
Inngangsverdi justert for innskudd, erverv, realisasjon og tilbakebetaling av innbetalt egenkapital i året.
Beløpet hentes fra post 632

Er deltakeren bosatt i Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen,
Nordreisa, Skjervøy, Storfjord eller en kommune i Finnmark?

Selskapets melding over deltakerens formue
og inntekt i selskap med deltakerfastsetting 2020

Deltakerens navn SelskapsandelFødselsnummer

Organisasjonsnummer

BostedskommuneOrganisasjonsnummer

Selskapets navn Ansvarsform

Ja Nei Er deltakeren kommandittist eller stille deltaker med
beløpsbegrenset ansvar?

Ja Nei

Er deltakeren rederi som behandles etter skatteloven § 8-10? Ja Nei

Har selskapet hovedkontor i utlandet? Ja Nei

Er selskapet oppløst i inntektsåret? Ja Nei

Type
virksomhet

Fiske Familiebarnehage i 
deltakerens hjem

Annen næring Kombinasjon av to eller tre av de angitte typene (se rettledningen)

-

III. Beregning av skjermingsgrunnlag ved utgangen av året for personlig deltaker

+Ubenyttet skjerming fra tidligere år. Beløpet hentes fra post 401306

II. Utdelinger mv. - fylles ut for alle deltakere

Tilbakebetaling av innbetalt egenkapital. Beløpet overføres til post 630 -205

+

Utdeling før skatt og skjerming =210

Skatt på andel av selskapets overskudd -215

Nettobeløp. For personlig deltaker overføres positivt beløp til post 501. Negativt beløp føres til post 636a.
Upersonlig deltaker skal føre positivt beløp i RF-1221 post 216 =216

Skattefordel av underskudd i post 1120. Beløpet overføres til post 636b250

Reduksjon av ubenyttet skjerming fra tidligere år på grunn av realisasjon mv. av del av andel i året, jf. post 732307

Annen korreksjon av inngangsverdien314

Skjermingsgrunnlaget350 =

Kontante utbetalinger fra selskapet201

Verdien av eiendeler og tjenester som er tatt ut, herunder helt eller delvis fri bruk av selskapets eiendeler203

Arbeidsgodtgjørelse skal du ikke føre her

%

RF-1233B

Selskapet skal levere en melding per deltaker, inkludert deltaker som har realisert andelen i løpet av inntektsåret (dvs. også deltaker som har realisert
med virkning fra 1. januar i inntektsåret).

Selskapet skal levere RF-1233 sammen med selskapsmeldingen. Selskapet sender kopi av RF-1233 til deltakeren som skal kontrollere
de postene selskapet har fylt ut.

Se egen rettledning for utfylling av meldingen, RF-1288. Se også informasjon på skatteetaten.no.

I. Selskapsopplysninger

304



Årets skjermingsfradrag

Ubenyttet skjerming fra tidligere år. Beløpet hentes fra post 450 i fjorårets melding401

IV. Beregning og ajourhold av skjermingsfradrag for personlig deltaker

Korreksjon for arv og/eller gave i inntektsåret403

=

Overført skjermingsfradrag fra tidligere år fra /til annet selskap med deltakerfastsetting (se rettledningen)407

+

Korrigert ubenyttet skjerming fra tidligere år410

415

Overført skjermingsfradrag for året fra/til annet selskap med deltakerfastsetting (se rettledningen)417

=

Annen korreksjon420

-

Sum skjerming til anvendelse og framføring425

=

Skjermingsfradrag motregnet mot utdeling i inntektsåret. Laveste beløp av post 216 og 425, men ikke lavere enn 0430

-

Sum440

=

Framført skjerming motregnet mot gevinst, jf. post 732445

Videreføring av ubenyttet skjermingsfradrag til neste år450

Skjermingsgrunnlag fra
post 350

x skjermingsrente =

Positivt beløp overført fra post 216501

V. Beregning av tillegg i alminnelig inntekt for personlig deltaker

Annen korreksjon504

=

Skjermingsfradrag motregnet mot utdeling i inntektsåret. Beløpet hentes fra post 430510

Tillegg i alminnelig inntekt. Beløpet overføres til post 1143520

-

VI. Spesifikasjon av skattemessig inngangsverdi og egenkapitalkonto

Overført fra post 640 i fjor600

I. Inng.verdi IV. Total EK

Erverv av andel i løpet av året jf. post 820605

Realisasjon av andel i løpet av året, jf. post 704610

Innskudd i året615

Grunnlag for tilbakebetaling620

Tilbakebetaling av innbetalt kapital.
Beløpet hentes fra post 205

630

Årets utdeling. Beløpet hentes fra post 210635

Årets skattemessige resultat637

Annen korreksjon639

Verdier per 1. januar neste år640
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II. Innbetalt EK III. Opptjent EK

Skattefrie inntekter/Ikke-fradragsberettigede kostnader638

Uegentlig innskudd636a

Skattefordel av underskudd (uegentlig tilbakebetaling)636b - - +

(Kolonne
II + III)

Sum632 =



% %%

Avhenders navn

Ervervstidspunkt

Ervervet andel

Vederlag

Kjøpskostnader

Kostpris. Summen overføres til post 605 kolonne I

+

=

+

=

+

=

802

803

820

Avhenders fødsels-/organisasjonsnummer

VIII. Erverv av andel i løpet av året

Overtatt inngangsverdi for andel mottatt som arv eller gave (se rettledningen) + + +811

Ajourhold av over-/underpris
(Fylles bare ut for upersonlig deltaker)

Kostpris for andel ervervet i året. Beløpet hentes fra post 605 kolonne I

Over-/underpris ved begynnelsen av inntektsåret860

863

Realisert mv. andel av over-/underpris -

Akkumulert over-/underpris = =

-

I          Andel II     Over/underpris

866

868

Skattemessig egenkapital for andel ervervet i året. Beløpet hentes fra post 605 kolonne IV -864

Sum = =865

X. Særskilt post for kommandittist eller stille deltaker

Andel ikke-innkalt selskapskapital/innskuddsforpliktelse1035

%

%

%

%

%

For livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

% %

For upersonlig deltaker: Omfattes hele gevinsten/tapet av
fritaksmetoden jf. skatteloven § 2-38 andre ledd bokstav b?

Vederlag

Realisasjonskostnader

Ubenyttet skjerming fra tidligere år. (bare ved gevinst i post 720. Kan ikke gi tap)

Gevinst/tap ved realisasjon og annen overdragelse av andel

-

=

-

-

Erververs navn

%

-

=

-

-

-

=

-

-

740

702

703

732

Foreløpig gevinst/ tap = = =720

Erververs fødsels-/organisasjonsnummer

Annen korreksjon. Se rettledningen735

Ja

Tillegg for ikke-fradragsberettiget tap for andel avstått som arv eller gave721

Ubenyttet framført underskudd. (Bare for kommandittist og stille deltaker med
gevinst. Kan ikke gi tap.) - - -730

Nei

VII. Realisasjon (herunder oppløsning) og annen overdragelse av andel (Fyll ut en kolonne per realisasjon)

Realisasjons-/overdragelsestidspunkt

Realisert/overdratt andel

Inngangsverdi for realisert/overdratt andel, jf. post 610 kolonne I704

745

746



Gjenstående underskudd til framføring per 01.01.
Beløpet føres opp med positivt fortegn.

Årets underskudd til framføring.
Negativt beløp fra post 1114 føres uten fortegn her.

Metode for bokføring

Herav deltakerens evt. leieinntekt fra
selskapet hvis post 1155 er fylt ut.
Føres også i RF-1221.

Grunnlag for beregning av
jordbruksfradrag (se rettledningen)
Føres også i RF-1221.

Andel totalkapital 

Andel gjeld 

%

Andel tonnasjeskatt.
Her føres andel av RF-1215 post 211.

XIII. Særskilte poster for deltaker som er rederi og behandles etter skatteloven § 8-10
01.01 31.12

01.01 31.12

Andel finansinntekt/-underskudd.
Her føres andel av RF-1215 post 207.

Finansaktiva i prosent av totalkapitalen.
Tallet hentes fra RF-1197 post 424.

Dato Underskrift

Selskapets underskrift

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1233B

1350

1356

1358

1362

1364

Andel av nettoformue. For kommandittist og stille deltaker begrenses negativ formue til beløpet i post 1035.
Deltaker skal føre beløpet i RF-1221 post 1101.

Andel overskudd/underskudd

Arbeidsgodtgjørelse/lott fra fiske og/eller fangst, samt arbeidsgodtgjørelse fra familiebarnehage i deltakerens hjem. 
Her fører du beløpet fra post 1124. Deltaker skal føre beløpet i RF-1221 post 1160.

XI. Deltakerens andel av formue og inntekt

Nettoformue

1101

Alminnelig inntekt

1110

Korreksjon avviklings- og omstillingsfond i reindrift. (Hevet beløp minus avsatt beløp)1118

Finansinntekt fra selskap som behandles som rederi etter skatteloven § 8-10. Beløpet hentes fra post 13501119

Sum =1120

Arbeidsgodtgjørelse fra annen næring. Føres også i post 1162. +1125

Sum alminnelig inntekt. Deltaker skal føre beløpet i RF-1221 post 1140. =1140

Tillegg i alminnelig inntekt for personlig deltaker som har mottat utdeling fra selskapet. Hentes fra post 520.
Deltaker skal føre beløpet i RF-1221 post 1143.

1143

Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap etter realisasjon mv. av andel. Hentes fra post 740.
Deltaker skal føre beløpet i RF-1221 post 1145.

1145

1160

Differanse mellom virkelig verdi og skattemessig verdi for deltaker som er gått ut av rederiordningen jf. skatteloven §§ 8-10 flg. 

Framføres til
senere år

Årets-/framført differanse

1116

Arbeidsgodtgjørelse/lott fra fiske og/eller fangst, samt arbeidsgodtgjørelse fra familiebarnehage i deltakerens hjem.
Føres også i post 1160. +1124

1155 1156

Personinntekt (arbeidsgodtgjørelse/lott)

Arbeidsgodtgjørelse annen næring. Her fører du beløpet fra post 1125. Deltaker skal føre beløpet i RF-1221 post 1162.1162

Brutto-
metoden

Egenkapital-
metoden

Kost-
metoden1366

Tillegg/reduksjon for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak. Se rettledningen1112

Tillegg/reduksjon for gevinst/tap ved uttak fra norsk beskatningsområde jf. skatteloven § 9 – 14. Beløpet hentes fra RF-1109.1113

Sum =1114

Poster for
kommandittister
og stille deltakere

-

-

-

-

=

1115a

1115b

Bortfall av underskudd på grunn av gjeldsettergivelse/underhåndsakkord1115c

Bruk av underskudd mot positiv inntekt i år1115d

Tidligere års underskudd motregnet mot skattepliktig gevinst
ved realisasjon av andel, jf. Post 730

1115e

Underskudd til framføring per 31.121115f

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som angis i RF-1233B, 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. 
Fastsatt av Skatteetaten med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-15 med forskrift og etter fullmakt fra Skattedirektoratet.

Korrigering for over/underheng pga tidligere gjennomsnittsfastsatt resultatandel

Faktisk skogbruksinntekt de fire siste år som
er kommet til beskatning i gjennomsnittsinntekt

Årsinntekt de
foregående årene

1117

=-

Korrigering for over/underheng pga tidligere gjennomsnittsfastsatt arbeidsgodtgjørelse

Faktisk skogbruksinntekt de fire siste år som
er kommet til beskatning i gjennomsnittsinntekt

Årsinntekt de
foregående årene

1127

=-
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