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Rettleiing til RF-1368 Næringsoppgåve 5 for føretak med avgrensa 
rekneskapsplikt og ikkje-rekneskapspliktige selskap med 

deltakarfastsetting for 2019 
Fastsett av Skattedirektoratet 

  Næringsoppgåve 5 skal leverast av enkeltpersonføretak og ansvarlege selskap som utarbeider årsrekneskap etter føresegna 
om avgrensa rekneskapsplikt i rekneskapslova § 3-2b. Det gjeld ikkje for ansvarlege selskap der éin eller fleire av 
deltakarane er ein juridisk person med avgrensa ansvar.  

Vidare skal skjemaet leverast av alle ikkje-rekneskapspliktige selskap med deltakarfastsetting. 

Dette skjemaet var nytt i 2018. Det følgjer 
av ny § 3-2b i rekneskapslova at 
rekneskapspliktige enkeltpersonføretak og 
ansvarlege selskap som fyller vilkåra for 
små føretak i rekneskapslova § 1-6, kan 
utarbeide årsrekneskap basert på 
skatterapporteringa av årsresultat og 
balanse i tillegg til tilpassa 
tilleggsopplysingar når dette kan reknast 
som god rekneskapsskikk for slike 
rekneskapspliktige. Det gjeld ikkje for 
ansvarlege selskap der éin eller fleire av 
deltakarane er ein juridisk person med 
avgrensa ansvar.  

Med selskap med avgrensa 
rekneskapsplikt meiner vi 
rekneskapspliktige enkeltpersonføretak og 
ansvarlege selskap utan juridiske 
deltakarar, som fyller definisjonen av små 
føretak i rekneskapslova § 1-6 og som har 
valt å utarbeide årsrekneskapen sin i 
samsvar med rekneskapslova § 3-2b. 

Vidare skal skjemaet leverast av alle ikkje-
rekneskapspliktige selskap med 
deltakarfastsetting. Det er ikkje lenger 
mogleg for desse selskapa å levere 
Næringsoppgåve 1. 

Dersom eit selskap med avgrensa 
rekneskapsplikt utarbeider ein 
årsrekneskap etter rekneskapslova, og vel 
å ikkje nytte forenklingsreglane i 
rekneskapslova § 3-2b, skal 
Næringsoppgåve 2 nyttast. Viss eit selskap 
med deltakarfastsetting utan 
rekneskapsplikt frivillig utarbeider ein 
årsrekneskap etter rekneskapslova skal 
Næringsoppgåve 2 nyttast. 

Realisasjonsprinsippet er hovudregel for 
tidfesting av inntekter og kostnader, jf. 
skattelova § 14-2. Realisasjonsprinsippet 
inneber at inntekter blir skattlagde når 
skattytar får ein vilkårslaus rett til ytinga. 
Kostnader kjem til frådrag når det oppstår 
ei vilkårslaus forplikting til å dekkje eller 
innfri kostnaden. Det er teke inn ei 
presisering i skattelova § 14-2 andre ledd 
andre punktum om at kostnader knytte til 
plikt til å utføre, unnlate eller tole noko i 
framtida ikkje kan dragast frå før 
tidspunktet for å utføre, unnlate eller tole 
noko er kome. 

Skattepliktige og skattefrie inntekter og 
kostnader skal tidfestast samtidig, etter 
tidfestingsreglane i skattelova.  

Næringsoppgåva inneheld oppstilling over 
skattemessige resultatrekneskap og 
balanse. Det er resultat og balanse i 
samsvar med skattereglane sine 
tidfestings- og målereglar som skal kome 
fram her. I resultatet skal det berre førast 
skattepliktige inntekter, og 
frådragsgodkjente kostnader. Inntekter 
som ikkje er skattepliktige, og kostnader 
som ikkje gir frådragsrett, må det framleis 
haldast oversikt over, sidan desse skal 
spesifiserast under 
eigenkapitalavstemminga.  

Næringsoppgåve 5 skal leverast som 
vedlegg til  

• RF-1030 Skattemelding for formues- 
og inntektsskatt – personleg 
næringsdrivande o.a.  

• RF-1215 Selskapsmelding for 
selskap med deltakarfastsetting 
  

Tilleggsskjema 
Ansvarlege selskap som har realisert 
verdipapir med skattepliktig gevinst, eller 
frådragsgodkjente tap , skal fylle ut RF-
1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjar og 
andre finansielle produkt (berre for 
selskap). Enkeltpersonføretak som har 
realisert verdipapir med skattepliktig 
gevinst, eller tap som gir frådragsrett, skal 
fylle ut RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og 
formue på aksjar og andre finansielle 
produkt. 

Føretak innan primærnæring skal levere 
RF-1177 Landbruk. Det er laga ei rettleiing 
(RF-1178) til utfylling av RF-1177, der post 
0402 i næringsoppgåva er skildra. 

Føretak som driv drosje- og lastebilnæring 
skal levere RF-1223 Drosje- og 
godstransportnæring. 

Føretak som driv overnattings- og 
serveringsstadar med skjenkerett for øl, vin 
eller brennevin skal levere RF-1122 
Overnattings- og serveringsstad. 

Særskilt om bruken av forteikn i 
skjema 
Alle tal skal førast utan forteikn når det går 
fram av leieteksten eller er fylt ut på 
førehand. Ein skal berre nytte forteikn 
dersom talet skal ha motsett verknad av 
det som går fram av leieteksten eller er fylt 
ut på førehand. 

Næringsoppgåve 5 er ei forenkla 
næringsoppgåve 
Det vil sei at du ikkje vil finne like mange 
spesifikke postar som du kan finne i dei 
andre næringsoppgåvene. Derfor må ein i 
denne næringsoppgåva bruke dei mest 
nærliggande postane, og det inneber at 
fleire postar kan bli slege saman i forhold til 
kva du er vand til. 

Generelt 
 
Rekneskapsperiode 
Her oppgir ein starttidspunktet og 
avslutningstidspunktet (dato) for 
rekneskapsperioden, normalt 01.01. til 
31.12. Andre tidspunkt kan vere aktuelle 
ved til dømes oppstart eller opphøyr av 
verksemda i løpet av året. Datoen skal 
givast opp med åtte siffer, som i dømet 
ovanfor. Dersom verksemda har avvikande 
rekneskapsår oppgir ein den 
rekneskapsperioden som blir nytta, til 
dømes 01.06.2018 til 31.05.2019. 

Tal på årsverk i rekneskapsåret 
Her fører ein talet på årsverk i 
rekneskapsåret. Det inneber at det har 
innverknad om ein person arbeider heiltid 
eller deltid. Til dømes reknar ein to 50 % 
stillingar som eitt årsverk. Det gjeld tilsette 
og innleigd personell.  

Ligg det føre uvisse om føretaket kan 
fortsette drifta? 
Er det uvisst om drifta held fram? 
Skal berre fyllast ut av selskap med 
avgrensa rekneskapsplikt. 

Er føretaket revisjonspliktig? 
Alle skal svare på kontrollspørsmålet om 
føretaket er revisjonspliktig. 
Kontrollspørsmålet har desse 
svaralternativa: 
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• Ja  
• Nei 

 
For at revisor skal kunne signere skjemaa i 
Altinn, må revisoren vere registrert som 
revisor for føretaket på 
innleveringstidspunktet.  

Har føretaket valt revisjon frivillig 
Dersom føretaket har valt frivillig revisjon, 
må det kryssast av på "ja" for at revisor 
skal kunne signere næringsoppgåva 

Er bokføringsvalutaen ein annan enn 
norske kroner, jf. bokføringsforskrifta 
§ 4-2? 
Rekneskapsvalutaen skal alltid vere norske 
kroner etter rekneskapslova § 3-2 b andre 
ledd. 

Dersom det blir bokført i funksjonell valuta 
(valuta som selskapet si økonomiske 
verksemd i hovudsak er knytt til) som er 
ein annan enn norske kroner, skal det 
givast opp kva for valuta som er nytta. Til 
dette høyrer òg rekneskapar for filialar som 
er førte i annan valuta. 

Omrekning av utanlandsk valuta til 
norske kroner for skatteføremål 
Føretak som nyttar funksjonell valuta som 
rekneskapsvaluta i årsrekneskapen, jf. 
rekneskapslova § 3-4, må rekne om til 
norske kroner for skatteføremål. 
Finansdepartementet gav 21. april 2009 
(Utv. 2009 s. 608) ei fråsegn om 
skattlegging av selskap som nyttar 
funksjonell valuta som rekneskapsvaluta i 
selskapsrekneskapen. Departementet kom 
med nokre presiseringar til fråsegna i brev 
av 21. oktober 2009 til eit advokatfirma. 
Departementet la til grunn at skattelova 
byggjer på at verdsetting og skattlegging 
skal gjerast i norske kroner. 

Det skal nyttast norske kroner i 
næringsoppgåva og andre vedlegg til 
skattemelding for formues- og inntektsskatt 
sjølv om den offisielle rekneskapen blir 
presentert i ein annan valuta. Kvar einskild 
post må reknast om til norske kroner, og 
deretter må det skattemessig resultatet 
reknast ut i norske kroner. Det er ikkje 
tillate å rekne ut skattemessig resultat i 
annan valuta som så blir rekna om til 
norske kroner (nettoinntektsprinsippet). 
Omrekninga til norske kroner skal 
gjennomførast slik at det skattemessige 
resultatet ligg nærast mogleg opp mot det 
ein ville fått dersom rekneskapen var ført i 
norske kroner. Det sikrar likebehandling 
med selskap som nyttar norske kroner som 
rekneskapsvaluta. 

Balansepostar som er pengepostar skal for 
skatteføremål reknast om til kursen slik 
han er ved slutten av rekneskapsåret. 
Pengepost er ein rett til å ta imot (eller ei 
forplikting til å levere) eit kontantbeløp som 
er fastsett eller vil kunne fastsetjast. Døme 

på pengepostar er kundefordringar, 
leverandørgjeld, avsetjingar som skal 
gjerast opp med kontantar og betalbar 
skatt. 

Balansepostar som ikkje er pengepostar 
skal reknast om til historisk kurs. Ikkje-
pengepostar skal reknast om til 
valutakursen på transaksjonstidspunktet 
eller til gjennomsnittleg kurs. Døme på 
ikkje-pengepostar er aksjar, forskotsbetalte 
beløp for varer og tenester (til dømes 
forskotsbetalt leige), goodwill, immaterielle 
eigedelar, varebehaldningar eller varige 
driftsmiddel som skal gjerast opp ved 
levering av ein ikkje-pengepost-eigedel. 

Omrekning av resultatpostar skal som 
hovudregel skje til gjennomsnittskurs. 
Resultatpostar knytte til lønn og 
meirverdiavgift skal etter 
bokføringsforskrifta § 4-2 reknast om til 
kursen på høvesvis utbetalingstidspunktet 
og fakturatidspunktet, då det skjer ei pliktig 
rekneskapsrapportering til 
skattestyresmaktene av desse beløpa. 
Beløpa som er rapporterte inn bør 
samsvare med dei beløpa som blir førte 
her. 

Som ei følgje av endring i valutakursar ved 
omrekning av pengepostar frå 
rekneskapsvaluta til norske kroner for 
skatteføremål vil det oppstå skattemessige 
omrekningsdifferansar. Slike 
omrekningsdifferansar skal førast som 
valutagevinst i post 8060 eller valutatap i 
post 8160. 

Utrekning av skattemessig verdi 
på fordringar 
Skattemessig skal kundefordringane 
verdsetjast til pålydande etter frådrag for 
endelege konstaterte tap og 
sjablongavsetjing. 

I post 0410 fører ein kundefordringar 
inklusive kundefordringar på selskap i 
same konsern til pålydande verdi etter 
frådrag for endelege konstaterte tap. Tala 
skal hentast frå post 1500 og post 1530. 

Skattemessig nedskriving på 
kundefordringar skal førast i post 0420. 
Utrekninga av nedskrivinga skal alltid 
fyllast ut. 

Utrekninga følgjer av ein fastsett formel. 
Formelen er ei forståing av sktl. § 14-5 
fjerde ledd bokstav b og 
Finansdepartementet si forskrift § 14-5-10. 
Av det følgjer kor mykje selskapet 
maksimalt kan nedskrive kundefordringane 
skattemessig. 

Konstaterte tap for året og fjoråret skal 
delast på kredittsal for året og fjoråret og 
gongast med 4. Denne faktoren blir så 
gonga med kundefordringane ved slutten 

av året. Utrekninga kan aldri bli lågare enn 
null. 

Konstaterte tap for året vil ofte kunne 
nyttast uendra neste år som konstaterte 
tap for fjoråret. Dette beløpet skal justerast 
dersom delar av tapet likevel blir betalt året 
etter. 

I ei nyetablert verksemd kan det krevjast 
nedskriving på uteståande kundefordringar 
med 2 prosent ved utgangen av 
etableringsåret og dei to påfølgjande 
inntektsåra, jf. skattelova § 14-5 fjerde ledd 
bokstav d. Slike verksemder fyller ikkje ut 
tala for konstatert tap på kundefordringar 
og kredittsal i post 0420. Kundefordringar 
ved slutten av året og nedskrivinga må 
førast. 

I post 0440 fører ein andre fordringar enn 
kundefordringar til pålydande verdi. Det 
gjeld òg langsiktige fordringar. Fordringar i 
næring som er endeleg konstatert tapt, 
skal førast opp med null i verdi. Om når tap 
på uteståande fordringar i næring blir rekna 
endeleg konstatert viser vi til 
Finansdepartementet si forskrift av 
19. november 1999 nr. 1158 § 6-2-1. 

Fordring på nærståande selskap gir 
normalt ikkje rett til tapsfrådrag når ein 
fastset inntektsskatt. Skattemessig verdi av 
slike fordringar skal ein derfor ikkje ta med 
i post 0440. 

Kjøp og sal av ikkje ayskrivbare 
driftsmiddel dette året 
I postane 0510 - 0540 oppgir ein 
nyskaffingar det siste året til innkjøpskost, 
og sal og uttak av driftsmiddel til salssum. 
Avskrivbare driftsmiddel som er førte i 
RF-1084 Avskriving, eller RF-1152 
Særskilde driftsmiddel i kraftverk – 
avskrivingar og påkostingar, skal ikkje 
takast med her. 

I kolonnen for nyskaffingar skal ein rekne 
med driftsmiddel som er aktiverte i året 
(balanseført i postane 1000, 1150 og 
1160), til her høyrer innkjøp av nye og 
brukte driftsmiddel, påkostingar på 
eksisterande driftsmiddel, anlegg under 
utføring og eigne investeringsarbeid. I 
kolonnen for sal skal det berre førast opp 
driftsmiddel som er selde (inklusive uttak) i 
året. Driftsmiddel som er avhenda 
vederlagsfritt eller er utrangerte i perioden 
skal ikkje førast opp. 

Resultat og balanse 

Generelt om resultatrekneskap og 
balanse 
Oppstillingsplanen byggjer på 
rekneskapslova av 17. juli 1998. I denne 
næringsoppgåva er det dei skattemessige 
balanse- og resultatpostane som skal 
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nyttast. Nummereringa har teke 
utgangspunkt i Norsk Standard, NS 4102. 

Skattemessig resultatrekneskap 
Driftsinntekter og driftskostnader 
Post 3000 Salsinntekt og uttak, 
avgiftspliktig 
Her fører ein inntekt av sal/uttak av 
avgiftspliktige varer og tenester i perioden. 
Frakter og spesielle offentlege avgifter skal 
vere med, medan rabattar, returar o.l. skal 
vere trekte frå. Salet skal førast eksklusive 
meirverdiavgift, og interne transaksjonar 
mellom føretaket sine avdelingar skal ikkje 
takast med. 

Post 3100 Salsinntekt og uttak, 
avgiftsfri 
Her fører ein inntekt av sal/uttak av 
avgiftsfrie varer og tenester i perioden.  
Posten skal vere inkludert frakt og andre 
spesielle offentlege avgifter, men rabattar, 
returar o.l. skal vere trekte frå. 

Post 3200 Salsinntekt og uttak utanfor 
meirverdiavgiftslova 
Her fører ein inntekt av sal/uttak av varer 
og tenester som fell utanfor 
meirverdiavgiftslova. Posten skal vere 
inkludert andre spesielle offentlege 
avgifter, men rabattar, returar o.l. skal vere 
trekte frå. 

Post 3300 Spesielle offentlege avgifter i 
samband med sal 
Denne posten femner om alle dei spesielle 
offentlege avgiftene/særavgiftene som er 
inkluderte i postane 3000, 3100 og 3200. 
Her fører ein bl.a. produktavgift, 
tobakksavgift, sukkeravgift, bensinavgift og 
eingongsavgift på bilar. Posten skal 
trekkjast frå salsinntektene. 

Post 3400 Offentleg tilskott/refusjon 
Her fører ein tilskott/refusjonar som 
verksemda får frå det offentlege, som til 
dømes refusjonar til lege, tannlege, 
fysioterapeut o.a. for behandling. 

Her fører ein offentlege tilskott i samband 
med fiske som ikkje går inn i 
fangstavrekningane og som ikkje er tekne 
med i postane 3100 - 3200. Det kan til 
dømes gjelde eigne tilskott. 

Post 3600 Leigeinntekt fast eigedom 
Her fører ein leigeinntekt for utleige av fast 
eigedom i tillegg til verdi av eigen bruk av 
fast eigedom (bustad, forretningseigedom 
o.a.). 

Post 3695 Anna leigeinntekt 
Her fører ein inntekt frå utleige av 
driftslausøyre  

Post 3700 Provisjonsinntekt 
Her fører ein inntekt frå provisjonssal, 
royalties, lisensinntekter o.l. 

Post 3890 Inntektsføring frå positiv 
gevinst-/tapskonto 
Det skal førast ein gevinst- og tapskonto 
for kvar næring. I denne posten fører ein 
delen av skattepliktig inntekt frå positiv 
gevinst-/tapskonto for året. 

Kvar gevinst- og tapskonto skal 
rapporterast inn på skjemaet RF-1219 
Gevinst- og tapskonto. 

Post 3895 Inntektsføring frå saldo 
Her fører ein skattepliktig del av negativ 
saldo for året. Eventuelt vederlag ved 
realisasjon av driftsmiddel som ein vel å 
inntektsføre heilt eller delvis i 
realisasjonsåret, skal førast her. Beløpa 
skal hentast frå RF-1084 Avskriving post 
107 og/eller post 110. 

Post 3900 Anna driftsrelatert inntekt 
Her fører ein andre driftsinntekter som ikkje 
er tekne med under dei andre 
inntektspostane. 

Post 3910 Årets inntekts-
/kostnadsføring frå tømmerkonto 
Her fører ein inntekts- eller kostnadsføring 
frå tømmerkonto for året. Kostnad skal 
førast med negativt forteikn. Beløpet skal 
samsvare med post 5437 eller 539 i RF-
1177 Landbruk 

Post 4005 Varekostnad 
For handelsbedrifter femner denne posten 
om selde varer for omsetninga som er 
teken med i postane 3000, 3100 og 3200. 
Endringa av lageret av råvarer, innkjøpte 
halvfabrikata og innkjøpte varer for 
vidaresal skal vere inkluderte i denne 
posten.  

Post 4295 Behaldningsendring av varer 
under tilverking og ferdig tilverka varer 
Her fører ein dei skattemessige endringane 
i behaldningane av varer under tilverking 
og ferdige eigentilverka varer. Ein nedgang 
i behaldninga aukar driftskostnadene, 
medan ein auke i behaldninga reduserer 
driftskostnadene (talet skal då førast med 
minusteikn framfor beløpet). 

Post 4500 Framandyting og 
underentreprise 
Her fører ein kostnader til innleigd 
arbeidskraft og underentreprenør dersom 
dei gjeld postane 4005, 4295 og 4995, t.d. 
rekneskapstenester, maskinleige m/førar, 
frakt m.m. 

Post 4995 Behaldningsendring av 
eigentilverka anleggsmiddel 
Her fører ein verdiendring i behaldninga av 
eigentilverka anleggsmiddel. Ved utrekning 
av verdien av eige arbeid på avskrivbare 
bygningar og anlegg kan det leggjast til 
grunn ei godtgjersle som svarar til tarifflønn 

til ufaglært arbeidskraft. Det same beløpet 
skal leggjast til inngangsverdien (post 
1130). 

I praksis blir det godteke at skattytarar 
innanfor jordbruk unnlet å inntektsføre 
verdien av eige arbeid på avskrivbare 
bygningar og anlegg. Verdi av eige arbeid 
kan då ikkje takast med i inngangsverdien 
og grunnlaget for avskriving. 

Denne posten skal òg nyttast ved ei 
eventuell tilbakeføring av aktiverte 
kostnader, som i så fall skal førast med 
negativt forteikn. 

Post 5000 Lønn, feriepengar m.m. 
Her skal ein føre alle former for lønn i 
tenesteforhold og godtgjersle til 
medlemmer av styre og selskapsmøte. 
Beløpet som blir ført her skal ein både 
rapportere inn og betale arbeidsgivaravgift 
av. Hyre skal førast her, men hyre til aktiv 
fiskar er likevel ikkje 
arbeidsgivaravgiftspliktig. Her fører ein 
premie for individuell livrenteforsikring og 
kapitalforsikring der arbeidstakaren er 
tilgodesett. Premie i kollektive 
livrenteordningar kan behandlast som 
frådragsgodkjende lønns¬kostnader, og 
skal i så fall førast her. Når premie i 
kollektive livrenteordningar ikkje blir 
handsama som lønn, skal han førast i post 
5900. 

Post 5300 Anna opplysingspliktig 
godtgjering 
Her fører ein mellom anna utbetaling av lott 
i fiske og fangst. 

Post 5420 Opplysingspliktig 
pensjonskostnad 
Her fører ein årets pensjonspremie i 
føretaket si obligatoriske 
tenestepensjonsordning. 

Post 5600 Arbeidsgodtgjering til eigarar 
i ANS  
Her fører ein godtgjering til deltakarar i 
selskap med deltakarfastsetting etter 
selskapslova § 2-26 første ledd, i tillegg til 
arbeidsgodtgjering som blir utbetalt i form 
av skeivdeling av overskott. Mannslott til 
deltakarar i selskap med 
deltakarfastsetting skal takast med her. 
Beløpet skal inkludere dekt premie ved 
tariffesta pakkeforsikring. 

Post 5900 Annan personalkostnad 
Her fører ein personalgåver, kostnader til 
fri kantine, kurs, bedriftshytte, 
tenestebustader, bedriftsidrettslag o.l. 
Innbetalt premie etter lov om 
yrkesskadeforsikring fører ein her. 
Meirpremie for sjuke- og ulukkesforsikring 
utover lovfesta yrkesskadeforsikring skal 
derimot, når arbeidstakar er tilgodesett, 
handsamast som lønn og førast i post 
5000. 
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Her fører ein òg kostnad til pensjonar som 
ikkje er meldingspliktige. 

Eingongspremiar til forsikringsselskap som 
avløyser løpande aktuelle 
pensjonsforpliktingar til tidlegare tilsette gir 
rett til frådrag. 

Post 5950 Eiga pensjonsordning 
Innskott etter reglane i 
innskottspensjonslova § 2-3 andre ledd for 
sjølvstendig næringsdrivande og personleg 
deltakar i selskap med deltakarfastsetting 
skal førast her. 

Post 6000 Avskriving på varige 
driftsmiddel og immaterielle eigedelar 
Her fører ein skattemessige avskrivingar 
henta frå RF-1084 Avskriving. 

Post 6200 Energi, brensel m.m. til 
produksjon 
Her fører ein mellom anna kostnader til 
drivstoff for maskiner og reiskapar som blir 
nytta i produksjonen. 

Post 6395 Renovasjon, vatn, avløp, 
reinhald m.m. 
Her fører ein delen av nemnde kostnader 
som gjeld bruk av bygningar, anlegg o.a. i 
næringsverksemda. Delen som gjeld 
kårbustad og eventuelt utleigd hus fører 
ein her, og det må gjerast korreksjon i RF-
1224 Personinntekt frå enkeltpersonføretak 
post 1.5. 

Post 6400 Andre leigekostnader 
Leigekostnader frå alle andre objekt enn 
lokale (post 6300) skal førast her. Døme 
kan vere kostnader ved leige av fast 
eigedom, maskiner, transportmiddel, 
inventar m.m. 

Post 6600 Reparasjon og vedlikehald av 
bygningar 
Her fører ein kostnader til reparasjon og 
vedlikehald av bygningar som blir nytta i 
verksemda. Vedlikehaldskostnader på 
kårbustad og andre utleigebustader skal òg 
førast her. Kostnader som fører bygningen 
til ein betre stand enn den har vore 
tidlegare, blir ikkje rekna som vedlikehald. 
Slike kostnader blir rekna som påkostingar 
og skal aktiverast. 

Kostnader til vedlikehald av bygningar som 
ikkje har verka i verksemda (t.d. kårbustad 
eller utleigebustad), må leggast til i post 
1.5 i RF-1224 Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak. 

Post 6695 Reparasjon og anna 
vedlikehald  
Her fører ein kostnader til reparasjon og 
vedlikehald på eigedelar som blir nytta i 
verksemda. 

Post 6700 Framand teneste 
Her fører ein kostnader til t.d. 
rekneskapsførar, revisor, advokat, 
konsulentar o.a.  

Post 6995 Elektronisk kommunikasjon, 
porto m.m. 
Her fører ein kontorkostnader, inkludert 
kostnader til elektronisk kommunikasjon 
(telefon, mobiltelefon, internett og 
liknande). Denne posten må ein sjå i 
samanheng med post 7098 og rettleiinga 
her gjeld begge postane. 

Om elektronisk kommunikasjon: 
Dersom ein nyttar elektroniske 
kommunikasjonsmiddel i verksemda skal 
dei samla kostnadene førast i post 6995. 
Det skal gjerast ei sjablongmessig 
inntektsføring av den private delen med 
kr 4 392 i post 7098 uavhengig av talet på 
kommunikasjonsmiddel og uavhengig av 
den totale kostnaden. Beløpet i post 6995 
skal førast inklusive mva på den private 
delen, men redusert med mva på 
næringsdelen. Når det gjeld fordeling av 
mva mellom næring og privat skal den 
faktiske bruken av 
kommunikasjonsmiddelet/-la leggast til 
grunn utan omsyn til sjablongen. 

Post 7000, 7020 og 7040 Kostnader i 
samband med transportmiddel 
Her fører ein alle kostnader i samband 
med personbilar, varebilar og lastebilar 
fordelt på dei tre postane nemnde ovanfor. 
Dei som driv drosje- og lastebilnæring skal 
leggje ved RF-1223 Drosje- og 
godstransportnæring. Om kven som skal 
levere skjemaet RF-1125 Bruk av bil, sjå 
rettleiinga til dette skjemaet. Avskrivingar 
skal førast i post 6000. Bompengar, 
parkeringsutgifter, ferjebillettar o.a. skal 
førast i post 7155 eller 7165 som ein 
reisekostnad. 

Post 7080 Bilkostnader, bruk av privat 
bil i næring 
Dersom det ligg føre nøyaktig registrert 
bilbruk i næring kan ein sjølvstendig 
næringsdrivande i eit enkeltpersonføretak 
krevje frådrag for bruk av privatbil i 
verksemda etter sats per km, sjå 
takseringsregelen på www.skatteetaten.no. 
Frådrag etter sats kan berre krevjast for 
inntil 6 000 km. I desse tilfella er det i 
utgangspunktet ikkje plikt til å levere 
bilskjema. Denne posten kan ikkje nyttast 
for ansvarleg selskap m.m. Utbetaling av 
godtgjersle til ein deltakar for bruk av eigen 
bil i verksemda skal førast som leigeutgift i 
post 6400. 

Post 7098 Privat bruk av el. 
kommunikasjon 
Sjå rettleiinga til post 6995. 

Post 7099 Privat bruk av næringsbil 
Her fører enkeltpersonføretak og 
personlege deltakarar i selskap med 
deltakarfastsetting fordel ved privat bruk av 
næringsbil. Grunnlaget ved utrekninga er i 
utgangspunktet listeprisen på bilen som ny. 
Det er eit eige utrekningsgrunnlag for elbil. 

Det er eige regelverk for fordel ved privat 
bruk av firmabil som fell utanfor 
standardreglane. 

Regelverket gjeld for: 

• Lastebilar med totalvekt på 7000 kg 
eller meir. 

• Bussar registrerte for meir enn 15 
passasjerar. 

• Bilar som lov eller føresegn seier er 
forbode å nytte til privatkøyring 
utover køyring mellom heim og 
arbeid. 

• Bilar som er registrerte for ni 
passasjerar eller meir dersom dei blir 
nytta i ei køyreordning organisert av 
arbeidsgivar for transport av tilsette 
på arbeidsreise og ikkje blir nytta 
privat utover arbeidsreise. 

Viss du har nytta næringsbil til å køyre 
mellom heim og arbeid, besøksreiser til 
heimen og/eller anna privatkøyring, skal du 
tilbakeføre for den faktiske privatkøyringa. 

Satsar og utrekningsmåte finn du på 
www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-
satser/.  

Post 7155 Reise-, diett- og 
bilgodtgjersle (opplysingspliktig) 
Her fører ein alle kostnader som selskapet 
har til reise-, diett- og bilgodtgjersle som er 
opplysingspliktige. Ikkje opplysingspliktige 
reisekostnader skal førast i post 7165. 

Post 7370 Representasjonskostnader 
Her fører ein frådragsgodkjente 
representasjonskostnader . 

Post 7490 Kontingentar  
Her fører ein kontingentar som gir 
frådragsrett.  

Post 7500 Forsikringspremie 
Her fører ein forsikringskostnader som 
selskapet har, med unntak av 
bilforsikringar som skal førast i post 7040. 
Forsikring av båt og reiskap må korrigerast 
for eventuell refundert forsikringspremie 
pga. landlege o.a. Her fører ein òg premie 
for pakkeforsikring. 

Post 7565 Garanti- og servicekostnad 
Her fører ein kostnader i samband med 
service og garantiytingar.  

http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/
http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/
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Post 7600 Lisens, patentkostnad og 
royalty 
Her fører ein kostnader til lisensar, patent 
og royalties i samband med eigen 
produksjon/eige sal. 

Post 7700 Annan kostnad 
Her fører ein driftskostnader som ikkje skal 
førast i dei andre postane. Festeavgift knytt 
til tidsavgrensa festeforhold skal takast 
med her. Ved stetsevarige (evigvarande) 
festeforhold, sjå post 1150. 

Post 7830 Tap på fordringar 
Her fører ein endeleg konstaterte tap på 
fordringar. Det er berre tap på fordringar i 
næring som gir frådragsrett. 

Fordring på nærståande selskap gir 
normalt ikkje rett til tapsfrådrag når ein 
fastset inntektsskatt. 

Post 7890 Frådragsføring frå negativ 
gevinst-/tapskonto 
Her fører ein til frådrag årets del av tap frå 
negativ gevinst-/tapskonto. Beløpet skal 
hentast frå skjemaet RF-1219 Gevinst- og 
tapskonto. 

Post 7897 Endring i skattemessig 
nedskriving på kundefordringar 
Her fører ein endringa i skattemessig 
nedskriving på kundefordringar. Beløpet 
kjem fram under post 0420 som skilnaden 
mellom årets og førre års nedskriving. 

Dersom årets nedskriving er større enn 
førre års nedskriving, skal differansen 
framstå som eit positivt beløp (utan 
forteikn). Viss årets nedskriving er mindre 
enn førre års, skal differansen framstå som 
eit negativt beløp (med forteikn minus). 

Post 7910 Del av årets 
overskot/underskot som er overført til 
tømmerkonto 
Her fører ein den delen av overskotet eller 
underskotet for året som er ført over til 
tømmerkonto. Underskot skal førast med 
negativt forteikn. Beløpet skal samsvare 
med beløpet i post 535 i RF-1177 
Landbruk. 

Finansinntekter og 
finanskostnader 

Fellespostar for ENK og ANS 
Post 8060 Valutagevinst (agio) og 8160 
Valutatap 
Her fører ein gevinst og tap på fordringar 
og gjeld i utanlandsk valuta. Her fører ein 
òg omrekningsdifferansar som oppstår når 
ein reknar om frå funksjonell valuta til 
NOK. 

Post 8079 Anna finansinntekt 
Her fører ein renteinntekter frå kundar eller 
andre som det ikkje blir levert 
tredjemannsopplysingar på. 

Post 8179 Annan finanskostnad 
Her fører ein rentekostnader til 
leverandørar eller andre som det ikkje blir 
levert tredjemannsopplysingar på. 

Postar som berre gjeld ANS 
Postane 8005 og 8006 Skattepliktig del 
på overskot / underskot som gir 
frådragsrett på part i selskap med 
deltakarfastsetting 
For verksemder som har investeringar i 
selskap med deltakarfastsetting skal 
resultatdel/utdeling resultatførast i post 
8005/8006. 

Nettobeløpet frå desse postane skal ein 
føre tilbake i post 540 for avstemming av 
eigenkapitalen. 

Post 8050 Anna renteinntekt 
Her fører ein renteinntekter frå bank og 
andre kredittinstitusjonar. 

Renter frå obligasjonar og renteinntektsdel 
frå verdipapirfondspartar skal førast i post 
8090. 

Post 8074 Gevinst ved realisasjon av 
aksjar, eigenkapitalbevis, fondspartar 
og selskapspartar 
Her fører ein skattepliktig gevinst. Skattefri 
gevinst skal ikkje takast med her. Skattefrie 
gevinstar tar ein med under 
eigenkapitalavstemminga.  

Post 8090 Inntekt av andre 
investeringar/utbyte 
Her fører ein skattepliktig utbyte som ikkje 
er ført i postane 8005. Renter frå 
obligasjonar og renteinntektsdel frå 
verdipapirfondspartar skal òg førast her. 

Etterbetaling, bonus o.a. frå 
samvirkeføretak er skattepliktig 
næringsinntekt når grunnlaget for 
utbetalinga er den næringsdrivande sin 
handel med samvirkeføretaket. 

Post 8091 3 % av netto skattefrie 
inntekter etter fritaksmetoden og 3 % av 
utdeling frå selskap med 
deltakarfastsetting til selskapsdeltakar 
Her fører ein den skattepliktige delen (3 %) 
av utbyte og utdelingar. Den skattefrie 
delen (97 %) skal kome fram i 
eigenkapitalavstemminga. 

Post 8150 Annan rentekostnad 
Her fører ein rentekostnader frå bank og 
andre kredittinstitusjonar.  

Post 8174 Tap ved realisasjon av aksjar, 
eigenkapitalbevis, fondspartar og 
selskapspartar 
Her fører ein tap som gir frådragsrett. Tap 
som ikkje gir frådragsrett skal ikkje takast 
med her. 

Balanse 
Anleggsmiddel og omløpsmiddel 
Dersom nokon av samlesaldoane (a, b, 
c, d) har eit negativt beløp, skal desse 
beløpa førast samla i post 2095 Negativ 
saldo. 

Post 1000 Forsking og utvikling 
Her fører ein kostnader til forsking og 
utvikling. 

Post 1080 Goodwill 
Her fører ein skilnaden mellom 
nyskaffingskost ved kjøp av ei verksemd 
og verkeleg verdi på gjeld og eigedelar 
som kan identifiserast i verksemda.  

Post 1120 Fast teknisk installasjon i 
bygningar 
Her fører ein fast teknisk installasjon i 
bygningar. 

Fast teknisk utstyr som er integrert i 
bygningar og som tener bygningane sin 
generelle bruksverdi som bygning, skal 
avskrivast på saldogruppe j med ein 
samlesaldo for kvar bygning. 

Saldogruppe j inkluderer fast teknisk 
installasjon i bygningar, mellom anna 
varmeanlegg, kjøle- og fryseanlegg, 
elektrisk anlegg, sanitæranlegg, 
heisanlegg og liknande, jf. skattelova § 14-
41 første ledd bokstav j. 

Saldogruppe j inkluderer ikkje faste 
tekniske installasjonar som er 
sjølvstendige anlegg eller installasjonar 
som er integrerte i anlegg. Til dømes må 
tekniske installasjonar i eit reinseanlegg 
som kan reknast som ein eigen lokalitet, 
avskrivast i saldogruppa for anlegg 
(saldogruppe h). 

Driftsmiddel som er installerte i bygning 
hovudsakleg av omsyn til produksjonen av 
varer og tenester, skal normalt ikkje 
reknast som faste tekniske installasjonar i 
bygg. Slike installasjonar må i staden 
anten førast over til saldoen for bygget, 
reknast som sjølvstendig anlegg, eller som 
maskiner.  

Post 1150 Tomter og andre grunnareal  
Her skal ein berre føre kostpris på tomt, 
ikkje verdien av bygg som ligg på tomta. 
Det gjeld òg tomtegrunn knytt til 
stetsevarige (evigvarande) festeforhold, sjå 
post 7700. 
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Post 1296 Negativ gevinst- og 
tapskonto 
Her fører ein beløp henta frå post 16 i RF-
1219 Gevinst- og tapskonto. 

Post 1298 Negativ tømmerkonto 
Her fører ein negativ saldo frå 
tømmerkonto. Beløpet svarar til negativt 
beløp i post 542 i RF-1177 Landbruk. 
Dersom saldoen er positiv skal beløpet 
førast i post 2098. 

Post 1400 Varelager 
Her fører ein skattemessig verdi på 
varelager. 

Post 1500 Kundefordringar 
Her fører ein kundefordringar, inklusive 
kundefordringar på selskap i same 
konsern. 

Post 1530 Skattepliktig inntekt som 
ikkje er fakturert 
Her fører ein verdien av inntekter som 
enno ikkje er fakturerte. For vurdering av 
kva for inntekter som blir rekna 
skattemessig vunne inn viser vi til omtale 
av realisasjonsprinsippet.  

Postane 1800 Aksjar og 
verdipapirfondspartar og 1830 
Obligasjonar og sertifikat 
Her fører ein verdien av alle typar aksjar, 
obligasjonar, sertifikat til kostpris.  

Post 1880 Andre finansielle instrument 
Her fører ein andre verdipapir som kan 
omsetjast (jf. verdipapirhandellova § 2-2) 
enn dei som er førte i postane 1800 og 
1830, i tillegg til derivat. 

Eigenkapital 
Skattemessig eigenkapital er den 
skattemessige verdien til føretaket. Etter 
avstemming av eigenkapitalen skal posten 
0350 stemme med post 9960 i balansen, 
skattemessig eigenkapital. 

Post 2000 Selskapskapital 
Her fører ein innskoten kapital i ANS. 

Postane 2050 Annan eigenkapital 
Her fører ein summen av dei 
skattemessige resultata for året og 
tidlegare år. 

Enkeltpersonføretak skal berre nytte denne 
posten for å vise sum eigenkapital. 

Post 2095 Negativ saldo 
Her fører ein sum negativ saldo per 31.12. 
for den eller dei saldogruppene som ifølgje 
RF-1084 Avskriving kjem til ein slik saldo. 
Beløpet er ei inntekt som ikkje er skattlagd. 

Post 2096 Positiv gevinst- og tapskonto 
Her fører ein beløp henta frå RF-1219 
Gevinst- og tapskonto. Beløpet er ei inntekt 
som ikkje er skattlagd. 

Post 2097 Gevinst avsett på vilkår 
Her fører ein avsetjing etter ufrivillig 
realisasjon etter reglane i skattelova  
§§ 14-70 til 14-73. Her skal òg førast ev. 
avsetjing etter reglane om ekstraordinær 
fordeling av avverking i skog etter 
naturkatastrofe. 

Post 2098 Positiv tømmerkonto 
Her fører ein positiv saldo frå 
tømmerkonto. Beløpet svarar til positivt 
beløp i post 542 i RF-1177 Landbruk. 
Negativt beløp skal førast i post 1298. 

Langsiktig og kortsiktig gjeld 

Post 2600 Skattetrekk og andre trekk 
Her fører ein skatt trekt av 
lønnsutbetalingar til tilsette, skuldig 
bidragstrekk o.a. 

Eigenkapitalavstemming og 
fordeling på næringar 

Post 9930 Skattemessig resultat ENK 
Beløpet skal overførast til post 0402 I post 
0402 kolonne A skal ein oppgi kva for 
type/typar næring ein driv. Dersom det blir 
drive fleire næringar skal kvar einskild 
næring nummererast løpande i kolonnen 
ID. Det same talet skal førast i rubrikken 
Nærings-ID i RF-1224 Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak.  

OBS! For næringar som etter 
Finansdepartementet si forskrift av 19. 
november 1999 nr. 1158 § 12-20-1 jf. § 10-
42-3 skal ha felles utrekning av 
personinntekt, skal ein nytte dei same tala! 
Døme: Viss ein driv ridesenter, 
eigedomsmeklarverksemd og 
utleigeverksemd og dei to siste har høg 
grad av innhaldsmessig og økonomisk 
nærleik, blir nummereringa slik: 

Ridesenter (1), 

Eigedomsmeklarverksemd (2), 

Utleigeverksemd (2).  

Talet frå post 9930 skal overførast til 
kolonne B. Dersom det blir drive fleire 
næringar, skal talet splittast og fordelast på 
dei respektive næringane. 

Kolonnane C gjeld berre for jordbruk, 
skogbruk, reindrift og pelsdyrnæring – sjå 
den spesielle rettleiinga RF-1178. 

Alle personleg næringsdrivande skal fylle 
ut kolonne E. Viss ein nyttar fleire linjer i 
post 402 (det blir gitt resultat frå fleire 

næringar), skal kvart einskild overskot 
overførast til skattemeldinga post 2.7 eller 
2.1.3. Kvart einskild underskot skal 
overførast til skattemeldinga post 3.2.19. I 
kolonnen Overført til postnr. i 
skattemeldinga skal det for kvart beløp, 
overskot/underskot, skrivast fullt nummer 
på den rubrikken under post 2.7 i 
skattemeldinga som beløpet blir ført i. 

Beløpa i kolonne E skal overførast til RF-
1224 Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak, post 1.1. Beløpa frå 
næringar som har same nærings-ID, skal 
summerast og overførast til felles RF-1224. 
I RF-1224 skal det korrigerast for dei 
kapitalpostane som ikkje skal gå inn i 
grunnlaget for utrekning av personinntekt. 
Sjå meir om dette i RF-1225 Rettleiing til 
RF-1224 Personinntekt frå 
enkeltpersonføretak. 

Dersom det krevst fordeling av inntekta 
mellom ektefellar eller registrerte partnarar, 
nyttar ein felta F og G. Fordelinga må som 
utgangspunkt og hovudregel svare til 
ektefellane sin arbeidsinnsats og 
medverknad i verksemda. Det er ikkje 
høve til å fordele underskot. Underskot 
skal heilt ut tilordnast den som er 
ansvarleg innehavar av verksemda, eller 
begge dersom begge er ansvarlege for 
verksemda. 

Post 9999 Skattemessig resultat ANS 
Det skattemessige resultatet skal 
overførast til RF-1215 Skattemelding for 
selskap med deltakarfastsetting post 1105. 

Avstemming av eigenkapital 
Eigenkapitalavstemminga skal vise 
rørslene i eigenkapitalen frå 31.12 førre år 
til 31.12 i år. 

Resultatet og balansen er basert på 
tidfestings- og målereglane i skattereglane.  

Endringa i opptent eigenkapital vil derfor 
ikkje samsvare med det skattemessige 
resultatet for året. For å vise kva som har 
påverka endring i eigenkapitalpostane i 
løpet av året, utover skattepliktige inntekter 
og kostnader som gir frådragsrett, skal det 
utarbeidast ei eigenkapitalavstemming. Her 
fører du opp inntekter som ikkje er 
skattepliktige og kostnader som ikkje gir 
rett til frådrag. 

I eigenkapitalavstemminga kjem det fram 
først felles postar for både ENK og selskap 
med deltakarfastsetting, før postane er delt 
opp etter selskapstype. 
Enkeltpersonføretak skal derfor nytte 
postane i 300- og 400-serien, medan 
selskap med deltakarfastsetting skal nytte 
postane i 300- og 500-serien. 
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Alle eigenkapitaltransaksjonar skal førast 
brutto, dvs. at uttak og innskott skal førast 
kvar for seg i dei relevante postane. 

Post 300 Skattemessig eigenkapital 
31.12 førre år 
Her fører ein utgåande saldo på post 9960 
førre år. 

Første året du bruker skjemaet, førast 
rekneskapsmessig eigenkapital inn i denne 
posten. Forskjellen mellom 
rekneskapsmessig eigenkapital og 
skattemessig eigenkapital ved overgang til 
næringsoppgåve 5 frå næringsoppgåve 2 
skal førast i post 320 Prinsippendringar 
(som følgje av overgang til 
næringsoppgåve 5).  

Post 305 Skattemessig resultat 
Enkeltpersonføretak fører inn beløpet frå 
post 9930. 

Ansvarlege selskap fører inn beløpet frå 
post 9999. 

Post 310 Privatkonto 
Her fører du eigarens uttak og private 
kostnader ført i rekneskapen til verksemda. 
For selskap med deltakarfastsetting skal 
du her føre summen av privatkontoane for 
alle deltakarane. 

Beløpet her skal samsvare med tidlegare 
sum i post 450 i RF-1052. Det vil seie 
summen av post 400-410 i RF-1052. Sjå 
RF-1052 for korleis du spesifiserer 
postane.  

Post 315 Frådragsførde kostnader etter 
sats ved bruk av privatbil i næring 
Dersom det er kostnadsført yrkesbruk av 
privat bil etter sats i post 7080, skal du føre 
same beløpet her. 

325 Andre eigenkapitalkorrigeringar 
Her fører du andre eigenkapital-
korrigeringar som di ikkje kan føre ovanfor. 
Som døme på andre eigenkapital-
korrigeringar kan ein nemne; Dersom det 
er kostnadsført frådrag for heimekontor 
etter standardbeløp i resultatrekneskapen, 
skal ein føre same beløpet her. 

Her fører du òg kontantinnskott og 
tingsinnskott i enkeltpersonføretak.  

Dersom føretaket er deltakar i selskap med 
deltakarfastsetting skal beløp som gir 
frådragsrett eller er skattepliktige, og som 
er knytte til deltakarforholdet, førast i 
postane 8079/8179.  

Tap som ikkje gir frådragsrett eller inntekt 
som ikkje er skattepliktig, og som er knytt 
til realisasjon av partar, skal førast i 

postane 311/312 – for avstemming av 
eigenkapitalen. 

Ansvarlege selskap 
Post 500 Kontantinnskott og 
post 505 Tingsinnskott 
Her fører du kontantar som deltakarane 
har skote inn og verdi på andre 
tingsinnskott frå deltakarane som er ført 
direkte mot eigenkapitalen. 

Ved omdanning frå enkeltpersonføretak til 
selskap med deltakarfastsetting fører du 
samla verdi på innskottet opp i posten for 
tingsinnskott. 

Post 540 Skattefrie overskott/ikkje 
frådragsgodkjend underskott på part i 
selskap med deltakarfastsetting 
Er selskapet deltakar i selskap med 
deltakarfastsetting, skal du føre 
skattepliktige/frådragsgodkjende beløp 
knytt til deltakarforholdet i postane 
8005/8006. Dette beløpet skal du føre 
tilbake i post 540 for avstemming av 
eigenkapitalen. 

Post 600 Skattemessig eigenkapital 
31.12 
Beløpet som du kjem fram til i denne 
posten skal samsvare med beløpet i post 
9960. 
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