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Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning 
(RF-1218) til hjelp ved utfylling av skjemaet.

DRIFTSMIDLER (MATERIELLE OG IMMATERIELLE) OG GOODWILL
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Forskjeller mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier 2020

=Forskjeller/endringer i forskjeller

÷Regnskapsmessig verdi av leasinggjeld ført i balansen

BALANSEFØRTE LEIEAVTALER I REGNSKAPET, skattemessig ikke

aktivert (balanseført)

Regnskapsmessig verdi av leasingobjekt ført i balansen

Forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier

Endring i forskjeller
31.12.202031.12.2019

I II III

Skattemessig verdi på driftsmidler ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller ÷ =

Netto skattemessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ = =

Skattemessig verdi på tilvirkningskontrakt under arbeid ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ = =

Skattemessig verdi varebeholdning ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ = =

Regnskapsmessig verdi på andre fordringer (også langsiktige) + +

Skattemessig verdi på fordringer ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ = =

÷

÷ = =

Regnskapsmessig verdi på driftsmidler

LANGSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA

Netto regnskapsmessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld

TILVIRKNINGSKONTRAKT SOM IKKE ER FULLFØRT VED ÅRSSLUTT

VAREBEHOLDNING / BIOLOGISKE EIENDELER

Regnskapsmessig verdi varebeholdning

UTESTÅENDE FORDRINGER

Regnskapsmessig verdi på kundefordringer

Regnskapsmessig opptjent inntekt på tilvirkningskontrakt under arbeid

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som 
avgis i dette skjema, 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.
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Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1217

Foretaksopplysninger

Navn Fødselsnummer Organisasjonsnummer

RF-1217B

Skattemessig verdi på fordring/gjeld etter fordringsmodellen ÷ ÷

Forskjeller/endringer i forskjeller = ÷ =

FORDRINGER OG GJELD ETTER FORDRINGSMODELLEN

Regnskapsmessig verdi på fordring/gjeld etter fordringsmodellen38

39

40

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



Inntektsført avsatt utbytte fra datterselskap og tilknyttet selskap

Opplysninger om forskjeller som ikke er behandlet ovenfor (gjelder bare for upersonlig skattyter)

Andre forskjeller

Grunnlag for beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

=OVERTATTE FORPLIKTELSER VED KJØP AV VIRKSOMHET

=

=

=

BETINGETE SKATTEFRIE GEVINSTER

SALDO PÅ GEVINST- OG TAPSKONTO

REGNSKAPSMESSIG UOPPTJENT INNTEKT

REGNSKAPSMESSIGE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER =

Forskjeller mellom regnskapsmessige og

skattemessige verdier Endring i forskjeller

III
31.12.2020

II

31.12.2019

I

÷ ÷ ÷ =

÷ ÷

SKATTEMESSIG AVSETNING TIL PENSJONSPREMIE MV.
Beløp som ved årets utgang er avsatt til tilskudd til premiefond for betaling
etter utgangen av inntektsåret

Differanse mellom balanseført verdi og virkelig verdi på fusjons-/fisjonstidspunktet ved skattemessig kontinuitet

REGNSKAPSMESSIG AVSETNING TIL TAP PÅ KONTRAKTER MV.

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER SOM ER FØRT I BALANSEN

NETTO PENSJONSMIDLER

÷ =

÷ =

÷ =

÷

+

Fradrag for skattefri gevinst (vederlag ÷ skattemessig verdi) ved overdragelse av eiendel til selskap i samme

konsern etter forskrift om skattfrie overføringer 
÷

Tillegg for differanse mellom skattemessig inngangsverdi og vederlag på overføringstidspunktet på eiendel 
overført fra selskap i samme konsern etter forskrift om skattefri overføring 

+

Sum endringer i forskjeller fra postene ovenfor. Positivt beløp overføres til post 0670 på side 4 i Næringsoppgave 2, og negativt
beløp til post 0870 i Næringsoppgave 2. Det kan også føres i Næringsoppgave 4, i Næringsoppgave 6, i Næringsoppgave 7, eller
i Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 (RF-1323).

=

AKSJER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER MV.
Regnskapsmessig verdi på aksjer og andre finansielle instrumenter mv.

Skattemessig verdi på aksjer og andre finansielle instrumenter mv. ÷ ÷

Forskjeller

ANDELER I SELSKAP MED DELTAKERFASTSETTING
Regnskapsmessig verdi på andeler i selskap med deltakerfastsetting

Skattemessig inngangsverdi på andeler i selskap med deltakerfastsetting ÷ ÷

Forskjeller inngangsverdi

AKKUMULERT FREMFØRBART SKATTEMESSIG UNDERSKUDD

Omregnet ubenyttet kreditfradrag til fremføring

Sum skatteøkende forskjeller

Sum skattereduserende forskjeller

Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Dato Underskrift

Sum forskjeller - grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel

Underskrift

÷÷

÷÷

ANDRE FORSKJELLER 
÷ =

÷ ÷ ÷

÷ ÷ ÷

÷

÷

÷ =

÷
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RESULTATFORSKJELLER PÅ ANDELER I SELSKAP MED
DELTAKERFASTSETTING

124

Differanse mellom skattemessige verdier og balanseført/virkelig verdi ved omdannelse til aksjeselskap med
skattemessig kontinuitet

÷

+
92

115

Avskåret rentefradrag til fremføring ÷ ÷157
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