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Rettleiing til RF-1224 Personinntekt frå enkeltpersonføretak 2018 
Fastsett av Skattedirektoratet 

 

 Orientering om bruk av 
skjemaet 
Skjema for ”Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak (RF-1224) er pliktig 
vedlegg til skattemeldinga, med unntak for 
einskilde høve der enkeltpersonføretaket 
kan velje å ikkje levere næringsoppgåva. 
Det er omfattande unntak av kva for 
enkeltpersonføretak som er friteke frå å 
levere næringsoppgåve for inntektsåret. 
For meir informasjon, sjå skatteetaten.no.  

Vi gjer særskilt merksam på at RF-1224 
må leverast dersom skattytar har negativ 
utrekna personinntekt, anten frå 
inneverande inntektsår, eller har negativ 
utrekna personinntekt til framføring frå 
tidlegare år. For meir  informasjon, sjå 
skatteetaten.no. 

I tillegg til fritaket for plikta til å levere 
næringsoppgåve er det også lempa på 
plikta til å levere skjema RF-1224 
”Personinntekt frå enkeltpersonføretak” i 
desse tilfella. Det skal fortsatt reknast 
personinntekt for denne gruppa med låge 
driftsinntekter, men bruk av skjema  
RF-1224 er i desse tilfella frivillig. Dette 
inneber at dersom skattytar ikkje ønskjer å 
levere RF-1224, vil det beløp som kjem 
fram i skattemeldinga under 
”Driftsresultat” bli lagt til grunn som 
utrekna personinntekt ved 
skatteutrekninga. 

For enkeltpersonføretak som ikkje leverer 
næringsoppgåve skal brutto 
driftsinntekter, totale fradragsberettigede 
driftskostnader og driftsresultat førast 
direkte i skattemeldinga RF-1030 i eigne 
felt ”For enkeltpersonføretak som ikkje 
leverer næringsoppgåve”. 

Dersom skattytar ønskjer at utrekninga av 
personinntekta skal skje på grunnlag av 
innlevert RF-1224, kan dette skjemaet 
likevel leverast saman med sjølv 
meldinga. 

Innleiing 
Reglane om utrekning av personinntekt av 
verksemdsinntekt er tekne inn i skattelova 
kapittel 12 og Finansdepartementet si 
forskrift av 9. september 2005 nr. 1042 
(FSFIN kap. 12). Positiv utrekna person-
inntekt dannar grunnlaget for 
bruttoskattane trygdeavgift og trinnskatt. 

Det skal som hovudregel gjerast ei 
utrekning av personinntekt for 

hovuddutøvaren i kvart 
enkeltpersonføretak som driv verksemd. 

Ektefellar 
Dersom ein ønskjer at personinntekta skal 
fordelast mellom ektefellar, leverer ein 
likevel berre eitt eksemplar av skjemaet, 
og føretek fordelinga der. 

Ektefellar som oppfyller vilkåra for å vere 
sjølvstendige deltakarar i  selskap med 
deltakarfastsetting, jf. FSFIN (19 nov. 
1999 nr. 1158) § 10-48-1 og som krev 
deltakarlikning i 2018,  skal ikkje fylje ut 
RF-1224 Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak. Desse skal 
skatterettslig reknas som sjølvstendige 
deltakarar og levere RF-1221 Deltakaren 
si melding over eigen formue og inntekt i 
selskap med deltakarfastsetting 2018. 

Opphør 
I dei tilfelle verksemda er opphørt, og det 
ikkje skal leverast næringsoppgåve, men 
det går fram av skjema for avskriving (RF-
1084) eller skjema for gevinst- og 
tapskonto (RF-1219) at det er postar som 
skal gå inn i utrekninga av personinntekt, 
skal desse førast rett i skattemeldinga, og 
RF-1224 skal ikkje leverast.  

Fleire verksemder – utrekning under 
eitt 
Driv enkeltpersonføretaket fleire 
verksemder, og verksemdene tilhøyrar 
same trygdeavgiftsgruppe, jf. folketrygd-
lova § 23-3, skal det reknast ut person-
inntekt under eitt dersom vilkåra i 
Finansdepartementet si forskrift av 19. 
november 1999 nr. 1158 § 10-42-3 er 
oppfylte, jf. § 12-20-1. Det skal i desse 
tilfella fyllast ut eitt felles skjema for 
utrekning av personinntekt. Vilkåra er at 
verksemdene er innanfor desse 
områda/kategoriane: 

a) allment gardsbruk og anna 
verksemd knytta til dette. 

b) reindrift og anna verksemd knytta til 
ho. 

c) allment gardsbruk og skogbruk og 
uttak av sand, grus, stein og torv frå 
eigedommen når den samla årlege 
verksemda ikkje er over tre 
normalårsverk, sjå Skattedirektoratet 
sine takseringsreglar § 3-2-8. 

d) allment gardsbruk og skogbruk, fiske 
og fangst når den samla årlege 
verksemda ikkje er over tre 
normalårsverk, sjå Skattedirektoratet 
sine takseringsreglar § 3-2-8. 

e) verksemdene ligg innhaldsmessig 
og økonomisk nær kvarandre. Ved 
denne vurderinga blir det mellom 
anna lagt vekt på om det er nytta 
felles anlegg, driftsmiddel, 
personale, rekneskap og 
finansiering, og om verksemdene 
kompletterer kvarandre med sikte på 
å gi eit tilbod av varer og tenester 
som høyrer saman. 

 
Særleg om bruken av forteikn i 
skjema 

Hovudregel 
I utgangspunktet skal alle tal 
innrapporterast utan forteikn når det klart 
går fram av leieteksten om talet skal 
leggjast til eller trekkjast frå i forhold til den 
samanhengen det skal førast inn i. Det 
skal altså ikkje nyttast minusteikn når 
teksta fortel at det dreier seg om 
kostnader, underskott, o.l., og tilsvarande 
ingen plussteikn ved inntekter, overskott 
o.l. 

Presiseringar 
Dersom eit felt har førehandstrykt forteikn 
(positivt eller negativt), skal talet som blir 
innrapportert, vere utan forteikn. Forteikn 
skal nyttast berre i dei tilfella der ein 
ønskjer å innrapportere eit beløp med 
omvendt forteikn av det som er 
førehandstrykt. 

- I sum- og resultatfelt nytter ein alltid 
minusteikn når summen er negativ. 

 
Andre offentlege organs bruk av 
opplysningar i RF-1224 
For å samordne og forenkle 
oppgåveinnleveringa frå næringslivet kan 
opplysningar som blir gjevne i  
RF-1224 ”Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak”, heilt eller delvis 
nyttast også av andre offentlege organ 
som har heimel til å hente inn dei same 
opplysningane, jf. lov om Oppgåve-
registeret  §§ 5 og 6. Opplysningar om ev. 
samordning kan ein få ved å kontakte 
Oppgåveregisteret på telefon 75 00 75 00, 
eller Skattedirektoratet på telefon 
800 80 000. 

Side 1 
I namnerubrikken fører du namnet på 
skattytaren - hovudutøvaren av føretaket. 
For enkeltpersonføretak skal det som 
hovudregel leverast eitt personinntekts-



   

 
Side 2 

skjema for kvar verksemd. Ein må derfor 
gi opp kva type næringsverksemd person-
inntekta er utrekna for. I rubrikken ”Type 
næring” fører du same typenemning som i 
RF-1175 (eller RF-1167) post 0402A. I 
rubrikken ”Nærings ID” fører du same tal 
som er brukt for denne verksemda i 
kolonnen for ”ID” i næringsoppgåva. 

Basisutrekning 

Post 1.1 
Utgangspunktet for utrekning av 
personinntekt er den skattepliktige 
næringsinntekta til føretaket. Det skal 
reknast ut personinntekt sjølv om det 
føreligg underskott.  

Startar eller opphører verksemda i løpet 
av året, er det berre allmenn inntekt som 
er opptent og tidfesta i den perioden 
verksemda er driven, som skal inngå i 
utrekningsgrunnlaget for personinntekt for 
dette året. 

Dei fleste enkeltpersonføretak kan hente 
beløpet som skal førast i post 1.1. frå 
Næringsoppgåve 1, 2 eller 5 post 0402E. 

Biletkunstnarar  skal hente beløpet frå 
Næringsoppgåve for biletkunstnarar  
(RF-1242) post 2.90. 

Dei som har fritak frå plikta til å levere 
næringsoppgåve og ynskjer å rekne ut 
personinntekt i skjema RF-1224 kan hente 
beløpet til post 1.1 frå  ”Driftsresultat” i 
skattemeldinga. 

Post 1.2 
Her blir det gjort frådrag for renter på gjeld 
(knytt til finansinstitusjonar og 
mengdegjeldsbrev) som har tilknyting til 
føretaket (føretaksgjeld). Dei rentene som 
skal førast her, er rentene på den gjelda 
som er ført i post 2.10 (føretaksgjeld, som 
ikkje kan overstige skjermingsgrunnlaget 
før gjeldsfrådrag). Nærare om kva som 
kan sjåast som føretaksgjeld, sjå 
rettleiinga til post 2.10. 

Eksempel: 
Dersom føretaket har berre eitt lån 
(kr 150 000) og skjermingsgrunnlaget før 
gjeldsfrådrag er kr 100 000, kan berre 
kr 100 000 (dvs. 2/3 av lånet) førast opp 
som føretaksgjeld. Den tilsvarande del 
(2/3) av rentene som er påløpt på lånet, 
skal førast i post 1.2. Dersom føretaket 
har fleire lån, og summen av desse 
overstig skjermingsgrunnlaget før 
gjeldsfrådrag, kan ein velje å ta med dei 
låna som har den høgste renta. 

Også renter på lån som ikkje vises i 
balansen og ikkje inngår i post 2.10, skal 
førast i post 1.2. Eksempel er renter som i 
året er påløpt på drifts-/kassekreditt som 

var positiv i starten og slutten av året, og 
renter på lån som er teke opp og betalt 
attende innanfor inntektsåret. Det er ikkje 
høve til å la vere å frådragsføre renter for 
å auke utrekna personinntekt. 

Post 1.3 
Her blir det gjort frådrag for 
rekneskapsførte netto kapitalinntekter og 
gevinstar som inngår i beløpet som er ført 
i post 1.1. Eksempel på dette kan vere 
utbytte og gevinst ved sal av obligasjonar, 
gjeldsbrev og uteståande fordringar, 
aksjar og andre selskapspartar. Det blir 
ikkje gjort frådrag for renteinntekter eller 
valutagevinstar som er knytte til 
kundefordringar.  Er det i næringsoppgåva 
inntektsført rentestøtte frå Innovasjon 
Norge, skal denne førast til frådrag her 
dersom dei rentene støtten skal dekke, 
ikkje er kome til frådrag under post 1.2. Er 
derimot dei rentene som rentestøtta skal 
dekke, kome til frådrag i post 1.2, skal 
rentestøtta ikkje trekkjast ut i post 1.3.  

Det skal òg gjerast frådrag for eventuelle 
leigeinntekter av realobjekt som ikkje har 
verka i verksemda, og ikkje er tekne med i 
skjermingsgrunnlaget. 

Leigeverdi av kårbustad skal ikkje førast 
her, da han både er inntektsført og 
kostnadsført i næringsoppgåva. 

Om eit realobjekt inngår i 
skjermingsgrunnlaget, sjå nedanfor under:  
”Utrekning av skjermingsgrunnlaget”. 

Gevinstar som er oppnådde ved 
realisasjon av driftsmiddel, anten dei er 
førte over gevinst- og tapskonto eller 
direkte inntektsførte, skal ikkje trekkjast ut 
av personinntektsutrekninga. 

Post 1.4 
Ifølgje forskrift av 19. november 1999 nr. 
1158 (FSFIN kap. 12) § 12-12-2 kan ein 
skattytar som eig part eller aksje i  
bustadselskap som er omfatta av 
skatteloven. § 7-3, med tilknytt leigerett til 
lokale (a)  som han sjølv bruker i 
verksemda si, trekkje frå  verksemds-
inntekta eit fastsett reduksjonsbeløp som 
blir rekna som kapitalavkastning ved 
utrekninga av personinntekt frå 
verksemda. 

Det same gjeld der skattytar eig obligasjon 
med tilhøyrande bruksrett til slike lokale, 
og leiga som følgje av obligasjonen utgjer 
maksimalt 50 prosent av marknadsleiga. 
Reduksjonen blir ikkje rekna for å vere ei 
følgje av obligasjonen viss personar eller 
selskap som er omfatta av skattelova § 
12-11, eig lokala. Ei oppstilling over 
utrekning av reduksjonsbeløpet etter 
forskrifta § 12-12-2 skal leggjast ved 

skjema RF-1224 ”Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak”. Reduksjonsbeløpet 
fastsettjast etter  reglane i forskriften § 12-
12-2 annet og tredje ledd, og utgjer 
differansen mellom utrekna  brutto 
avkastning av innskotet og faktisk leige 
mv. 

Post 1.5 
Her legg du til rekneskapsførte 
kapitalkostnader og tap, som f.eks. tap 
ved sal av obligasjonar, gjeldsbrev, 
uteståande fordringar og disagio. 

Det skal ikkje gjerast tillegg for 
rentekostnader. Det skal heller ikkje 
gjerast tillegg for tap, under det også 
valutatap, knytte til kundefordringar. Alle 
kostnader  som er knytte til 
kapitalinntektene, som er ført i post 1.3, 
skal tilbakeførast her. Rekneskapsførte 
kostnader på objekt som ikkje har verka i 
verksemda, skal førast her. 
Vedlikehaldskostnader knytt til kårbustad 
eller utleigd bygning, er døme på dette. 

Post 1.6 
For enkeltpersonføretak skal det ikkje bli 
utrekna personinntekt av gevinst ved 
realisasjon av allment jordbruk eller 
skogbruk. Dette gjeld óg mjølkekvotar 
som realiserast saman med gardsbruket. 
Sjå rettleiing RF-1178, XVIII post 453. 

Post 1.7 
Her kjem sum utrekningsgrunnlag før 
eventuelt skjermingsfrådrag og/eller 
lønnsfrådrag fram. 

Post 1.8 
Her blir det gjort frådrag for 
skjermingsfrådraget som kjem fram når 
ein multipliserer skjermingsgrunnlaget 
med ei skjermingsrente. Skattytaren kan 
velje skjermingsrente frå 0 opp til den 
maksimale skjermingsrenta som blir 
fastsett og kunngjord av Skattedirektoratet 
i januar i året etter inntektsåret. Val under 
den maksimale skjermingsrenta må gjelde 
heile prosenteiningar. Val av 
skjermingsrente for kvart enkelt inntektsår 
må gjerast seinast når du sender inn 
skattemeldinga. Er det ikkje gjort eit klart 
val innan fristen, skal den maksimale 
skjermingsrenta leggjast til grunn. 
Skjermingsgrunnlaget skal reknast ut på 
side 2, sjå ”Utrekning av 
skjermingsgrunnlaget”.  

Post 1.9 
Dersom det ikkje vert krevd fordeling 
mellom ektefellar, skal ikkje post 1.10 b 
fyllast ut og beløpet i post 1.9 er 
grunnlaget for den vidare utrekninga. 



   

 
Side 3 

Ektefellefordeling 

Post 1.10  
Posten skal berre nyttast til fordeling 
mellom ektefellar når dei driv felles bedrift, 
og dei krev positiv utrekna personinntekt 
fordelt mellom seg. Den prosentvise delen 
som kvar av ektefellane skal ha av 
resultatet i felles bedrift, må multipliserast 
med summen henta frå post 1.9, og 
beløpa må førast i postane 1.10 a og 1.10 
b. Ektefellane reknar videre ut kvar si 
personinntekt med evt. samordning. 

Samordning/framføring av negativ 
utrekna personinntekt 

Post 1.17 
Her kjem utrekna personinntekt i året frå 
føretaket før eventuell 
samordning/framføring. 

Post 1.18 
Har du i år negativ utrekna personinntekt 
(i post 1.17), skal du for å få ein korrekt 
sum i post 1.23 føre den totale 
framførbare negative utrekna 
personinntekta frå tidlegare år, her i post 
1.18. Beløpet hentast frå førre års  
RF-1224 ”Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak” post 1.23. 

Har du i år positiv utrekna personinntekt 
(i post 1.17), og du har negativ utrekna 
personinntekt til framføring i post 1.23 i 
førre års RF-1224 ”Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak” , har du to val: 

1) Du kan nytte den negative utrekna 
personinntekta frå tidlegare år til å 
redusere  positiv personinntekt i 
året. Da fører du heile beløpet frå 
post 1.23 eller 1.24 frå førre års RF-
1224  ”Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak ” her i post 1.18. 

2) Du vil ikkje nytte negativ utrekna 
personinntekt frå tidlegare år til å 
redusere positiv utrekna 
personinntekt i året. Da skal post 
1.18 ikkje brukast, og du må 
redusere den framførbare negative 
utrekna personinntekta frå førre års 
RF-1224 ”Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak” post 1.23 eller 
1.24, med positiv utrekna 
personinntekt i året ( post 1.17). 
Denne differansen skal førast i post 
1.24, og kan brukast til framføring for 
seinare år. Blir ikkje negativ utrekna 
personinntekt framført til frådrag det 
første året med positiv utrekna 
personinntekt, taper ein retten til 
vidare framføring for eit beløp 
tilsvarande den positive utrekna 
personinntekta, jf. skatteloven § 12-
13 annet ledd. 

Negativ utrekna personinntekt frå ANS/DA 
eller KS frå tidlegare år (utrekna i 
Delingsmodellen) kan ikkje framførast. 

Post 1.19. 
I post 1.19 førast negativ utrekna 
personinntekt frå anna verksemd som det 
kan skje samordning med. Beløpet som 
førast her kan ikkje overskride (vere større 
enn) den positive differansen mellom post 
1.17 og 1.18. Beløpet førast også i post 
1.20 i skjema RF-1224 ”Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak” for den andre 
verksemda. 

Enkeltpersonføretak som driv fleire 
uavhengige verksemder, kan i visse høve 
ha negativ utrekna personinntekt i året 
eller negativ utrekna personinntekt frå 
tidlegare år frå ei verksemd som kan 
førast over til frådrag i positiv utrekna 
personinntekt i ei anna verksemd i 
enkeltpersonføretaket. Dette gjeld særskilt 
der det er slik nærleik mellom 
verksemdene at det kunne vore sams 
utrekning av personinntekt, se side 1 
”Fleire verksemder – utrekning under eitt”. 
Sjå nærare om kravet til nærleik på side 1 
under ”Fleire verksemder – berekning 
under eitt”. I tillegg sjå forskrift 19 nov. 
1999 nr. 1158  § 12-20-1, og § 10-42-3 så 
langt føresegnan passar. 

Om vilkåra for nærleik mellom 
verksemdene er til stade kan det skje 
samordning/framføring sjølv om det er 
forskjellig trygdeavgiftssats for 
verksemdene. Trygdeavgifta skal i desse 
tilfella reknast ut med grunnlag netto-
resultatet. Ein skal nytte 
trygdeavgiftssatsen og det skal nyttast 
den trygdeavgiftssatsen som gjeld for den 
verksemda som har gjeve positiv 
personinntekt i vedkommande inntektsår. 

Post 1.20 
Enkeltpersonføretak som driv fleire 
separate verksemder og  det ligg føre 
negativ utrekna personinntekt (i post 1.17 
eller 1.18, eller differansen er negativ) for 
denne verksemda, kan overføre heile eller 
delar av beløpet til post 1.19 i skjema RF-
1224 ”Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak” for den andre 
verksemda dersom denne oppfylgjer 
vilkåra  som nemnt ovanfor  i post 1.19, og 
som har positiv utrekna personinntekt. 
Dette gjerast også ved at beløpet leggjast 
til her i post 1.20. 

Post 1.21 
Dersom resultatet etter å ha nytta postane 
1.17 til 1.20 framleis er negativ, og vilkåra 
for samordning i FSFIN § 12-20-1, jf. § 10-
42-3 er til stades, kan det skje samordning 
med utteke arbeidsgodtgjering frå 
ANS/DA/KS i år, så langt ho rekk. Dette 

gjerast ved at beløpet leggjast til her i post 
1.21, og førast i skattemeldinga post 1.7.2 
eller 1.7.5 (der det reduserer 
arbeidsgodtgjeringa). 

Post 1.22 
Dersom resultatet etter å ha nytta postane 
1-17 til 1.21 framleis er negativ, kan det 
skje samordning med lott frå fiske i år, så 
langt ho rekk. Dette gjerast ved at beløpet 
leggjast til her i post 1.22, og førast i post 
1.18 i RF-1213 ”Fiske” (der det reduserer 
lott frå fiske i år). 

Post 1.23 
I denne posten får du anten fram den 
endelege positive utrekna personinntekta, 
som skal overførast til ein av postane 1.33 
- 1.36 (positiv utrekna personinntekt skal 
førast i skattemeldinga), eller den utrekna 
negative personinntekta som kan førast til 
frådrag for seinare år i post 1.18. Sjå post 
1.24 for dei tilfelle hvor negativ utrekna 
personinntekt frå tidlegare år ikkje er nytta 
til å redusere positiv personinntekt i året. 
Negativ utrekna personinntekt skal ikkje 
førast i skattemeldinga. 

Post 1.24 
Opplysningpost - kun for dei som vel å 
ikkje nytte post 1.18 til å redusere positiv 
utrekna personinntekt med framført 
negativ utrekna personinntekt frå tidlegare 
år når det er mogeleg: 

Blir ikkje negativ utrekna personinntekt 
framført til frådrag det første året med 
positiv utrekna personinntekt, taper ein 
retten til vidare framføring for eit beløp 
tilsvarande den positive utrekna 
personinntekta, jf. skatteloven § 12-14. 
Negativ utrekna personinntekt frå førre års 
RF-1224 ”Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak” post 1.23 må da 
reduserast med positiv personinntekt i året 
i post 1.17. Differansen førast her i post 
1.24, og kan framførast til frådrag for 
seinare år i post 1.18. 

Eksempel: 
Dersom skattytar har 100 i negativ utrekna 
personinntekt i år 1 og 10 i positiv utrekna 
personinntekt i år 2, vil han fortsatt kunne 
krevje framført 90 av den utrekna 
personinntekta. Skattytar taper retten til å 
framføre 10. Rest av ikkje nytta negativ 
utrekna personinntekt pålydande 90 førast 
her i post 1.24, og er det beløp som kan 
framførast til frådrag for seinare år i post 
1.18. 



   

 
Side 4 

Spesifisering av positiv utrekna 
personinntekt frå post 1.23 

Postane 1.33 - 1.36 
Det er forskjellige satsar for utrekna 
personinntekt for dei næringskategoriane 
som er oppgitt i postane 1.33/1.34 og 
1.35/1.36. Dersom det ikkje er føreteke 
ektefellefordeling, skal beløpet i post 1.23 
førast over til ein av postane 1.35 eller 
1.36 for å gi opp kva for kategori inntekta 
tilhøyrer. Er det føreteke 
ektefellefordeling, skal ektefellen si 
utrekna personinntekt førast i post 1.33 
eller 1.34. Er personinntekta utrekna frå 
føretak innanfor fiske/familiebarnehage i 
eigen heim, skal beløpa førast i post 1.33 
og/eller 1.35 før dei vert ført over til post 
1.6.1 i skattemeldinga (RF-1030). Er  
personinntekta utrekna frå føretak 
innanfor ”anna næring”, skal beløpet 
førast i postane 1.34/1.36, og overførast til 
post 1.6.2 i skattemeldinga (RF-1030). 

Skattyter som har slutta å drive verksemd, 
skal ikkje levere næringsoppgåve eller 
RF-1224 "Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak". Om han har eitt 
beløp til framføring frå opphørsåret, kan 
dette i etterfølgjande år nyttast til frådrag i 
personinntekten dersom det inntektsførast 
beløp frå RF-1084 ”Avskrivning” eller RF- 
1219 ”Gevinst- og tapskonto”. Eitt slikt 
frådrag må da krevjast i eiget vedlegg til 
skattemeldinga. 

Side 2 
 
Utrekning av skjermingsgrunnlaget 
I post 1.8 på side 1 skal det gjerast 
frådrag for skjermingsfrådrag. Grunnlaget 
for dette skjermingsfrådraget blir rekna ut 
her. Om verdsetjingsmetode og utrekning 
av middelverdi, sjå nedanfor. 

Postane 2.1–2.6 
Her fører du verdien ved starten av året 
og slutten av året for dei eigedelane/aktiva 
som inngår i skjermingsgrunnlaget, så 
sant dei har verka i verksemda: 

– varige og betydelege driftsmiddel (eit 
driftsmiddel blir rekna som varig når 
ein ved kjøpet reknar med at det har 
ei brukstid på minst tre år, og som 
betydeleg når kostprisen er kr 15 000 
eller høgare, inkludert  meirverdiavgift 
dersom det ikkje ligg føre 
frådragsrett), 

– erverva forretningsverdi og andre 
erverva immaterielle eigedelar, 

– forskings- og utviklingskostnader i 
den utstrekning dei ikkje er 
skattemessig frådregne, 

– varer / varer under tilverknad og 
kundefordringar. 

Inngåande verdi per 1. januar  2018 blir 
som utgangspunkt sett lik utgåande verdi 
for vedkomande formuesobjekt eller saldo 
for inntektsåret 2017. 

Eigedelar som er erverva i 2018, skal ikkje 
vere med i inngåande verdi. Eigedelar 
som er realiserte i 2018 skal ikkje vere 
med i utgåande verdi. Utgåande verdi for 
eigedelar som er erverva i inntektsåret 
2018, skal verdsetjast etter skattemessig 
verdi. 

Inngåande verdi i føretak som har starta i 
rekneskapsåret, skal fastsetjast etter 
opningsbalansen. Utgåande verdi i 
verksemd som har avslutta i 
rekneskapsåret, skal fastsetjast etter 
avslutningsbalansen. 

Verka i verksemda 
Med ”verka i verksemda” meiner ein at 
eigedelane må ha inngått i den 
inntektsskapande prosessen i føretaket og 
såleis bidrege til verksemda si inntekt.  

Driftsmidlar som er leigd ut til anna 
verksemd, til dømes driftsbygning i 
jordbruket utleigd til lager, har ikkje verka i 
jordbruksverksemda. Driftsmidlar som har 
vore tekne i bruk i verksemda, men ikkje 
vore nytta i verksemda i løpet av 
inntektsåret,  kan likeval inngå i 
skjermingsgrunnlaget, dersom eigedelen 
har ein driftsmessig verdi for verksemda i 
nær framtid. Dette kan f.eks. gjelde skip 
som ligg i opplag. 

Eigedelar som inngår i 
skjermingsgrunnlaget, må ha verka i 
verksemd som er skattepliktig i Noreg. 

Eigedelar som er knytte til velferdstiltak, 
f.eks. bedriftshytte, blir ikkje rekna for å ha 
bidrege til verksemda si inntekta og inngår 
derfor ikkje i skjermingsgrunnlaget. Det 
same er f.eks. tilfelle med ei ubygd og 
ubrukt tomt eller ein forretningseigedom 
under oppføring. Selskapspartar går heller 
ikkje inn i skjermingsgrunnlaget. 

Verdsetjingsmetode 
Verdsetjingsmetoden (-metodane) skal 
førast opp i skjemaet. 
Verdsetjingsmetoden (-metodane) blir 
oppgitt i skjemaet ved at ein påfører dei 
bokstavane som nedanfor står i parentes 
bak kvar enkelt verdsetjingsmetode. 
Uavhengig av kva verdsetjingsmetode 
som er brukt, skal eigedelar som inngår i 
skjermingsgrunnlaget, ikkje takast med 
med meir enn eit beløp som blir rekna for 
allment i den aktuelle typen verksemd, 
dersom verdien på eigedelen er 
uforholdsmessig høg. F.eks. skal verdien 
på eit kostbart kunstverk ikkje takast med 
fullt ut. 

Skattemessige verdiar (S) 
Denne verdsetjingsmetoden skal som 
utgangspunkt brukast ved verdsetjing av 
alle avskrivbare og nedskrivbare eigedelar 
(sjå unntak nedanfor). Er 
rekneskapsmessig verdi vald tidlegare (sjå 
nedanfor), kan denne verdsetjingsmåten 
fråfallast til fordel for skattemessig verdi. 
Med skattemessig verdi meinast her 
skattemessige saldoverdiar, sjå forskriften 
§ 12-12-8 annet ledd. 

Rekneskapsmessige verdiar (R) 
Ein kan krevje at denne 
verdsetjingsmetoden blir brukt på alle 
eigedelar, så sant eigedelane vart 
verdsette til rekneskapsmessig verdi ved 
utrekninga av 
kapitalavkastningsgrunnlaget i 1999. 
Kundefordringar skal likevel alltid 
verdsetjast til skattemessig verdi.  

Det skal gjennomførast av- og 
nedskrivingar i samsvar med 
rekneskapslovgivinga. 

Eigedelar som frå inntektsåret 2000 er ført 
på samlesaldo og som heilt eller delvis er 
verdsett etter rekneskapsmessig verdi, 
skal verdsetjast til skattemessig verdi, jf. 
forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 
(FSFIN kap. 12), § 12-12-9  andre ledd. 
Dei nye eigedelane skal skiljast ut og 
verdsetjast som om dei hadde inngått i 
eigen saldo. Dei skal dermed verdsetjast 
på grunnlag av kostprisen, og det skal 
gjerast avskrivingar, nedskriving ved sal 
og andre korrigeringar som har 
samanheng med dei nye eigedelane, etter 
dei allmenne reglane for 
saldoavskrivingar. 

Varer kan verdsetjast til 
rekneskapsmessig verdi dersom skattytar 
kan dokumentere at rekneskapsmessig 
verdi er lagd til grunn som utgåande verdi 
for desse varene i inntektsåret 1999. 
Varene kan i så fall verdsetjast maksimalt 
til kostpris. For tilverka varer kan både 
direkte og indirekte tilverkingskostnader 
leggjast til kostprisen. Det skal 
gjennomførast nedskrivingar som følgjer 
av rekneskapsreglane. 

Historisk kostpris (H)/Skattemessig 
formuesverdi (L) 
Den høgaste av desse verdiane skal som 
hovudregel brukast på ikkje-avskrivbare 
driftsmiddel. Dersom ein skattemessig 
formuesverdi omfattar fleire eigedelar, der 
nokre ikkje skal inngå i 
skjermingsgrunnlaget, skal føretaket 
trekkje desse ut av skjermingsgrunnlaget 
med det beløpet som utgjer eigedelane 
sin rimelege del av den skattemessige 
formuesverdien. 



   

 
Side 5 

Endring av verdsetjingsmetode 
Rekneskapsmessig verdi kan fråfallast til 
fordel for verdsetjing etter skattemessig 
verdi. Endring frå rekneskapsmessig verdi 
til skattemessig verdi kan gjerast med 
verknad for både inngåande og utgåande 
verdi i inntektsåret, eller med verknad 
berre for utgåande verdi i inntektsåret. 

Middelverdi 
Det skal fastsetjast ein inngåande og ein 
utgåande verdi på skjermingsgrunnlaget. 
Skjermingsgrunnlaget skal setjast til 
middelverdien av verdien ved starten av 
inntektsåret (inngåande verdi) og verdien 
ved slutten av inntektsåret (utgåande 
verdi). 

Dette gjeld også når skattytar er gitt høve 
til å bruke avvikande rekneskapsår. I 
forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 
(FSFIN kap. 12) § 12-12-7 er det gitt 
føresegner om at middelverdien i enkelte 
tilfelle kan reknast etter andre tidspunkt 
enn starten og slutten av rekneskapsåret. 
Blir middelverdi-utrekninga gjort etter 
denne føresegna, skal utrekning som viser 
at vilkåra er oppfylte, leggjast ved skjema 
RF-1224. 

Post  2.7 
Skjermingsgrunnlaget skal reduserast 
med gjeld til leverandørar og 
forskottsbetaling frå kundar. 

Post  2.9 
Her reknar ein ut middelverdien av 
skjermingsgrunnlaget før frådrag for gjeld. 

Dersom talet vert negativt, set ein 
skjermingsgrunnlaget til null. 

Post  2.10 
Her skal ein føre gjeld til 
finansinstitusjonar og gjeld med tilknyting 
til mengdesgjeldsbrev når gjelda blir rekna 
for å vere knytt til føretaket (føretaksgjeld). 
Det skal ikkje førast opp gjeld som går 
over beløpet i post 2.9 ”skjermings-
grunnlag før gjeldsfrådrag”. 

Ligg det føre fleire lån og kredittar som til 
saman går over beløpet i post 2.9, kan ein 
for å få maksimalt rentefrådrag i post 1.2, 
velje å prioritere dei låna der dei 
innbetalte/oppsamla rentene er størst i 
forhold til middelverdien av lånet/gjelda. 

Det er eit vilkår at gjelda er ført i balansen 
til føretaket. Lån som er teke opp med 
pant i private aktiva / privat bustad, blir 
rekna for føretakstilknytt dersom 
lånebeløpet i hovudsak er brukt i 
føretaket. Likeins blir lån som blir brukt til 
å redusere eigenkapitalgraden i føretaket, 
godteke som føretakslån, sjølv om beløpet 
blir nytta privat. Føresetnaden for dette er 
at økonomien i føretaket gjer det mogleg å 
betale ned lånet. For drifts- og 
kassekredittar som blir brukte både i 

føretaket og privat, og der dei private 
uttaka er rekneskapsførte med vedlegg, 
blir negativ årssaldo rekna som 
føretaksgjeld. Dette gjeld likevel ikkje 
dersom storleiken på kreditten 
hovudsakleg skuldast at bruken av 
kontoen samla sett har eit unormalt privat 
preg. 

I skjemaet skal det reknast ut ein 
middelverdi av gjelda på grunnlag av gjeld 
per 1. januar og per 31. desember eller 
eventuelt på grunnlag av oppstarts- eller 
opphøyrstidspunktet. 

Post 2.11 
Positivt tal i post 2.11 er identisk med det 
skjermingsgrunnlaget som skal overførast 
til post 1.8 a. Er talet i post 2.11 negativt, 
er det ikkje noko skjermingsgrunnlag til 
overføring til post 1.8 a.  

Post 2.12 
Posten skal berre fyllast ut dersom 
føretaket har starta/slutta med 
næringsverksemd i 2018 Føretak som har 
starta/slutta med næringsverksemd i løpet 
av inntektsåret, skal redusere 
skjermingsgrunnlaget forholdsmessig etter 
talet på heile månader utan drift. Har 
føretaket f.eks. avslutta verksemda 20. 
november i inntektsåret, får føretaket 
berre utrekna skjerming  av 10/12 av 
skjermingsgrunnlaget. 
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