
Sivilstand

Dødsbo AnnetKonkursbo

Poststed Postnr.

Adresse

Skattemelding for forhåndsfastsetting
av skatt på formue og inntekt

Skattekommune

Navn

Bobestyrer/kontaktperson for boet

Fødselsnr. (F.dato - personnr.)/D-nummer

Navn Fødselsnr./D-nummer

Telefon

Navn og adresse

InntektsårHvilket år leveres skattemeldingen for?
(Det må leveres ett skjema pr. inntektsår)

Skattepliktig beløpForskuddstrekkArbeidsgivers/utbetalers navn

=Sum lønn m.v. 

Adresse

Adresse

Opplysninger om ektefelle

Kontonummer for tilbakebetaling av skatt

+

Tidsrom, fra-til

+

+

+

Navn Fødselsnr./D-nummer

Adresse

Opplysninger om samboer

Dødsdato/dato for åpning av konkursbo Dato for når boet skal sluttes

Offentlig skifte

Navn Fødselsnr./D-nummer

Opplysninger om barn under 17 år 

Navn Fødselsnr./D-nummer

Post BeløpTekst

Post

ForskuddstrekkUtbetalers navn Tidsrom, fra-tilPost Skattepliktig beløp

+

+

+=Sum pensjoner mv.

Post Skattepliktig beløp

+

+

Tekst

Sum overføres neste side =

Sum mottatte bidrag mv. = +

- for å finne postnummer, se skatteetaten.no/finnpost

Navn Fødselsnr./D-nummer

Opplysninger om boet:

Ved krav om forhåndsfastsetting for 

foregående inntektsår kan boet ha 

mottatt forhåndsutfylt skattemelding:

gift/
reg. partn. ugift separert skilt

enke/enkemann/
gjenlevende samboer

Selvskiftende arvinger

Kopi av skifteattest og fullmakt følger vedlagt

Korrigert og underskrevet forhånds-
utfylt skattemelding følger vedlagt 

Er innsendt tidligere

Personinntekt fra foretak (postene 1.6 og 1.7)

2.1 Lønn og tilsvarende ytelser (herunder uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger)

2.2 Pensjoner, livrente i arbeidsforhold

Pensjonsgrad

2.6 Bidrag, livrente barnepensjon mv. 

RF-1040B



Minstefradrag

3.2 Fradrag tilknyttet arbeidsinntekt mv.

Sum fradrag tilknyttet arbeidsinntekt mv. = ÷

Sum overført fra side 1

Næringsinntekt, inntekt av fast eiendom mv. (postene 2.7 og 2.8)
Post

+

+

Tekst

3.1 Kapitalinntekter (renteinntekter og andre kapitalinntekter). 
For bo som avsluttes i inntektsåret, påløpte kapitalinntekter fram til slutningsdato

Post

+

+

Tekst

+

Sum inntekter =

Post Tekst

+

Andre fradrag

knyttet til 

arbeid

+
Post Tekst

+

+

Rente-

kostnader

Post Tekst

+

+

Øvrige

fradrag
+

Post Tekst

+

+

Sum kapitalkostnader og andre fradrag = ÷

Alminnelig inntekt =

Post
÷

÷

Tekst

3.6 Grunnlag for beregning av kommune-, fylkes- og fellesskatt =

4.1 Bankinnskudd, kontanter og verdipapirer

Post

+

Tekst

+

+

+

Sum bankinnskudd mv. (overføres til neste side) =

Sum næringinntekter mv. = +

Sum kapitalinntekter mv. = +

3.3 Kapitalkostnader og andre fradrag

Formue (Fyll ut bare dersom boet blir avsluttet etter utgangen av inntektsåret)

3.5 Særfradrag for store sykdomskostnader og
særfradrag for enslig forsørger

÷
Antall mnd utvidet barnetrygd (udelt)

Antall mnd halv utvidet barnetrygd



Merknader

Oppgi antall vedlegg til denne skattemeldingen

Dato

Underskrift

Underskrift

Sum overført fra forrige side

Øvrig formue (postene 4.2, 4.4, 4.5 og 4.6)

Post

+

Tekst

+

+

+

Sum brutto formue =

4.8 Gjeld

Post Tekst

+

+

+

+

Sum gjeld = ÷

Netto formue =

Fastsatt av Skatteetaten med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-15 med forskrift og etter fullmakt fra Skattedirektoratet

Post

+

Tekst

+

+

+

=Sum faste eiendommer +

=Sum øvrig formue +

Jeg forsikrer at opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som det har vært mulig, og at det etter det jeg vet ikke finnes
noe uriktig i dem. Jeg er kjent med at jeg kan komme i straffansvar om jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

4.3 Bolig og annen fast eiendom



Veiledning for utfylling av Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på formue og inntekt

Du skal bruke skattemeldingen (skjemaet) ved krav 
om forhåndsfastsetting for personlige skattyteres bo. 
Det gjelder for forskuddspliktige skattytere.

Se 
skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post
om hvordan du skal fylle ut de enkelte postene.

Ved krav om forhåndsfastsetting av aksjeselskaper og 
andre etterskuddspliktige skattytere skal du bruke 
skjemaet RF-1028 (Skattemelding for aksjeselskap
m.v.).

Hva er spesielt for skattelegging av dødsbo?

Hvem skal det kreves forhåndsfastsetting for?

- Dødsbo som skal avsluttes 
- Konkursbo som skal avsluttes 

Hvem kan kreve forhåndsfastsetting for døds- og
konkursbo?

- Skifteforvalter ved offentlig skifte
- Selvskiftende arvinger eller   
  testamentsfullbyrder ved privat skifte
- Skifteforvalter ved konkursbo

Når foreligger det et dødsbo etter skattereglene?

Et dødsbo er eget skattesubjekt (skattyter) fra 
dødsfall og til boet er sluttet (delt og oppgjort). 
Dødsbo er et eget skattesubjekt når

- det er mer enn en arving som har tatt over gjelden  
  til avdøde
- enearvingen ikke overtar ansvaret for avdødes     
  gjeld. 

Når enearvingen overtar gjelden til avdøde, eller 
gjenlevende ektefelle overtar hele boet i uskifte, er 
ikke boet eget skattesubjekt, og en kan ikke kreve 
forhåndsfastsetting.

Når skal forhåndsfastsetting kreves?

Krav om forhåndsfastsetting må sendes inn når det er 
bestemt at boet skal avsluttes. 
Ved offentlig skifte kan slutningsdatoen aldri være 
fastsatt til et tidspunkt før forhåndsfastsetting vil være 
gjennomført. 

Hvilke år kan det kreves forhåndsfastsetting for?

Hvilke inntekter skal tas med ved forhåndsfastsetting?

I dødsåret skattlegges boet for avdødes og boets 
samlede inntekt. Det må først klargjøres hva som er 
avdødes inntekt og fradrag, deretter hva som er 
boets inntekt og fradrag. Formue tas med dersom 
boet ikke er oppgjort ved utløpet av året.

Når gjenlevende ektefelle ikke overtar boet i uskifte 
(sammensatt skifte) omfatter boet avdødes særeie 
og ektefellenes felleseie med avkastning. 
Gjenlevende ektefelle skattlegges for sin inntekt i året.
Er boet ikke oppgjort ved årets utgang, skattlegges
boet for den formuen som inngår i boet. Gjenlevende 
ektefelle skattlegges for den del av formuen som ikke 
inngår i boet (gjenlevendes særeie) og 
avkastningen av denne.

Har avdøde gjenlevende samboer, må det avklares 
hvilke eiendeler etter avdøde som gjenlevende 
samboer ikke har overtatt i uskifte og som dermed 
inngår i dødsboet.

Ved offentlig skifte skal slutningsdagen ikke være 
fastsatt før forhåndsfastsettingen er gjennomført.

Før du slutter et bo skal du levere skattemelding
og kreve forhåndsfastsetting.

Hvert inntektsår blir særskilt forhåndsfastsatt.
Fastsettingen skjer på grunnlag av hvert enkelt års
skatteregler, slik reglene er vedtatt på tidspunktet
for gjennomføringen av forhåndsfastsettingen.

Du skal oppgi skattyters adresse, postnummer og 
poststed under navn og adresse.
Krever du forhåndsfastsetting for et dødsbo, skal du 
oppgi avdødes siste adresse. Du skal også 
krysse av for avdødes sivilstand ved dødsfallet.

Opplysninger om navn og adresse

- Det året boet blir avsluttet
- Året før, dersom skatteoppgjøret ikke er ferdig 
  når forhåndsfastsetting kreves

Hvordan kreve forhåndsfastsetting?

Er fastsettingen for foregående år ennå ikke lagt ut, skal 
inntekten for begge årene oppgis. Det må da fylles ut 
en skattemelding for hvert av årene. 

Gjelder skattemeldingen inneværende inntektsår, skal du 
ta med boets inntekt fram til slutningsdatoen da arven 
ble fordelt og gjort opp.

Kreves det forhåndsfastsetting for dødsåret, må avdødes 
inntekt som tidfestes før dødsfallstidspunktet også tas 
med. Avdøde og boet fastsettes da under ett. Legg ved 
daterte og attesterte lønnsslipper eller annen 
dokumentasjon som viser bruttoinntekter og foretatt 
skattetrekk fra arbeidsgiver/pensjonsutbetaler.

Bruk av skjemaet

Forhåndsfastsetting

Til post 2.1 og 2.2.
Overgangsstønad til enslig forsørger skattlegges som
lønn. Beløpet skal føres i post 2.1.
Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre 
ordninger skattlegges som lønnsinntekt. Beløpet skal 
føres i post 2.1.

Opplysninger om bolig

Til post 4.3 Bolig og annen fast eiendom. Oppgi 
boligens gårdsnummer, bruksnummer, 
seksjonsnummer, eventuelt leilighets/andelsnummer og 
boligselskapets adresse, samt kommunenummeret der 
boligen ligger. Det er eiendommens skattemessige
formuesverdi som skal føres beløpsfeltet.

Til post 2.2.
Pensjonsgrad er den prosentandel avdøde 
har tatt ut av pensjonen. Ved forskjellige pensjonsgrader 
i løpet av inntektsåret må flere rader brukes. 
Pensjonsgraden fylles ut ved krav om forhåndsfastsetting. 
Mangler du opplysninger om pensjonsgrad, kan du få 
opplyst det hos NAV eller hos pensjonsutbetaler. 
Skattefradraget beregnes av skattemyndigheten. 
Nærmere informasjon om skattefradraget,
se skatteetaten.no.

Til post 2.7/2.8 og 3.3.
Dersom boet selger fast eiendom kan skattepliktig 
gevinst føres i post 2.7/2.8. Et eventuelt tap føres 
i post 3.3 under "øvrige fradrag". 
Dersom eiendommen overføres til arving, skal 
arvingen påse at eiendommen er ført opp i sin 
skattemelding.

Den som krever forhåndsfastsetting skal sende inn
skjemaet RF-1040 ”Skattemelding for forhåndsfastsetting”.

Kreves det forhåndsfastsetting for to inntektsår må det
fylles ut et skjema (skattemelding) for hvert av årene.

Har du mottatt en forhåndsutfylt ”skattemelding for
lønnstakere og pensjonister mv.” eller ”skattemelding
for næringsdrivende mv.” for et av de årene
forhåndsfastsetting kreves for, kan du levere denne
med eventuelle korrigeringer av inntekts- og
formuesposter sammen med utfylt ”skattemelding for
forhåndsfastsetting”. Du må da levere skattemeldingen 
på papir. Merk den tilsendte skattemeldingen tydelig
med ”krav om forhåndsfastsetting”.

Er forhåndsutfylt skattemelding mottatt for foregående
inntektsår, er det bare nødvendig å fylle ut de
rubrikkene som gjelder særskilt for krav om
forhåndsfastsetting i skattemelding for 
forhåndsfastsetting, og så legge ved eller vise til allerede 
innsendt skattemelding for det aktuelle inntektsåret.

Til post 3.5.
Reglene om særfradrag for store sykdomskostnader 
(skatteloven § 6-83) oppheves fra og med inntektsåret 
2012. Oppfylte skattyter vilkårene for å få særfradrag 
for store sykdomskostnader for 2010 og 2011, gis 
særfradrag på tilsvarende vilkår fra og med 
inntektsåret 2012. Fra og med inntektsåret 2013 gis 
det særfradrag med 67 % av fradragsberettigede 
utgifter. Dette gjelder også for inntektsåret 2021.

Denne reduksjonen foretas ved fastsettingen. Vær 
oppmerksom på at fradragsretten for enkelte 
kostnadstyper er fjernet fra og med 2012. Det gjelder 
kostnader til tannbehandling, boligtilpasning og 
transport. Skattyter kan fortsatt kreve særfradrag for 
sykdomsutgifter til ombygging/tilpasning 
av bolig hvis
- utgiftene er pådratt før 2012 og
- skattyter ved likningen for inntektsåret 2011 eller 
  tidligere har fått godkjent en fordeling av utgiftene til 
  fradrag over flere inntektsår.
Særfradrag for et slikt restbeløp skal ikke trappes ned.

Særfradrag for enslig forsørger gis til skattyter som 
bor alene med barn under 18 år. Særfradraget gis for 
måneder skattyter har mottatt utvidet barnetrygd fra 
NAV. For 2020 og 2021 er særfradraget kr 4 317 per
måned. Har den utvidede barnetrygden vært delt
mellom foreldrene, gis halvt særfradrag. Samlet
særfradrag beregnes av skattekontoret og behøver
ikke fylles ut. Legg ved dokumentasjon fra NAV på
antall måneder utvidet barnetrygd er utbetalt, ev.
måneder med halv utvidet barnetrygd.

Se mer informasjon på skatteetaten.no.

Klage/endring

Meldingene kan endres etter reglene i 
skatteforvaltningsloven § 9-4. Dette gjelder likevel ikke 
grunnlag som er fastsatt av skattemyndighetene, eller 
på områder hvor myndighetene har varslet om at 
fastsettingen er under kontroll. En endring må være 
kommet fram til skattemyndighetene senest tre år etter 
leveringsfristen for skattemelding.

Skattekontoret kan endre grunnlaget etter reglene i 
skatteforvaltningsloven § 12-1. Skattemyndighetene 
kan endre enhver skattefastsetting når fastsettingen er 
uriktig.
Skattemyndighetene skal ta opp skattefastsettingen til 
endring når
a) endringen følger av, eller forutsettes i, utfallet av et 
søksmål
b) skattelovgivningen foreskriver endring av 
fastsettingen som følge av omstendigheter som           
inntreffer etter fastsettingen eller
c) endringen følger av en avtale som nevnt i 
dobbeltbeskatningsavtaleloven.

Skattemyndighetene kan fastsette det faktiske 
grunnlaget for skattefastsettingen ved skjønn når det 
ikke foreligger noen fastsetting etter kapittel 9 i 
skatteforvaltningsloven eller leverte meldinger ikke gir 
et forsvarlig grunnlag å bygge fastsettingen på.

Skattepliktige kan klage etter reglene i 
skatteforvaltningsloven § 13-1.
Fristen for å klage er 6 uker. Klage på fastsettingen 
sendes skattekontoret.
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