
Salg av bolig, fritidsbolig eller tomt

Selgers navn Fødselsnummer

Bostedsadresse Postnummer Poststed

Skjemaet kan brukes for å beregne eventuell skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap ved salg av bolig, fritidsbolig eller tomt.
Skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap føres i skattemeldingen for det året salget har skjedd. 

Om utfylling av skjema se rettledningen. 

1.0 Solgt eiendom

Adresse Sett kryss
Bolig Fritidsbolig Tomt

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr.

Boligselskapets org. nr. (borettslag og boligaksjeselskap) Andelsnr/Aksjeboenhetsnr (kun aktuelt for eiendom i boligselskap)

1.1 Salgsdato (ddmmåå) 1.2 Solgt eierandel (brøk)

1.3 Jeg har eid eiendommen: 
Fra dato Til dato

1.4 Har du bodd i boligen minst ett av de to siste årene?
(kun bolig, legg inn botid de siste to årene før salget i tabellen) Ja Nei

Fra dato Til dato

Fra dato Til dato

Fra dato Til dato

1.5 Har du eid og brukt eiendommen som egen fritidsbolig
minst fem av de siste åtte år? (kun fritidsbolig) Ja Nei

1.6 Har deler av eiendommen blitt brukt til næring?
(Hvis ja, må du spesifisere i post 1.6.1 og 1.6.2) Ja Nei

1.6.1 Total leieverdi for hele eiendommen

1.6.2 Leieverdi for næringsdel

2.1 Salgssum

2.0 Salgsopplysninger

2.2 Utgifter til megler -

2.3 Andre
kostnader
(spesifiser)

-

2.4.1 Leilighetens andel av fellesgjeld pr. 1. januar i salgsåret
(kun aktuelt for andel i boligselskap) +

2.4.2 Leilighetens andel av formue pr. 1. januar i salgsåret
(kun aktuelt for andel i boligselskap) -

2.9 Sum utgangsverdi =
Sum utgangsverdi
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3.1 Anskaffet dato (ddmmåå)

3.0 Kjøpsopplysninger  

3.2 Kjøpesum

3.8 Andre
kjøpskostnader
(spesifiser)

+

3.9 Sum inngangsverdi =
Sum inngangsverdi

3.3 Tinglysingsgebyr +

3.4 Dokumentavgift +

3.5.1 Leilighetens andel av fellesgjeld pr. 1. januar i kjøpsåret 
(kun aktuelt for andel i boligselskap) +

3.5.2 Leilighetens andel av formue pr. 1. januar i kjøpsåret
(kun aktuelt for andel i boligselskap) -

3.6 Byggekostnader ved oppføring av nybygg +
Utført dato

3.7 Påkostninger (spesifiser i post 5.0) +

4.9.1 Foreløpig beregnet gevinst =

-

4.9.2 Foreløpig beregnet tap =

5.0 Spesifikasjon av påkostninger

Beskrivelse Utført av Dato Beløp

+

+

+

Sum påkostninger. Overføres til post 3.7 =

Merknader:

Underskrift

Dato Underskrift

Sum utgangsverdi (fra side 1)



Kostnader til påkostninger føres her. Det er viktig å være klar over avgrensningen mellom påkostninger og vedlikehold. 
Vedlikeholdskostnader holdes utenfor. Spesifiser påkostninger  i post 5.0.

Skjemaet kan benyttes ved beregning av skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap ved salg av bolig (herunder andel i boligsselskap), fritidsbolig eller tomt. 
Skjemaet skal ikke sendes inn til skattekontoret eller legges ved skattemeldingen, da det kun er et hjelpeskjema som du kan benytte ved beregning av skattepliktig 
gevinst/fradragsberettiget tap. Ta gjerne vare på utfylt skjema i tilfelle skattekontoret har spørsmål til foretatt beregning.

Kryss av for hvilken type eiendom du har solgt.Post 1.0

Rettledning

Postene i skjemaet

Sameie

Dersom eiendommen eies i sameie, bør beregningen gjøres for alle sameierne med sin forholdsmessige andel.

Påkostninger Kostnader for varer, tjenester eller arbeid som setter eiendommen i en annen eller bedre 
stand enn den tidligere har vært i. Eksempelvis: påbygg, oppføring av garasje, 
bygningsmessige endringer, flytting av vinduer, flytting av vegger m.m.

Post 1.1 Skriv dato for når eiendommen ble solgt eller overdratt til ny eier.

Post 1.2 Før opp hvilken eierandel som er solgt uttrykt i brøk. Selges hele brukes 1/1, selges halve brukes ½ osv.

Post 1.3 Skriv hvor lenge du har eid eiendommen, fra dato til dato.

Kun aktuelt ved bolig (herunder andel i boligselskap). Kryss av enten ja eller nei. Hvis ja, fyller du inn periodene i tabellen under. Har du  
bebodd eiendommen i flere omganger legger du inn disse nedover i tabellen. Har du eid eiendommen i minst ett år og bodd i den minst et av 
de siste to årene vil ikke salget utløse skatteplikt eller fradragsrett med mindre deler av eiendommen brukes til næringsformål (se post 1.6)

Post 1.4

Post 1.5 Kun aktuelt ved salg av fritidsbolig. Kryss av enten ja eller nei. Hvis du har brukt eiendommen som din egen fritidsbolig minst fem av de siste åtte 
årene vil ikke salget utløse skatteplikt eller fradragsrett. 

Kryss av enten ja eller nei. Hvis ja skal også post 1.6.1 og 1.6.2 fylles ut. Dersom deler av eiendommen har vært benyttet til næringsformål vil 
denne delen alltid utløse skatteplikt eller fradragsrett.

Post 1.6

Post 1.6.1 Med total leieverdi menes markedsleie for hele eiendommen.

Post 1.6.2 Markedsleie for den delen av eiendommen som har blitt brukt til næring. (eks. butikklokale, lager, osv)

Post 2.1 Skriv inn beløpet eiendommen ble solgt for.

Før opp utgifter du har hatt til megler.Post 2.2

Hvis du har hatt andre kostnader i forbindelse med salget fører du disse inn her.Post 2.3

Feltet gjelder kun ved salg av andel i boligselskap. Leilighetens andel av boligselskapets fellesgjeld finner du på årsoppgaven fra boligselskapet. Post 2.4.1

Feltet gjelder kun ved salg av andel i boligselskap. Leilighetens andel av boligselskapets formue finner du på årsoppgaven fra boligselskapet.Post 2.4.2

Post 3.1 Skriv dato for når du kjøpte eiendommen.

Skriv inn beløpet som du kjøpte eiendommen for.Post 3.2

Før opp betalt tinglysingsgebyr.Post 3.3

Her føres betalt dokumentavgift.Post 3.4

Feltet gjelder kun ved salg av andel i boligselskap. Leilighetens andel av boligselskapets fellesgjeld for det året du kjøpte andelen kan du få ved
å kontakte boligselskapet. 

Post 3.5.1

Post 3.5.2 Feltet gjelder kun ved salg av andel i boligselskap. Leilighetens andel av boligselskapets formue for det året du kjøpte andelen kan du 
få ved å kontakte boligselskapet. 

Post 3.6 Dersom du eide tomt og på et senere tidspunkt bygde bolig/fritidsbolig, fører du opp byggekostnader for boligen/fritidsboligen her.  
Kostnader til påbygg eller senere byggmessige endringer føres ikke her. Disse føres i post 3.7.

Post 3.7

Vedlikehold Kostnader til å bringe eiendommen tilbake i den stand den tidligere har vært i, typisk 
ordinært vedlikehold. Eksempelvis: bytting av vinduer, maling, oppussing av eksisterende 
kjøkken og bad osv.

Post 3.8 Andre kostnader i forbindelse med kjøp av eiendommen kan du føre her. Spesifiser i tabellen.

For mer informasjon om skillet mellom påkostning og vedlikehold, se skatteetaten.no.
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