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Dokumenterte meirkostnader p.g.a. fråvær frå heimen

Vedlegg til skattemeldinga

Etternamn, fornamn Fødselsnummer

Postadresse Telefon

Kva slags fiske som er

drive

For skattekontoretNamn på oppdragsgivar

Stått om bord

Frå Til

B. Oversikt over driftstid i fiske og fangst

For tidsrom
frå -  til

Inntekt
Heile kroner

Namn på selskap Adresse

Uttak av fisk (dersom dette ikkje er 
innrapportert via A-ordninga)

103 Andre inntekter +

÷

Utgifter til sjøhyre, støvlar, hanskar m.v.

Utrekna næringsinntekt =

101

102

105

107

+ =

= ÷106 Andre utgifter+

Lott frå selskap med deltakarfastsetting (innrapportert via A-ordninga) utbetalt frå:

For tidsrom

frå -  til

Lottinntekter (innrapportert via A-ordninga) utbetalt frå:
Inntekt

Heile  kronerNamn på høvedsmann/
oppdragsgivar/utbetalar

Adresse

Sum               

Uttak av fisk (dersom dette ikkje er 
innrapportert via A-ordninga)

113 Andre inntekter +

÷

Utgifter til sjøhyre, støvlar, hanskar m.v.

Utrekna næringsinntekt (Føres i skattemeldinga post 2.7.3) =

111

A2. Utrekning av næringsinntekt for lottfiskarar
(Viktig: Dersom ein del av lottinntektane er opptent av deltakar i ansvarleg 
selskap, må dette skiljast ut og gis opp under A1)

112

115

117

+ =

= ÷116 Andre utgifter (skal
spesifiserast i eige vedlegg)+

Organisasjons-
nummer

For tidsrom
frå -  til

Inntekt
Heile kroner

Namn på selskap Adresse

Uttak av fisk (dersom dette ikkje er 
innrapportert via A-ordninga)

103 Andre inntekter +

÷

Utgifter til sjøhyre, støvlar, hanskar m.v.

Utrekna næringsinntekt =

101

102

105

107

+ =

= ÷106 Andre utgifter+

Lott frå selskap med deltakarfastsetting (innrapportert via A-ordninga) utbetalt frå:

Organisasjons-
nummer

Fiske 2018

Personinntekt (skal førast i skattemeldinga post 1.6.1) =119

Negativ personinntekt frå einefiske som kan samordnast. Beløpet må hentast frå post 1.22 i RF-1224118 ÷

RF-1213N

A1. Utrekning av næringsinntekt for lott frå eige selskap med deltakarfastsetting

104

104

114



For skattekontoret

2018

Grunnlag for særskilt frådrag. Heile kroner

1  For einefiskarar

Fangstinntekter, pristilskott o.a. frå næringsoppgåva
post 3000/3100/3200/3400 

Garantilott (minstelott) ved einefiske

Sum

Reduksjon for fangstinntekter og offentlege tilskott ved fellesfiske ÷

Inntekter av einefiske (post 203 ÷ post 204) =   

Produktavgift

Drivstoff, bensin, olje o.l.

Vedlikehald av båt/utstyr/reiskap 

Kjøp av reiskap 

Kostnader ved leige av båt/reiskap

Trygding av båt/reiskap

Kostnader til rekneskapsførar, telefon, porto og bilkostnader

Andre driftskostnader, medrekna proviant og daglegvarer

(skal spesifiserast i eige vedlegg)

Saldoavskrivingar frå saldoskjema post 110

Sum kostnader (postane 211 til 219)

Del av sum kostnader i post 225 som gjeld einefiske (sjå rettleiinga) ÷

Sum, skal overførast til post 271

2 For lott-, lønn- og/eller hyremottakarar

Mannslottar og garantilott (minstelott) ved delingsfangst, ev. reiskapslott

(innrapportert via A-ordninga), samt fordel ved eige uttak av fisk.

Skipper-, bas- og drivarlottar

Fast lønn/hyre ved aktiv deltaking i fiske (innrapportert via A-ordninga),

og fordel ved eige uttak av fisk

Ymse tilskott som ikkje er innrapportert via A-ordninga

og som ikkje er tekne med som delingsfangst

Refundert meirverdiavgift for lottfiskarar som held reiskapar sjølve

(sjå rettleiinga)
=   

Lønn, hyre o.l. (sjå rettleiinga)

Arbeidsgivaravgift til folketrygda (sjå rettleiinga)

Utgifter til eigne reiskapar (går inn i postane 106/116)

Kostutgifter som ikkje inngår i fellesutgiftene

Dokumenterte meirkostnader p.g.a. fråvær frå heimen =   ÷

Sum, skal overførast til post 272

3 Fellespostar, utrekning av særskilt frådrag og samordning med evt. særskilt frådrag for sjøfolk

Overført frå post 240

Overført frå post 270

Sjukepengar til fiskar innrapportert via A-ordninga. Gjeld sjukepengar for fiskar som berre har

hyre (lønn), og når sjukepengar erstattar næringsinntekt

Frå-

drag

for

Frå-

drag

for

250

260

Sjå særskilt rettleiing som er utarbeidd
til hjelp ved utfyllinga av dette skjemaet (RF-1214) 

201

202

203

204

205

211

212

213

214

215

216

217

218

219

225

230

240

241

242

243

244

245

251

252

253

254

255

270

271

272

274

C. Utrekning av særskilt frådrag for fiskarar og fangstfolk

Dato Underskrift

Underskrift

Årets særskilte frådrag for sjøfolk (ikkje over kr. 80 000)
Same beløp som i skattemeldinga post 3.2.13

Grunnlag for utrekning av særskilt frådrag for fiskarar og fangstfolk

Utrekna særskilt frådrag med inntil 30 % av beløpet i post 290 (ikke over kr. 150 000)

290

310

300

Særskilt frådrag for fiskarar og fangstfolk som skal førast over til skattemeldinga post 3.2.14.

Dersom summen av post 300 og 310 overstig kr. 150 000, må særskilt frådrag for fiskarar
og fangstfolk justerast ned slik at samla frådrag ikkje overstig kr. 150 000.

320

Fastsett med heimel i skatteforvaltningsloven
§ 8-2 og § 8-15 med forskrift.
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