
Fordeling av formue og inntekt
mellom kommunar 2019

Namn (etternamn og fornamn) Fødselsnummer

Post nr i skattemeldinga (RF-1030)

2.7.4 Inntekt reindrift

3.1.12 Anna inntekt

Total alle 

kommunar

Kommune Kommune Kommune

Fordelingstabell alle kommunar (Forslag til fordeling av inntekt, frådrag og formue mellom kommunar)

3.1.2 Renter av uteståande fordringar i næring

2.7.1 Inntekt jordbruk, gartneri, pelsdyr, m.m.

2.7.3 Inntekt fiske

2.7.2 Inntekt skogbruk

2.7.5 Inntekt skiferbrot i Nord-Troms og Finnmark

2.7.6 Anna næring (frå næringsoppgåva)

2.7.6 Anna næring - fordelt frå ektefelle

3.1.1 Renter av bankinnskot i næring

4.1.1 Bankinnskot i næring 

4.1.6 Uteståande fordringar i næring

2.7.1 Inntekt jordbruk, gartneri, pelsdyr, m.m. fordelt 
        frå ektefelle

2.7.2 Inntekt skogbruk, fordelt frå ektefelle

2.7.3 Inntekt fiske, fordelt frå ektefelle

2.7.4 Inntekt reindrift, fordelt frå ektefelle

2.7.5 Inntekt skiferbrot i Nord-Troms og Finnmark,
        fordelt frå ektefelle

2.1.3 Inntekt, dagmamma og familiebarnehage - i eigen heim

2.1.3 Næringsinntekt frå familiebarnehage i eigen heim
        (RF-1175 eller RF-1167)

3.2.14 Særskilt frådrag for fiskarar og fangstfolk (RF-1213)

3.2.15 Jordbruksfrådrag (RF-1177)

3.2.8/3.2.9 Frådrag for reise mellom heim og arbeid/
                 besøksreiser til heimen

3.2.15 Jordbruksfrådrag overført frå ektefellen si verksemd

4.5.4 Annan formue

4.1.3 Kontantar i næring

2.1.3 Næringsinntekt frå familiebarnehage - i eigen heim - 
        fordelt frå ektefelle

RF-1034N

3.2.17 Særskilt frådrag skiferbrot i Nord-Troms og Finnmark

3.2.16 Særskilt frådrag for reindriftsverksemd (RF-1177)

3.2.16 Særskilt frådrag for reindriftsverksemd overført frå 
          ektefellen

3.2.17 Særskilt frådrag skiferbrot i Nord-Troms og Finnmark,
          overført frå ektefellen

3.2.7 Meirkostnader ved arbeidsopphald utanfor heimen - kost

3.2.7 Meirkostnader ved arbeidsopphald utanfor heimen - losji

Dersom du har stadbunden skatteplikt til annan kommune enn bustadkommunen for næringsinntekt og/eller næringsformue skal du fylle ut dette skjemaet

og legge det ved skattemeldinga for formues- og inntektsskatt – personleg næringsdrivande.



3.2.19 Underskot jordbruk m.m. (frå næringsoppgåva)

3.2.19 Underskot skogbruk (frå næringsoppgåva)

3.2.19 Underskot reindrift (frå næringsoppgåva)

3.2.19 Underskot fiske

3.2.19 Underskot skiferbrot i Nord-Troms og Finnmark
         (frå næringsoppgåva) 

3.2.19 Underskot anna næring (frå næringsoppgåva)

3.3.7 Andre frådrag

4.4.1 Bilar, maskiner, inventar m.m. (frå næringsoppgåva)

4.4.2 Buskap (frå næringsoppgåva)

4.4.3 Varelager (frå næringsoppgåva)

4.4.4 Skip, fiske- og fangstfartøy m.m. (frå næringsoppgåva)

 Underskrift

Dato Underskrift

Førespurnad skal
rettast til

Telefonnummer

3.2.19 Underskot dagmamma og familiebarnehage
          - i eigen heim (RF-1175 eller RF-1167)

3.2.19 Underskot i næring fordelt frå ektefelle


	Side 1
	Side 2

