er ikkje eit botnbeløp, og 
heile nettogevinstar og -tap som overstig 
beløpet vil vere skattepliktige eller 
frådragsgodkjende. 

Merk deg at det ligg ei oppgåveplikt på 
skattytaren sjølv om gevinsten ikkje 
overstig terskelbeløpet. 

Der det dreier seg om aksjar o.a. med 
låge verdiar og der det er klart at 
terskelbeløpet ikkje er overskride, vil 
skattekontoret godta at det blir utarbeidd 
eit eige vedlegg med ei forenkla oversikt 
over dei aktuelle eigedelane. Oversikta 
må då oppgje kva for aksjar o.a. det gjeld 
(identifisering av eigedelen), og ei oversikt 
over dei latente gevinstane eller tapa. 

Merk deg at vidare utsetjing med 
innbetaling av skatten avheng av at det 
30. april kvart år etter likningsåret 
dokumenterar at aksjen o.a. er i behald, 
og kvar skattytaren har den skattemessige 
bustaden sin.  

Vis aksjen m. m er realisert i løpet av dei 5 
årane etter at skattemessig bustad i Noreg 
opphøyrde, skal ein informera 
skattekontoret om dette innan 2 månadar. 
Skjema RF-1314 skal da brukast for å 
berekne endeleg gevinst eller tap. Dette 
finn du på skatteetaten.no. 

Dei einskilde postane i 
RF-1141 «Gevinst og 
tap på aksjar og partar  
ved utflytting» 

Opplysningar om opphøyr av 
bostad i Noreg 
Her gjev du opp datoen for når ditt 
skattemessig bustad i riket tok slutt og kva 
for eit anna land du har blitt busett i. 
Inntektsåret gjev du opp. 

Dersom du har vore skattemessig busett i 
Noreg i mindre enn 10 år, gjev du opp når 
du blei busett i riket. 

Ved fleire aksjar, partar o.a. må det fyllast 
ut fleire skjema, og gevinst/tap må 
overførast til post 401 flg. i det siste 
skjemaet. Det er sett inn eit felt for 
nummerering av skjemaa øvst i høgre 
hjørnet på første side. 

Utrekning av gevinstar og 
tap ved utflytting 
Merk deg at det skal fyllast ut ei utrekning 
for kvar aksjepost o.a. som er skaffa på 
same tidspunkt i same selskap o.a. 
Dersom du har skaffa aksjar o.a. i same 
selskap på ulike tidspunkt, fyller du ut ei 
utrekning for kvar av anskaffingane. 



   

 
Side 3 

Utrekning av gevinst eller tap på 
aksjar, eigenkapitalbevis, 
teikningsrettar o.a. knytte til 
aksjar  

Post 101 
Dersom du eig aksjar, eigenkapitalbevis 
(tidlegare grunnfondsbevis), 
teikningsrettar o.l. knytte til aksjar o.a., 
fyller du ut namnet på selskapet her. 

Det er viktig at du skriv heile namnet på 
selskapet. 

Post 102 
For norske aksjeselskap fører du opp 
organisasjonsnummeret til selskapet her. 
Dette kan du finne på www.brreg.no. Du 
finn det òg i oppgåver frå 
Verdipapirsentralen (VPS). For aksjefond 
og utanlandske selskap skal ISIN-
nummeret gjevast opp. 

Post 103 
Gje opp kva for land selskapet høyrer 
heime i. 

Post 104 
Du finn forkortingane for type verdipapir i 
note 1, og dette skal førast her. 

Post 105 
Her gjev du opp kva for aksjeklasse 
aksjane er registrerte i. Eventuelt kan du 
gje opp identifikasjonsnummer for aksjar 
og aksjefondspartar (ISIN). 

Post 106 
Her oppgjev du den opphavlege 
anskaffingsdatoen. Datoen skal førast slik: 
DD.MM.ÅÅÅÅ. 

Post 107 
Her fører du opp talet på aksjar skaffa på 
same tidspunkt. 

Post 114 
Marknadsverdien på tidspunktet for 
opphøyr av bustad vil vere den verdien 
objektet har ved omsetjing i den aktuelle 
marknaden. For børsnoterte aksjar 
brukast den gjennomsnittlege 
omsetjingsverdien den dagen, ev. 
kjøparkurs dersom omsetjingsverdi ikkje 
finst. 

Dersom det ikkje finst nokon kjend 
marknadsverdi på objektet må den 
fastsetjast ved skjønn. Har du ikkje 
grunnlag for å gje opp skjønnsmessige 
beløp, informerar du om dette i eige 
vedlegg til skattemyndighetane. 

Kryss av for korleis marknadsverdien er 
vurdert.  

Post 115 
Inngangsverdien blir fastsett etter dei 
vanlege reglane og utgjer i 

utgangspunktet anskaffingsprisen då du 
skaffa deg aksjen med tillegg for 
eventuelle kostnader som har direkte 
samanheng med ervervet (til dømes 
meklarutgifter). 

Du finn ei nærare skildring av kva 
inngangsverdien skal vere ved ulike 
anskaffingsmåtar i rettleiing RF-1072 
(500-serien), som du finn på 
www.skatteetaten.no. 

Har du skaffa deg aksjar i inntektsåret 
eller tidlegare, og har motteke eit brev om 
fastsetjing av inngangsverdi, skal du bruke 
den inngangsverdien som står i brevet.   

Særskilt for skattytarar som har vore 
busette i Noreg i mindre enn 10 år: 
Dersom du har vore busett i riket i mindre 
enn 10 år og allereie eigde aksjane o.a. 
då du blei busett i Noreg, kan du bruke 
marknadsverdien på det tidspunktet då du 
blei skattemessig busett i Noreg som 
inngangsverdi. Dersom du vel denne 
inngangsverdien, kan den ikkje gje tap. 

Døme: 
Marknadsverdi ved utflytting  
 

kr 50 000 

Inngangsverdi ved busetjing i 
Noreg  

 
kr 70 000 

Gevinst/tap  
 

kr          0 

Post 116 
Her reknar ein ut summen av post 114 
minus post 115. 

Post 117 
Dersom du har ubrukt skjermingsfrådrag 
frå fjoråret på aksjane eller parten, kan du 
bruke dette til å redusere den 
skattepliktige gevinsten. Ubrukt 
skjermingsfrådrag har du dersom du i året 
før du utflytta ikkje mottok utbytte på 
aksjen/parten, eller dersom det utbyttet du 
mottok var lågare enn skjermingsfrådraget 
for dette inntektsåret. 

Eventuelt ubrukt skjermingsfrådrag til 
framføring finn du i skjema RF-1088 
Detaljert eller RF-1059 for fjoråret. 

Skjermingsfrådraget per aksje skal 
gongast med talet på aksjar i post 107. 
Ver merksam på at frådraget ikkje kan gå 
over gevinsten i post 116, sidan slikt 
frådrag aldri kan gje eller auke eit tap. 

Post 118 
Her reknar du ut summen av post 116 
minus post 117. Denne summen overfører 
du til post 401. 

Utrekning av gevinst eller tap på 
kjøpsopsjonar 
Dersom du har ein kjøpsopsjon der det 
underliggande objektet er aksje, part eller 
nokon av dei eigedelane som er nemnde i 
innleiinga, skal du fylle ut postane her. Sjå 
nærare opplysningar under ”Objekt som 
kjem inn under skatteplikta”. 

Dette gjeld òg kjøpsopsjonar i 
arbeidsforhold.  

Post 201 
Her oppgjev du marknadsverdien på 
aksjane o.a. på tidspunktet for opphøyr av 
bustad i riket. Dersom opsjonen gjeld 
erverv av aksjar o.a. i 
arbeidsgjevarselskap, kan du på visse 
vilkår trekkje frå 20 %, maks. kr 3000, frå 
verdien. Sjå meir om vilkåra i skattelova § 
5-14. Verdien på det underliggande 
objektet etter reduksjonen kan likevel ikkje 
setjast lågare enn innløysingsprisen. 

Dersom du sel sjølve opsjonen, førar du 
salssummen på opsjonen her. 

Post 202 
Her skal du gje opp den innløysingsprisen 
som er avtala for rett til kjøp av aksjane 
o.a. 

Post 203 
Her reknar du ut utgangsverdien for 
opsjonen, som er post 201 minus post 
202. 

Post 204 
Her skal inngangsverdien, 
opsjonspremien, til opsjonen gjevast opp. 

Post 205 
I denne posten reknar du ut sum gevinst 
eller tap, post 203 minus post 204. 
Beløpet skal overførast til post 401. 

Sum tap kan aldri vere høgare enn 
opsjonspremien. 

Post 206 
Her oppgjev du namnet og 
organisasjonsnummeret til selskapet som 
det underliggande objektet er knytt til. 
Dersom det gjeld eit utanlandsk selskap, 
kan ISIN-nummeret brukast. 

Utrekning av gevinst eller tap på 
salsopsjonar 

Post 214 
Her skal du gje opp den innløysingsprisen 
som er avtala for rett tilsal av aksjane o.a. 

Dersom du sel sjølve opsjonen, førar du 
salssummen på opsjonen her. 

http://www.brreg.no/
http://www.skatteetaten.no/


   

 
Side 4 

Post 215 
Her oppgjev du marknadsverdien på 
aksjane o.a. på tidspunktet for opphøyr av 
bustad i riket. 

Post 216 
Her reknar du ut utgangsverdien for 
opsjonen, som er post 214 minus post 
215. 

Post 217 
Her skal inngangsverdien, 
opsjonspremien, til opsjonen gjevast opp. 

Post 218 
I denne posten reknar du ut sum gevinst 
eller tap, post 216 minus post 217. 
Beløpet skal overførast til post 401. 

Sum tap kan aldri vere høgare enn 
opsjonspremien. 

Post 219 
Her oppgjev du namnet og 
organisasjonsnummeret til selskapet som 
det underliggande objektet er knytt til. 
Dersom det gjeld eit utanlandsk selskap, 
kan ISIN-nummeret brukast. 

Utrekning av gevinst eller tap på 
partar i ANS, IS, KS, DA og PR 

Post 301 
Det er viktig at du skriv heile namnet på 
selskapet. 

Post 302 
For norske selskap fører du opp 
organisasjonsnummeret til selskapet her. 
Dette kan du finne på www.brreg.no. 

Post 303 
I note 2 finn du typar selskapsformer som 
du skal føre her. 

Post 304 
Gje opp kva for land selskapet høyrer 
heime i. 

Post 305 
Her oppgjev du den opphavlege 
anskaffingsdatoen. Datoen skal førast slik: 
DD.MM.ÅÅÅÅ. 

Post 306 
Gje opp kor stor part du har i selskapet. 

Post 314 
Marknadsverdien på tidspunktet for 
opphøyr av bustad vil vere den verdien 
objektet ville hatt ved omsetjing. Ofte finst 
det ikkje nokon kjend marknadsverdi på 
objektet, og då må den fastsetjast ved 
skjønn. Har du ikkje grunnlag for å gje opp 
skjønnsmessige beløp, informerar du om 
dette i eige vedlegg til 
skattemyndighetane. 

Kryss av for korleis marknadsverdien er 
vurdert.  

Post 315 
Inngangsverdien er kostpris og 
anskaffingskostnader for parten, med 
tillegg for netto innskot i selskapet 
føreteke i utflyttingsåret fram til tidspunktet 
for opphøyr av bustad i riket. 

Særskilt for skattytarar som har vore 
busette i Noreg i mindre enn 10 år: 
Dersom du har vore busett i riket i mindre 
enn 10 år og allereie eigde aksjane o.a. 
då du blei busett i Noreg, kan du bruke 
marknadsverdien på det tidspunktet då du 
blei skattemessig busett i Noreg som 
inngangsverdi. Dersom du vel denne 
inngangsverdien, kan den ikkje gje tap.  

Døme: 
Marknadsverdi ved utflytting  
 

kr 50 000 

Inngangsverdi ved busetjing i 
Noreg  

 
kr 70 000 

Gevinst/tap  
 

kr          0 

Post 316 
Her reknar du ut summen av post 314 
minus post 315. 

Post 317 
Dersom du har ubrukt skjermingsfrådrag 
frå fjoråret på parten, kan bruke dette til å 
redusere den skattepliktige gevinsten. 
Ubrukt skjermingsfrådrag har du dersom 
du i fjoråret ikkje mottok utdeling på 
parten, eller dersom den utdelinga du 
mottok var lågare enn skjermingsfrådraget 
for dette inntektsåret  

Du vil finne eventuelt ubrukt 
skjermingsfrådrag til framføring i skjemaet 
RF-1233 for fjoråret. 

Ver merksam på at frådraget ikkje kan 
overstige gevinsten i post 316, då slikt 
frådrag aldri kan gje eller auke tap. 

Post 318 
Posten er aktuell for kommandittistar eller 
stille deltakarar som har underskot knytt til 
eigarparten ved utflytting. Andel av 
underskotet kan fradras i latent gevinst. 

Post 319 
Her reknar du ut summen av post 316 
minus postane 317 og 318. Denne 
summen overfører du til post 401. 

Sum gevinst eller tap 

Post 401 
I denne posten fører du den samla 
nettosummen av gevinst og tap frå 
postane 118, 205, 218 og 319. Dersom du 
har fylt ut fleire skjema, fører du ein samla 
nettosum i eit eige siste skjema. 

Skattlegging av gevinst og frådrag for tap 
vil berre vere aktuelt dersom samla 
gevinst/tap for eigedelane overstig 
kr 500 000. Dersom summen overstig 
terskelbeløpet vil heile gevinsten vere 
skattepliktig, eller heile tapet gje rett til 
frådrag. 

Dersom vilkåret for utsett skattlegging av 
gevinst ikkje er til stades, skal gevinsten 
overførast til post 3.1.12 i skattemeldinga. 
Tap vil først kome endeleg til frådrag ved 
faktisk realisasjon, og skal førast i 
opplysningsfeltet under punkt 5.0 i 
skattemeldinga. Dersom gevinsten eller 
tapet er faktisk realisert allereie i det året 
du flytta ut, fordi du til dømes har 
selt/realisert aksjen o.a. same året som 
den skattemessige bustaden din i Noreg 
tok slutt, fyller du ut  skjema RF-1314 og 
fører den skattepliktige gevinsten i post 
3.1.12 og  tap som du kan frådra i post 
3.3.7 i skattemeldinga. 

Utsett skattlegging 

Post 409 
For nærare opplysningar om vilkåra for 
utsett betaling med fastsatt skatt, sjå 
ovanfor under ”Skattepliktig 
gevinst/frådragsgodkjent tap”. 

Det skal kryssast av her for krav om utsett 
skattlegging av gevinsten. 

Dersom gevinsten er over terskelbeløpet 
og vilkåret for utsett skattebetaling er til 
stades, skal gevinsten overførast til 
opplysingsfeltet i punkt 5.0 i 
skattemeldinga. 

Post 410  
Kryss av her dersom du ynskjer  å stille 
sikkerheit for å få utsetjing med betaling 
av skatteforpliktinga. 

Skattekontoret vil då be om nærare 
opplysningar om kva for sikkerheit som vil 
bli stilt, og vil setje ein dato for stilling av 
sikkerheit. 

Kravet til sikkerheitsstilling og varigheita 
vil bli fastsett av skattekontoret. 

Dei einskilde postane i 
RF-1314 "Realisasjon 
etter opphøyr av 
skattemessig bostad i 
Noreg" 
Dersom du faktisk har selt eller på annan 
måte realisert aksjane, partane o.a. i løpet 
av dei første 5 åra etter opphøyr av 
skattemessig bustad i Noreg, skal du gje 
beskjed til skattekontoret om dette innan 2 
månadar. 
Gåveoverføring til person busett utanfor 
Noreg og opphøyr av verksemd i selskap 
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som nemnt i skattelova § 2-2 andre ledd 
(ansvarlege selskap o.a.) som du har part 
i er likestilt med realisasjon. 

I RF-1314 bereknar du skattepliktig 
gevinst og tap med rett til frådrag. 

Post 501 
Her oppgjev du kva for type eigedel du har 
selt eller på annan måte realisert. Nærare 
forkortingar finn du i note 1, 2 eller 3. Før 
òg opp talet eller prosentvis part du har 
realisert. 

Post 502 
Her fyller du ut namnet til selskapet. 

Det er viktig at du skriv heile namnet på 
selskapet. 

For norske aksjeselskap fører du opp 
organisasjonsnummeret til selskapet her. 
Dette kan du finne på www.brreg.no. Du 
finn det òg i oppgåver frå 
Verdipapirsentralen (VPS). 
For aksjefond og utanlandske selskap skal 
ISIN-nummeret gjevast opp. 

Post 503 
Her oppgjev du den opphavlege 
anskaffingsdatoen. Datoen skal førast slik: 
DD.MM.ÅÅÅÅ. 
Du brukar ein kolonne for kvar anskaffing 
som du har skaffa på same tidspunkt i 
same selskap og som er selt samtidig.  

Post 504 
Tidspunktet for realisasjonen skal førast 
her slik: DD.MM.ÅÅÅÅ. 

Post 505 
Her gjev du opp storleiken på det totale 
vederlaget ved realisasjonen av dei 
aktuelle aksjane o.a. Ved kjøpsopsjon i 
arbeidsforhold kan ein trekkje frå 20 %, 
maks. kr 3 000, sjå meir under post 201.  

Ved utrekninga av gevinst/tap på sjølve 
salsopsjonen gjev du opp 
innløysingsprisen.  

Sjølve utrekninga av gevinst/tap på dei 
underliggande aksjane, partane o.a. ved 
ein salsopsjon skal gjerast separat i ein 
eigen kolonne, og då fører du 
marknadsverdien på aksjane i denne 
posten. 

Du får ikkje frådrag for tap som har 
oppstått etter at ditt skattemessige bustad 
i riket opphøyrde, dersom du på nemnde 
tidspunkt hadde gevinst. 
I slike tilfelle kan realisasjonsverdien ikkje 
setjast lågare enn inngangsverdien i post 
507. 

Post 506 
Dersom du har motteke utbytte etter at du 
flytta ut og utbyttet er lågt eller ikkje 
skattlagt, skal det leggjast til 

realisasjonsverdien. Som lågt skattlagt 
utbytte reknast utbytte som er skattlagt 
lågare enn to tredelar av den skatten som 
ville blitt fastsatt dersom du var busett i 
riket, og Noreg har avgrensa eller ingen 
rett til å skattlegge utbytte. For nærare 
informasjon, sjå Ot. prp nr. 1 (2006-2007) 
punkt 6.10.6.  

Post 507 
Inngangsverdien blir fastsett etter dei 
vanlege reglane og utgjer i 
utgangspunktet anskaffingsprisen då du 
skaffa deg aksjen med tillegg for 
eventuelle kostnader som har direkte 
samanheng med ervervet (til dømes 
meklarutgifter eller opsjonspremie). 

Du brukar dei inngangsverdiane du 
tidlegare har oppgjeve i skjema RF-1141 
for inntektsåret då du blei skattemessig 
busett i utlandet. Sjå meir under postane 
115, 204, 217 og 315. 

Ved salsopsjonar fører du 
marknadsverdien på dei underliggande 
aksjane, parten o.a. på 
innløysingstidspunktet for opsjonen her. 

Dersom du har vore busett i riket i mindre 
enn 10 år og allereie eigde aksjane o.a. 
då du blei busett i Noreg, og ved 
utrekninga i RF-1141 brukte 
marknadsverdien på det tidspunktet då du 
blei skattemessig busett i Noreg som 
inngangsverdi, brukar du denne verdien 
tilsvarande her. Sjå meir under ”Særskilt 
for skattytarar som har vore busette i 
Noreg i mindre enn 10 år”,  post 115 eller 
post 315 i rettleiinga til RF-1141. 

Dersom du har brukt denne 
inngangsverdien, kan den ikkje gje tap. Du 
skal då føre kr 0 (null) i postane 509 og 
512. 

Post 508 
Hadde du ubrukt skjermingsfrådrag på 
aksjane eller parten på det tidspunktet då 
den skattemessige bustaden i riket slutta, 
kan du bruke dette til å redusere den 
skattepliktige gevinsten. Sjå meir under 
post 117 og 317. 

Ver merksam på at frådraget ikkje kan 
overstige gevinsten i post 509, då slikt 
frådrag aldri kan gje eller auke tap.     

Post 509 
Her reknar du ut sum gevinst eller tap. 

Særskilt for kommandittistar og stille 
deltakarar i indre selskap: 
Gevinsten skal reduserast med ubrukt 
framført underskot, dvs del av underskotet 
kan fradras i skattepliktig gevinst. 

Post 510 
Her fører du tidlegare fastsett gevinst eller 
tap på dei aktuelle aksjane eller partane 
o.a. Dette finn du i tidlegare levert skjema 
for det inntektsåret då du busette deg i 
utlandet. Dersom du berre har realisert ein 
del av aksjane o.a., oppgjev du høvesvis 
tidlegare fastsett gevinst eller tap på 
desse aksjane o.a. 

Post 511 
Her fører du skattepliktig gevinst. Dersom 
gevinsten i post 509 er lågare enn den 
utrekna gevinsten i post 510, er du berre 
skattepliktig for førstnemnde gevinst. Du 
fører då beløpet i post 509 i post 511. Du 
kan då krevje refusjon for eventuelt 
tidlegare betalt skatt på desse aksjane 
o.a. 

Dersom du har hatt tidlegare utrekna tap 
som du fører i post 510, kan du ikkje få 
frådrag for dette dersom du har gevinst i 
post 509. 
Beløpet i post 511 kan aldri bli mindre enn 
null. 

Dersom gevinsten i post 509 er høgare 
enn den tidlegare utrekna gevinsten som 
er oppgjeven i post 510, er du ikkje 
skattepliktig for høgare gevinst enn den 
som står i post 510, dvs. den gevinsten du 
hadde ved utflytting. Denne førar du da i 
post 511. 

Post 512 
Her fører du frådragsgodkjent tap. Dersom 
noko av tapet har kome til frådrag i ein 
annan stat, skal tapet du fører her vere 
redusert med slikt frådrag, sjå meir under 
post 513. 

Ved tap får du berre frådrag for faktisk tap 
du har hatt. Dersom beløpet i post 509 er 
lågare enn det utrekna tapet i post 510, får 
du berre frådrag for beløpet i post 509. 

Du får heller ikkje frådrag for ytterlegare 
tap som du har pådrege deg etter at du 
flytta ut frå Noreg. 
Dersom det utrekna tapet i post 510 er 
lågare enn det faktisk tapet i post 509, er 
det beløpet i post 510 du skal føre i post 
512. 

Tidlegare utrekna tap på opsjonar som 
berre skuldast opsjonspremien kan ikkje 
førast her dersom du har innløyst 
opsjonen med gevinst. 

Tapet kjem endeleg til frådrag og likninga 
for inntektsåret då du flytta ut skal endrast.  

Sjå òg post 507 om avgrensing i 
tapsfrådrag ved bruk av inngangsverdien 
rekna ut ved innflytting til Noreg. 
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Post 513  
Frådragsgodkjent tap skal reduserast i 
den grad tapet er frådragsgodkjent i den 
andre staten. I post 513 gjev du opp om 
du har fått slikt frådrag og med kor mykje. 

Døme 
Du skaffa deg aksjen for 100. Den er verdt 
80 ved utflytting. Du sel den for 50 i løpet 
av dei 5 åra etter utflytting. Du får frådrag 
for 50 i tilflyttingslandet, og skal ikkje ha 
frådrag i Noreg. Dersom tilflyttingsstaten i 
staden brukar dei 80 som inngangsverdi 
og gjev deg 30 i frådrag, skal du ha 
frådrag i Noreg for 20. 

I det første tilfellet oppgjev du 50 i post 
513 og oppgjev frådragsgodkjent tap i 
post 512 til 0 (null). 
I det andre tilfellet oppgjev du at du har 
fått frådrag, men at dette inneber 0 (null) i 
reduksjon i frådraget du skal ha etter 
norske reglar.   

 

Kreditfrådrag 
 
Frådrag i norsk 
gevinstskatt for skatt betalt 
på same gevinst i utlandet  
Når aksjane eller partane o.a. blir 
realiserte i utlandet, kan tilflyttingslandet 
ha rett til å skattleggje gevinsten etter si 
lovgjeving og skatteavtalen med Noreg. 
Den delen av gevinsten som er knytt til 
verdistiginga før utflytting frå Noreg kan 
difor bli skattlagt dobbelt. 

Dersom gevinsten er skattepliktig til den 
andre staten, blir det gjeve frådrag i norsk 
skatt etter reglane i skattelova § 16-20 til 
§ 16-28 så langt dei passar 
(kreditfrådrag). 

Det blir gjeve frådrag i den endele fastsatt 
norske gevinstskatten for den skatten som 
er betalt i utlandet for denne delen av 
gevinsten. 
Det er eit vilkår for kreditfrådrag at den 
andre staten ikkje gjev kreditt for skatt 
som blir betalt i Noreg. 

Det er ikkje noko vilkår for kreditfrådrag 
etter skattelova § 10-70 niande ledd 
bokstav b, at kreditfrådraget gjeld skatt av 
inntekt med kjelde i utlandet, sml. sktl. 
§ 16-20 (1) bokstav a. Frådraget er heller 
ikkje avgrensa av eittårsfristen i sktl.  
§ 16-22 (2) første punktum. 
Kreditfrådraget er avgrensa til skatt av den 
delen av gevinsten som òg er skattepliktig 
til Noreg. Frådragsbeløpet kan ikkje 
overstige den gevinstskatten som er ilagd 
i Noreg (maksimalt kreditfrådrag) for 
denne delen av gevinsten, jf. sktl. § 16-21 
(1). 

Det blir ikkje gjeve kreditfrådrag for 
skatten i utlandet i skatt til Noreg på anna 
inntekt enn endeleg fastsatt gevinstskatt, 
jf. sktl. § 16-21 (1). 

Du må dokumentere at vilkåra for 
kreditfrådrag er oppfylte. 

Dersom du krev kreditfradrag etter reglane 
ovanfor, må du gjere nærare greie for 
dette i eit eige vedlegg til dette skjema 
RF- 1314. 
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