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Rettleiing til RF-1084 Avskriving 2021 
Fastsett av Skatteetaten 

 

 Generelt 
Skjemaet skal fyllast ut og leggjast ved 
skattemeldinga av alle skattytarar som 
ved fastsettinga krev frådrag for avskriving 
på driftsmiddel.  

For driftsmiddel som er særskilde for 
kraftføretak som avskrivast lineært, nyttar 
ein skjemaet RF-1152 "Særskilde 
driftsmiddel i kraftverk – avskrivingar og 
påkostingar". 

RF-1084 "Avskriving" skal fyllast ut sjølv 
om det ved realisasjon eller uttak kjem 
fram negativ saldo i gruppe a, b, c, d eller 
j. Ein eventuell negativ saldo i 
saldogruppe a, c, d eller j skal i det minste 
førast til inntekt med avskrivingsprosenten 
for vedkomande saldogruppe. Negativ 
saldo i saldogruppe b skal førast over til 
gevinst- og tapskontoen. Ved realisasjon 
av driftsmiddel i saldogruppe e, f, g, h eller 
i skal gevinst eller tap utreknast på 
avskrivingsskjemaet, og gevinst eller tap 
overførast til gevinst og tapskonto. 
Skjemaet skal fyllast ut også når saldoen 
er nedskriven til 0, viss det likevel finst 
driftsmiddel i verksemda. 

For dei driftsmidla som blir avskrivne etter 
saldoreglane, skal avskrivingane reknast 
ut på grunnlag av saldoverdien på 
driftsmidla ved utgangen av kvart 
inntektsår. Det har ikkje noko å seie når i 
året eit driftsmiddel er skaffa.  

Når det gjeld dei lineære avskrivingane, 
skal kostprisen for driftsmidlet delast til 
frådrag likt over levetida til driftsmidlet. 
Dersom objektet er skaffa same året, skal 
summen det året reknast i 12 delar etter 
kor mange månader i året objektet har 
vore skattytaren sin eigedom. På same vis 
skal tilmålt avskriving gjennomførast 
dersom objektet blir avhenda i 
inntektsåret. Sjå nærmare om dette 
nedanfor under post 120. For meir 
informasjon om kva for objekt som skal 
avskrivast etter reglane her, sjå Skatte-
ABC  2020/2021 emnet "Driftsmiddel – 
immaterielt (ikke fysisk) driftsmiddel", pkt. 
2.2 "Fradrag for kostpris".  

Driftsmiddel i vindkraftverk som er erverva 
frå og med 19. juni 2015 til og med 
inntektsåret 2021, kan avskrivast med like 
store årlige beløp over fem år, under 
føresetnad av at arbeidet på prosjektet 
ikkje er starta opp før 19. juni 2015. Det 
same gjeld for internt nettanlegg og 
betongfundament for vindkraftverk.   

I skattelova §§ 14-60 til14-66 er det gitt 
særreglar for driftsmiddel som blir tekne 
inn og ut av norsk skatteområde. Sjå 
nærmare om desse reglane i Skatte-ABC 
2020/2021 emnet "Utland – driftsmiddel 
som tas inn i eller ut av norsk 
beskatningsområdet".  

Øvst i høgre hjørnet av skjemaet skal ein 
nummerere skjema frå 1 og oppetter 
dersom ein har meir enn to ulike saldoar. 

Saldoavskrivingsgruppene 
Driftsmiddel i gruppe a, b og d blir 
avskrivne under eitt for kvar gruppe.  

Grupperinga for driftsmidlane gjer ein for 
kvar næring skattytaren har, og for kvar 
kommune når same næring blir driven i 
fleire kommunar, og skal skattleggjast 
etter reglane om stadbunden skattlegging, 
jf. skattelova § 3-3. Skal det vere 
saldogrupper for kvar kommune, pga. at 
same næring blir driven i fleire kommunar, 
så må skjema fyllast ut med saldogrupper 
berre for næringskommunen og leverast til 
skattekontoret for denne kommunen.  

Faste, tekniske installasjonar i gruppe j 
skal avskrivas under eitt for kvart bygg. 
Driftsmiddel som går inn i gruppe e, f, g, h 
eller i, blir ført på eigen saldo for kvart 
driftsmiddel. 

Gruppe a: kontormaskinar o.l. 
(30 %) 
I saldogruppe a går kopimaskinar, 
makuleringsmaskinar, lokale 
telefonsentralar, telefonapparat utanom 
mobiltelefonar, telefonsvararar mv. Sjå 
nedanfor om avgrensing mot saldogruppe 
d. 

Gruppe b: tileigna 
forretningsverdi (goodwill) (20 %) 
Egen opparbeidd forretningsverdi kan 
ikkje avskrivast skattemessig. Dersom ein 
realiserer forretningsverdi som er erverva 
med eit høgare beløp enn saldoverdien på 
saldo for tileigna forretningsverdi og ein 
skriv vederlaget ned på saldo, skal den 
negative saldoen som oppstår, førast over 
til gevinst- og tapskontoen(RF-1219). Det 
same gjeld ved realisasjon av 
egenopparbeid forretningsverdi der det 
ikkje er oppretta nokon saldo i 
saldogruppe b. 

Eit tap skal avskrivast på vanleg måte 
med inntil 20 % i årene etter 

realisasjonen, og  skal ikkje førast over til 
gevinst- og tapskontoen, sjå post 108. 

Gruppe c: vogntog, lastebilar, 
varebilar o.l. (24 % / 30 %) 
Med verknad frå og med inntektsåret 2017 
er det innført ein høgare avskrivingssats 
på 30 % på varebilar med nullutslepp som 
er erverva etter 20. desember 2016. Den 
høgare satsen omfattar elbilar og 
hydrogenbilar. Dersom ein har varebil 
med nullutslepp, skal desse førast i eiga 
kolonne i skjema og det skal markerast at 
den høgare satsen har vore anvendt.      

Saldogruppe c med avskrivingssats 24 % 
vil omfatte vogntog, lastebilar og busser, 
varebilar (bensin/diesel og hybridbiler), 
drosjebilar  og bilar for funksjonshemja. 
Med drosjebilar meinast bilar som er 
godkjent som, og hovudsakleg vert til 
brukt til persontransport. Kjøretøy for 
transport av funksjonshemja går inn i 
denne gruppa føresett at kjøretøyet har 
løyve til slik transport. Det same gjeld 
tankbilar, feiebilar, betongbilar, kranbilar 
og gravferdsbilar. Sjå nedanfor om 
avgrensing mot gruppe d. 

Gruppe d: personbilar, traktorar, 
maskinar o.l. (20 %) 
I denne saldogruppa skal ein føre all 
lausøyre som ikkje går inn under dei 
andre saldogruppene som t.d. personbilar, 
traktorar, andre rullande maskinar og 
materiell, andre maskinar, reiskapar, 
instrumentar, inventar o.a..  

Bilar som er registrerte som 
«kombinertbil» går også inn i saldogruppe 
d. Kjøretøy som ikkje er 
registreringspliktige, eller som det berre er 
tillate å bruke utanfor offentleg veg, går 
inn under gruppe d. Det same gjeld 
kjøretøy som må reknast som 
anleggsmaskinar slik som vegskrapar, 
vegvalsar, dumparar, mobilkranar o.l. 

Følgjande driftsmiddel går inn i gruppe d 
og ikkje i gruppe a sjølv om dei er 
plasserte i kontorlokale o.l.: 
Reingjeringsutstyr, stemplingsur, 
alarmanlegg/ overvakingsanlegg, TV-
apparat, videoutstyr, framvisar, fotoutstyr 
og utstyr til framkalling, lege og 
tannlegeinstrument og teiknemaskinar for 
arkitektar.  

For nokre driftsmiddel er bruksområdet 
avgjerande for om dei går inn i 



   

 
Side 2 

saldogruppe a eller d. Dette gjeld t.d. for 
datamaskinar. Nyttar ein ei datamaskin 
med tilhøyrande skjermar, skrivarar o.a. 
berre i kontorrelatert arbeid, blir han rekna 
som kontormaskin og går inn under 
gruppe a. 

Nyttar ein ei datamaskin berre i 
produksjon eller anna ikkje-kontorrelatert 
arbeid, blir han ikkje rekna som 
kontormaskin og går inn under gruppe d. 
Blir ei datamaskin nytta både i produksjon 
og til kontorarbeid, blir den rekna som 
kontormaskin (gruppe a) dersom 
kontorbruken utgjer ein vesentleg del. 

Gruppe e: skip m.m. (14 %), f: fly, 
helikopter (12 %), g: anlegg for 
overføring og distribusjon av 
elektrisk kraft og elektroteknisk 
utrusting i kraftføretak (5 %) h: 
bygg og anlegg mv. (4 % / 6 % / 
10 % / 20 %) og i: forretningsbygg 
(2 %)  
I saldogruppe g omfattas elektroteknisk 
utrustning i anna verksemd enn 
kraftføretak. Det avgjerande er altså ikkje 
kva verksemda består i, for eksempel 
produksjon/distribusjon av kraft eller 
industri, men driftsmiddelets art.  

Som anlegg i saldogruppe h reknast bl.a. 
tekniske hjelpe- og tilleggsinstallasjonar i 
industrianlegg, her også reinseanlegg, 
trykkluftanlegg, sjøpumpeanlegg, 
kjølesystem o.l. Frukt- og bærfelt blir også 
rekna som anlegg. Anlegg med ei 
brukstid/levetid på ikkje over 20 år, kan 
avskrivas med inntil 10 %. Bygg med ei 
brukstid/levetid på ikkje over 20 år, kan 
avskrivas med inntil 10 %. Husdyrbygg i 
jord- og skogbruk (med ei brukstid/levetid 
over 20 år) kan avskrivas med inntil 6 %. 
Som husdyrbygg reknar ein til dømes fjøs, 
grisehus, hus til høns, kylling, kalkun o.l. 
Fruktfelt kan avskrivas med 10 %. Bærfelt 
kan avskrivas med 20 %.  

Saldogruppe i omfattar forretningsbygg. 
Forretningsbygg er bygg som vert brukt 
hovudsakleg til kontor, salsverksemd og 
tenesteyting med unntak av overnattings- 
og serveringsverksemd. Såleis vil 
sjukehus, barnehagar, skular, alders- og 
sjukeheimar mm. falle inn under gruppa 
forretningsbygg.  

For gruppene h og i må ein skilje 
tomteverdien ut slik at han ikkje blir med i 
avskrivingsgrunnlaget. 

Gruppe j: fast teknisk installasjon 
i bygningar (10 %) 
Fast teknisk utstyr som er integrert i 
bygningen og som tener bygningen si 
generelle brukelegheit som bygning, skal 

avskrivast på eiga saldogruppe j med ein 
samlesaldo for kvar bygning. 

Saldogruppe j dekkjer faste tekniske 
installasjonar i bygningar, inkludert 
varmeanlegg, kjøle- og fryseanlegg, 
elektriske anlegg, sanitæranlegg, 
heisanlegg o.l., jf. sktl. 14-41 (1) bokstav j.  

Saldogruppe j dekkjer ikkje faste tekniske 
installasjonar som er sjølvstendige anlegg 
eller installasjonar som er integrerte i 
anlegg. Til dømes må tekniske 
installasjonar i eit reinseanlegg som utgjer 
ein eigen lokalitet avskrivast i saldogruppa 
for anlegg (saldogruppe h). 

Driftsmiddel som er installerte i bygningen 
først og fremst av omsyn til produksjon av 
varer og tenester i den aktuelle 
verksemda skal vanlegvis ikkje reknast 
som faste tekniske installasjonar i bygg. 
Slike installasjonar må i staden anten 
førast på saldoen for bygget, reknast som 
sjølvstendig anlegg, eller som maskiner. 

Særleg om bruk av forteikn i 
skjema 
Før alle tal utan forteikn når det går fram 
av ledeteksten eller er førehandstrykt. 
Bruk berre forteikn i tilfella der du ønskjer 
å rapportere inn eit tal med omvendt 
forteikn av det som er førehandstrykt. 

Presiseringar 
Dersom eit felt har førehandstrykt forteikn 
(positivt eller negativt), skal talet som blir 
innrapportert, være utan forteikn. Forteikn 
skal berre brukast i dei tilfella der ein 
ønskjer å innrapportere eit beløp med 
omvendt forteikn av det som er 
førehandstrykt. 

I sum- og resultatfelt skal ein alltid bruke 
minusteikn når summen er negativ. 

Dei ulike postane i skjemaet 

Post 100 
Sameigar i eit sameige med 
bruttofastsetting som skal avskrive sin 
ideelle del av driftsmiddel, set kryss her. 

Post 101 
Her skal dei einskilde saldogruppene 
førast. I første delen av rubrikken skal 
kvar saldo nummererast, eller nummeret 
frå siste år førast vidare på den aktuelle 
saldoen. Ein må nytte same nummer frå 
år til år på ein og same saldo. Dersom ein 
har meir enn to einskilde saldoar, skal ein 
halde fram på nytt skjema, som då blir nr. 
2. (Skal markerast øvst i høgre hjørnet). 
Vidare skal ein skrive kva for saldogruppe 
det gjeld. I tillegg skal den valte 
avskrivingssatsen gjevast opp.  

Med verknad frå og med inntektsåret 2017 
er det innført ein høgare avskrivingssats 
på varebilar med nullutslepp med 30 % 
som er erverva etter 20. desember 2016. 
Desse bilane skal nå førast på ny saldo c. 
Denne saldoen vil nå omfatte varebiler 
som berre drives med elektrisitet og 
varebiler der elektrisiteten er produsert i 
brenselceller (hydrogenbiler).     

Type næring må gis opp dersom talet i 
post 110 skal førast direkte til 
skademeldinga. 

I rubrikken ”skal overførast til” skal ein 
avgjere til kva for skjema talet i post 110 
skal overførast til. Knyter saldoen seg til 
driftsmidlar i ei næring som fortsatt vert 
driven, overfører ein beløpet til post 6000 
(eller 3895) i Næringsoppgåve 1 (RF-
1175), eller Næringsoppgåve 5 (RF-1368), 
eller kolonne II i post 3.01, 3.02 eller 3.03 i 
Næringsoppgåve for biletkunstnarar (RF-
1242). For enkeltpersonføretak som er 
fritekne for å levere næringsoppgåve skal 
beløpet inkluderast i sum driftskostnader i 
skattemeldinga. (Sjå rettleiinga til 
skattemeldinga for meir informasjon om 
kva enkeltpersonføretak dette gjeld.)   

Leverer derimot føretaket 
næringsoppgåve 2 (RF-1167), 
næringsoppgåve 4 for bankar, 
finansieringsføretak mv. (RF-1173), 
næringsoppgåve 6 for 
livsforsikringsføretak, pensjonskassar (RF-
1501) eller næringsoppgåve 7 for 
skadeforsikringsføretak (RF-1503) skal 
ikkje beløpet frå post 110 førast over til 
næringsoppgåva. Avskrivingane i 
resultatrekneskapen på desse 
næringsoppgåvene skal korrigerast via 
post 3 på Spesifikasjon av skilnader 
mellom rekneskapsmessige og 
skattemessige verdiar (RF-1217). 

Er næringa opphøyra, og det ikkje skal 
leverast næringsoppgåve (og heller ikkje 
skjema for utrekning av personinntekt), 
skal beløpet førast over til skattemeldinga. 
I desse tilfella må ein gi tilvising på om 
beløpet skal skattleggjast som 
personinntekt eller ikkje. Stammar saldoen 
frå driftsmiddel i den opphøyra næringa, 
skal det fastsetjast personinntekt av 
inntektsføringa frå post 110. Følgande 
postar i skattemeldinga skal da nyttast: 
Personinntekt skal førast i post 1.6.1/ 
1.6.2 avhengig av korleis type næring 
driftsmidlet kom frå opphavleg. (Fiske og 
familiebarnehage nytter post 1.6.1, mens 
annan type næring (blant anna jordbruk 
og fiske) nytter post 1.6.2). Dessutan skal 
beløpet inn enten som allmenn inntekt i 
post 3.1.12 (inntektsføring av negativ 
saldo) eller post 3.3.7 (frådragsføring av 
positiv saldo) 



   

 
Side 3 

Skal saldoavskrivinga førast over til 
skjemaet for utleige mv. av fast eigedom 
(RF-1189), fyller ein ut ”anna” i rubrikken 
”skal overførast til”. Det same gjeld 
dersom ein skal føre over 
saldoavskrivingar på rekneskapsfastsatt 
bil som vert nytta i lønna arbeid. Da må 
saldoavskrivingane førast over til 
bilskjemaet (RF-1125). 

Post 102 
I denne posten skal positiv eller negativ 
saldo frå 31.12. frå året før førast. 
Summen tek ein frå post 111 i 
avskrivingsskjemaet for fjoråret. 

Post 103 
I visse høve skal ein saldo reduserast 
med den nedskrivne verdien på eit 
driftsmiddel. Dette kan t.d. vere aktuelt 
når: 

-  eit forretningsbygg ikkje lenger kan 
avskrivast fordi det blir leigd ut til 
bustadformål. 

-  driftsmidlet skal flyttast frå ein saldo til 
ein annan innanfor same næring, t.d. 
pga. seksjonering av bygning eller 
bruksendring frå industribygg til 
forretningsbygg 

-  driftsmidlet blir flytta mellom næringar 
som ligg i ulike kommunar 

-  skattytar overfører driftsmiddel til 
ektefelle anten til bruk i ektefellen si 
næring eller i samband med skifte av 
felles bu ved separasjon/skilsmål 

-  driftsmiddel blir inndrege fordi det har 
vore nytta i ei straffbar handling 

-  driftsmiddel blir overført frå personleg 
drive firma til aksjeselskap til 
nedskriven verdi 

-  sal av ideell del av driftsmidlet 

-  eit driftsmiddel blir ført over mellom 
selskap innanfor eit konsern etter sktl. 
§ 11-21. 

Utrekning av nedskriven verdi skal i alle 
høve gjennomførast på grunnlag av 
saldoverdien pr. 1. januar i utskiljingsåret 
med tillegg av eventuell påkosting som er 
føretekne før utskiljinga. 

I visse høve vil nedskriven verdi gi seg 
sjølv.  

Dette er m.a. tilfelle dersom: 

-  det berre er eitt driftsmiddel på 
saldoen 

-  den saldoen driftsmidlet står på, er 
nedskriven til kr 0 

-  alle driftsmiddel på ein saldo blir 
overdregne, eller det blir overdregen 
ein ideell part av alle driftsmiddel. 
Nedskriven verdi vil då vere 
saldoverdien eller ein høveleg del av 
denne 

-  saldoen var kr 0 då driftsmidlet vart 
tilført saldo og det seinare ikkje er 
tilført andre driftsmiddel på saldoen. 
Driftsmidlet sin nedskrivne verdi er då 
lik saldoverdien. 

I andre høve er det behov for å finne 
nedskriven verdi på eitt eller fleire 
driftsmiddel som inngår på ein saldo 
saman med driftsmiddel som framleis skal 
vere på saldoen. Dersom skattytaren har 
ført ein fullstendig skatterekneskap for 
kvart einskilt driftsmiddel, skal ein leggje til 
grunn den nedskrivne verdien som går 
fram av denne rekneskapen. Dersom slik 
rekneskap ikkje ligg føre, kan nedskriven 
verdi reknast ut ved fordeling av 
saldoverdien på grunnlag av driftsmidla 
sin omsetjingsverdi. Ved oppdeling av 
bygning legg ein utleigeverdien til grunn. 

Det er nedskriven verdi på den utskilde 
delen som skal førast i post 103 og 
trekkjast ut før ein kjem fram til grunnlaget 
for saldoavskrivingar i året. For 
driftsmiddel som går inn på saldogruppe a 
- d, skal nedskriven verdi på det utskilde 
driftsmiddelet berre reknast ut og førast i 
post 103 i den grad det ikkje er motteke 
vederlag m.m. som skal skrivast ned på 
driftsmidlet. Dette vil t.d. vere aktuelt 
dersom skattytar fører over driftsmiddel på 
saldogruppe a - d frå ei næring til ei anna. 
I et slikt høve skal den nedskrivne verdien 
førast i post 104a i skjema for tilsvarande 
saldogruppe i den andre næringa. 

For driftsmiddel som går inn på 
saldogruppe e - i, skal nedskriven verdi av 
den utskilde delen alltid reknast ut og 
førast i post 103. Dersom avskriving av 
driftsmiddelet halde fram, til dømes fordi 
det er flytta frå ei saldogruppe til ei anna, 
skal verdien førast i post 104a i den nye 
saldogruppa. Dersom driftsmiddelet ikkje 
lenger skal avskrivast, skal beløpet som er 
ført i post 103, førast over til eit eige 
saldoskjema for utrekning av gevinsten. 
Eventuelt vederlag eller erstatning m.m. vil 
her bli ført i post 106. Ein syner elles til 
rettleiinga til postane 106-108. 

Post 104a 
Her skal ein føre kostpris for driftsmiddel 
som er skaffa i løpet av inntektsåret. 
Driftsmiddel som er varige og vesentlege, 
skal aktiverast og saldoavskrivast. Eit 
driftsmiddel blir rekna som varig når ein 
går ut frå at det ved kjøp e.l. har ei 
brukstid på minst tre år. Driftsmiddel blir 
rekna som vesentlege når kostpris er kr 

15.000 eller høgare, inkludert 
meirverdiavgift dersom det ikkje ligg føre 
frådragsrett. 

For bygningar som er skaffa i løpet av 
inntektsåret skal kostprisen fordelast 
mellom bygningssaldo og saldo j for faste 
tekniske installasjonar. 

Meirverdiavgift som er betalt ved kjøpet av 
driftsmiddelet, og kome til frådrag 
gjennom eit tilbakegåande avgiftsoppgjer 
etter mval § 8-6, skal førast som 
reduksjon av kostpris. 

Post 104b 
Påkosting på eksisterande eller nyskaffa 
driftsmiddel fører ein her fullt ut. 
Vedlikehald kan kostnadsførast direkte. 
Vel skattytaren å aktivere større 
vedlikehaldskostnader, må ein gi nærmare 
opplysningar. 

Ved påkosting på bygningar som er skaffa 
i løpet av inntektsåret skal kostprisen 
fordelast mellom bygningssaldo og saldo j 
for faste tekniske installasjonar. 

Meirverdiavgift som er betalt ved 
påkostnad av driftsmiddelet, og kome til 
frådrag gjennom eit tilbakegåande 
avgiftsoppgjer etter mval § 8-6, skal førast 
som reduksjon av kostpris. 

Post 104c 
På denne posten fører ein den delen av 
gevinsten ved ufrivillig realisasjon av 
driftsmiddel i gruppe e, f, g, h, i eller j som 
blir nytta til reinvestering etter skattelova § 
14-44 (4), jf. § 14-70. 

Post 104d 
Offentlege tilskott, med unntak av 
investeringstilskott til distrikta etter forskrift 
gitt av Kongen, skal skrivast ned på 
kostprisen. 

Post 104e 
Merverdiavgiftslova §§ 9-2 flg. opnar for ei 
justering av inngåande mva for 
kapitalvarer dersom tilknytinga mellom 
kapitalvara og den avgiftspliktige 
verksemda blir endra etter at kapitalvara 
er kjøpt og ein viss periode framover i tid. I 
denne posten førast endring i kostpris 
som følgje av justering av inngåande 
meirverdiavgift etter merverdiavgiftslova 
§§ 9-2 flg.. 

Post 106 
Ved realisasjon og uttak av driftsmiddel i 
gruppe a, b, c, d eller j kan vederlaget/ 
omsetningsverdien heilt eller delvis 
skrivast ned på saldoen i vedkomande 
gruppe i staden for inntektsføring. Dette 
gjeld sjølv om saldoen blir negativ. 



   

 
Side 4 

Ved realisasjon av driftsmiddel i gruppene 
e, f, g, h og i, skal det gjennomførast 
gevinst/ tapsutrekning. Det er også her 
høve til å ta vederlaget m.m. heilt eller 
delvis til inntekt. Ved utrekninga av 
gevinst/tap må ein då ta omsyn til det som 
blir ført direkte til inntekt. 

Dersom vederlaget ved realisasjonen 
også omfattar aktiva som ikkje er førte på 
saldo, som t.d. ved sal av eit bygg med 
tomt, må den delen av vederlaget som 
gjeld tomta, ikkje førast her, men skiljast 
ut for eigen utrekning av gevinsten. 
Vederlaget som blir ført i post 106, skal 
såleis berre omfatte driftsmiddel som er 
realisert frå saldoen. 

Tilskott som er gitt til investering i distrikta 
etter forskrift gitt av Kongen blir rekna som 
ein del av vederlaget ved realisasjon av 
driftsmiddelet innan fem år etter at det vart 
skaffa. 

Post 107 
Her fører ein den delen av vederlaget mv. 
(ved uttak omsetningsverdien) som blir 
ført direkte til inntekt i realisasjonsåret 
etter skattelova § 14-44 (1) og som såleis 
ikkje skal påverke grunnlaget for 
saldoavskriving i året, inntektsføring eller 
overføring til gevinst- og tapskonto. 

Post 108 
Her kjem grunnlaget for avskrivingane 
fram. For driftsmiddel i saldogruppe a, c, d 
eller j vil også eventuell negativ saldo 
kome fram her. Det same gjeld negativ 
saldo i saldogruppe b som er etablert 
iinntektsåret. 

For saldogruppe a, c, d eller j skal slik 
negativ saldo førast til inntekt frå og med 
realisasjonsåret med ein del som minst 
svarar til avskrivingssatsen for gruppa. 

Negativ saldo i gruppe b skal førast over 
til gevinst- og tapskontoen. Dette gjeld 
også negativ saldo som kjem av 
nedskriving med vederlag for opparbeidd 
forretningsverdi. Tom positiv saldo i 
saldogruppe a, b, c, d eller j skal 
avskrivast på vanleg måte med maksimalt 
gruppa sin avskrivingssats. 

Ved realisasjon eller uttak av driftsmiddel i 
gruppe e, f, g, h eller i vil gevinsten eller 
tapet normalt kome fram her. Gevinst/tap 
på driftsmiddel i gruppene e, f, g, h eller i 
og negativ saldo i gruppe b, skal førast 
over til post 109 før ein fører beløpet over 
til gevinst og tapskonto, eventuelt til eiga 
utrekning for gevinst/tap. 

For gevinst på driftsmiddel i gruppe e, f, g, 
h, i eller j ved ufrivillig realisasjon som t.d. 
brann eller anna ulykke eller ved 
ekspropriasjon o.a., kan det krevjast 

skattefritak på vilkår etter skattelova  
§ 14-44 (4), jf. § 14-70, sjå post 104 c. 

Post 109 
Beløp som skal førast over til gevinst- og 
tapskontoen skal ein føre frå post 108. 
Gevinst skal ein føre her med positivt 
forteikn og leggje til gevinstbeløpet frå 
post 108 der dette kjem fram som eit 
tilsvarande negativt beløp.  

Ved eit tap vil den motsette situasjonen 
oppstå.  

Summen/differansen i post 111 vil både i 
gevinst- og tapstilfella bli kr 0.  

Ved realisasjon av forretningsbygg skaffa 
før 1.1.1984, må ein ved utrekning av 
gevinst/tap som skal førast over til 
gevinst- og tapskonto ta omsyn til den 
nedre grensa for avskriving i post 115. 

Eit «tap» som kjem fram ved uttak av 
driftsmiddel, er det vanlegvis ikkje 
frådragsrett for. «Tapet» skal då ikkje 
førast over til gevinst og tapskonto. 

Post 110 
Her fører ein årets saldoavskriving. Her 
fører ein også til inntekt negativ saldo i 
saldogruppene a, c, d eller j med minst 
avskrivingsprosenten for saldogruppa. 
Rest positiv saldo under kr 15 000 kan 
førast til frådrag fullt ut. Rest negativ saldo 
under kr 15 000 skal førast til inntekt fullt 
ut. 

Har ein negativ saldo i saldogruppe j, som 
følgje av realisasjon av fast teknisk 
installasjon i forretningsbygg anskaffa før 
1.1.1984, skal minimum 10 % av 
gevinsten førast til inntekt. Er gevinsten 
under kr 15 000 skal hele beløpet førast til 
inntekt.   

Eksempel: 
Saldogrunnlag (post 105) er kr 320 000, 
og nedre grense for avskriving er kr 
280 000 (post 115). Skattemessig 
nedskrevet verdi vil da være kr 40 000. Er 
det betalt kr 65 000 for de faste tekniske 
installasjonane, vil det være en 
skattemessig gevinst på kr 25 000. En må 
da inntektsføre minimum 10 % av 
gevinsten, dvs. kr 2 500 i post 110.  

Om overføring til andre skjema, sjå post 
101. 

Post 111 
Her skal ein føre rest positiv saldo pr. 
31.12. i år som skal førast over til post 102 
på avskrivingsskjemaet for neste år. Det 
same gjeld rest negativ saldo i gruppe a, 
c, d og j. 

Post 113 – 115 
Her fører ein opplysningar om 
forretningsbygg som pr. 1.1. 1984 vart 
oppskrivne i samsvar med § 1-2 i 
Finansdepartementet si forskrift av 29. 
august 1984. 

Side 2 
Post 120 
Har ein fleire eigedelar som har ulik 
levetid bør ein levere eit skjema for kvar 
eigedel. 

I kolonne 1  skal objektet nummererast. 
Ein skal ha same nummer frå år til år. 

I kolonne 2 skal ein opplyse om kva for ei 
type næring objektet blir nytta i.  

I kolonne 3  skal ein opplyse om det 
driftsmidlet eller anna objekt som skal 
avskrivast lineært etter reglane i 
skattelova. Har ein hatt påkosting på 
objektet (til dømes påkosting på leigde 
lokale eller patentrettar), skal desse førast 
på ei eigen linje med same nummer som 
objektet.  

I kolonne 4 skal ein opplyse kva for eit år 
objektet er skaffa/påkosting er gjort 

 I kolonne 5 skal ein føre opp kor mange 
år objektet skal avskrivast over. Dette 
gjeld også ved påkosting i eit seinare år. 
Viss levetida på objektet ikkje endras som 
følgje av påkostinga vil levetida være 
objektets restlevetid. Fører påkostinga til 
økt levetid skal dette visast i det 
opphavlege objektets levetid.  

Sjå eksempel nedafor for tilfelle med 
påkosting.  

I kolonne 6 skal ein føre opphavleg 
kostpris på driftsmidlet. Ved påkosting 
skal desse førast på ei eigen linje med 
same nummerering som driftsmidlet.  

I kolonne 7 skal nedskriven verdi pr. 
31.12. i fjor føras.  

I kolonne 8 avskrivingane i år førast, evt. 
årets del av kostnadsfordeling. 
Eksempelvis fordelast kostnaden ved 
påkosting av leigde lokale over leigetida 
som er att som ein periodisert 
leigekostnad.   

Kolonne 9 skal vise nedskriven verdi pr. 
31.12., dvs. etter frådrag for årets 
avskrivingar. 

Eksempel ved påkosting 
Eit objekt er erverva 1.1. i år 1, og har ein 
kostpris på kr 100 000. Objektet har en 
levetid på fem år og skrivast av med kr 20 
000 pr. år.  

Den 1.7 i år 3 er det ein påkosting på 
kr 40 000. 



   

 
Side 5 

a) Påkosting utan at levetida blir endra. 
Berekning av avskriving 

Året for påkostinga skal førast på ei eigen 
linje i kolonne 4. Driftsmidlet har her ei 
levetid på tre år igjen. Påkostinga førar 
ikkje til at driftsmidlet får lengre levetid, og 
det skal difor førast tre år i kolonne 5. 

Det beløpet objektet er påkosta med skal 
førast i kolonne 6 (i dette tilfelle 
kr 40 000).  

Sia påkostinga har funne sted midt i året, 
vil ein berre få frådrag for avskriving i seks 
månader i påkostingsåret. 

For å finne korrekt avskrivingsbeløp må 
ein rekne ut kor stor den månadlege 
avskrivinga er. Ved berekninga må ein ta 
utgangspunkt i driftsmidlets restlevetid frå 
det tidspunkt påkostinga er ferdig. I dette 
tilfelle er det 30 månader ((12 mnd x 2 år) 
+ 6 mnd). 

I påkostingsåret vil påkostinga avskrivast 
med kr 7 999 ((kr 40 000/30 mnd) x 6 
mnd) Beløpet førast i kolonne 8 
"Avskriving i året (ev kostnadsfordeling") 

Total avskriving for driftsmidlet inkl. 
påkostinga, vil i påkostingsåret 
(driftsmidlets år 3) være kr 27 999 
(kr 20 000 + kr 7 999). 

I år 4 og 5 vil totale avskrivingar være kr 
35 996 (kr 20 000 + kr 15 996). 

b) Påkosting der levetida blir endra som 
følgje av påkostinga. Berekning av 
avskriving 

Det foretas ein påkosting på kr 40 000 i år 
3. Som ein følgje av påkostinga får 
driftsmidlet  auka levetida med tre år.  

At levetida blir økt med tre år betyr at 
driftsmidlets levetid nå totalt blir åtte år. 
Når ein skal rekne ut dei årlege 
avskrivingane må ein ta omsyn til den 
økte levetida.  

Levetida for driftsmidlet må i kolonne 
5endrast til åtte år. Påkostinga har ei 
levetid på seks år, og dette må førast på 
eigen linje i kolonne 5  

I kolonne 6 førast det beløp objektet er 
påkosta med (kr 40 000). 

Sia påkostinga har funne sted midt i året, 
vil ein berre få frådrag for avskriving i seks 
månader i påkostingsåret. 

For å finne korrekt avskrivingsbeløp må 
ein rekne ut kor stor den månadlege 
avskrivinga er. Ved berekninga må ein ta 
utgangspunkt i driftsmidlets restlevetid frå 
det tidspunkt påkostinga er ferdig. I dette 
tilfelle er det 66 månader (( 12 mnd x 5 år) 
+ 6 mnd). 

I påkostingsåret vil påkostinga avskrivast 
med kr 3 636 ((kr 40 000/66 mnd) x 6 
mnd).  

Påkostinga har ført til økt levetid for 
driftsmidlet. Restsaldoen til driftsmidlet må 
difor fordelast på den attverande økte 
levetida (fem år).  

Den totale avskrivinga for objektet inkl. 
påkosting i påkostingsåret (driftsmidlets år 
3) være kr 13 632 (kr 9 996 + 3 636). 

I år 4 til år 8 vil totale avskrivingar være 
kr 17 268 (kr 9 996 + kr 7 272). 

Anna bruk av post 120 
Post 120 skal også nyttast til 
kostnadsfordeling ved betydelege innkjøp 

av reinsdyr og pelsdyr. Kostnader til 
innkjøp av slike dyr til verdi over kr 15.000 
skal aktiverast og fordelast over inntil tre 
inntektsår for reinsdyr, og inntil fem 
inntektsår for pelsdyr. 

Posten skal òg brukast for avskrivingar av 
kostpris på tidsavgrensa fiskerirettar, som 
t.d. strukturkvotar og einingskvotar  

RF-1315 

Føretak mv. som er omfatta av regelen 
om avgrensing av renter betalt mellom 
skattytarar i interessefellesskap 
(nærståande), jf. skattelova § 6-41, skal 
levere skjema RF-1315. Ved berekning av 
rentefrådragsramma skal skattemessige 
avskrivingar hentas frå RF-1084 post 110 
og post 120 kolonne 8. Merk at det er dei 
lineære avskrivingane i post 120 som skal 
overførast til RF-1315, ikkje eventuell 
kostnadsfordeling (som eksempelvis ved 
periodisert leigekostnad ved påkosting av 
leigd bygg).    

Andre offentlege organs 
bruk av opplysningar i  
RF-1084 
For at ein skal kunne samordne og 
forenkle oppgåveinnleveringa frå 
næringslivet, kan opplysningar som blir 
gitt i, “Avskriving" (RF-1084), heilt eller 
delvis bli nytta også av andre offentlege 
organ som har heimel til å innhente dei 
same opplysningane, jf. lov om 
Oppgåveregisteret §§ 5 og 6.  

Opplysningar om ev. samordning kan ein 
få ved å vende seg til Oppgåveregisteret 
på telefon 75 00 75 00, eller 
Skattedirektoratet på telefon 800 800 00. 
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