
Alle som eig vasskraftverk skal legge ved skjemaet når dei leverer skattemeldinga. For kraftverk med ei påstempla merkeyting på mindre enn 10 000 kVA, skal kolonne 1,2,3 og 23 fyllast ut.

Adresse

Kraftverkseigar – oppsummering for alle kraftverk 2018

Namnet på selskapet Fødselsnummer

Oppsummering for alle kraftverk

2) Namn på kraftverket1) Løpe-
    nummer

23) Eigedoms-
skattegrunnlag

3) Påstempla 
merkeyting

21) Rest 
fremførbar
negativ 
grunnrente 
fra før 
01.01.2007

22) Naturressurs-
skattegrunnlag

For verk < 10 000 kVA 
gjev ein opp skatte-
messig verdi, elles 
overført frå post 365 i 
RF-1153

Overført frå 
post 213 
i RF-1153

Overført frå 
post 158 i 
RF-1153

(Fire siffer)

Sum alle kraftverk =

Dato Underskrift Namn

Underskrift

Andre offentlege organ sin bruk av opplysningar frå RF-1151N
For å samordne og forenkle oppgåveinnleveringa frå næringslivet, kan opplysningar som blir gjevne i RF-1151N, heilt eller delvis bli brukte òg av andre offentlege 

organ som har heimel til å innhente dei same opplysningane, jf. lov om Oppgåveregisteret §§ 5 og 6. Du kan få opplysningar om ev. samordning ved å kontakte 

Oppgåveregisteret på telefon 75 00 75 00.

4) Negativ grunn-
renteinntekt 
utrekna for
inntektsåret
før samordning

5) Positiv grunn-
renteinntekt 
utrekna for
inntektsåret 
før samordning

6) Fordelings-
nøkkel ved positiv 
samordna 
grunnrenteinntekt

20) Fordelt positiv 
grunnrenteinntekt 
etter samordning

Positiv grunnrente-
inntekt frå kraftverket 
sett i høve til sum 
positiv grunnrente-
inntekt i post 5

Overført frå post 158 
i RF-1153

Overført frå post 
153 i RF-1153

Underskrift Regnskapsfører

=

=

÷

+

=

11) Samordna grunnrenteinntekt for selskapet, sum post 4 og 5

13) Avgjeven samordna grunnrente-
inntekt, til selskap i same konsern
14) Motteken samordna grunnrente-
inntekt, frå selskap i same konsern

15) Endeleg samordna grunnrenteinntekt. Positiv samordna 

grunnrenteinntekt skal fordelast i post 20. Skatteverdien av 

negativ samordna grunnrenteinntekt skal utbetalast.

÷Sum negativ grunnrente før samordning alle kraftverk

Org.nr.

Org.nr.

= ==

Organisasjonsnummer

RF-1151N

Fastsett av Skattedirektoratet med heimel i

skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-15 med forskrift.
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