Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør
av skattemessig bosted i Norge

Nullstill skjema

Oppgaven skal leveres av personlige skattytere, herunder personlige næringsdrivende, for realiserte gevinster og tap
de har på aksjer og andeler mv innen 5 år etter opphør av skattemessig bosted i Norge. Det vises til rettledningen RF-1280.
Navn
Adresse

Postnr.

Fødselsnr.

Inntektsår

Poststed

Oppgave

Av i alt

Opplysninger om opphør av bosted i Norge
Tidspunkt for opphør av bosted i Norge

Navn på land man har bosatt seg i

Har du vært skattemessig bosatt i mindre enn 10 år i Norge, angi tidspunkt for bosettelse

Realisasjon 1
501 Angi type eiendel, se note 1, 2 eller 3, og antall eller prosent av andel

Type

Antall/andel

502 Selskapets navn
Selskapets organisasjonsnummer
503 Anskaffelsesdato
504 Realisasjonsdato
505 Realisasjonsvederlag
506 Lavt eller ikke beskattet utbytte

+

507 Inngangsverdi, angi om du har brukt alternativ inngangsverdi

-

508 Ubenyttet skjerming

-

509 Gevinst/tap

=

510 Tidligere fastsatt gevinst eller tap
511 Skattepliktig gevinst
512 Fradragsberettiget tap, se post 513
513 Tapsfradrag i annen stat, kryss av for ja

og oppgi hvor mye som har redusert det norske fradraget

Realisasjon 2
501 Angi type eiendel, se note 1, 2 eller 3, og antall eller prosent av andel

Type

502 Selskapets navn
Selskapets organisasjonsnummer
503 Anskaffelsesdato
504 Realisasjonsdato
505 Realisasjonsvederlag
506 Lavt eller ikke beskattet utbytte

+

507 Inngangsverdi, angi om du har brukt alternativ inngangsverdi

-

508 Ubenyttet skjerming

-

509 Gevinst/tap

=

510 Tidligere fastsatt gevinst eller tap
511 Skattepliktig gevinst
512 Fradragsberettiget tap, se post 513
513 Tapsfradrag i annen stat, kryss av for ja

RF-1314B

og oppgi hvor mye som har redusert det norske fradraget

Antall/andel

Realisasjon 3
501 Angi type eiendel, se note 1, 2 eller 3, og antall eller prosent av andel

Type

Antall/andel

502 Selskapets navn
Selskapets organisasjonsnummer
503 Anskaffelsesdato
504 Realisasjonsdato
505 Realisasjonsvederlag
506 Lavt eller ikke beskattet utbytte

+

507 Inngangsverdi, angi om du har brukt alternativ inngangsverdi

-

508 Ubenyttet skjerming

-

509 Gevinst/tap

=

510 Tidligere fastsatt gevinst eller tap
511 Skattepliktig gevinst
512 Fradragsberettiget tap, se post 513
513 Tapsfradrag i annen stat, kryss av for ja

og oppgi hvor mye som har redusert det norske fradraget

Realisasjon 4
501 Angi type eiendel, se note 1, 2 eller 3, og antall eller prosent av andel

Type

502 Selskapets navn
Selskapets organisasjonsnummer
503 Anskaffelsesdato
504 Realisasjonsdato
505 Realisasjonsvederlag
506 Lavt eller ikke beskattet utbytte

+

507 Inngangsverdi, angi om du har brukt alternativ inngangsverdi

-

508 Ubenyttet skjerming

-

509 Gevinst/tap

=

510 Tidligere fastsatt gevinst eller tap
511 Skattepliktig gevinst
512 Fradragsberettiget tap, se post 513
513 Tapsfradrag i annen stat, kryss av for ja

og oppgi hvor mye som har redusert det norske fradraget

Note 1: Ab = børsnotert aksje, Aib = ikke børsnotert aksje, AF = aksjefond, E = egenkapitalbevis, T= tegningsrett, FI = finansielt instrument, AN =andre
Note 2: ANS = andel i ansvarlig selskap, IS = indre selskap, KS = Kommandittselskap, DA = Selskap med delt ansvar, PR = partrederi
Note 3 KO = Kjøpsopsjon, SO = salgsopsjon

Underskrift
Dato

Underskrift

Skjemaet er fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-14 med forskrift.

Antall/andel

