Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting 2016
Oppgaven skal leveres av personlige skattytere, herunder personlige næringsdrivende, for latente gevinster og tap
de har på aksjer og andeler mv ved opphør av skattemessig bosted i Norge. Det vises til rettledningen RF-1280.
Navn

Fødselsnr.

Adresse

Postnr.

Oppgave

Poststed

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

Beregning av gevinster og tap ved utflytting
Beregning av gevinst eller tap på aksjer, egenkapitalbevis, tegningsretter mv knyttet til aksjer
101 Selskapets navn
102 Selskapets organisasjonsnummer
103 Land selskapet er hjemmehørende i
104 Hva slags type verdipapir, se note 1
105 Aksjeklasse/ISIN nr.
106 Anskaffelsesdato
107 Antall
114 Markedsverdi vurdert etter

a) kjent kurs

b) verdivurdering/takst

c) skjønn

115 Samlet inngangsverdi inkl. omkostninger (angi om du har brukt alternativ inngangsverdi)

-

116 Sum (post 114 – 115)

=

117 Ubenyttet skjermingsfradrag fra fjoråret. Skjermingen kan ikke være større enn gevinsten i post 116

-

118 Sum gevinst/tap (post 116 – 117). Overføres til post 401

=

Beregning av gevinst eller tap på kjøpsopsjoner
201 Markedsverdi for aksjene mv (evt fratrukket 20 %, maks kr 1500)
202 Innløsningspris for aksjene/andelene mv

-

203 Utgangsverdi for opsjonen

=

204 Inngangsverdi for opsjonen (premie)

-

205 Sum gevinst/tap. Overføres til post 401

=

206 Selskapets navn
Selskapets organisasjonsnummer

Beregning av gevinst eller tap på salgsopsjoner
214 Innløsningspris for aksjene mv
215 Markedspris på aksjene/andelene mv

-

216 Utgangsverdi for opsjonen

=

217 Inngangsverdi for opsjonen (premie)

-

218 Sum gevinst/tap. Overføres til post 401

=

219 Selskapets navn
Selskapets organisasjonsnummer
Note 1: Ab = børsnotert aksje, Aib = ikke børsnotert aksje, AF = aksjefond, E = egenkapitalbevis, T= tegningsrett, FI = finansielt instrument, AN =andre

RF-1141B

Av i alt

Beregning av gevinst eller tap på andeler i ANS, IS, KS, DA og PR
301 Selskapets navn
302 Selskapets organisasjonsnummer
303 Ansvarsform, se note 2
304 Land selskapet er hjemmehørende i
305 Anskaffelsesdato
306 Størrelse på andel
314 Markedsverdi vurdert etter

a) verdivurdering/takst

b) skjønn

315 Samlet inngangsverdi inkl. omkostninger (angi om du har brukt alternativ inngangsverdi)

-

316 Sum (post 314 – 315)

=

317 Ubenyttet skjermingsfradrag fra fjoråret. Skjermingen kan ikke være større enn gevinsten i post 316

-

318 Ubenyttet fremført underskudd for kommandittist/deltaker i IS. (Kan ikke gi tap)

-

319 Sum gevinst/tap (post 316 - 317 - 318). Overføres til post 401

=

Note 2: ANS = andel i ansvarlig selskap, IS = indre selskap, KS = Kommandittselskap, DA = Selskap med delt ansvar, PR = partrederi

Sum gevinst eller tap
401 Sum netto gevinst eller tap.
Dersom beløpet overskrider kr 500 000 er det skattepliktig eller kan senere komme til fradrag
409 Sett kryss ved krav om utsatt betaling av skatten på gevinsten
410 Sett kryss hvis sikkerhetsstillelse ønskes gitt

Underskrift
Dato

Underskrift

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-14 med forskrift.

