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Type næring (sjå rettleiinga) Nærings ID

Personinntekt frå enkeltpersonføretak 2019

Namn Fødselsnummer

Verksemds-/kontoradresse (næringsdrivande som har næringsinntekt i fleire kommunar, skal gi opp desse) Postnr. Poststad

Sjå i rettleiinga om bruken av forteikn i skjemaet

1.1 Beløp overført frå Næringsoppgåve 1 post 0402E, frå Næringsoppgåve 2 post 0402E, frå Næringsoppgåve 5 post 0402E,
     frå Næringsoppgåve for biletkunstnarar (post 2.90) eller frå Driftsresultat i skattemeldinga RF-1030.

1.2 Renter på den føretaksgjeld til finansinstitusjonar som er ført i post 2.10 (sjå rettleiinga til post 2.10), og renter på 
     drifts-/kassekreditt og føretakslån oppteke og nedbetalt i året.

1.3 Kapitalinntekter (avkastning og gevinstar, ikkje renter) knytte til finansobjekt, eller til realobjekt som ikkje har verka
      i verksemda. (inntekta må vere ført i næringsoppgåva eller driftsresultat i RF-1030 og inngå i post 1.1). 
     Om rentestøtte frå Innovasjon Norge, sjå rettleiinga.

1.5 Kapitalkostnader (ikkje renter) og tap knytte til finansobjekt, eller til realobjekt som ikkje har verka i verksemda.
      (Kostnadene må vere førte i næringsoppgåva eller driftsresultat i RF-1030 og inngå i post 1.1.

1.7 Sum

1.8 Skjermingsfrådrag (positivt beløp frå post 2.11 eller 2.12 multiplisert med skjermingsrenta)

-

-

+

1.9 Utrekna personinntekt i året før samordning/framføring.
      Er ho fordelt mellom ektefellar, bruk beløpet i post 1.10 =

-

=

     X 

Skjermingsrente
%

1.4 Reduksjonsbeløp for leigd eigedom mot innskott -

a)

1.17 Utrekna personinntekt i året før samordning/framføring

Ektefellefordeling (Fordeling av post 1.9 mellom ektefeller) Ektefelle
% andel a)1.10 Ved ektefellefordeling skal summen i post 1.9

       multipliserast  med vedkommande ektefelle sin
       prosentvise del, og beløpet skal nyttast i vidare utrekning

Fiske/
Familiebarnehage

i eigen heim

Skal overførast til skattemeldinga (RF-1030) post 1.6.1
eller 1.6.2, sjå rettleiinga

  Anna næring

Personinntekt

Ektefelle
Fiske/

Familiebarnehage
i eigen heim

  Anna næring

Samordning/framføring av negativ
utrekna personinntekt

% andel b)

Basis utrekning

-1.6 Gevinst frå realisasjon av jord-/skogbruk som ikkje skal inngå i utrekna personinntekt.
     (Beløp overført frå RF-1177 post 453)

-

+

-

++

+

- -

+ +

1.19 Frådrag for negativ utrekna personinntekt som er overført frå anna
       verksemd, som det kan skje samordning med – sjå rettleiinga

1.21 Tillegg for negativ utrekna personinntekt som kan samordnast
       med utteke arbeidsgodtgjering frå ANS/DA/KS i år – sjå rettleiinga 

1.20 Tillegg for negativ utrekna personinntekt som er overført til anna
        verksemd, som det kan skje samordning med – sjå rettleiinga

1.18 Negativ utrekna personinntekt frå tidlegare år (negativ utrekna
       personinntekt frå ANS/DA/KS kan ikkje framførast) – sjå rettleiinga

1.22 Tillegg for negativ utrekna personinntekt som kan samordnast
       med lott frå fiske i år – sjå RF-1213 post 118 

1.23

= =

Utrekna personinntekt i året
Er resultatet under null, viser dette den utrekna negative personinntekta
som kan framførast til frådrag for seinare år.
(Negativ utrekna personinntekt skal ikkje førast i skattemeldinga)

Spesifisering av positiv utrekna
personinntekt frå post 1.23

1.24 Opplysningspost (for dei som vel å ikkje nytte post 1.18 til å redusere
         positiv utrekna personinntekt med framført negativ utrekna personinntekt
         frå tidlegare år) – sjå rettleiinga

RF-1224N



PoststadForretningsadresse (gate)

Dato Underskrift

Namn på rekneskapsføraren

Underskrift

Postnr

Saldogruppe A: Kontormaskinar o.l.

Saldogruppe B: Erverva forretningsverdi

Saldogruppe D: Personbilar, traktorar o.l.

Saldogruppe E: Skip, fartøy o.l.

Saldogruppe F:  Fly og helikopter

Saldogruppe H: Bygg og anlegg o.l.

Saldogruppe I: Forretningsbygg

2.2  Driftsmiddel som ikkje kan avskrivast

2.3  Andre erverva immaterielle rettar

2.4  Aktiverte forskings- og utviklingskostnader

2.5  Varer (inkl. buskap) / varer under tilverking

2.6  Kundekrav

2.7  Leverandørgjeld / forskott frå kundar

2.8  Sum

2.9 Sum skjermingsgrunnlag før gjeldsfrådrag (inngåande + utgåande verdiar i post 2.8) / 2

Verdsetjings-
metode

Inngåande verdi
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+

+

+

+

+

+

+

+
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÷
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Driftsmiddel som blir avskrive lineært + +

Saldogruppe G:  Anlegg for overføring og
distribusjon av elektrisk kraft o.l. + +

Utrekning av skjermingsgrunnlaget:

2.10 Føretaksgjeld til finansinstitusjonar og føretaksgjeld

knytt til mengdegjeldsbrev, sjå rettleiinga

Inngåande verdi  (Inng. + utg. verdi) / 2

Beløpet skal overførast til post 1.8 a. Er verksemda driven berre ein del av året,
skal beløpet overførast til post 2.12. =

Utgåande verdi

Utgåande verdi

2.11 Sum

2.12

=
12

X

Er verksemda driven ein del av inntektsåret, reknar ein ut ein forholdsmessig del av
skjermingsfrådraget. Berre heile månader skal reknast med. 
Overfør beløpet til post 1.8 a.

Overført frå post 2.11 X talet på heile mnd.

12

÷

Saldogruppe J: Fast teknisk installasjon i bygningar + +

Saldogruppe C: Vogntog, lastebilar o.l.

Saldogruppe C: Varebilar med nullutslepp

+

+

+

+

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

Sjå eiga rettleiing (RF-1225) som er utarbeidd til hjelp ved utfyllinga av Skjema for utrekning av personinntekt (RF-1224)
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