Deltakerens melding over egen formue og inntekt
i selskap med deltakerfastsetting 2018
Er du deltaker i selskap med deltakerfastsetting (ANS, KS, DA, Indre selskap mv.) skal du levere RF-1221 som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen.
Beløpene som du skal føre i RF-1221 finner du i RF-1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting, som du har mottatt
fra selskapet. Er du uenig i opplysningene i RF-1233, må du redegjøre i eget vedlegg. Se ellers egen rettledning RF-1222. Se også informasjon på skatteetaten.no.
Deltakerens navn

Fødselsnummer

Organisasjonsnummer

Selskapsandel

%
Er deltakeren rederi som behandles etter skatteloven § 8-10?

Ja

Nei

Skal andel inntekt/formue til deltaker fordeles til ektefelle?

Ja

Selskapsopplysninger
Selskapets navn
Type
virksomhet

Kontorkommune
Familiebarnehage i
deltakerens hjem

Fiske

Har selskapet hovedkontor i utlandet?

Annen næring
Ja

Organisasjonsnummer

Kombinasjon av to eller tre av de angitte typene (fordel i så fall inntekt
i post 1140 og 1143 mellom de aktuelle postene i skattemeldingen)

Nei

Deltakerens andel av formue og inntekt
Hent og fyll ut med beløpene fra tilsvarende postnummer i RF-1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting.
Beløpene fører du over til postene i skattemeldingen det er vist til.
Fordeler du formue/inntekt med ektefelle, må du fylle ut feltene for egen andel og ektefelles andel.
Din andel fører du i din skattemelding. Ektefellens andel fører han/hun i sin egen skattemelding.
Felt dersom du fordeler nettoformue og inntekt med ektefelle

Totalt

Nettoformue

Deltakerens egen andel

Ektefelles andel

1101 Andel av nettoformue. Du fører positivt beløp i
skattemeldingen post 4.5.4 og negativt i post 4.8.1.

Alminnelig inntekt
1140 Sum alminnelig inntekt (inkl. evt. arbeidsgodtgjørelse).
Du fører positivt beløp i skattemeldingen post 2.1.3,
2.7.7 eller 2.7.8. Negativt beløp fører du i post 3.2.19.
1143 Tillegg i alminnelig inntekt for personlig deltaker
som har mottatt utdeling fra selskapet. Du fører
beløpet i skattemeldingen post 2.7.10 eller 2.7.11.
1145 Skattepliktig gevinst/fradradragsberettiget tap
etter realisasjon mv. av andel. Gevinst fører du
i skattemeldingen post 3.1.12 og tap i post 3.3.7.

Poster for deltaker som krever jordbruksfradrag
1155 Grunnlag for beregning av jordbruksfradrag
(se rettledningen)
1156 Herav deltakerens eventuelle leieinntekt
fra selskapet hvis post 1155 er fylt ut

Personinntekt (arbeidsgodtgjørelse/lott)
Beløpet skal føres her selv om det også
inngår i sum alminnelig inntekt i post 1140
1160 Fiske/Familiebarnehage i deltakerens hjem.
Du fører beløpet i skattemeldingen post 1.7.1.
1162 Annen næring.
Du fører beløpet i skattemeldingen post 1.7.4.

Utbetalinger mv til upersonlig deltaker
216 Utbetalinger mv til upersonlig deltaker.
Netto positivt beløp hentet fra post 216 i RF-1233.

Særskilte poster for deltaker som er rederi og behandles etter skatteloven § 8-10
1350 Andel finansinntekt/-underskudd
1356 Andel tonnasjeskatt
1358 Finansaktiva i prosent av totalkapitalen

%

1362 Andel totalkapital

1.1

31.12

1364 Andel gjeld

1.1

31.12

Bruttometoden

1366 Metode for bokføring

Egenkapitalmetoden

Kostmetoden

Deltakerens underskrift
Dato

Underskrift

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1221B
For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som angis i dette skjemaet, RF-1221B, helt eller delvis bli benyttet også av
andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf, lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om evt samordning kan fås
ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.
Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-15 med forskrift.

RF-1221B

Nei

