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Regnskapsutdrag 2017

Avtalt total
kontraktssum

Foretaksopplysninger Regnskapsperiode Fra Til

Navn Organisasjonsnummer (jur.)

Land Har foretaket årsregnskapsplikt
etter regnskapsloven?

Bransje:

Konsulent-, ingeniørtjenester Konsulent-, ingeniørtjenester510 610

Rørlegging Entreprenørvirksomhet521 620

Kran- og løftevirksomhet Varesalg, oppgi hovedkategori nedenfor522 630

Annen entreprenørvirksomhet Annen virksomhet, gi nærmere opplysninger nedenfor523 640

Inspeksjons- og vedlikeholdsvirksomhet530

Dykkervirksomhet540

Seismiske og geofysiske målinger og kartlegging550

Drift av fartøy560

Catering570

Borevirksomhet580

Annen virksomhet, gi nærmere opplysninger590

Har Deres selskap solgt varer/tjenester  til eller utført oppdrag på norsk kontinentalsokkel/

i Norge for eller sammen med selskaper innen samme konsern? Hvis ja til ovennevnte spørsmål, oppgi navn

og adresse

Kontraktsinformasjon

Kontraktsnr. Hoved

oppdragsgiver

I hvilket tidsrom er
oppdraget utført på norsk
kontinentalsokkel/ i Norge

Oppdragsgivers

navn og adresse
  Fra

Land
(L)

Sokkel
(S)

Beløp

Fakturert forut
for inntektsåret

Fakturert
i inntektsåret

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1045B:   

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i Regnskapsutdrag, RF-1045B, helt eller delvis bli benyttet også

av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning

kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Sokkel Land

SUM

Navn Adresse

Kontraktsvarighet

FraTil Til

JA NEI

RF-1045B

Nærstående foretak

Vedlegg til skattemeldingen
Benyttes både for sokkel- og landvirksomhet



Resultatregnskap

Alle beløp må oppgis i norske kroner:

Inntekter Fradragsberettigede kostnader

1. Fakturert  til oppdragsgiver i regnskapsåret for varer 
    og tjenester levert på norsk kontinentalsokkel/i Norge 
   (se side 1, kontraktsinformasjon)

8a. Direkte lønn og andre godtgjørelser for arbeid utført
      på norsk kontinentalsokkel/i Norge

2. Justering for inntekter som ikke er skattepliktige til
    Norge (skal spesifiseres i eget merknadsfelt side 3) ÷ 8b. Annen direkte relatert lønn og godtgjørelse

     (skal spesifiseres i eget merknadsfelt side 3)

3a.Fakturerte arbeider under utførelse ved regnskapsårets
     begynnelse + 9a. Arbeidsgiveravgift til norske myndigheter

3b.Fakturerte arbeider under utførelse ved
     regnskapsårets slutt ÷ 9b. Arbeidsgiveravgift i utlandet

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

+ 10a.Diett- og overnattingsgodtgjørelse

4b. Inntekter opptjent utenfor regnskapsåret som er med i
      post 1 ÷ 10b.Reisekostnader

5. Finansinntekter 11a.Forbruk av materiell og utstyr

6. Andre inntekter 11b.Vareforbruk

7. Sum inntekter 12. Reparasjoner og vedlikehold

7.1 Herav norsk kontinentalsokkel 13. Leie

14. Forsikringer

15. Lisenser,  royalties

16a.Konsulenter/underleverandører, som har utført arbeid
        på norsk kontinentalsokkel/i Norge
        (skal spesifiseres i eget merknadsfelt side 3)

16b.Andre konsulenter/underleverandører

Spesifikasjon av kostnader

17. Andre direkte kostnader
     (skal spesifiseres i eget merknadsfelt side 3)

Er det fradragsført belastninger fra foretak som skattyteren har
interessefellesskap med (eventuelt via såkalt "fronting-selskap")?

18a. Aktiverte kostnader (jf. post 3):
      Arbeid under utførelse ved regnskapsårets 
      begynnelse.

+

Hvis ja, spesifiser nedenfor

18b. Arbeid under utførelse ved regnskapsårets slutt. ÷

Som nærstående foretak menes:

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

2. To selskaper hvor minst 50 % av hvert selskap direkte eller indirekte

    eies/kontrolleres av samme selskap/person eller konsern.

19. Sum direkte kostnader (post 8a - 18b)

Forbruk av materiell og utstyr (post 11a)

20. Avskrivninger (se side 4 post 20)

Vareforbruk (post 11b)

21. Indirekte kostnader (skal spesifiseres i eget
      merknadsfelt side 3)

Reparasjoner og vedlikehold (post 12)

22. Finans- og rentekostnader

Leie (post 13)

23. Sum indirekte- og finanskostnader (post 21-22)

Forsikringer (post 14)

24. Sum (post 19, 20 og 23)

Lisenser, royalties (post 15)

Konsulenter/underleverandører                  (post 16a)

25. Inntekter (post 7)

Andre konsulenter/underleverandører         (post 16b)

26. Fradragsberettigede kostnader (post 24)

Andre direkte kostnader (post 17)

27. Overskudd (Underskudd) 
      Overføres til skattemeldingen, jf. rettledningen

Indirekte kostnader (post 21)

Finans- og rentekostnader (post 22)

SUM

Navn og adresse til de aktuelle foretak med interessefellesskap, grunnlaget for
beregningen av de fradragsførte belastninger, benyttet beregningsmetode,
tidsperioder og andre opplysninger som kan klargjøre de fradragsførte belastninger.

Oppgi på eget vedlegg:

Oppgi benyttet omregningskurs:

JA NEI



Arbeidets art Hvilket land arbeidet er utført Beløp

(i tilfelle plassmangel - benytt eget vedlegg)Merknader:

Hvor (land) er tjenesten utført eller
varen produsert/bearbeidet ?

Beløp

Navn Adresse Periode Beløp

16a.     Konsulenter og underleverandører som har utført arbeide på norsk kontinentalsokkel/ i Norge

           Oppgi navn, adresse, periode og totalt fakturert beløp

Tekst Beløp Tekst Beløp

Oppgi totalbeløp som er fordelt:

Redegjør nærmere for metoden som er benyttet ved fordeling av indirekte kostnader

 Fordelingsprinsipper:

SUM

Fra Til

17.       Spesifikasjon av andre direkte kostnader
21.    Spesifikasjon av andel av kostnader som ikke
         direkte kan henføres til kontrakter

SUM SUM

Metode for fordeling:

Fordelingsberegningen(e):

8b. Spesifikasjon av annen direkte relatert lønn og annen godtgjørelse for arbeid som ikke er utført på norsk kontinentalsokkel / i Norge 

Beskrivelse av tjenesten/varenKontraktsnummer

2. Spesifikasjon av inntekter som ikke er skattepliktig til Norge

Redegjør nærmere for de inntekter som ikke er ansett skattepliktig til Norge.



Saldoavskrivning
(Fyll ut skjema RF-1084, ikke feltene
20.02–20.22 nedenfor)

Lineær avskrivning
(Fyll ut feltene nedenfor)

Gruppe - se rettledning

20. Avskrivninger

20.03  ID nr./navn

20.04  Type driftsmiddel

20.05  Anskaffelsesdato

20.06 Hvis driftsmidlet er anskaffet fra foretak
med interessefellesskapet, oppgi navn:

20.07 Historisk kostpris i hjemlandets valuta

20.08 Historisk kostpris i norske kroner (valuta-
kurs på anskaffelsestidspunktet skal benyttes)

20.09 Senere påkostninger - beløp:
(avskrives i egen kolonne)

20.10 Salgssum ved hel eller delvis 
overdragelse av driftsmidlet

20.11 Overdragelsesdato

20.12 Hvis driftsmidlet helt eller delvis er
overdratt til foretak med interessefellesskap,
oppgi navn:

20.13 Dato(er) for når driftsmidlet ble tatt inn
i norsk beskatningsområde

20.14 Dato(er) for når driftsmidlet ble tatt ut
av norsk beskatningsområde

20.15 Antall dager på norsk 
kontinentalsokkel/i Norge

20.16 Tidligere skattemessige 
avskrivninger i norsk beskatningsområde

20.17 Hypotetiske avskrivninger utenfor
norsk beskatningsområde

20.18 Restverdi ved slutten av året, men før
årets avskrivninger

20.19 Anvendt avskrivningssats (%)

20.20 Totale avskrivninger dette år

20.21 Avskrivninger relatert til virksomhet på
norsk kontinentalsokkel/ i Norge (post 20, side 2)

20.22 Restverdi ved utgangen av regnskapsåret

20.23 Har virksomheten i løpet av året tatt ut driftsmidler fra norsk beskatningsområde som det tidligere er innrømmet saldoavskrivninger
for? Dersom ja, vedlegg en egen redegjørelse for inntaksår, inntaksverdi og samlede avskrivninger i Norge, jf. skatteloven § 14-64.

Er regnskapsutdraget basert på et regnskap hvor alle posteringer er legitimert med bilag, og er det en klar og lett kontrollerbar
forbindelse mellom regnskapsutdraget og de enkelte posteringer?

Er fradragsførte kostnader basert på gjennomførte transaksjoner hvor transaksjonsprisen er målt til vederlaget på
transaksjonstidspunktet (historisk kost)? (Hvis nei, gi en forklaring i eget vedlegg)

Har foretaket utarbeidet/innhentet dokumentasjon som viser at transaksjoner med foretak med interessefelleskap er priset i 
samsvar med armlengdeprinsippet? (Hvis nei, gi en forklaring i eget vedlegg)

Er virksomheten på norsk kontinentalsokkel/ i Norge revisjonspliktig i henhold til revisorloven § 2-1?

Legg ved:

29.

30.

31.

32.

33.

Vi viser til rettledning som er utarbeidet til hjelp ved utfylling av

regnskapsutdraget, RF-1046B

20.01 Hvilken avskrivningsmetode er benyttet?

20.02

a)  Årsregnskap og årsberetning både for selskapets virksomhet i Norge og virksomheten totalt.
b)  Eventuell årsrapport for hele konsernet.

Antall vedlegg:34.

Underskrift

Henvendelse rettes til Telefonnummer

Revisors underskrift Revisjons-
selskapets navn

Revisors navn

Dato

Revisors
org.nr.

Revisors adresse

a b c d ea b c d e

JA NEI

NEIJA

NEIJA

NEIJA

NEIJA

a b c d e

28. Er det tatt ut eiendeler eller forpliktelser som nevnt i skatteloven § 9-14? (RF-1109 "Uttak fra norsk område
     for skattlegging" skal i så fall sendes inn, se rettledning.) JA NEI

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i

skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-14 med forskrift.
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