
Om eventuell konserntilknytning - året før inntektsåret

Begrensning av rentefradrag 2021

Vedlegg til skattemelding eller selskapsmelding

Navn Organisasjonsnummer

RF-1315B

Dette skjemaet leveres som vedlegg til skattemelding eller selskapsmelding for:
-  selskap mv. som er i konsern, herunder avdeling av utenlandsk foretak (NUF)
- selskap mv. (herunder NUF) som ikke er i konsern og har netto rentekostnader
  (post 140) som overstiger NOK 5 000 000
- selskap mv. som framfører rentekostnader som er avskåret i løpet av de
  10 foregående årene

Disse trenger ikke å levere dette skjemaet:
- personlig skattyter
- finansinstitusjon etter finansforetaksloven § 1-3 første ledd.
- selskap mv. som utelukkende skattlegges etter
  petroleumsskatteloven for sokkelinntekt, jf. petroleumsskatteloven § 3 d. 

Se egen rettledning for utfylling av skjemaet, RF-1317

A. INNLEDNING - OPPLYSNINGER OM SELSKAPET (OG OM EVENTUELL KONSERNTILKNYTNING)

Er selskapet et selskap mv. i konsern? Ja Nei10
Se rettledningen om hvilket tidspunkt vurderingen
skal gjøres og krav knyttet til relevant konsernregnskap.

Hvis NEI, gå til post 100.

Hvis JA, oppgi navn og landkode for øverste foretak i konsernet (globalt) som har utarbeidet konsernregnskap som selskapet mv. er konsolidert inn i
(eller kunne vært konsolidert inn i dersom IFRS ble benyttet som regnskapsspråk). Oppgi organisasjonsnummer hvis foretaket er norsk.

Org.nr. Foretaksnavn Landkode

Oversikt over hvilke selskaper mv. som inngår i norsk del av konsernet i inntektsåret - og tilhørende netto rentekostnader

Har et annet foretak gitt opplysninger om norsk del av konsernet i RF-1315 post 24, der selskapet er inkludert? Ja Nei

Hvis JA, oppgi organisasjonsnummer og foretaksnavn. Deretter gå til post 31.

Org.nr. Foretaksnavn

21

Oppgi organisasjonsnummer og foretaksnavn til alle selskaper mv.
som inngår i den norske delen av konsernet

A
Org.nr.

B
Foretaksnavn

D
Netto rentekostnader

(fradragsførte)

Sum i norsk del av konsern =

24 Dersom netto fradragsførte rentekostnader (kolonne D) samlet for norsk del
av konsernet ikke overstiger NOK 25 000 000, oppgi netto rentekostnader
(kolonnene C og D) for alle enheter som inngår.

Se rettledningen om terskelverdi for konsern og om rentebegrepet
(se også omtale før post 100 nedenfor).

C
Netto rentekostnader

inkl. ikke-fradragsførte

=

Om rentekostnadene i norsk del av konsern er innenfor terskelverdi for konsern (NOK 25 000 000)

Er netto rentekostnader sett samlet for norsk del av konsernet NOK 25 000 000 eller lavere og kan dette dokumenteres? Ja Nei

Hvis JA, se rettledning om utfylling av post 24, samt om ev. avskjæring av andre nærståenderenter.

31

Om anvendelse av unntaksregel ved sammenligning av egenkapitalandel i selskapet og konsernet

Benytter selskapet seg av unntaksregel på enten selskapsnivå
eller nasjonalt nivå (herunder innenlandsk konsern)?43 Ja Nei

Hvis JA, skal tilleggsskjema RF-1509 leveres og dette må være godkjent av revisor.
Se rettledning om unntaksregel og ev. avskjæring av andre nærståenderenter.

Oppgi selskapets ultimate morselskap5

Org.nr. Foretaksnavn Landkodea. Ved utgangen av året
   før inntektsåret

b. Ved utgangen
   av inntektsåret

Org.nr. Foretaksnavn Landkode

Tilleggsopplysninger70

Andre opplysninger



Netto rentekostnader til nærstående mv. totalt

Rentekostnader

til og

renteinntekter

fra

nærstående

I. Beregning av samlede netto rentekostnader

Totale rentekostnader mv.100 Se rettledningen om renteelement på mengdegjeldsbrev
utstedt med under- eller overkurs

Garantiprovisjoner for gjeld105 Andre lånekostnader enn garantiprovisjon føres i post 100

Totale renteinntekter120 Se rettledningen om renteelement på mengdegjeldsbrev
utstedt med under- eller overkurs

-

Tap/gevinst for innehaver ved realisasjon
av over-/underkursobligasjon

133 Her fører innehaver tap og gevinst ved førstegangssalg i
annenhåndsmarkedet av obligasjon der overkurs eller
underkurs forelå ved utstedelse

Tap/gevinst for innehaver ved realisasjon av
sammensatt mengdegjeldsbrev eller fordring
som ikke skal dekomponeres for
skattemessige formål

135 Her fører innehaver tap/gevinst på sammensatte
obligasjoner som ikke skal dekomponeres for
skattemessige formål, for eksempel hvis
tegningsretten ikke skal skilles fra fordringen.

Netto rentekostnader140 =

-

-

a. Tap

b. Gevinst

a. Tap

b. Gevinst

II. Beregning av netto rentekostnader til nærstående mv.

200

c. Rentekostnader

Selskap mv. med begrenset skatteplikt skal bruke post 300
og 310 for rentekostnader i stedet for postene 200-235
i del II. For renteinntekter benyttes postene 200-235.

b. Landkode

For selskap utenfor konsern (dvs. som ikke var i konsern ved utgangen av året før inntektsåret), må alle nærståenderentene fylles inn
i kolonnene e og f selv om selskapet inngår i et konsern i inntektsåret.

a. Navn på långiver/
låntaker

-

Rentekostnader til 
andre enn 
nærstående, men 
hvor nærstående 
har stilt sikkerhet 
for gjelden.
Informasjon om 
unntak i 
rettledningen.

202

Rentekostnader 
til andre enn 
nærstående, 
men hvor 
nærstående har 
fordring på 
långiveren/ 
kreditoren, og 
fordringen har 
sammenheng 
med gjelden

204

Kostnader til garantiprovisjon vedrørende
gjeld til nærstående og gjeld som nærstående
har stilt sikkerhet for i inntektsåret 

205

Tap/gevinst for 
innehaver ved 
realisasjon av
over-/underkurs-
obligasjon
på nærstående mv. 

233

Tap/gevinst for 
innehaver ved 
realisasjon av 
sammensatt 
mengdegjeldsbrev 
eller fordring på 
nærstående 
(utenfor konsern), 
som ikke skal 
dekomponeres for 
skattemessige 
formål. 

235

a. Tap

b. Gevinst

Også norsk avdeling av utenlandsk foretak fyller ut
disse postene med filialens rentekostnader mv.

B. BEREGNING AV SELSKAPETS NETTO RENTEKOSTNADER INKL. TIL NÆRSTÅENDE

d. Renteinntekter e. Rentekostnader f. Renteinntekter

-

- -

Renter til selskaper mv. i samme konsern
(fylles ikke ut av selskap utenfor konsern)

Renter til andre nærstående
(nærstående part utenfor samme konsern)

a. Navn på
nærstående garantist

a. Navn på nærstående
som har fordring

- -

- -

a. Tap

b. Gevinst

- -

For norsk filial av utenlandsk selskap mv
hentes andel rentekostnader til nærstående
fra hhv. post 300 og 310 

236

Sum rentekostnader inkludert
garantikostnader til nærstående mv.
og sum renteinntekter til nærstående mv. 

237

= = = =

238

-

=

=

Netto rentekostnader til selskaper mv. i konsern239

Netto rentekostnader til andre nærstående mv.
(utenfor konsern)

240

Her føres summen av post 237 kolonne c-f

Her føres summen av post 237 kolonne c-d

Her føres post 238 fratrukket post 239.
Beløpet skal stemme med summen av post 237 kolonne e og f

Her fører innehaver tap 
eller gevinst ved 
førtegangssalg i 
annenhåndsmarkedet 
av obligasjon der 
underkurs eller overkurs 
forelå ved utstedelse.

Her fører innehaver tap
eller gevinst på
sammensatt obligasjon 
som ikke skal
dekomponeres for
skattemessige formål,
for eksempel hvis 
tegningsretten ikke skal
skilles fra fordringen.

Netto rentekostnader omfatter i utgangspunktet alle rentekostnader (skatteloven § 6-40) og renteinntekter (skatteloven §§ 5-1 og 5-20 første ledd bokstav b) innenfor
det alminnelige skatterettslige rentebegrepet, herunder under- og overkurs ved låneopptak. Med netto rentekostnader menes rentekostnader fratrukket renteinntekter.
I begrepet inngår både rentebetalinger til parter i samme konsern, til andre nærstående parter samt rentebetalinger til uavhengige (eksterne renter).
For nærmere informasjon, se rettledningen punkt 6.



Forholdsmessig andel av filialens rentekostnader og garantiprovisjoner til nærstående parter i konsern

III. Andel av rentekostnader ført i regnskap for norsk filial av utenlandsk selskap mv.

300

Selskap mv. med begrenset skatteplikt skal bruke post 300 og 310 for rentekostnader i stedet for postene 200-235 i del II.
For renteinntekter benyttes postene 200-235.

Ved inntektsårets
start

+ Ved inntektsårets
slutt

Ved inntektsårets
start

+ Ved inntektsårets
slutt

x =

Selskapets samlede gjeld til selskaper mv. i samme konsern

Selskapets samlede gjeld

Filialens totale rentekostnader
og garantiprovisjoner

Her føres summen av
post 100 og post 105

Andel av rentekostnader
(konsernrenter)

Beløpet overføres til post 236
kolonne c

Forholdsmessig andel av filialens rentekostnader og garantiprovisjoner til nærstående  parter (utenfor konsern)310

Ved inntektsårets
start

+ Ved inntektsårets
slutt

Ved inntektsårets
start

+ Ved inntektsårets
slutt

x =

Selskapets samlede gjeld til andre nærstående parter (utenfor konsern)

Selskapets samlede gjeld

Filialens totale rentekostnader
og garantiprovisjoner

Her føres summen av
post 100 og post 105

Andel av rentekostnader
(nærståenderenter)

Beløpet overføres til post 236
kolonne e

Finansinntekt/underskudd fastsatt for deltakere/aksjeeiere som fastsettes som skipsselskap etter særreglene i skatteloven § 8-10 flg.

Overskudd/underskudd fastsatt for ordinære deltakere i selskap med deltakerfastsetting

Overskudd/underskudd fastsatt for personlige deltakere/aksjeeiere i NOKUS

Overskudd/underskudd fastsatt for selskaper mv. som er deltaker/aksjeeier i NOKUS

For selskap med deltakerfastsetting eller NOKUS (norsk-kontrollert selskap som hører hjemme i lavskattland)

Inntekt/underskudd før fradrag
for eventuelt ytet konsernbidrag

IV. Beregningsgrunnlag for rentefradragsrammen

401 Beløpet hentes fra RF-1028 post 240,
RF-1215 post 1105 eller post 205, eller
RF-1245 post 410C, post 420C eller post 425C

Ytet konsernbidrag til fradrag
i alminnelig inntekt

405 Beløpet hentes fra RF-1028 post 252 -

Bare for selskap som rederibeskattes:
Beregnet øvrig inntekt

410 Beløpet hentes fra RF-1028 post 262 

Tillegg for skattemessige avskrivninger415 Her føres summen av saldoavskrivninger og
lineære avskrivninger fra RF-1084

Direkte inntektsført vederlag for
avskrevet driftsmiddel

416 Her føres summen av inntekt
fra RF-1084 post 107

-

Tillegg for netto rentekostnader450 Her føres beløpet fra post 140

Beregningsgrunnlag for
rentefradragsrammen i post 510

460 =

470

Kryss av for hva inntekten/underskuddet i post 401 gjelder:

C. BEREGNING AV TILLEGG ELLER FRADRAG I ÅRETS INNTEKT OG FREMFØRING AV RENTEFRADRAG
    AVSKÅRET I ÅR ELLER TIDLIGERE ÅR 

Fradrag for konsernbidrag som ikke
skal være med i beregningsgrunnlaget 

430 Her føres summen av konsernbidrag mottatt
fra selskap som benytter den egenkapitalbaserte
unntaksregelen, jf. rettledningen. -



Sum

Framført rentefradrag fra de siste
10 foregående inntektsår.

Beløpene i kolonne A hentes fra 
post 701 kolonne C i fjorårets 
skjema.
I kolonne B fordeles beløpet fra 
post 620 på de enkelte 
inntektsårene. Start i øverste rad i 
tabellen og avregn maksimalt opp 
til beløpet i kolonne A.
Kolonne C viser rest til framføring 
etter beløpet i kolonne B er 
motregnet beløpet i kolonne A

VII. Framføring av rentefradrag som er avskåret

701 C. Rest til framføringB. Til fradrag i år i post 620A. Framført fra tidligere årInntektsår

- =

- =

- =

- =

- =

Avskårede renter for
i år til framføring 

710 Beløpet hentes
fra post 670

730 = = =

- =

Framførte rentekostnader fra tidligere år
innenfor årets tillatte rentefradrag

Tillegg i inntekt

VI. Framføring av rentefradrag fra i år

610 Beløpet hentes fra post 540

Justering for selskap med deltakerfastsetting
eller NOKUS som har underskudd i post 401

650 Her føres beløp bare dersom summen av beløpene
i post 401 og post 610 er negativ. Multipliser denne
negative summen med - 25 % og før svaret her,
men beløpet skal uansett ikke overstige
beløpet i post 610 -

=

620 Her føres post 505 fratrukket post 560, men beløpet kan ikke
overstige post 730 kolonne A.

Fradrag i inntekt630 Beløpet hentes fra post 545. -

Andel av årets rentekostnader som selskapet kan framføre (overføres til post 710)670

Underskrift

Selskapets underskrift

Dato

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1315

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som gis i dette skjemaet, RF-1315B, 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 ev. 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.

I postene nedenfor beregnes tillegget (hvis post 520 er større enn null) eller fradraget (hvis post 520 er mindre enn null) som overføres til årets
skattemelding eller selskapsmelding.

   - For selskap mv. som ikke er i konsern, avskjæres rentefradrag bare for et beløp inntil størrelsen på netto rentekostnader på gjeld til nærstående part. 
   - Selskap mv. i konsern kan få avskåret fradrag for netto rentekostnader på gjeld til både nærstående og ikke-nærstående part.

i. Dersom post 520 Differanse er større enn 0, må selskapet fylle ut fra post 530.

   - Selskap som ikke er konsern, fyller ut post 530 bare dersom post 240 er større enn null og post 505 større enn NOK 5 000 000
   - Selskap i konsern fyller ut fra post 530. Dersom netto rentekostnader i norsk del av konsernet ikke overstiger NOK 25 000 000 (jf. post 31),
     gå direkte til post 535.

ii. Dersom post 520 Differanse er mindre enn 0, fylles post 545 ut, men bare dersom post 730 kolonne A  er større enn 0, dvs. foretaket framfører renter
    som er avskåret i løpet av de siste 10 foregående inntektsårene.

Årets tillegg i inntekt. Sum avskjæring av årets rentekostnader

Tilbakeført tillegg i inntekt 
(kun for selskap mv. i konsern)

Tillegg i inntekt for selskap mv. i konsern som får
avskåret fradrag for renter til andre nærstående

Netto rentekostnader

V. Årets tillegg eller fradrag i inntekt

505 Beløpet hentes fra post 140, men beløpet
kan ikke være lavere enn 0

Rentefradragsramme beregnet av post 460510 Er beløpet i post 460 positivt, multipliseres
dette med 25 %. Ellers er fradragsrammen 0

Differanse mellom årets rentekostnader
og rentefradragsrammen

520

Beregning av årets tillegg i inntekt fordi netto
rentekostnader overstiger fradragsrammen

530

Justering av inntekt560 Beløpet overføres til RF-1028 post 257, RF-1215
post 1107 eller post 206, eller RF-1245
post 410D, post 420D eller post 425D

Årets fradrag i inntekt.
Rentekostnader avskåret tidligere år, men
som kan fradras i år fordi rentefradrags-
rammen overstiger netto rentekostnader

545 Her føres laveste beløp av post 730 kolonne A,
og post 520 med motsatt fortegn. Her føres 0
dersom post 520 er større enn 0. Se rettledningen. -

-

=

-

+

531

535

Hvis unntaksregel benyttes,
tilbakeføres beløpet i post 530 her.

Fylles ut hvis unntaksregel benyttes eller netto
rentekostnader i norsk del av konsern ikke overstiger
NOK 25 000 000 dersom post 505 er større enn 
NOK 5 000 000 og post 240 er større enn 0.
I såfall føres her det laveste av post 240 og post 520.

540 =

=

For selskap mv som ikke er i konsern, føres her det laveste 
beløpet av post 240 og post 520. For selskap mv i konsern 
føres det laveste beløpet av post 505 og post 520, men dersom 
netto rentekostnader i norsk del av konsernet ikke overstiger 
NOK 25 000 000, føres 0 her. Beløpet kan ikke være lavere enn 
null. Her føres 0 dersom post 520 er mindre enn null. 
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