
Har du hatt fri kost og losji?

Du må oppgi hvordan du har bodd under arbeidsoppholdet i Norge og om du har delt hus/leilighet med flere.

Har ektefelle/samboer/partner oppholdt seg i Norge?

Skattemelding for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt
skattemelding for formues- og inntektsskatt 2017

Tidsrom for opphold i Norge

PoststedPostnr.

Adresse i Norge

Sivilstand

Navn Fødselsdato/ D-nr

Gift

Ugift Registrert partner

Skilt

Enslig forsørger

Fra dato

Barn som du forsørger   

Ja

Skattekommune

Til dato

Barnets navn Fødselsdato Barnets navn Fødselsdato

Fristen for innlevering er 30. april 2018

Samboer

Ektefelles/samboers/
partners navn

Ektefelles/samboers/
partners fødselsnummer

Forsørgerforhold

Nei

Du kan kreve skatteklasse 2 hvis du forsørger ektefelle bosatt i utlandet.

Skattekontoret kan kreve dokumentert at det er inngått ekteskap, felles bostedsadresse i utlandet og
hvilken inntekt ektefellen har hatt i inntektsåret.

Krever du skatteklasse 2? Ja Nei

Opphold i Norge

Antall dager med opphold i Norge (onshore) Antall arbeidsdager på norsk sokkel (offshore)

Boforhold i Norge

Antall dager i hus

Antall dager i leilighet

Antall dager på hybel

Antall dager på hotell

Antall dager i brakke

Antall personer i hus

Antall personer i leilighet

Har arbeidsgiver/oppdragsgiver dekket boutgiftene? Ja Nei

Mottatt lønn og godtgjørelse

Dekker mottatt lønn både arbeids- og avspaserings-/friperioder?

Ja Nei

Dersom du har arbeidsinntekt i Norge eller på norsk sokkel som du mener ikke er skattepliktig til Norge, må du føre beløpet her:

Har arbeidsgiver/oppdragsgiver dekket besøksreiser til hjemlandet?

Har du mottatt diettgodtgjørelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver?

Oppgi antall dager

Ja Nei

Ja Nei

Oppgi antall dager Beløp pr døgn

Trygdeplikt

Er du fritatt for trygdeavgift i Norge? Ja Nei

Er inntekten opptjent om bord på utenlandsk registrert skip i fart på norsk sokkel? Ja Nei

Tilleggsopplysninger for utenlandske personer

Telefon Privat Arbeid

Registreringsnummer for skatt i hjemlandet

RF-1281B



Skattepliktig beløpArbeidsgivers navn

2.1 Lønn, godtgjørelser, naturalytelser mv.

=Sum lønn mv. 

Personinntekt fra foretak (postene 1.6 og 1.7)

Tidsrom, fra-til

+

Postnr. BeløpTekst

Postnr.

Utbetalers navn

2.2 Pensjoner mv.
Tidsrom, fra-tilPostnr. Skattepliktig beløp

+

+

+=Sum pensjoner mv.

2.6 Mottatte bidrag, livrenter utenfor arbeidsforhold, føderåd utenfor jord- og skogbruk mv.
Postnr. Skattepliktig beløp

+

+

Tekst

overføres neste side

Sum mottatte bidrag mv. = +

+

+

+

2.7 Næringsinntekt
Postnr.

+

+

Tekst

3.1 Kapitalinntekter (renteinntekter og andre kapitalinntekter)
Postnr.

+

+

Tekst

+

Sum inntekter =

Sum næringinntekter = +

Sum kapitalinntekter mv. = +

2.8 Inntekt av fast eiendom
Postnr.

+

+

Tekst

Sum inntekt av fast eiendom = +

Utbetalers navn Tidsrom, fra-tilPostnr. Skattepliktig beløp

+

+

+=Sum uføreytelser

2.1.9 Uføreytelser



Rente-

kostnader

Postnr. Tekst

+

+

Øvrige

fradrag
+

Postnr. Tekst

+

+

Sum kapitalkostnader og andre fradrag = ÷

3.4 Alminnelig inntekt (netto inntekt) =

3.5 Særfradrag
Postnr.

÷

÷

Tekst

3.6 Grunnlag for beregning av kommune-, fylkes- og fellesskatt =

4.1 Bankinnskudd, kontanter og verdipapirer

Postnr.

+

Tekst

+

+

+

Sum bankinnskudd mv. (overføres til neste side) =

3.3 Kapitalkostnader og andre fradrag

Formue

Minstefradrag Postnr. Tekst

+

Andre fradrag +
Postnr. Tekst

+

+

Fradrag for

reise

Reise hjem-arbeid
antall dager

km (tur/retur)
á kr 1,56/0,76

Besøksreise til hjemmet
antall dager

km (tur/retur)
á kr 1,56/0,76

Bompenger og fergekostnader (spesielle vilkår, se rettledningen) +

Egenandel ÷ 22 000 +

Årets underskudd i næring +

Sum overført fra forrige side

Sum = ÷

+

+

3.2 Fradrag tilknyttet arbeidsinntekt mv.  og årets underskudd i næringsvirksomhet

10% standardfradrag, se rettledningen +

á

á

+



Merknader

Oppgi antall vedlegg til denne skattemeldingen

Dato

Underskrift

Underskrift

Sum overført fra forrige side

Øvrig formue (postene 4.2, 4.4, 4.5 og 4.6)

Postnr.

+

Tekst

+

+

+

Sum brutto formue =

4.8 Gjeld

Postnr. Tekst

+

+

+

+

Sum gjeld = ÷

Netto formue =

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-14 med forskrift.

Postnr.

+

Adresse

+

+

+

4.3 Faste eiendommer

=Sum faste eiendommer +

=Sum øvrig formue +

Bankkonto for utbetaling av tilgodebeløp for skatt

Dersom du ikke har bankonto i Norge, men i et annet land, ber vi om at du oppgir IBAN nummer og  BIC kode her for utbetaling av eventuelt tilgodebeløp for skatt:

IBAN nummer: BIC kode:

IBAN er forkortelsen for International Bank Account Number og erstatter kontonummer innen EU/EØS. IBAN nummer skal skrives fortløpende uten opphold,
skråstrek, tankestrek, punktum eller lignende. BIC er forkortelsen for Bank Identifier Code. Den består av enten 8 eller 11 karakterer.

For å kunne benytte denne bankkontoen for utbetaling av eventuelt tilgodebeløp for skatt må du være kontohaver.
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