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Næringsoppgave 4 for banker, 
finansieringsforetak mv. (RF-1173) skal 
leveres av alle foretak som omfattes av 
forskrift 16.12.1998 nr 1240 om 
årsregnskap m.m. for banker, 
finansieringsforetak og morselskap for 
slike (årsregnskapsforskriften for 
banker mv.). Dette innebærer at 
følgende foretak skal levere RF-1173: 

1. banker, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om 
finansforetak og finanskonsern § 2-7,  
 

2. kredittforetak, jf. lov 10. april 2015 nr. 
17 om finansforetak og finanskonsern 
§ 2-8,  
 

3. finansieringsforetak, jf. lov 10. april 
2015 nr. 17 om finansforetak og 
finanskonsern § 2-9,  
 

4. morselskap som nevnt i lov 10. april 
2015 nr. 17 om finansforetak og 
finanskonsern § 17-6,  
 

5. finansstiftelser som har bestemmende 
innflytelse i institusjoner som nevnt i 
punkt 1, 2 eller 3, og  
 

6. filialer av utenlandske 
kredittinstitusjoner og 
finansieringsforetak med unntak av 
kapittel 9 om delårsregnskap. 
 

Foretak som skal levere RF-1173 skal 
levere denne i stedet for Næringsoppgave 
2 (RF-1167). 

Næringsoppgaven er på 8 sider og 
inneholder på side 1 felt for spesifikasjoner 
og tilleggsopplysninger som skal gis. 
Næringsoppgavens side 2-7 inneholder 
oppstilling over resultatregnskap og 
balanse. Med virkning fra og med 
inntektsåret 2018 følger oppstillingen av 
resultatet og balansen den Offentlig 
Regnskapsrapportering for Banker og 
Finansieringsforetak (ORBOF). For 
veiledning til postene på side 2-7 viser vi til  
veiledningen til ORBOF som ligger på SSB 
sine sider 
https://www.ssb.no/innrapportering/naering
sliv/orbof 

 Til side 8 overføres resultat for 
regnskapsåret  samt sum endring i 
forskjeller fra skjemaet Forskjeller mellom 
regnskapsmessige og skattemessige 
verdier (RF-1217). For øvrig foretas på 

side 8 de øvrige nødvendige korreksjoner 
for å komme fram til en 
næringsinntekt/underskudd som skal 
overføres til skattemeldingen. 

Realisasjonsprinsippet er innført som 
hovedregel for tidfesting av inntekter og 
kostnader for foretak som er 
årsregnskapspliktige (sktl § 14-2). 
Realisasjonsprinsippet innebærer at 
inntekter beskattes når skattyter får en 
ubetinget rett til ytelsen. Kostnader 
kommer til fradrag når det oppstår en 
ubetinget forpliktelse til å dekke eller innfri 
kostnaden. Det er inntatt en presisering i 
sktl § 14-2 annet ledd annet punktum om 
at kostnader forbundet med plikt til å 
utføre, unnlate eller tåle noe i fremtiden 
ikke kan fradras før tidspunktet for å utføre, 
unnlate eller tåle noe er kommet. 

Næringsoppgave for banker, 
finansieringsforetak mv. skal leveres som 
vedlegg til Skattemelding for formues- og 
inntektsskatt – aksjeselskaper mv.  
(RF-1028). 

For selskap som har realisert verdipapirer 
med skattepliktig gevinst eller 
fradragsberettiget tap eller mottatt 
utbytte/utdelinger som er skattepliktig er, 
det utarbeidet skjema RF-1359 "Gevinst, 
tap, utbytte på aksjer og andre finansielle 
produkter", som skal leveres. Som 
alternativ til skjema vil en imidlertid også 
kunne akseptere at opplysningene leveres 
i et annet format enn det nevnte skjema, 
så fremt de samme opplysningene fremgår 
der.   

Skjemamessig behandling av 
utbytte ved framskutt 
inntektsføring av utbytte fra 
datterselskap 
Utbytte vedtas av generalforsamlingen i 
2019 for regnskapsåret 2018 og blir 
inntektsført i 2018 i regnskapet. 
Skattemessig skal dette inntektsføres i 
2019, enten hele utbyttet (utenfor 
fritaksmetoden) eller 3 % (innenfor 
fritaksmetoden). Dette gir følgende 
skjematiske behandling i 2018: 

•    Utbytte inntektsføres (100 %) i post 
1.30.2.20.51/1.30.2.20.91/1.30.2.20.99 og 
tilbakeføres i post 6305.  

•    100 % (utenfor fritaksmetoden) eller 3 
% (innenfor fritaksmetoden) av utbyttet 
anses som en midlertidig forskjell i 2017 og 
skal føres i post 115 i RF-1217, og påvirker 
ikke endring i midlertidige forskjeller. 

Nettoeffekten for 2018 er at utbyttet er med 
i midlertidige forskjeller, men ikke med i 
skattepliktig inntekt. 

Side 1 i næringsoppgaven 

Regnskapsperiode 
Her angis starttidspunkt og 
avslutningstidspunkt (dato) for 
regnskapsperioden, normalt 01.01.17 til 
31.12.17 (andre tidspunkt kan være 
aktuelle ved f eks oppstart eller opphør av 
virksomheten i løpet av året). Datoen angis 
med seks siffer, som i eksemplet ovenfor. 
Dersom virksomheten har avvikende 
regnskapsår angis den regnskapsperioden 
som benyttes, f eks 01.06.17 til 31.05.18. 

Hvilke regnskapsregler er benyttet ved 
utarbeidelsen av årsregnskapet? 
Valget mellom IFRS, forenklet IFRS og 
regnskapsloven/årsregnskapsforskriften 
skal markeres ved avkryssing i denne 
posten.  

Inneholder næringsoppgaven 
omregningsdifferanser oppstått ved 
omregning av regnskap fra utenlandsk 
valuta, jf. bokføringsforskriften § 4-2? 
Dersom regnskapet er ført i annen valuta 
enn NOK eller inneholder 
avdelingsregnskap ført i annen valuta enn 
NOK, skal benyttet valuta oppgis. 

Ved omregning av regnskap som er ført i 
annen valuta enn NOK, kan det oppstå 
omregningsdifferanser. Differansene 
oppstår som følge av at det skattemessige 
omregnede resultatet ikke samsvarer med 
endring i egenkapitalen i løpet av 
inntektsåret. For skattemessig behandling 
av omregningsdifferanser, se Finans-
departementets uttalelse i brev av 21. april 
2009. 

Regnskapsfører 
Det bes om at navn og forretningsadresse 
på ekstern regnskapsfører påføres alle 
dokumenter som regnskapsfører 

https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/orbof
https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/orbof


   
 

Side 2 

utarbeider for oppdragsgiveren, jf. § 3 i lov 
om autorisasjon av regnskapsførere. Det 
er avsatt et eget felt øverst på side 1 for 
dette. 

Derivater 
Her føres spesifikasjon av balanseførte 
derivater som eiendel, jf. post 2.40.00 i 
balansen, med tilhørende skattemessig 
verdi. Alle derivater som er omfattet av 
fritaksmetoden spesifiseres i post 0150, 
mens andre derivater spesifiseres på de 
andre postene. Post 0160 vil gjelde 
mottatt/avgitt sikkerhetsstillelser e.l. som er 
balanseført mot kontoen for derivater. 
Denne vil dekke sikkerhetsstillelser for alle 
typer derivater, også derivater innenfor 
fritaksmetoden. Post 0170 skal tilsvare 
post 2.40.00.  

Samme fordeling skal gjøres for derivater 
balanseført som gjeld/avsetning, jf. post 
7.40.00. Post 0270 skal tilsvare post 
7.40.00. 

Side 2 – 7 i 
næringsoppgaven 

Generelt om resultatregnskap og 
balanse 
Fra og med inntektsåret 2018 bygger 
resultatregnskapet og balansen på 
Offentlig Regnskapsrapportering for 
Banker og Finansieringsforetak (ORBOF).  

Særlig om bruken av fortegn i skjema 
Alle tall føres uten fortegn når det fremgår 
av ledeteksten eller er forhåndstrykt. 
Fortegn skal bare brukes hvis tallet skal ha 
motsatt virkning av det som fremgår av 
ledeteksten eller er forhåndstrykt. 

Resultatregnskapet 

For veiledning ved utfyllingen viser vi til 
veiledningen til ORBOF-rapporteringen pkt 
11 til Rapport 21. Resultat og endringer i 
egenkapitalen 
https://www.ssb.no/innrapportering/nae
ringsliv/orbof 
 

Postene 1.60 Netto verdiendringer og 
gevinst/tap på valuta og finansielle 
instrumenter. 
Netto positive verdiendringer eller 
gevinster føres med positivt fortegn, mens 
netto negative verdiendringer eller tap 
føres med negativt fortegn. 
 
Postene 6.61 Av- og nedskrivninger, 
verdiendringer og gevinst/tap på ikke-
finansielle eiendeler  
Netto positive verdiendringer eller gevinst 
skal her føres med negativt fortegn. Ved 

negative verdiendringer eller tap føres 
beløpet uten fortegn.  

Postene 6.66 Kredittap på utlån og 
rentebærende verdipapirer og postene 
6.68 Kredittap på ubenyttet 
utlånsramme og garantier 
Kostnader skal føres uten fortegn, mens 
inntekter med negativt fortegn. 

Postene 8.91 Andre inntekter og 
kostnader som ikke blir omklassifisert 
til resultatet 
og 8.92 Andre inntekter og kostnader 
som kan bli omklassifisert til resultatet 
Kostnader skal føres med negativt fortegn. 
Inntekter føres uten fortegn.  

Postene 9.05 Emisjoner, tilbakekjøp, 
innfrielser og kapitalnedsettelser 
Nedsettelser skal her føres med negativt 
fortegn. Utvidelser føres uten fortegn. 

Postene 9.08 Andre 
egenkapitaltransaksjoner (utdelinger og 
fordelinger til eiere)   
Utdelinger og avgitt konsernbidrag føres 
med negativt fortegn. Mottatt 
konsernbidrag føres uten fortegn. 

 
Balanse 

For veiledning ved utfyllingen viser vi til 
veiledningen til ORBOF-rapporteringen pkt 
8 til Rapport 10. Balanse 
https://www.ssb.no/innrapportering/nae
ringsliv/orbof 
 
Post 3.56. Tapsnedskriving på utlån 
som er balanseført 
Tapsnedskriving rapporteres med negativt 
fortegn. 
 
Post 7.30.12 Egenbeholdning av 
obligasjoner med fortrinnsrett 
Beholdningen av egne obligasjoner med 
fortrinnsrett rapporteres med negativt 
fortegn. Dette gjelder også obligasjoner 
med fortrinnsrett som er gjenkjøpt som 
ledd i ordinære markedsoperasjoner 
(market making). 

 
Post 7.30.92 Egenbeholdning av andre 
obligasjoner 
Beholdningen av egne obligasjoner med 
rapporteres med negativt fortegn. Dette 
gjelder også obligasjoner som er gjenkjøpt 
som ledd i ordinære markedsoperasjoner 
(market making). 

Post 9.21.12 Egne aksjer og 
egenkapitalbevis 
Egne aksjer og egenkapitalbevis føres 
med negativt fortegn. 
 

Side 8 i næringsoppgaven 
 
Beregning av næringsinntekt 

Post 6010 Ikke fradragsberettiget 
representasjonskostnad 
Her føres den delen av kostnadsførte 
representasjonskostnader som ikke er 
fradragsberettiget ved inntektsligningen. 
Kostnadene vil normalt inngå i post 
5.79.0.90.00 Andre driftskostnader – 
Øvrige, men kan også ligge i post 5.78 
Andre kostnader til eksterne tjenester (inkl. 
honorarer) 

Post 6020 Ikke fradragsberettigede 
kontingenter 
Her føres kostnadsførte kontingenter som 
ikke er fradragsberettigede ved 
inntektsligningen. 

Post 6030 Skatt på resultat av ordinær 
drift og skatt på andre 
resultatkomponenter  
Her føres årets skattekostnad, dvs 
summen av postene 7.80 Skattekostnader, 
post 8.91.7.89.00 Skatt på innt/kost som 
ikke blir omklassifisert og post 8.92.7.89.00 
Skatt på innt/kostn som kan bli 
omklassifisert.   

Postene 6040 og 6319 Rentekostnad på 
fastsatt skatt/ renteinntekter på 
tilbakebetalt skatt  
Her føres henholdsvis kostnadsførte renter 
på fastsatt skatt og renteinntekter på 
tilbakebetalt skatt. Rentekostnaden er ikke 
fradragsberettiget ved 
inntektsfastsettingen, og renteinntektene er 
ikke skattepliktig. 

Post 6050 Andre ikke 
fradragsberettigede kostnader 
Her føres eventuelle andre ikke 
fradragsberettigede kostnader, f eks bøter 
og gebyrer o.l. som følge av overtredelser 
av lov og forskrift, bestikkelser mm. 

Postene 6060 og 6320 Tilbakeføring av 
resultatandel vedr. investering i 
datterselskap, tilknyttet selskap og 
felleskontrollert virksomhet 
Ved bruk av egenkapitalmetoden og 
bruttometoden skal resultatandelen fra 
datterselskap, tilknyttet selskap og 
felleskontrollert virksomhet tilbakeføres 
her. Ved bruk av egenkapitalmetoden er 
resultatandelen regnskapsmessig ført i 
post 1.30.2.20.91. Ved bruk av 
bruttometoden er andel av inntekter og 
kostnader regnskapsmessig ført sammen 
med virksomhetens øvrige inntekter og 
kostnader. Netto positivt resultat 
tilbakeføres i post 6320 og netto negativt 
resultat tilbakeføres i post 6060. Utbytte for 

https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/orbof
https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/orbof
https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/orbof
https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/orbof
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investeringer vurdert etter kostmetoden og 
inntektsført i post 1.30.2.20.99 skal ikke 
trekkes ut i post 6320. 

Postene 6080 og 6330 Tilbakeføring av 
verdiendringer på markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler 
Her tilbakeføres verdiendringer på 
markedsbaserte finansielle omløpsmidler 
som er vurdert etter regnskapslovens § 5-8 
og årsregnskapsforskriften § 3-2. 
Verdiendringene inngår i postene 1.60 
Netto verdiendringer og gevinst/tap på 
valuta og finansielle instrumenter, og skal 
ikke påvirke det skattemessige resultatet. 

Postene 6090 og 6340 
Regnskapsmessig 
tap/regnskapsmessig gevinst ved 
realisasjon av aksjer og andre 
verdipapirer 
Her tilbakeføres henholdsvis det 
regnskapsmessige tapet og den 
regnskapsmessige gevinsten ved 
realisasjon av aksjer mv. 
Regnskapsmessig gevinst/tap inngår i 
posten 1.60 Netto verdiendringer og 
gevinst/tap på valuta og finansielle 
instrumenter . 

Postene 6100 og 6350 Skattemessig 
gevinst/skattemessig tap ved 
realisasjon av aksjer og andre 
verdipapirer 
Her føres henholdsvis skattemessig 
gevinst og skattemessig tap ved salg av 
aksjer, verdipapirfond og andre finansielle 
instrumenter som er hentet fra skjema RF-
1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og 
andre finansielle produkter, eller 
tilsvarende oppstilling. 

Skattyter som omfattes av fritaksmetoden, 
jf. sktl § 2-38, er ikke skattepliktig for 
gevinst ved realisasjon av aksjer mv. og 
må passe på at gevinsten ikke føres her. 
Tilsvarende har skattyter som omfattes av 
fritaksmetoden i utgangspunktet ikke 
fradragsrett for tap ved realisasjon av 
aksjer mv. og må passe på at tapet ikke 
føres her. 

Fra og med inntektsåret 2016 gjelder det 
nye regler for beskatning av andeler i 
verdipapirfond. Forskjellen mellom 
aksjefond og obligasjonsfond (rentefond) 
oppheves slik at alle fond regnes som 
verdipapirfond. 

Dette innebærer at for selskaper mv. som 
er subjekt under fritaksmetoden, får 
fritaksmetoden anvendelse for en andel av 
gevinst og tap som gjenspeiler andelen av 
aksjer i fondet. Aksjeandelen fastsettes i 
samsvar med sktl. § 10-20 tredje ledd, (se 
nærmere om dette under post 6105, samt 
Skatte-ABC under emnet 

"Verdipapirfond").  Ved beregningen av 
aksjeandelen for selskaper som faller inn 
under fritaksmetoden skal gjennomsnittet 
av aksjeandelen i ervervsåret og i 
salgsåret legges til grunn. 

Post 6105 Skattepliktig utbytte på aksjer 
mv 
Her føres skattepliktig utbytte/utdeling 
utenfor fritaksmetoden hentet fra skjema 
RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og 
andre finansielle produkter (kun for 
selskap), eller tilsvarende oppstilling. 
Fritaksmetoden i sktl § 2-38 er avgjørende 
for om utbytte er skattepliktig eller ikke. 

Også tillegg etter skatteloven § 16-30 
femte ledd føres i post 6105. 

Fra og med inntektsåret 2016 gjelder det 
nye regler for beskatning av andeler i 
verdipapirfond. Forskjellen mellom 
aksjefond og obligasjonsfond (rentefond) 
oppheves slik at alle fond regnes som 
verdipapirfond. 

Aksjeandelen i fondet er avgjørende for 
hvordan utdeling fra fondet skal beskattes. 

Reglene bygger på at utdeling som skriver 
seg fra renteinntekter skal beskattes som 
renteinntekt, mens utdeling som skriver 
seg fra aksjeinntekter skal beskattes som 
aksjeutbytte. 

Det er fastsatt en sjablongmessig metode 
for å fastsette hvor stor del av 
avkastningen som skal anses å skrive seg 
fra aksjer. 

Andelseierne skattlegges som følger, jf. 
sktl. § 10-20 tredje ledd: 

– Utdeling fra verdipapirfond med mer enn 
80 % aksjeandel skattlegges som 
aksjeutbytte. 

– Utdeling fra verdipapirfond med mindre 
enn 20 % aksjeandel skattlegges som 
renteinntekt. 

– Utdeling fra verdipapirfond med mellom 
20 og 80 % aksjeandel splittes i en del 
som skal skattlegges som aksjeutbytte og 
en del som skal skattlegges som renter, 
beregnet forholdsmessig ut fra 
aksjeandelen. 

For selskaper mv. gjelder fritaksmetoden 
for den delen av utdelingen som skal 
anses som aksjeinntekt. Den delen av 
utdelingen som skal skattlegges som 
renteinntekt omfattes ikke av 
fritaksmetoden og skattlegges som 
kapitalinntekt. 

Beløpet i post 6105 skal også inkludere 
utdeling på verdipapirfondsandeler som 

skattemessig klassifiseres som 
renteinntekt etter sktl § 10-20. 

Postene 6110 og 6360 
Regnskapsmessig nedskrivning og 
reversering av tidligere års 
nedskrivning på aksjer og andre 
verdipapirer som er kostnadsført/ 
inntektsført i året 
Regnskapsmessig nedskrivning på aksjer 
og andre verdipapirer vurdert etter 
regnskapslovens § 5-2 eller § 5-3 
tilbakeføres (tillegges) i post 6110. Dersom 
tidligere års nedskriving på aksjer mv. er 
reversert og dette er ført i 
resultatregnskapet, vil den inntektsmessige 
virkningen måtte føres til fradrag i post 
6360. Nedskrivning og reversering av 
nedskrivning inngår i post 1.60 Netto 
verdiendringer og gevinst/tap på valuta og 
finansielle instrumenter og post 6.61.0.20 
Av- og nedskrivning, verdiendringer og 
gevinst/tap på ikke-finansielle eiendeler. 

Post 6115 3 % av netto skattefrie 
inntekter etter fritaksmetoden og 3 % av 
utdeling fra selskap med 
deltakerfastsetting 
Her inntektsføres 3 % av selskapets netto 
skattefrie inntekter i form av aksjeutbytte 
etter fritaksmetoden  

Dette gjelder allikevel ikke utbytte mellom 
konsernselskaper  

Her inntektsføres også 3 % av utdeling fra 
foretak med deltakerfastsetting, jf. 
skatteloven § 2-38 sjette ledd bokstav a. 

Postene 6120 og 6370 Andel av 
regnskapsmessig underskudd/ andel av 
regnskapsmessig overskudd i norske 
selskap med deltakerfastsetting. 
Her tilbakeføres den regnskapsmessige 
resultatvirkningen av andel i selskap med 
deltakerfastsetting. Avhengig av metode 
for verdivurdering av andelene, vil under-
/overskuddet være resultatført i post 
1.60.2.20. Dersom andelen er vurdert etter 
bruttometoden, vil virksomhetens andel av 
inntekter og kostnader i det selskapet med 
deltakerfastsetting være ført under de 
respektive resultatpostene. 

Postene 6121 og 6371 Andel av 
regnskapsmessig underskudd/ andel av 
regnskapsmessig overskudd i 
utenlandske selskap med 
deltakerfastsetting. 
Her tilbakeføres den regnskapsmessige 
resultatvirkningen av andel i selskap med 
deltakerfastsetting. Avhengig av metode 
for verdivurdering av andelene, vil under-
/overskuddet være resultatført i post 
1.60.2.20. Dersom andelen er vurdert etter 
bruttometoden, vil virksomhetens andel av 
inntekter og kostnader i selskapet med 
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deltakerfastsetting være ført under de 
respektive resultatpostene. 

Postene 6130 og 6380 Andel av 
skattemessig overskudd/andel av 
skattemessig underskudd i norske 
selskap med deltakerfastsetting 
Her føres henholdsvis andel av 
skattemessig overskudd/underskudd i 
selskaper med deltakerfastsetting. 
Beløpene overføres fra RF-1221 
Deltakerens melding over egen inntekt og 
formue i selskap med deltakerfastsetting. 

Postene 6131 og 6381 Andel av 
skattemessig overskudd/andel av 
skattemessig underskudd i utenlandske 
selskap med deltakerfastsetting 
Her føres henholdsvis andel av 
skattemessig overskudd/underskudd i 
utenlandske selskap med 
deltakerfastsetting. For omregning av 
resultat se forskrift til lov om 
skatteforvaltning § 8-9-2 fjerde ledd. 
Beløpene overføres fra RF-1221 
Deltakerens melding over egen inntekt og 
formue i selskap med deltakerfastsetting. 
Om fradrag for underskudd i utenlandsk 
selskap med deltakerfastsetting (ANS, KS 
mv), se skatteloven § 10-41, første ledd. 

Postene 6140 og 6390 
Regnskapsmessig 
tap/regnskapsmessig gevinst ved 
realisasjon av andel i norske selskap 
med deltakerfastsetting. 
Her føres henholdsvis regnskapsmessig 
tap/gevinst ført i resultatregnskapet ved 
salg av norske selskapsandeler. For 
andeler som er omløpsmidler, inngår den 
regnskapsmessige gevinsten/tapet i post 
1.60.2.20. For andeler som er 
anleggsmidler fremgår gevinsten/tapet av 
post 6.61.0.60. 

Postene 6141 og 6391 
Regnskapsmessig 
tap/regnskapsmessig gevinst ved 
realisasjon av andel i utenlandske 
selskap med deltakerfastsetting. 
Her føres henholdsvis regnskapsmessig 
tap/gevinst ført i resultatregnskapet ved 
salg av utenlandske selskapsandeler. For 
andeler som er omløpsmidler, inngår den 
regnskapsmessige gevinsten/tapet i post 
1.60.2.20. For andeler som er 
anleggsmidler fremgår gevinsten/tapet av 
post 6-61-0-60. 

Postene 6150 og 6400 Skattemessig 
gevinst/skattemessig tap ved 
realisasjon av andel i selskap med 
deltakerfastsetting 
Her føres henholdsvis skattemessig 
gevinst/tap ved salg av selskapsandeler 
(vederlag - kostpris). 

Fra og med inntektsåret 2006 er bl.a. 
aksjeselskap mv. fritatt fra skatteplikt på 
gevinst ved realisasjon av andel i selskap 
med deltakerfastsetting, jf. sktl § 2-38 
annet ledd bokstav b. Tilsvarende vil det 
for slike selskap ikke være fradragsrett for 
tap ved realisasjon av andel. 

Post 6160 og post 6410 Andre tillegg og 
andre fradrag  
Her føres eventuelle andre tillegg ved 
beregningen av skattepliktig inntekt, for 
eksempel endringer i regnskapsprinsipp og 
korrigering av feil i tidligere årsregnskap 
som er ført direkte mot egenkapitalen og 
som skal ha inntektsvirkning (endringer 
som skal ha fradragsvirkning føres i post 
6410). Her føres også eventuelle tillegg for 
at det ikke er benyttet armlengdes priser 
ved interessefellesskap. 

Her fradras for eksempel skattefrie 
offentlige tilskudd. Videre føres 
emisjonskostnader og endring pga. feil i 
tidligere årsregnskap som er ført direkte 
mot egenkapitalen og som skal gi 
fradragsvirkning. Endringer i 
regnskapsprinsipp som føres direkte mot 
egenkapital vil ikke være resultatført men 
påvirker balanseverdier ført i skjemaet RF-
1217 Forskjeller mellom regnskapsmessig 
og skattemessig verdier. Dette skal ikke ha 
skattemessig virkning og må derfor 
korrigeres her. 

Merk at bestemmelsen i skatteloven § 14-5 
om økte/reduserte tapsavsetninger knyttet 
til tap på utlån og garantier som føres 
direkte mot egenkapitalen i forbindelse 
med implementering av IFRS 9, ikke skal 
komme til fradrag/inntektsføres før 
inntektsåret 2019 

Foretak som har tatt ut eiendeler fra norsk 
beskatningsområde etter skatteloven § 9-
14 må i disse postene korrigere for 
regnskapsmessige inntekter og kostnader. 

Regnskapsmessig netto underskudd for 
driftsmiddel som er tatt ut av norsk 
beskatningsområde skal tillegges 
næringsinntekten i post 6160. Tilsvarende 

skal regnskapsmessig netto overskudd 
fratrekkes næringsinntekten i post 6410. 

Gevinst for eiendeler og forpliktelser som 
blir skattepliktig i uttaksåret føres i post 
6160. Motsvarende fradragsberettiget tap 
føres i post 6410. Denne gevinsten/tapet 
skal uansett ikke føres på gevinst- og 
tapskonto. 

Post 6305 Tilbakeføring av inntektsført 
utbytte 
I denne posten tilbakeføres også 
inntektsført utbytte. Med inntektsført 
utbytte forstås enten utbytte som er 
resultatført eller mottatt utbytte som er 
resultatført foregående år. 
Er utbytte/utdelingen skattepliktig, skal det 
etter tilbakeføringen i denne posten føres 
til inntekt i post 6105. 

For skattyter som omfattes av 
fritaksmetoden (jf. sktl § 2-38) vil utbytte 
være skattefritt forutsatt at utbyttet er lovlig 
utdelt. Dersom utbyttet er skattefritt, skal 
det ikke føres opp i post 6105, slik at 
utbyttet endelig tilbakeføres i denne 
posten. 

Utdelinger fra foretak med 
deltakerfastsetting skal også tilbakeføres i 
denne posten. 

Post 6307 Resultatført konsernbidrag 
Konsernbidrag som er resultatført 
regnskapsmessig skal tilbakeføres i denne 
posten. Skattepliktig konsernbidrag føres i 
post 207 i skattemeldingen. 

Post 6550 Endringer i forskjeller som 
påvirker forholdet mellom 
regnskapsmessig og skattemessig 
inntekt fra post 100 i skjema RF-1217 
Her føres summen av endringer i 
forskjeller som fremkommer i post 100 i 
skjemaet "Spesifikasjon av forskjeller 
mellom regnskapsmessig og skattemessig 
inntekt" (RF-1217). Dersom summen av 
endringer er positiv, skal beløpet tillegges 
inntekten. En negativ sum skal fradras 
inntekten. 

Postene 6700 og 6800 Næringsinntekt/-
underskudd overføres til selvangivelsen 
Overskudd/næringsinntekt overføres til 
Skattemelding for formues- og 
inntektsskatt – aksjeselskaper mv.  
(RF-1028) post 201. Ved underskudd 
overføres beløpet til skattemeldingen.
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