
Justering overført fra RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående

Har selskapet kontrollerte transaksjoner/mellomværender
over beløpsgrensene?

Er selskapet et rederi?

Har selskapet deltaker som krever behandling etter
de særskilte rederibeskatningsreglene i skatteloven § 8-10?

Er selskapet stiftet ved omdannelse?

Har selskapet fusjonert/fisjonert i inntektsåret?

Er selskapet oppløst i inntektsåret?

Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 2020

Postnummer Poststed

Selskapets navn Telefon Organisasjonsnummer

Kontorkommunens navn

Ansvarsform Oppgi organisasjonsnummeret til evt. norsk konsernspiss

Kommunenummer

Tonnasjeskatt fra RF-1197 post 520

Overskudd/underskudd i selskapet i følge næringsoppgave 5
post 9999 eller næringsoppgave 2 post 0999

Nettoformue til fordeling på deltakerne. Beløpet overføres fra post 590
kolonne II, se rettledningen

Finansinntekt/underskudd overført fra RF-1197 post 770

1105

1101

205

211

II Spesielt for selskap med deltakere som behandles etter skatteloven § 8-10

Se egen rettledning for utfylling av skjemaet, RF-1216

Har selskapet hovedkontor i utlandet? Har selskapet ytt lån til deltakeren?

Opplysninger om selskapet Ytelser fra selskap til deltaker

Ja Nei

Ja Nei

Hvis ja, oppgi hvilken valuta
oppgavene er ført i

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Har deltakeren stilt sikkerhet for lån fra selskapet?
Fylles bare ut dersom deltakeren har lån Ja Nei

Ja Nei

Utleie av formuesgjenstand? Ja Nei

Salg/uttak av varer og andre formuesgjenstander? Ja Nei

Lån fra deltakeren til selskapet?

Ytelser fra deltaker til selskap

Utleie av formuesgjenstand? Ja Nei

Ja Nei

Salg/uttak av varer og andre formuesgjenstander? Ja Nei

Opplysninger om og dokumentasjon av kontrollerte
transaksjoner og mellomværender med nærstående
jf. skatteforvaltningsloven § 8-11 med forskrifter

Ja Nei

(Skjemaet RF-1123 "Kontrollerte transaksjoner og
mellomværender" skal i så fall vedlegges)

Er selskapet dokumentasjonspliktig?
(Nærmere om hvem som har dokumentasjonsplikt,
se rettledningen)

Ja Nei

I Opplysninger om formue og inntekt i selskapet
Beløp i fremmed valuta

(Fylles bare ut for
utenlandsk selskap)

Valutakurs ved
inntektsårets utløp

Beløp i NOK

IV Særskilte poster for kommandittselskaper og indre selskap

Komplementarens/hovedmannens navn Fødselsnummer Organisasjonsnummer

Er det tatt ut eiendel eller forpliktelse som nevnt i
skatteloven § 9-14 i inntektsåret?
(RF-1109 "Uttak fra norsk område for skattlegging"
skal i så fall sendes inn, se rettledningen)

Ja Nei

Hvis ja, oppgi registreringsland

Hvis ja, kan alt underlagsmaterialet fremlegges, 
jf. sktl § 10-41 første ledd siste setning? Ja Nei

Har selskapet vært part i fusjon eller fisjon eller 
fått endret eierforhold som følge av fusjon,
fisjon eller annen transaksjon?

Ja Nei

RF-1215B

Justering overført fra RF-1315 Begrensning av rentefradrag
mellom nærstående

1107

Overskudd/underskudd i selskapet1110 =

206

Finansinntekt/underskudd til fordeling på deltakermeldingene207 =

Hvis selskapet er registrert i utlandet, oppgi komplementarens selskapsandel %

Kan ikke sendes inn som papirskjema.
Lever elektronisk via Altinn.no.



Annen
formue

Særskilte driftsmidler i kraftanlegg, jf. sktl § 18-6, og formue i kraftanlegg som
ikke er satt i drift, jf sktl. § 18-5 sjette ledd.

Elektroteknisk utrustning i kraftforetak mv. (saldogruppe g)

549

Anlegg, maskiner og bygninger under utførelse for eget bruk

Fly, helikopter (saldogruppe f)

Kontormaskiner og lignende (saldogruppe a)

Langsiktige fordringer og/eller gjeld i utenlandsk valuta

Varelager

Bankinnskudd og kontantbeholdning

Sum negative gevinst- og tapskonti

Sum positive gevinst- og tapskonti

Andre betingede skattefrie gevinster

Andre skattemessige posisjoner

Sum skattemessige verdier

Sum brutto formuesverdi

Gjeld ved formuesfastsettingen

Skattemessig gjeld

Skattemessig egenkapital (post 560 - post 582)

Nettoformue (post 561 - post 581)

Personbiler, traktorer, rullende maskiner og materiell, maskiner,
redskap, instrumenter, inventar mv. (saldogruppe d)

Aksjer mv.

Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av
funksjonshemmede (saldogruppe c)

Andeler i selskap med deltakerfastsetting.
Beløpet i kolonne II hentes fra post 1101 i RF-1221 og/eller post 101 i RF-1246

Andre fordringer

+/-

+

-

-

+/-

=

=

-

-

=

=

513

520

535

522

523

528

531

538

539

540

545

551

553

555

557

560

561

581

582

589

590

Skip, fartøy, rigger mv. (saldogruppe e)521

Obligasjoner536

Innkalt, men ikke-innbetalt selskapskapital537

Spesifiser

+/-

+/- +/-

514

Fast teknisk installasjon i bygninger (saldogruppe j)518

515

Type eiendom Adresse Kommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr.

Land

Ervervet forretningsverdi (goodwill) (saldogruppe b)

Jakt-, fiske- og andre rettigheter i fast eiendom

508

512
Kommune

II
Nettoformue

Forskning og utvikling, immaterielle eiendeler

2020

501

Type eiendom Adresse

Annen fast eiendom i utlandet av enhver art510F

Annen fast eiendom i Norge av enhver art (fritidseiendom m.v.)510D

Norsk næringseiendom (ikke næringseiendom knyttet til kraftverk, jord- og skogbruk) (RF-1098)510A

Utleid utenlandsk næringseiendom (RF-1098)510E

I 
Skattemessig verdi

Selveide boliger i Norge. Spesifiseres på side 4.510B

Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge. Spesifiseres på side 4.510C

EierandelKommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr.

Flerboligbygninger i Norge510G

%

V Skattemessig egenkapital og formuesverdi



Selskapets netto-
formue fordelt på 

deltakerne etter
eierandel, jf. 

post 1101

Deltakernes egen-
kapitalkonto i 

selskapet

Selskapets totale egen-
kapital fordelt på 
deltakerne etter 

eierandel, jf. nærings-
oppgaven. Se 
rettledningen

Andel nettoformue
etter korreksjon for
skjev egenkapital

SUM

2020

Fødselsnr./Organisasjonsnr.

Benytt eventuelt eget vedlegg. Det er ikke nødvendig å fylle ut kolonne C - F dersom egenkapitalkontiene til alle deltakerne er lik egenkapital fordelt etter eierandel
VI Deltakere i selskapet

+ - =

Deltaker B C D E F

31.12.2019 31.12.2020

Andel i % 
(tall oppgis

i tre desimaler)

Navn Bosteds-/hovedkommune

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =

+ - =



510B Selveide boliger i Norge

Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. Boligtype (se rettledningen) FormuesverdiP-ROM/boareal EierandelByggeår

%

510C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge

Boligselskapets
organisasjonsnummer

AksjenummerAndelsnummer Gateadresse Bolignummer Boligtype (se rettledningen) P-ROM/boareal Byggeår

Skattemessig verdi

Skattemessig verdi Formuesverdi

Sum (overføres til post 510B på side 2) = =

Sum (overføres til post 510C på side 2) = =

VIII Spesifikasjon av boliger og boenheter i boligselskap/borettslag

Underskrift

Underskrift

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1215
For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema, RF-1215, 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.

Dato Navn på den som signerer
(Som i folkeregisteret)

VII Spesifikasjon av skattefrie inntekter og ikke-fradragsberettigede kostnader (post 638 i deltakermeldingene RF-1233)

Skattefritt aksjeutbytte705

Skattefri gevinst ved realisasjon av aksjer mv.708

Korreksjon hvis selskapet har realisert andel i annet selskap med deltakerfastsetting med skattefri gevinst/ikke-fradragsberettiget tap. Se rettledningen717

Andre skattefrie inntekter735

Andre kostnader uten fradragsrett -740

Sum selskapets egne skattefrie inntekter og ikke-fradragsberettigede kostnader =750

Andel av skattefri inntekt og ikke-fradragsberettiget kostnad i underliggende selskap med deltakerfastsetting760

Skattefrie inntekter og ikke-fradragsberettigede kostnader i inntektsåret =790

Tilbakeføring av 3 % av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden i næringsoppgaven (RF-1167 post 0653, eller RF-1368 post 8091) -720

Ikke-fradragsberettiget tap ved realisasjon av aksjer mv. -709

%

%

Eierandel

%

%

%

Kommune

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