
Fordeling av formue og inntekt
mellom kommuner 2017

Navn (etternavn og fornavn) Fødselsnummer

Post nr i skattemeldingen (RF-1030)

2.7.4 Inntekt reindrift

3.1.12 Annen inntekt

Total alle 

kommuner

Kommune Kommune Kommune

Fordelingstabell alle kommuner (Forslag til fordeling av inntekt, fradrag og formue mellom kommuner)

3.1.2 Renter av utestående fordringer i næring

2.7.1 Inntekt jordbruk, gartneri, pelsdyr, mv

2.7.3 Inntekt fiske

2.7.2 Inntekt skogbruk

2.7.5 Inntekt skiferbrudd i Nord-Troms og Finnmark

2.7.6 Annen næring (fra næringsoppgave)

2.7.6 Annen næring - fordelt fra ektefelle

3.1.1 Renter av bankinnskudd i næring

4.1.1 Bankinnskudd i næring 

4.1.6 Utestående fordringer i næring

2.7.1 Inntekt jordbruk, gartneri, pelsdyr, mv fordelt 
        fra ektefelle

2.7.2 Inntekt skogbruk, fordelt fra ektefelle

2.7.3 Inntekt fiske, fordelt fra ektefelle

2.7.4 Inntekt reindrift, fordelt fra ektefelle

2.7.5 Inntekt skiferbrudd i Nord-Troms og Finnmark,
        fordelt fra ektefelle

2.1.3 Inntekt, dagmamma og familiebarnehage - i eget hjem

2.1.3 Næringsinntekt fra familiebarnehage i eget hjem
        (RF-1175 eller RF-1167)

3.2.14 Særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk (RF-1213)

3.2.15 Jordbruksfradrag (RF-1177)

3.2.8/3.2.9 Fradrag for reise mellom hjem og arbeid/
                 besøksreiser til hjemmet

3.2.15 Jordbruksfradrag overført fra ektefelles virksomhet

4.5.4 Annen formue

4.1.3 Kontanter

3.2.7 Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet - kost

2.1.3 Næringsinntekt fra familiebarnehage - i eget hjem - 
        fordelt fra ektefelle

RF-1034B

3.2.17 Særskilt fradrag skiferbrudd i Nord-Troms og Finnmark

3.2.16 Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet (RF-1177)

3.2.16 Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet overført fra 
          ektefellen

3.2.17 Særskilt fradrag skiferbrudd i Nord-Troms og Finnmark,
          overført fra ektefellen.

2.7.2 Næringsinntekt fra skogbruk  (inntektsføring
        av gjennomsnittsunderheng)

3.2.7 Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet - losji



3.2.19 Underskudd jordbruk mv  (fra næringsoppgave)

3.2.19 Underskudd skogbruk  (fra næringsoppgave)

3.2.19 Underskudd reindrift  (fra næringsoppgave)

3.2.19 Underskudd fiske

3.2.19 Underskudd skiferbrudd i Nord-Troms og Finnmark
         (fra næringsoppgave) 

3.2.19 Underskudd annen næring  (fra næringsoppgave)

3.3.7 Andre fradrag

4.4.1 Biler, maskiner, inventar mv.  (fra næringsoppgave)

4.4.2 Buskap  (fra næringsoppgave)

4.4.3 Varelager  (fra næringsoppgave)

4.4.4 Skip, fiske- og fangstfartøy mv.  (fra næringsoppgave)

 Underskrift

Dato Underskrift

Henvendelse 
rettes til

Telefonnummer

3.2.19  Underskudd dagmamma og familiebarnehage
           - i eget hjem (RF-1175 eller RF-1167)

3.2.19 Underskudd skogbruk  (fradragsføring
          av gjennomsnittsoverheng)

3.2.19 Underskudd i næring fordelt fra ektefelle
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	Side 2

