
Siste innrapporterte utleieinntekt

Kryss av for hva slags
eiendom dette er

Faktisk utleieinntekt omregnet til årlig utleieinntekt

Har du svart c i post 132 i fyller du ikke ut denne
posten. Fyll i stedet ut post 147.

116 Matrikkelnummer for 
      hoveddelen av eiendommen

Organisasjonsnummer

Formue av næringseiendom 2020

Oppgave Av i altNavn

Dette skjemaet skal leveres av skattyter eller selskap med deltakerfastsetting som ved utgangen av inntektsåret eier næringseiendom. Er selskapet i sin helhet eid
direkte eller indirekte av et børsnotert selskap eller av personer eller instiusjoner som er fritatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-30, skal ikke skjemaet leveres. 
Det skal i utgangspunktet leveres ett skjema per eiendom/matrikkelenhet. Se egen rettledning for utfylling av skjemaet, RF-1099B.

Del I. Opplysninger om næringseiendommen

102 Eiendommens adresse101 Land

Omregning til årlig utleieinntekt

I 
Utleid areal

(ant. kvadratmeter)

II 
Faktisk brutto 

utleieinntekt i året

III 
Omregnet til utleieinntekt 

for hele året

Kryss av for hva eiendommen

i hovedsak brukes til

(eiendomstype)

Utendørs parkeringsplass Utendørs havneareal Annen tomt (grunnareal)

Inntekt ved utleie av deler av næringseiendommen
Fylles bare ut hvis du har svart b i post 132

utleid
areal/ x =

samlet
areal

Stipulert utleieinntekt
for eiendommen

Beløpet fra post
145 kolonne III

Industri

Verksted Hotell

Lager Butikk/kjøpesenter

Fritidseiendom Annet

Kontor

I 
Kommune

III 
Bruksnummer

IV 
Festenummer

V 
Seksjonsnummer

II 
Gårdsnummer

117 Matrikkelnummer 
      for tilknyttede deler 
      av eiendommen 
      (se rettledningen)

Tilknyttet 
enhet 1

Tilknyttet 
enhet 2

Post 116 og 117 fylles ikke ut for eiendom i utlandet

Fødselsnummer

Var dette en utleieeiendom ved utgangen
av inntektsåret?

120 Ja Nei Svarer du nei på spørsmålet går du rett til del III i skjemaet. I rettledningen kan du
lese om hva begrepet utleieiendom betyr i denne sammenhengen her.

Del II. Utleieverdi for utleid næringseiendom
Fylles bare ut hvis du svarte ja i post 120

Har du levert RF-1098 og fylt ut del II 
for både inntektsåret 2018 og 2019?

131

Hvordan ble utleieeiendommen benyttet i inntektsåret 2020?132 a) Hele eiendommen
var utleid

b) Deler av eiendommen
var utleid

c) Eiendommen var
ubenyttet

Utgjør bygningene utleieeiendommens
hovedfunksjon?

133 Ja Nei Svarer du ja skal du etterpå fylle ut post 135.
Svarer du nei skal du i stedet fylle ut post 136.

135

136

Her oppgir du leieinntekt for bebygget og annet areal

145

Inntektsbortfall i hele 2020

147 Fyll ut denne posten hvis du har svart c i post 132. Her fører du sist
innrapporterte utleieinntekt fra RF-1098.

150

Gjennomsnittlig utleieinntekt

Fylles bare ut hvis du har svart ja i post 131 og ikke har svart c i post 132

Inntektsårets brutto
utleieinntekt

160 Har du svart a i post 132 fører du beløpet fra post 145 kolonne III.
Har du svart b i post 132 fører du beløpet fra post 150 høyre felt.

Brutto utleieinntekt
for inntektsåret 2019

161 Se rettledningen

Brutto utleieinntekt
for inntektsåret 2018

162 Se rettledningen

Sum163 =

Gjennomnsnittlig uteieinntekt167 Her fører du summen i post 163 dividert på 3

RF-1098B

Eide du eiendommen i sameie
ved utgangen av inntektsåret?

118 Ja Nei Svarer du ja på spørsmålet fyller du ut eierandelen i post 284.

Var eiendommen under oppføring
ved utgangen av inntektsåret?

119 Ja Nei Svarer du ja på spørsmålet går du rett til del III i skjemaet.

Ja Nei



Beregnet utleieverdi for ikke-utleid næringseindom

Eiendomstype

Del III. Utleieverdi for ikke-utleid norsk næringseiendom
Svarte du ja i post 119 eller nei i post 120 fyller du ut disse postene

273 Industri

Verksted

Lager

Hotell

Butikk/kjøpesenter

Eiendom hvor tomt/grunnareal
utgjør eiendommens hovedfunksjon

Kontor

Annet

276

Eiendommens areal i
kvadratmeter X 0,9

= Beregnet
utleieverdiKalkulasjonsfaktor

Beregnet kvadratmeterleie og kalkulasjonsfaktoren finner du på skatteetaten.no/naeringseiendom

X Beregnet
kvadratmeterleie

Beregnet utleieverdi
for utleid næringseiendom

Beregnet utleieverdi

176 Sjekk mot post 131 og 132 for å finne hvilken post du skal hente brutto utleieinntekt som skal stå over brøkstreken fra:
- Svarte du c i post 132 fører du beløpet fra post 147
- Ellers avgjør også hva du svarte i post 132 hva du skal føre: 
- Svarte du ja i post 131, hent beløpet fra post 167
- Svarte du nei i post 131 og a i post 132, fører du beløpet fra post 145 kolonne III
- Svarte du nei i post 131 og b i post 132, fører du beløpet fra post 150 høyre felt

Brutto utleieinntekt - hent beløpet fra
post 145, 147, 150 eller 167 X 0,9

Kalkulasjonsfaktor
= Beregnet

utleieverdi

Kalkulasjonsfaktoren finner du på skatteetaten.no/naeringseiendom



=%

Verdien fra post 288 eller maksimalgrensen i post 290 høyre felt

Beregnet verdi av næringseiendom

Beregnet utleieverdi fra post 280 eller
post 283 høyre felt

Maksimalgrense for verdi
av næringseiendommen

Beregnet utleieverdi

Eiendommens
dokumenterte 
markedsverdi

Underskrift

Dato Underskrift

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

Maksimalgrense for verdi av næringseiendommen

78 %X

Posten fylles bare ut hvis du kan dokumentere at verdien du har beregnet i post 288 er høyere enn 78 %
(100% for AS eller SDF) av eiendommens dokumenterte markedsverdi

Del IV. Formuesverdi for næringseiendommen
Del IV skal fylles ut av alle

Beregnet verdi av næringseiendom

280 Her fører du hele utleieverdien fra post 176 eller 276

290

Beregnet utleieverdi for
eiendom under oppføring

283

Andel av
ferdigstilt eiendom % =

Har du svart ja i post 119 fyller du ut denne posten. Verdien utgjør en
forholdsmessig andel av anslått utleieverdi av ferdigstilt eiendom.

XBeløp fra post 280

284 X Eierandel % =

288 =

EierandelX

RF-1028 Skattemelding for formues -og inntektsskatt - aksjeselskaper mv. Ikke-børsnoterte selskap: Har du dokumentert markedsverdi, sammenlikner du 
verdien i post 288 med verdien i post 290 venstre felt. Er verdien i post 290 
venstre felt lavest, skal ikke-børsnoterte selskap overføre verdien i post 290 
venstre felt til skattemeldingen post 401A felt 2 eller 401E felt 2. 

Formuesskattepliktige selskap og innretninger: Har du dokumentert 
markedsverdi, sammenlikner du verdien i post 288 med verdien i post 290 
høyre felt. Er verdien i post 290 høyre felt lavest, skal formuesskattepliktige 
selskap og innretninger overføre verdien i post 290 venstre felt til
post 401A felt 2 eller 401E felt 2. 

RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting Har du dokumentert markedsverdi, sammenlikner du verdien i post 288 med 
verdien i post 290 venstre felt. Er verdien i post 290 venstre felt lavest, skal 
selskap med deltakerfastsetting overføre verdien i post 290 venstre felt til 
selskapsmeldingen (RF-1215) post 510A eller 510E. 

Formuesverdi for personlige skattepliktige

295 =

Fradrag for 35 % verdsettingssrabatt286 ÷Posten fylles ut bare av personlige skattepliktige
og selskaper og innretninger med formuesskatteplikt

Beløpet overføres til
- post 4.3.5 eller 4.6.1 i RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende mv.
- post 4.3.5 eller 4.6.1 i RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister
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