
For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i "Næringsoppgave for billedkunstner", RF-1242B, 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.

Inneholder de regnskapsførte utgifter

også utgifter tilknyttet lønnsinntekt

som er ført direkte i skattemeldingen?

Næringsoppgave for billedkunstner 2019

Postnr Poststed

Fra Fødselsnummer

Forretningsadresse Telefon

Fordeling av

husleie mv.

mellom atelier

og privatbolig

Areal boligdel

m²

Areal næringsdel

m²

Hvis ja, oppgi hvilke utgifter det gjelder

Ja Nei

Tilleggsopplysninger som må gis

Andre tilleggsopplysninger

Se rettledningen om fortegnsbruk i skjema

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1242

Skal bare brukes av billedkunstnere som ikke er fullt regnskapspliktige etter lov om årsregnskap mv.   
av 17. juli 1998 § 1-2 første ledd. Det er utarbeidet en egen veiledning (RF-1247) til utfylling av   
næringsoppgaven. Denne kan lastes ned på www.skatteetaten.no eller fås på skattekontoret.

RF-1242B

Leieverdi
boligdel

Samlet husleie, strøm mv. Leieverdi
atlier/næringsdel

Her kan det gis tilleggsopplysninger som skattyter mener kan være av betydning ved fastsettingen



2.01 Salg fra atelier (privat salg)

2.02 Salg fra utstillinger, formidlingssalg og lignende

2.03 Andre salgsinntekter

2.04 Utstillingsvederlag

2.05 Stipend, priser, reisetilskudd, konkurransepremier

2.06 Inntekter fra kunstneriske oppdrag og konsulentvirksomhet

2.07 Andre inntekter fra kunstnerisk virksomhet

2.08 Andre inntekter (inntektsføring av negativ saldo/salgssum på avskrivbare driftsmidler som ikke nedskrives på saldo)

2.10 Sum inntekter

2.11 Kjøp av varer/materialer

Resultatregnskap Beløp i hele kroner

2.12 Lønnskostnader, feriepenger, honorarer o l
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2.13 Arbeidsgiveravgift

2.14 Kostnader til faglig bistand og leid hjelp

2.15 Kostnader til produksjonsbistand

2.16 Fotografering, dokumentasjon av utført arbeid

2.17 Andre fremmede tjenester (regnskapsfører, advokat mv)

2.18 Inventar, utstyr, verktøy og tekniske hjelpemidler som ikke skal gjøres til gjenstand for 
avskrivning (kostpris under kr 15 000)

2.19 Vedlikehold av lokaler

2.20 Andre kostnader

til lokaler

2.21 Fraktkostnader

2.22 Utstillingsavgifter

2.23 Andre utstillings- og visningskostnader

2.24 Faglige møter, kurs og studiereiser

2.25 Kontingent

2.26 Faglitteratur

2.27 Elektronisk kommunikasjon i næring

2.28 Porto, annonser, kontorrekvisita og forsikringer

2.29 Skattemessige avskrivninger

2.30 Drivstoff, vedlikehold, forsikringspremie, avgifter og garasjeleie for yrkesbil.
Skjemaet RF-1125 Bruk av bil må vedlegges

2.31 Andre driftskostnader (må spesifiseres)

2.40 Sum kostnader til fradrag

2.50 Driftsresultat (post 2.10 ÷ Post 2.40) Beløpet overføres til post 2.51 på side 3

a) Leie for atelier

b) Lys, varme mv

c) Atelier i egen privatbolig

-

=Sum



Kontormaskiner

2.51 Driftsresultat overført fra post 2.50

2.60 + Privat bruk av yrkesbil (se rettledning)

2.65 ÷ Bruk av privat bil i næring

2.70 Resultat før kapitalinntekter/-kostnader

2.73 +/÷ Inntekts-/fradragsføring fra gevinst- og tapskonto

2.90 Næringsinntekt/-underskudd overføres til skattemeldingen post 2.7.6 / 3.2.19
Beløpet overføres også til post 1.1 i RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak

Beregning av næringsinntekt Beløp i hele kroner

RF-1084 Avskrivning skal benyttes til spesifisering

Skjemaet fås på skattekontoret

Årets saldoavskrivninger

(RF-1084 post 110)

Nedskrevet verdi pr 31.12

(RF-1084 post 111)
Beløp pr 31.12

I II III

3.01   Drifts-

         løsøre
Varebiler, lastebiler mv

 
Inventar, verktøy, personbil mv

Overføres til post 2.29
=

=

+

3.02a   Atelierbygg (bygg og anlegg)

3.02b   Atelierbygg (forretningsbygg)

3.04   Sum

3.05   Utestående fordringer (overføres post 4.1.6 i skattemeldingen)

+3.06   Likvide midler (kontanter, bankinnskudd, postgiro mv, overføres post 4.1.1 + 4.1.3 i skattemeldingen)

=3.07   Sum (3.04 + 3.05 + 3.06)

÷3.08   Gjeld i næring (overføres post 4.8.1 i skattemeldingen)

=3.09   Netto formue i næringen (3.07 ÷ 3.08)

Eiendeler og gjeld i næring

Inneholder post 2.24 betydelige enkeltposter, må utgiftene spesifiseres her

Spesifikasjon av post 2.24

3.03    Fast installasjon i bygninger

Saldogruppe a

Saldogruppe c

Saldogruppe d

Saldogruppe h

Saldogruppe i

Saldogruppe j



Kunstnerisk

utdanning

Separatutstillinger siste 10 år

Utstillingsvederlag er utbetalt for følgende kollektivutstillinger

Planlagte separatutstillinger (tidsrom og sted)

Har de siste 10 år deltatt i konkurranser

Medlem av

billedkunstner-

organisasjoner

Utstillinger

Opplysninger om kunstnerisk aktivitet

Antall Deltatt i kollektivutstillinger siste 10 år Antall

Separatutstillinger i inntektsåret Antall Deltatt i kollektivutstillinger i inntektsåret Antall

Konkurranser Antall

Representert

i større

samlinger

Mottatte

stipend

Garantiinntekt

Særlige 

opplysninger

(kunstnerisk

aktivitet,

arbeids-

forhold mv)

Har hatt statens garantiinntekt for kunstnere Fra tidspunkt

Dato Underskrift

Underskrift

Navn

Forretningsadresse Postnr Poststed

Organisasjonsnummer

Regnskapsfører

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-15 med forskrift.
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