
Har selskapet eller innretningen kontrollerte transaksjoner/

mellomværender over beløpsgrensene? 

(Skjemaet RF-1123 "Kontrollerte transaksjoner 

og mellomværender", skal i så fall vedlegges for inntektsåret)

Selskapsmelding for NOKUS 2017

Underlagsmaterialet kan

fremlegges?

Selskapets navn og kontoradresse

Næringsvei Rettslig form Stiftelsesår Regnskap føres i hvilken valuta

Navn Telefon

I    Deltakere/aksjonærer i selskapet i løpet av inntektsåret

NOKUS registreringsnr. (tildeles av SFS)

KontaktpersonAdresse

Underlagsmateriale til regnskapet befinner seg hvor?

Organisasjonsnummer eller fødselsnummer

Navn Organisasjonsnummer/

fødselsnummer

Andel utbytte Eierandel

31.12

%

Stemmerett

31.12

%

Antall aksjer

31.12

Krever
behandling

etter sktl. § 8-10

Andel ervervet
etter 1.1. i
inntektsåret

Andel realisert
i inntektsåret

Kr %
Ja Nei Ja Nei Ja Nei

Sum norske deltakere = = = = =

Indirekte eid 
gjennom:

+ + + +

Sum norsk eierandel = = = =

Kontrollert andel se rettledning

Ja Nei

Rettledning til skjema - se RF-1127

Ja Nei

II   Opplysninger/dokumentasjon om kontrollerte transaksjoner og
     mellomværender med nærstående, jf. skatteforvaltningsloven § 8-11 med forskrifter

RF-1245B

Registreringsland (landkode)

Kan ikke sendes inn som papirskjema.
Lever elektronisk via Altinn.no.

Denne selskapsmeldingen er utarbeidet av:



II   Skattemessig 
      formue

III  Beregning av formue

301 Kontormaskiner o.l. +

303 Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og
kjøretøyer for transport av funksjonshemmede

304 Personbiler, traktorer, rullende maskiner og materiell,
maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv.

+

305 Skip, fartøyer, rigger mv. (navn, leveringsår, kostpris) +

310 Fly, helikopter +

312 Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssted mv. +

313 Forretningsbygg +

315 Tomter +

316 Varebeholdning +

317 Fordringer +

319 Bankinnskudd/kontantbeholdning +

320

Aksjer/andeler i andre selskaper +

Aksjer i andre NOKUS +

321 Andre formuesposter (spesifisér) +

360 Gjeld ved formuesfastsettingen (se rettledningen) ÷

370 Nettoformue (sum postene 301 til 360) [overføres post 432A neste år] =

+

410
410A

IV   Overføring fra næringsoppgaven

410C410BOverskudd/underskudd overført
fra næringsoppgaven

Beløp i NOKBeløp i valuta Valutakurs 31.12.
i inntektsåret

Valutakurs
01.01. i fastsettingsåret

*

NOK

=

Børsnoterte aksjer431

Ikke børsnoterte aksjer 

(fyll ut enten 432 a-c eller 

432d)

432D (100% av antatt salgsverdi i NOK 01.01.
i fastsettingsåret)432

431A (100% av kursverdi) 431B (Valutakurs 01.01.
i fastsettingsåret)

431C NOK

432C NOK432A (100% av n.formue 
fra p. 370 f. år)

432B (Valutakurs 01.01. 
i inntektsåret)

Underskrift

Dato Navn på den som signerer
(Som i folkeregisteret)

Underskrift

Underskudd i NOKUS kan ikke trekkes fra i annen inntekt, men kan fremføres mot senere overskudd i selskapet. 

Underskuddet fremføres på deltakers hånd, og kan ved realisasjon ikke overføres til kjøper av andelen.

Formue til fordeling på deltaker

Finansinntekt/underskudd 

fra RF-1197 post 770

425A 425B 425E
425

Tonnasjeskatt RF-1197 post 520 Overføres RF-1234
post 514 (NOK)430

415
415A

+/÷

24 % av nettoinntekt eller
nettotap på aksjeinntekter/-tap
som omfattes av
sktl. § 2-38 annet ledd

420
420A

=

420C420BOverskudd/underskudd for
personlige deltakere

Beløp som overføres til
RF-1234 post 301/401

(NOK)

Justering overført fra
RF-1315 post 640

(NOK)

410D 410E

420D 420E

Beløp i valuta Valutakurs 31.12.
i inntektsåret

Beløp i NOK Justering overført fra
RF-1315 post 640

(NOK)

Beløp som overføres til
RF-1234 post 301/502

(NOK)

425C 425D

Særskilte poster for deltakere som krever behandling etter sktl. § 8-10
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