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Konsernbidrag 2017

Navn Organisasjonsnr.

Avgitt konsernbidrag
Avgitt til selskap:

Orgnr.

Navn

Beløp Beløp

Mottatt konsernbidrag

Mottatt fra selskap:

Underskrift

Selskap Revisor

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1206B.

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i "Konsernbidrag", RF-1206B, 

helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jfr. lov om 

Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om ev. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Hvordan er konsernbidraget ført i skjemaene? (Her gis opplysninger om føringen i skjemaene med RF-nr., postnr. og beløp)

Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp

Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp

Hvordan er konsernbidraget ført i skjemaene? (Her gis opplysninger om føringen i skjemaene med RF-nr., postnr. og beløp)

Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp

Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp

Beløp med
skattemessig virkning

Beløp uten
skattemessig virkning

Konsernspiss
Orgnr. Navn

Gi opplysninger om konserntilknytning mellom giver og mottaker og ev. stemmerettsbegrensninger

Gi opplysninger om konserntilknytning mellom giver og mottaker og ev. stemmerettsbegrensninger

Gi opplysninger om konserntilknytning mellom mottaker og giver og ev. stemmerettsbegrensninger

Gi opplysninger om konserntilknytning mellom mottaker og giver og ev. stemmerettsbegrensninger
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Ja

Nei

Ervervstidspunkt

Ervervstidspunkt

Ervervstidspunkt

Ervervstidspunkt

Skjemaet er pliktig vedlegg til RF-1028 og RF-1323 for selskaper som har mottatt eller avgitt konsernbidrag i inntektsåret

RF-1206B

Justert beløp med skattemessig
virkning - finansskattepliktige foretak

Beløp

Orgnr.

Navn

Beløp BeløpBeløp

Beløp uten
skattemessig virkning

Justert beløp med skattemessig
virkning - finansskattepliktige foretak

Beløp med
skattemessig virkning

Beløp Beløp BeløpOrgnr.



Generelt

Selskap som har avgitt eller mottatt konsernbidrag for inntektsåret 2017

skal fylle ut skjemaet RF-1206 og legge dette ved skattemeldingen (RF-1028 eller RF-1323).  

Skjemaet er fastsatt i medhold av skatteforvaltningsloven § 8-2.

Merknader til utfylling av de enkelte

poster

Innledningsvis fyller selskapet ut navn og 

organisasjonsnummer. 

Skjemaet er delt i to – opplysninger om avgitt og 

mottatt konsernbidrag. Totalt avgitt konsernbidrag 

summeres og føres i post 252 i Skattemeldingen, 

totalt mottatt konsernbidrag føres i post 207 i 

Skattemeldingen. Selskap som er omfattet av reglene 

om finansskatt  skal foreta en justering av mottatt og 

avgitt konsernbidrag i tilfeller der avgiver eller 

mottaker er selskap utenfor finansskattereglene, se 

nedenfor. 

 

Det skal fylles ut organisasjonsnummer og navn

på selskap konsernbidrag er avgitt til/mottatt fra. 

I posten "Avgitt til selskap"/"Mottatt fra selskap" skal 

det gis opplysninger om hvilket beløp som er 

ytet/mottatt i konsernbidrag. Skill mellom

konsernbidrag som er avgitt/mottatt med 

skattemessig virkning fra konsernbidrag som er 

avgitt/mottatt uten skattemessig virkning.

Skatteplikt for mottakerselskapet

Konsernbidrag anses som skattepliktig inntekt 

for mottakende selskap. Den del av konsernbidraget 

som giverselskapet ikke får fradrag for på grunn av 

reglene i sktl. § 10-2 annet ledd eller fordi det 

overstiger den ellers skattepliktige alminnelige inntekt, 

er ikke skattepliktig for mottakerselskapet.

Bidraget anses som skattepliktig inntekt 

samme inntektsår det er fradragsberettiget 

for giverselskapet.

Vilkår for rett til å yte og motta 

konsernbidrag;

- 

Fradragsrett for giverselskapet

Konsernbidrag er fradragsberettiget for 

giverselskapet ved inntektsfastsettingen så langt 

bidraget ligger innenfor den ellers skattepliktige 

alminnelige inntekt. Fradragsretten forutsetter 

at konsernbidraget er lovlig i forhold til aksjelovens 

regler, se asl./asal. § 8-5.

Det er generalforsamlingen som må vedta 

konsernbidraget. 

Selv om generalforsamlingen beslutter dette i året 

etter det aktuelle inntektsår, regnes overføring for 

å ha funnet sted i inntektsåret både for giver- og 

mottakerselskapet. 

Det følger av sktl. §10-2 annet ledd at det ikke kan 

kreves fradrag for konsernbidrag i inntekt som er 

særskattepliktig etter petroleumsskatteloven. Det 

kan kreves fradrag for konsernbidrag i inntekt hvor 

skatteplikten utledes av petroleumsskatteloven, 

men som ikke er særskattepliktig.

Det kan ikke kreves fradrag for konsernbidrag til 

dekning av underskudd i virksomhet som nevnt i 

petroleumsskatteloven §§ 3 og 5.

Videre er det ikke anledning til å yte konsernbidrag 

mellom to selskap, dersom det ene fastsetter inntekt 

etter de ordinære reglene, og det andre etter den 

særskilte ordningen for skipsaksjeselskap.

Utenlandsk selskap hjemmehørende i land innenfor 

EØS anses likestilt med selskap hjemmehørende i 

Norge dersom

giver- og mottakerselskapet må være 

aksjeselskap/allmennaksjeselskap eller selskap

likestilt med disse

- 

  

giver- og mottakerselskapene må tilhøre samme

konsern, jf. asl./asal. §1-3 

- morselskapet må eie mer enn 90 % av aksjene 

i ett eller flere andre selskaper (datterselskaper) 

og ha en tilsvarende del av stemmene som kan 

avgis på generalforsamlingen. Kravet om mer 

enn 90 % eierinteresse i selskap anses oppfylt 

også i tilfelle der morselskapet sammen med 

datterselskap A eier mer enn 90 % av aksjene 

i datterselskap B, forutsatt at mor direkte eier 

mer enn 90 % i datterselskap A

- giver- og mottakerselskapet må være

hjemmehørende i Norge. Det kan også

overføres konsernbidrag mellom to døtre

som oppfyller vilkårene selv om morselskapet

er hjemmehørende i utlandet

- det utenlandske selskap tilsvarer et norsk 

aksjeselskap eller et selskap likestilt med slikt 

selskap, se sktl. § 10-1 og § 2-2

og selskapet er skattepliktig til Norge for

virksomhet her, se sktl. § 2-3 første ledd

bokstav b

- 

- og det mottatte konsernbidrag er skattepliktig 

inntekt i Norge for mottakeren.

Vilkårene må være oppfylt ved utgangen av det 

inntektsår konsernbidraget skal overføres.

Som konsernbidrag anses overføring av penger, 

driftsmidler eller andre former for økonomiske 

ytelser uten motvederlag. Det kreves ikke at det 

foretas en faktisk overføring av midler samme år, 

det er tilstrekkelig at giverselskapet påtar seg en 

ubetinget forpliktelse til å yte bidraget.

Rettledning til utfylling RF-1206 Konsernbidrag 2017

et samvirkeforetak kan etter samvirkelova § 32

yte konsernbidrag til et annet samvirkeforetak i 

samme føderative samvirke, jf. samvirkelova § 2.

Vilkåret om 90 % eierandel for morselskap i

sktl. § 10-4 (1) annet punktum gjelder ikke for 

konsernbidrag mellom samvirkeforetak.

- 

Særlig for selskap som er omfattet av
finansskattereglene:

Selskap som er omfattet av reglene om finansskatt 

skal ha markert dette på side 1 RF-1028 

"Skattemeldingen for formues- og inntektsskatt – 

aksjeselskap 2017". 

Avgitt konsernbidrag til selskap som ikke svarer 

finansskatt:

For selskap som svarer finansskatt på lønn, skal 

fradragsberettiget konsernbidrag til selskap som 

ikke svarer finansskatt på lønn nedjusteres med en 

faktor som settes til skattesatsen på alminnelig 

inntekt delt på skattesatsen på alminnelig inntekt 

for finansskattepliktige selskap. For 2017 vil denne 

faktoren være 24/25. 

Beløpet skal nedjusteres med den nevnte faktoren 

før totalsummen av avgitt konsernbidrag føres i 

post 252 i Skattemeldingen.

Mottatt konsernbidrag fra selskap som ikke svarer 

finansskatt:

For selskap som svarer finansskatt på lønn, skal 

skattepliktig konsernbidrag fra selskap som ikke 

svarer finansskatt på lønn, nedjusteres med en 

faktor som settes til skattesatsen på alminnelig 

inntekt delt på skattesatsen på alminnelig inntekt 

for finansskattepliktige selskap. For 2017 vil denne 

faktoren være 24/25. 

Beløpet skal nedjusteres med den nevnte faktoren 

før totalsummen av avgitt konsernbidrag føres i 

post 207 i Skattemeldingen.

Det skal krysses av på spørsmålet om det 

foreligger stemmerettsbegrensninger i noen av 

selskapene. Hvis ja skal det gis nærmere 

opplysninger om stemmerettsbegrensningene i 

feltet ved siden av. 

I feltet ”Gi opplysninger om konserntilknytning”

skal det fremgå at giver og mottaker er i et slikt

konsernforhold som omfattes av 

konsernbidragsreglene, herunder at 

konsernbidraget er ytet mellom aksjeselskap eller 

likestilte selskap som begge er eiet direkte eller 

indirekte med mer enn 90 % av konsernspissen. 

Det må gis opplysninger om selskapenes navn, 

organisasjonsnummer og eierandel. Det er bare 

nødvendig å gi disse opplysningene for selskaper 

som det må vises til for å dokumentere at 

skattekonserntilknytningen tilfredsstiller vilkårene i 

sktl. § 10-4. 

Det må opplyses om tidspunkt for når aksjene

ble ervervet.

Videre skal det spesifiseres hvordan totalt

konsernbidrag er ført i andre skjema. Her oppgis

RF-nummer på skjemaet, postens nummer og 

beløp.
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