
Type næring

Beregning av alminnelig inntekt for

enkeltpersonforetak på Svalbard 2016
Navn Fødselsnummer

Forretningsadresse

Saldogruppe A: Kontormaskiner mv.

Saldogruppe B: Ervervet forretningsverdi

Saldogruppe C1: Varebiler, drosjebiler og kjøretøy
for transport av funksjonshemmede

Saldogruppe D: Personbiler, traktorer mv.

Saldogruppe E: Skip, fartøyer mv.

Saldogruppe F:  Fly og helikopter

Saldogruppe H: Bygg og anlegg mv.

Saldogruppe I: Forretningsbygg

2.2  Ikke avskrivbare driftsmidler

2.3  Andre ervervede immaterielle rettigheter

2.4  Aktiverte forsknings- og utviklingskostnader

2.5  Varer (inkl. buskap)/varer under tilvirkning

2.6  Kundefordringer

2.7  Leverandørgjeld/forskudd fra kunder

2.8  Sum

2.9 Sum gjennomsnittlig eiendeler i virksomheten ((inngående + utgående verdier i post 2.8) / 2)
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Inngående verdi

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

÷

A
vs

kr
iv

b
a
re

 d
ri
ft

sm
id

le
r

2.1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

÷

=

Driftsmiddel som avskrives lineært + +

Saldogruppe G:  Anlegg for overføring og
distribusjon av elektrisk kraft mv. + +

Beregning av rentefradrag i næring

2.10 Gjeld til finansinstitusjoner og gjeld som knytter seg til mengdegjeldsbrev

=

2.12 Renter på gjeld som knytter seg til finansinstitusjoner og gjeld som knytter seg til mengdegjeldsbrev

Utgående verdi

2.13 Begrensning av renter dersom gjennomsnittlig gjeld (2.11) er større enn gjennomsnittlig eiendeler (2.9)

=
XOverført fra post 2.9 X overført fra post 2.12

Overført fra post 2.11

Saldogruppe J: Fast teknisk installasjon i bygninger + +

Saldogruppe C2: Vogntog, lastebiler og busser + +

2.11 Sum gjennomsnittlig gjeld til finansinstitusjon og gjeld som knytter seg til mengdegjeldsbrev
((inngående + utgående verdier i post 2.10) / 2)

Beløpet overføres til post 3.2

RF-1341B

Beregning av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak

3.1 Beløp overført fra Næringsoppgave 1 (post 0402E), fra Næringsoppgave 2 (post 0402E),
     fra Næringsoppgave for billedkunstner (post 2.90)

3.2 Fradrag for renter i næring, laveste beløp fra post 2.12 eller 2.13

3.3 Fremførbart underskudd i enkeltpersonforetak oppstått tidligere år

3.4 Alminnelig inntekt/underskudd fra enkeltpersonforetak, overføres skattemeldingen =

Dato Underskrift

Underskrift

÷

÷



Rettledning

Innledning

Reglene om beregning av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak er inntatt i svalbardskatteloven § 3-1, fjerde ledd. Ved fastsettelsen av verdien 
av eiendelene i virksomheten, gjelder skatteloven § 12-12 annet ledd tilsvarende med unntak av § 12-12 annet ledd bokstav c. 

Positiv beregnet alminnelig inntekt danner grunnlaget for beregning av skatt og evt. trygdeavgift. Dersom en person både driver 
enkeltpersonforetak og er lønnsmottaker, vil summen av beregnet alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak og inntekt etter lønnstrekkordningen 
være grunnlaget for beregning av skatt med høy sats som inntreffer ved 12G.

I navnerubrikken føres navnet på skattyteren – hovedutøveren i foretaket, samt fødselsnummeret, næringsadresse på Svalbard og type næring.

I post 3.2 gjøres fradrag for renter i næring. Grunnlaget for fradraget beregnes her. Om verdsettelse og beregning av middelverdi, se nedenfor.

Beregning av rentefradrag i næring

Postene 2.1 – 2.6

Her føres verdien ved årets begynnelse og årets slutt for de eiendeler/aktiva som inngår i grunnlaget forutsatt at de har virket i virksomheten:
- Varige og betydelige driftsmidler (et driftsmiddel regnes som varig når det ved ervervet antas å ha en brukstid på minst 3 år og som betydelig   
  når kostprisen er kr 15 000 eller høyere),
- Ervervet forretningsverdi og andre ervervede immaterielle eiendeler,
- Forsknings- og utviklingskostnader i den utstrekning de ikke er skattemessig fradratt,
- Varer/varer under tilvirkning og kundefordringer.

Inngående verdi pr. 1. januar 2016 settes som utgangspunkt lik utgående verdi for vedkommende formuesobjekt eller saldo for inntektsåret 2015.
 
Eiendeler ervervet i 2016 skal ikke være med i inngående verdi. Eiendeler som er realisert i 2016 skal ikke være med i utgående verdi. 
Utgående verdi for eiendeler ervervet i inntektsåret 2016 verdsettes etter skattemessig verdi.

Inngående verdi i foretak som har startet i regnskapsåret, skal fastsettes etter åpningsbalansen. Utgående verdi i virksomhet som har opphørt i 
regnskapsåret, skal fastsettes etter avslutningsbalansen.

Det er to rader i skjemaet for saldogruppe C. I den ene raden skal gruppens eiendeleler med avskrivningssats på 20 prosent føres, mens det i 
den andre raden skal eiendelene med avskrivningssats på 22 prosent føres. 22-prosentsatsen gjelder for vogntog, lastebiler og busser, se 
skatteloven § 14-43 fjerde ledd.

Virket i virksomheten

Med ”virket i virksomheten” menes at eiendelene må ha inngått i den inntektsskapende prosessen i foretaket og således bidratt til 
virksomhetsinntekten. Driftsmidler som er leid ut til annen virksomhet, eks. driftsbygning utleid til lager, har ikke virket i virksomheten. Driftsmidler 
som har vært tatt i bruk i virksomheten, og som ikke har vært nyttet i virksomheten i løpet av inntektsåret, kan imidlertid likevel inngå i grunnlaget 
dersom eiendelen har en driftsmessig verdi for virksomheten også i nær framtid. Dette kan for eksempel gjelde skip som ligger i opplag. 
Eiendeler som inngår i grunnlaget, må ha virket i virksomhet som er skattepliktig på Svalbard. Eiendeler knyttet til velferdstiltak, for eksempel 
bedriftshytte, anses ikke å ha bidratt til virksomhetsinntekten og inngår derfor ikke i grunnlaget. Det samme vil for eksempel være tilfelle med en 
ubebygd og ubenyttet tomt eller en forretningseiendom under oppføring. Selskapsandeler går heller ikke inn i grunnlaget.

Verdsettelsesmetode

Skattemessige verdier skal i utgangspunktet benyttes ved verdsettelse av alle avskrivbare og nedskrivbare eiendeler. I noen tilfeller skal 
alternative verdier benyttes, jf. skatteloven § 12-12 annet ledd bokstav e.

Middelverdi

Det skal fastsettes en inngående og en utgående verdi på grunnlaget. Grunnlaget settes til middelverdien av verdien ved inntektsårets 
begynnelse (inngående verdi) og verdien ved inntektsårets slutt (utgående verdi). 

Post 2.7

Grunnlaget skal reduseres med gjeld til leverandører og forskuddsbetaling fra kunder.

Post 2.9

Her beregnes middelverdien av grunnlaget før fradrag for gjeld. Dersom tallet blir negativt, settes grunnlaget til null.

Post 2.10 og 2.11

Her skal føres gjeld til finansinstitusjoner og gjeld med tilknytning til mengdegjeldsbrev når gjelden ansees knyttet til foretaket. Lån opptatt med pant
i private aktiva/ privat bolig anses foretakstilknyttet bare dersom lånebeløpet i hovedsak er anvendt i foretaket. Lån som vedrører erverv av fast 
eiendom på fastlandet anses ikke tilknyttet foretak på Svalbard.

Likeledes godtas som foretakslån, lån som brukes til å redusere egenkapitalgraden i foretaket, selv om beløpet benyttes privat. Det forutsettes at 
foretakets økonomi er tilstrekkelig romslig til å kunne betjene lånet.

For drifts- og kassakreditter som brukes både i foretaket og privat, og hvor de private uttakene er regnskapsført med bilag, vil negativ årssaldo 
ansees som foretaksgjeld. Dette gjelder imidlertid ikke dersom kredittens størrelse hovedsakelig skyldes at bruken av kontoen samlet sett har et 
unormalt privat preg.

I skjemaet skal det i post 2.11 beregnes en middelverdi av gjelden på grunnlag av gjeld pr. 1. januar og pr. 31. desember eller eventuelt på grunnlag 
av oppstarts- eller opphørstidspunktet.



Post 2.12

Her skal inntektsårets renter på gjeld ført i post 2.10 som knytter seg til finansinstusjoner og gjeld som knytter seg til mengdegjeldsbrev føres opp.

Post 2.13

Dersom gjennomsnittlig gjeld til finansinstitusjoner og gjeld som knytter seg til mengdegjeldsbrev er større enn middelverdien av eiendelene i 
virksomheten vil rentefradraget bli redusert forholdsmessig. Det forholdsmessige rentefradraget beregnes i post 2.13.

Post 3.1

Hit overføres næringsinntekten/-underskuddet fra Næringsoppgave 1 (post 0402E), fra Næringsoppgave 2 (post 0402E),
fra Næringsoppgave for billedkunstner (post 2.90)

Beregning av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak

Post 3.2

Laveste beløp fra post 2.12/2.13 overføres hit, og kommer til fradrag i næringsinntekten ved beregning av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak.

Post 3.3

Her føres fremførbart underskudd i enkeltpersonforetak oppstått tidligere år.
Beløpet fremkommer på egen linje på skatteoppgjøret 2015 fra Svalbard.

Post 3.4

Alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak. Beløpet danner grunnlag for beregning av skatt og eventuell trygdeavgift. Overføres til 
skattemeldingen post 2.7.6/3.2.19. Et eventuelt underskudd kan framføres mot senere års positiv beregnet alminnelig inntekt fra 
enkeltpersonforetak på Svalbard.

For ytterligere veiledning ta kontakt med:

Svalbard skattekontor
Epost: svalbard@skatteetaten.no
Telefon: 79 02 36 71
Besøk: Post-/Bankbygg
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