
Alle som eier vannkraftverk skal vedlegge skjemaet når de leverer skattemeldingen. For kraftverk med påstemplet merkeytelse mindre enn 10.000 kVA, skal kolonnene 1,2,3 og 23 fylles ut.

Adresse

Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk 2020

Selskapets navn Fødselsnummer

Oppsummering for alle kraftverk

2) Kraftverkets navn1) Løpe-
    nummer

23) Eiendoms-
skattegrunnlag

3) Påstemplet 
merkeytelse

21) Rest 
fremførbar
negativ 
grunnrente 
fra før 
01.01.2007

22) Naturressurs-
skattegrunnlag

For verk < 10.000 kVA
oppgis skattemessig
verdi, ellers overført
fra RF-1153 post 365

Overført fra
RF-1153
post 213

Overført fra 
RF-1153 
post 158

(Fire siffer)

Sum alle kraftverk =

Dato Underskrift Navn

Underskrift

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1151B
For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i RF-1151B, 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.

4) Negativ grunn-
renteinntekt 
beregnet for
inntektsåret
før samordning 

5) Positiv grunn-
renteinntekt 
beregnet for
inntektsåret
før samordning

6) Fordelings-
nøkkel ved positiv 
samordnet 
grunnrenteinntekt

20) Fordelt positiv
grunnrenteinntekt 
etter samordning

Positiv grunnrente-
inntekt fra kraftverket
i forhold til sum 
positiv grunnrente-
inntekt post 5

Overført fra RF-1153 
post 158. 

Overført fra 
RF-1153 post 153

Underskrift Regnskapsfører

=

=

÷

+

=

11) Samordnet grunnrenteinntekt for selskapet, sum post 4 og 5

13) Avgitt samordnet grunnrente-
inntekt, til selskap i samme konsern
14) Mottatt samordnet grunnrente-
inntekt, fra selskap i samme konsern

15) Endelig samordnet grunnrenteinntekt.  Positiv samordnet 

grunnrenteinntekt fordeles i post 20. Skatteverdien av negativ

samordnet grunnrenteinntekt  utbetales. 

÷Sum negativ grunnrente før samordning alle kraftverk

Org.nr.

Org.nr.

= ==

Organisasjonsnummer

RF-1151B

Fastsatt av Skatteetaten med hjemmel i skatteforvaltningsloven 

§ 8-2 og § 8-15 med forskrift og etter fullmakt fra Skattedirektoratet


	Side 3

