
   Inntekt/Fradrag  Rettet til Formue/Gjeld Rettet til         
2.1 Lønn og tilsvarende ytelser        

        

2.8/4.3 Bolig og annen fast eiendom    730 800    

4.3.2 Bolig i Skattdal        

 eierandel 50 %, Gnr/Bnr 00001/0001   484 000  

4.3.5 Tomt i Skattvik        

 eierandel 100 %, Gnr/Bnr 00002/0002   96 800    

4.3.5 Gårdsbruk i Skattdal        

 eierandel 100 %, Gnr/Bnr 00143/0001   150 000    

3.1/4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapirer, andre kapitalinnt. mv.  10 335  251 900    

3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd i Sparebanken  8 055  179 000    

3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd i Sparebanken Barn 241000 380  10 200    

3.1.4/4.5.2 Avkastning/verdi i A/S Forsikring  1 500  32 400    

4.1.7 Verdi norske aksjer mv. i verdipapirregister    20 000    

3.1.5/4.1.8 Skattepliktig aksjeutbytte/verdi overført fra RF-1088  400  10 300    

3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv.  - 12 500      

3.2.8/3.2.9 Reisefradrag overført fra ”Spesifikasjon av reisefradrag”          

3.2.10 Foreldrefradrag 1 barn innberettet kr 25 000        

 Kr 25 000 fordeles mellom ektefellene  - 12 500      

3.3/4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag  - 28 000  - 970 800    

3.3.1/4.8.1 Renter/gjeld i Sparebanken  - 17 800  - 915 400    

3.3.1/4.8.1 Renter/gjeld i ABC-bank  - 5 700  - 55 400    

3.3.7 Tilskudd til vitenskaplig forskning  - 1 100      

3.3.8 Tap ved salg av aksjer mv. RF-1088  - 3 400      

4.2 Innbo/løsøre, bil, MC, båt mv.    150 800    

4.2.3 Innbo/løsøre inkl. båt med salgsv. under kr 50 000        

4.2.5 Bil o.l. listepris som ny kr 320 000, 2010, FS 26980    128 000    

4.2.5 Bil o.l. listepris som ny kr 152 000, 2000, HB 36880    22 800    

 

3.6/4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt  0  162 700   

 
RF-1030 NB        
         
                   

Selvangivelse 2014   0400
for næringsdrivende mv.
Selvangivelse for næringsdrivende må leveres!

Fødselsnummer   10 06 64 003 60
Skatteklasse 
Ektefelles fødselsnummer  03 11 63 003 31
Forklaringer til alle postene og informasjon om hvordan du endrer 
postene/beløpene, finner du i på skatteetaten.no. 
        
Guidelines to the tax return, see www.taxnorway.no

Nordmann Kari
Bolignr.: H0202
Stredet 15 A
3333 Skattevig

                       
Postboks 4305, 8608 Mo i RanaSkatteetaten,
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Grunnlag for likningsverdi, post 4.3.2 Bolig/Boligselskap
Rett opp feil eller fyll ut opplysninger som mangler. Nye opplysninger kan føre til at forhåndsutfylt likningsverdi endres. 
Vil du se den nye likningsverdien, kan du beregne denne med boligkalkulatoren på skatteetaten.no.Har du endret 
likningsverdi i post 4.3.2 fordi den som er forhåndsutfylt overstiger 30% eller 72% av markedsverdi, vennligst besvar 
spørsmål under om dokumentasjon. Eier du flere boliger enn det som er oppført under, se rettledningen.

(1) Stredet 15 A
 Eierandel: 50,00% Gnr: 00001 Bnr:0001 Seksjonsnr:  6  Festenr: 66

          Grunnlag   Rettet til
 Boligtype (Enebolig, Leilighet, Småhus):    Enebolig       
 Byggeår         1980        
 P-rom/Boligareal (i hele m2)      160 m2        
 Primær/sekundærbolig       primærbolig      
 Kan dokumentere for høy likningsverdi i forhold til markedsverdi Ja                Markedsverdi     kr    
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Spesifikasjon av reisefradrag

3.2.8 Reisefradrag, hjem-arbeid                                    dager à  km (tur-retur) à kr 1,50/0,70 = kr   
 
3.2.8 Reisefradrag, hjem-arbeid   dager à km (tur-retur) à kr 1,50/0,70 = +  
 
3.2.9 Reisefradrag, besøk i hjemmet   besøk à km (tur-retur) à kr 1,50/0,70 = +   
   
 Mer informasjon, se skatteetaten.no
 Bom-/fergeutgifter og flybilletter (spesielle vilkår, se skatteetaten.no)    = +
 Sum        =   
    
 Egenandel         - 15 000
 Før summen over til post 3.2.8/3.2.9       = 

Opplysninger om personlige forhold mv.

1.5.2 Fikk du i 2014 skattefrie spillegevinster eller gevinst fra tiltak arrangert fra massemedia til
 en verdi av til sammen kr 100 000 eller mer ? Oppgi i såfall beløp/verdi.   Kr    
 Om hvilke spillegevinster som er skattefrie, se Rettledning til postene.  

1.5.3 Fikk du i 2014 arv eller gave til en verdi av til sammen kr 100 000 eller mer? Oppgi i såfall beløp/verdi. Kr
 Det skal ikke beregnes arveavgift for arv/gave som er gitt 1. januar 2014 eller senere. For gaver og arv 
 mottatt  i 2014 eller senere skal du ikke sende inn  arve- eller gavemelding til Skatteetaten. Har du 
 mottatt tinglyst eiendom som arv eller gave må du fylle ut inngangsverdi i posten 4.3.2/4.3.3. Er 
 eiendommen ikke tinglyst, må du legge til ny eiendom i post 4.3.2/4.3.3.  Leverer du selvangivelsen 
 på papir, må du opplyse om eiendommens identitet (Kommune, Gnr, Bnr, Organisasjonsnr., Andelsnr. o.l,  
 adresse), dato for erverv, inngangsverdi og hvordan inngangsverdien er beregnet (markedsverdi eller 
 tidligere eiers inngangsverdi) under felt for poster som ikke er forhåndsutfylt.
 

1.5.6 Hadde du inntekt, formue (herunder fast eiendom) og/eller gjeld i utlandet i 2014?  Ja
 Kryss i så fall for ja og gi nærmere opplysninger nedenfor. Se Rettledning til postene.
 Krever du fradrag for betalt skatt i utlandet (kreditfradrag) ? Kryss i så fall for ja.  Ja
 Krever du nedsettelse av skatt på lønn tjent under arbeidsopphold i utlandet? Kryss i så fall for ja. Ja

1.5.7 Kryss av om du neste år ønsker selvangivelsen tilsendt i annen målform:  Nynorsk       Samisk

Do you wish to receive an English version of the tax return next year? Yes

 

Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her
Postnr. Se rettledningen. Skriv tydelig! Inntekt/Fradrag Formue/Gjeld

5.0 Tilleggsopplysninger Blir plassen for liten, bruk eget ark.

Før opp antall vedlegg til selvangivelsen (husk å skrive navn og fødselsnummer på alle vedlegg).

Jeg har kontrollert tallene i selvangivelsen, og har ført opp endringer eller tilføyelser dersom dette har vært nødvendig.
Opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som mulig.
Jeg er kjent med at jeg kan komme i straffeansvar om jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Dato Underskrift Telefon

0 0 0 
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        Foreløpig oversikt over skatter 2014
   Skatt 

Innbetalt forskuddsskatt  79 000

Tilleggsforskudd betalt før 1. februar 2015  25 000

Når kommer skatteoppgjøret?
Din foreløpige skatteberegning er ikke skrevet ut fordi skattekontoret vil trenge ekstra tid til likningsbehandlingen. 
Skatteoppgjørene blir  ikke sendt ut på spesifikke datoer. Det vil si at du får skatteoppgjøret så snart selvangivelsen 
er ferdig behandlet i august eller september, senest i oktober. Vi har ikke mulighet til å si når ditt oppgjør vil 
være ferdig. Dersom vi har mottatt opplysninger om betalt/trukket skatt eller BSU, er dette vist øverst på siden.

 Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskudd innen 31. mai 2015. Fristen gjelder selv om 
 du har fått utsettelse med innlevering av selvangivelsen. Eventuell innbetaling er frivillig. Ved betaling må følgende benyttes:

 Kontonr: xxxx xx xxxxx
 Navn: NN skatteoppkrever
 KID - nr: yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
 IBAN : NOzz zzzz zzzz zzz
 SWIFT/BIC: NDEANOKK
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Poster for næringsdrivende med enkeltpersonforetak   
Ifølge lønns- og trekkoppgaven, kode 401/402/404 (utbetaling til næringsdrivende), har du i 2014 mottatt kr  
Alle opptjente næringsinntekter i 2014 føres i næringsoppgaven (RF-1175) post 3000 – 3900 eller nedenfor i ”Sum driftsinntekter”

For enkeltpersonforetak som leverer næringsoppgave
1.5.8 Krever du fradrag i skatt for kostnader til godkjent(e) forsknings- og 
 utviklingsprosjekter? Hvis ”ja” må du levere RF-1053     Ja  Nei
1.5.10 Har du og ektefellen fordelt næringsinntekt og/eller personinntekt fra felles bedrift?  Ja  Nei
1.5.11 Har du eid kraftverk i 2014?       Ja  Nei
Har du næringsvirksomhet i annen kommune? Hvis ja oppgi kommunens navn 
  
For enkeltpersonforetak som ikke leverer næringsoppgave, se «Starthjelp for næringsdrivende» 
Hvilken type virksomhet er utøvd? Sett bare ett kryss 
 Jordbruk, gartneri, pelsdyrnæring mv.  Familiebarnehage i eget hjem  Skogbruk  Fiske og fangst
 Reindrift     Skifervirksomhet i Nord-Troms eller Finnmark  Annen næring
Hvilken kommune er virksomheten skattepliktig til? Oppgi kommunens navn 

Sum driftsinntekter
        
Sum driftskostnader     -                  Før ”Driftsresultat” nedenfor i post 2.1.3, 2.7.1,  
                        2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 eller 3.2.19
Driftsresultat     =
   
Beregnet personinntekt (hent beløpet fra                      Før positiv ”Beregnet personinntekt” 
”Driftsresultat” eller RF-1224 post 1. 35/1.36)                   nedenfor i post 1.6.1 eller 1.6.2
                        
  
            Beløp i 2014
Poster for enkeltpersonforetak          Før underskudd  
            med ”-” foran
1.6.1  Positiv beregnet personinntekt, fiske, familiebarnehage i eget hjem
                Hent beløpet fra RF-1224 post 1.35/1.33 eller ”Beregnet personinntekt”
 
1.6.2  Positiv beregnet personinntekt fra annen næring
                 Hent beløpet fra RF-1224 post 1.36/1.34 eller ”Beregnet personinntekt”
 
2.1.3/3.2.19 Næringsinntekt/underskudd familiebarnehage i eget hjem     
                Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller ”Driftsresultat”
 
2.7.1/3.2.19  Næringsinntekt/underskudd fra jordbruk, gartneri, pelsnæring mv.
                Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller ”Driftsresultat”
 
2.7.2/3.2.19 Næringsinntekt/underskudd fra skogbruk
                Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller ”Driftsresultat”
 
2.7.3/3.2.19 Næringsinntekt/underskudd fra fiske og fangst
                Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller ”Driftsresultat”
 
2.7.4/3.2.19 Næringsinntekt/underskudd fra reindrift
                Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller ”Driftsresultat”
 
2.7.5/3.2.19 Næringsinntekt/underskudd fra skiferbrudd i Nord-Troms eller Finnmark
                Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller ”Driftsresultat”
 
2.7.6/3.2.19 Næringsinntekt/underskudd i annen næring
                Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller ”Driftsresultat”
 
3.2.14  Særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk
                Hent beløpet fra RF-1213 post 320
 
3.2.15  Jordbruksfradrag
               Hent beløpet fra RF-1177 post 438/441
 
3.2.16  Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet
                Hent beløpet fra RF-1177 post 335/442
 
3.2.17  Særskilt fradrag i skifervirksomhet i Nord Troms eller Finnmark
                  Se «Starthjelp for næringsdrivende» om hvordan du regner ut fradraget
 
3.2.18  Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende
Se «Starthjelp for næringsdrivende» om hvordan du eventuelt regner ut post 3.2.15 eller 3.2.16 hvis du ikke leverer RF-1177 
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Poster for enkeltpersonforetak         Beløp i 2014

4.4.1  Biler, maskiner, inventar mv.
                  Hent beløpet fra RF-1084 post 111
  
4.4.2  Buskap
                  Hent beløpet fra RF-1175 post 0150
  
4.4.3  Varelager
                  Hent beløpet fra RF-1175 post 0110 – 0140
  
4.4.4  Skip, fiske- og fangstfartøy mv.
  
4.5.4  Rettigheter knyttet til skog/utmark
                  Hent beløpet fra RF-1177 post 316
  
4.8.1  Gjeld fra næringsoppgave som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, se «Starthjelp for 
  næringsdrivende»
                  Hent beløpet fra RF-1175 post 2400 – 2949 og 2995  

            Beløp i 2014
Poster for deltaker i deltakerliknet selskap (KS, ANS mv.)      Før underskudd  
            med ”-” foran  
               
1.7.1  Arbeidsgodtgjørelse fra deltakerliknet selskap som driver fiske og/eller 
  familiebarnehage i deltakerens hjem
                   Hent beløpet fra RF-1221 post 1160/1260
  
1.7.4  Arbeidsgodtgjørelse fra deltakerliknet selskap som driver annen næring 
                   Hent beløpet fra RF-1221 post 1162/1262
  
2.1.3/3.2.19 Næringsinntekt/underskudd fra deltakerliknet selskap som driver familiebarnehage i 
  deltakerens hjem
                  Hent beløpet fra RF-1221 post 1140/1240
  
2.7.7/3.2.19 Næringsinntekt/underskudd fra deltakerliknet selskap som driver fiske
                  Hent beløpet fra RF-1221 post 1140/1240
  
2.7.8/3.2.19 Næringsinntekt/underskudd fra deltakerliknet selskap som driver annen næring
                  Hent beløpet fra RF-1221 post 1140/1240
  
2.7.10  Tillegg i alminnelig inntekt ved uttak fra deltakerliknet selskap som driver fiske eller 
  familiebarnehage i deltakerens hjem
                 Hent beløpet fra RF-1221 post 1143/1243 
     
2.7.11  Tillegg i alminnelig inntekt ved uttak fra deltakerliknet selskap som driver annen næring
                  Hent beløpet fra RF-1221 post 1143/1243
  
3.1.12/3.3.7 Gevinst/tap ved salg mv. av andel i deltakerliknet selskap
                  Hent beløpet fra RF-1221 post 1145/1245
  
4.5.4/4.8.1  Andel positiv/negativ nettoformue i deltakerliknet selskap
                 Hent beløpet fra RF-1221 post 1101/1201  

Som vedlegg til selvangivelsen må du sende inn RF-1221 Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap, for hvert selskap hvor du 
har vært deltaker i inntektsåret.

Eventuell tilleggsinformasjon fører du i selvangivelsen post 5.0 eller på eget ark.  



  

Levering av selvangivelsen

Kontrollèr opplysningene og før inn manglende informasjon. Du som har fått selvangivelse for 
næringsdrivende kan ikke benytte leveringsfritak.  

Fritak fra levering av næringsoppgave 
Noen personlige næringsdrivende er fritatt fra å levere næringsoppgave. For nærmere informasjon se 
skatteetaten.no/starthjelp-naering eller <<Starthjelp for næringsdrivende>>.

Levere elektronisk
•	 Logg deg inn på skatteetaten.no. Følg veiledningen du får underveis. 
•	 Frist for levering på altinn.no: Senest 31. mai.

Bli elektronisk bruker hvis ikke du allerede er det. 
Det er like enkelt som å bruke nettbank eller å bestille reiser via internett. 
Du kan registrere deg på skatteetaten.no/ebruker og følge lenken til norge.no:
Velg «Ny bruker av offentlige tjenester på nett»
Velg «Registrer ny bruker i ID-porten»
Her finner du informasjon om de forskjellige måter å logge inn på og følger veiledningen derfra.
 

Fordelene med å bli elektronisk bruker
•	 Leverer	du	selvangivelsen	elektronisk	får	du	kvittering.
•	 Du	blir	varslet	med	SMS	eller	e-post	når	selvangivelsen,	skatteoppgjøret,	skattekortet	eller	annen	
 korrespondanse er tilgjengelig i Altinn. 
•	 Brevet	blir	tatt	vare	på	i	ditt	eget	arkiv	i	altinn.no,	sammen	med	annen	elektronisk	post.	Det	gir	deg	
 rask og enkel tilgang til dine dokumenter til bruk i f.eks. banken og NAV. 
•	 Du	kan	kontrollere	at	lønn,	skattetrekk	m.m.	er	innrapportert	riktig.
•	 Du	får	raskere	svar	på	en	sak	eller	en	henvendelse	fordi	vi	unngår	postgang.	
•	 Du	kan	svare	direkte	til	saksbehandler	via	et	svarskjema.	
•	 Du	forhindrer	at	uvedkommende	får	tilgang	til	dine	personlige	opplysninger.	
•	 Du	er	med	på	å	spare	miljøet.

Levere på papir
•	 Gjør endringer og tilføyelser direkte i selvangivelsen. Næringsoppgave og skjema for personinntekt 
 finner du på skatteetaten.no. Beløpene i skjemaene må overføres til selvangivelsen. Alle skjema skal sendes inn.
•	 Husk	å	levere	næringsoppgave	og	skjema	for	personinntekt	sammen	med	selvangivelsen,	i	tillegg	til		andre	
 nødvendige oppgaver.
•	 Frist	for	levering	på	papir:	Senest 30. april.

Send selvangivelsen i posten til: Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana. 

Informasjon
Trenger du mer informasjon, se skatteetaten.no eller kontakt skatteopplysningen på telefon 800 80 000. 
Fra utlandet (+47) 22 07 70 00.

Skattepenger til gode?
Har du penger til gode blir de overført direkte til  <konto **** ** xxxxx>.
Hele kontonummeret finner du i leveringstjenesten for selvangivelsen på nettet.

Endring av kontonummer – frist 31. mai
Ønsker du pengene på annet kontonummer eller utbetalingskort, gjør du slik:
• skattetaten.no: se Selvangivelsen - Praktisk om selvangivelsen - Endre kontonummer
• altinn.no: Skjema for endring av kontonummer 
•	 Kontakt skatteoppkreveren: Telefon zz zz zz zz
Har ikke skatteetaten fått opplysning om bankkonto får du eventuelt tilgodebeløp tilsendt på utbetalingskort.


