
Endringer av skjemanavn som følge av Skatteforvaltningsloven pr. 20.12.2016

RF-nr Gammel betegnelse Betegnelse - bokmål Betegnelse - nynorsk Betegnelse - engelsk 

A01 A-melding A-melding A-melding A-melding

A02 A-melding - innsending fra system A-melding - innsending fra system A-melding - innsending frå system
A-melding – submission from 

payroll system

A04 Melding om lønnet arbeid i hjemmet Melding om lønnet arbeid i hjemmet Melding om lønna arbeid i heimen
Declaration of paid work at home where a private individual is the 

employer

A05 Forenklet A-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon Forenklet A-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon Forenkla A-melding for velgjerande eller allmennyttig organisasjon Simplified A-melding for charitable and non-profit organisations

A06 A-melding - bestill avstemmingsinformasjon A-melding  – bestill avstemmingsinformasjon A-melding  – bestill avstemmingsinformasjon A-melding  – order reconciliation information

A08 Mine inntekter og arbeidsforhold  – bestilling Mine inntekter og arbeidsforhold  – bestilling Mine inntekter og arbeidsforhold  – bestilling My income and employments – order form

GA-7700 Melding om endring av navn Melding om endring av navn Melding om endring av namn

RF-0002 Merverdiavgift - alminnelig omsetningsoppgave
Skattemelding for merverdiavgift  – alminnelig næring

(kortnavn: Mva-melding - alminnelig næring)

Skattemelding for meirverdiavgift  – alminneleg næring

(kortnavn: Mva-melding - alminneleg næring)
Value Added Tax return – general industry

RF-0004 Merverdiavgift - omsetningsoppgave for primærnæringene 
Skattemelding for merverdiavgift  – primærnæring 

(kortnavn: Mva-melding - primærnæring)

Skattemelding for meirverdiavgift  – primærnæring 

(kortnavn: Mva-melding - primærnæring)
Value Added Tax return – primary industry

RF-0005 Merverdiavgift - omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt 
Skattemelding for merverdiavgift  – omvendt avgiftsplikt 

(kortnavn: Mva-melding - omvendt avgiftsplikt)

Skattemelding for meirverdiavgift  – omvendt avgiftsplikt 

(kortnavn: Mva-melding - omvendt avgiftsplikt) 
Value Added Tax return – reverse tax liability

RF-0009 Kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner mv. Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon Skattemelding for meirverdiavgiftskompensasjon Tax return for Value Added Tax compensation

RF-0037 Søknad om tilbakebetaling av merverdiavgift for lottfiskere med redskapshold Søknad om tilbakebetaling av merverdiavgift for lottfiskere med redskapshold

RF-0049 Merverdiavgift - søknad om avgiftsavregning etter havari mv. Søknad om merverdiavgiftsavregning etter havari mv. 

RF-1005 Oppgjørsliste kildeskatt Oppgjørsliste kildeskatt

RF-1013 Kostpris for landbrukseiendom 2015 Kostpris for landbrukseiendom 2016 Kostpris for landbrukseigedom 2016

RF-1016 Formue av skogeiendom 2015 Formue av skogeiendom 2016 Formue av skogeigedom 2016

RF-1018
Melding om fastsettelse og oppgjør av arbeidsgiveravgift til folketrygden - 

Årsavgift

Melding om fastsettelse og oppgjør av arbeidsgiveravgift til folketrygden – 

årsavgift

RF-1020
Melding om terminvis fastsettelse og oppgjør av arbeidsgiveravgift til 

folketrygden

Melding om terminvis fastsettelse og oppgjør av arbeidsgiveravgift til 

folketrygden

RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader 2015 Lønns- og pensjonskostnader 2016 Lønns- og pensjonskostnader 2016 Salary and pension cost 2016

RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap mv. 2015 Skattemelding for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv. 2016 Skattemelding for formues- og inntektsskatt – aksjeselskap o.a. 2016

RF-1030 Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv. 2015
Skattemelding for formues- og inntektsskatt  ̶  lønnstakere og pensjonister mv. 

2016

Skattemelding for formues- og inntektsskatt  ̶  lønnstakarar og pensjonistar mv. 

2016
Tax return for wage earners and pensioners 2016

RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende mv. 2015
Skattemelding for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende mv. 

2016

Skattemelding for formues- og inntektsskatt – personleg næringsdrivande o.a. 

2016 
Tax return for self-employed individuals 2016

RF-1032 Søknad om refusjon av MVA til utenlandsk næringsdrivende Søknad om refusjon av MVA til utenlandsk næringsdrivende Application for refund of VAT paid by foreign business

RF-1034 Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner 2015 Fordeling av formue og inntekt mellom kommuner 2016 Fordeling av formue og inntekt mellom kommunar 2016

RF-1035 Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt) Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt) Oppgjersliste for utleggstrekk (skatt)

RF-1038 Selvangivelse for forhåndslikning av utenlandsk arbeidstaker
Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på inntekt  – utenlandsk 

arbeidstaker

Skattemelding for fastsetjing av skatt på inntekt på førehand – utanlandsk 

arbeidstakar
Tax return for  advance assessment of foreign employee

RF-1040 Selvangivelse for forhåndslikning Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på formue og inntekt Skattemelding for fastsetjing av skatt på inntekt og formue på førehand                                                                    

RF-1045 Regnskapsutdrag 2015 Regnskapsutdrag 2016 Rekneskapsutdrag 2016 Extract from Accounts 2016

RF-1052 Avstemming av egenkapital 2015 Avstemming av egenkapital 2016 Avstemming av eigenkapital 2016



RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling 2015 Fradrag i skatt for forskning og utvikling 2016 Frådrag i skatt for forsking og utvikling 2016

RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. 2015 Aksjer og fondsandeler mv. 2016 Aksjar og fondspartar o.a. 2016

RF-1063 Skattetrekksmeldingen Skattetrekksmeldingen Skattetrekksmeldinga Tax notice

RF-1070 Renteinntekt til ekstra skattlegging 2015 Renteinntekt til ekstra skattlegging 2016 Renteinntekt til ekstra skattlegjing 2016

RF-1075 Leie av fast eiendom Leie av fast eiendom Leige av fast eigedom

RF-1078 Skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer Skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

RF-1079 Skatteliste Skatteliste

RF-1084 Avskrivning 2015 Avskrivning 2016 Avskriving 2016

RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven 2016 Aksjonærregisteroppgåva 2016

RF-1088 Aksjeoppgaven 2015 Aksjeoppgaven 2016 Aksjeoppgåva 2016 Shareholder's tax report 2016

RF-1091 Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er) Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er)
Notification about artist(s) from event organizers and individuals that 

hire out venues

RF-1092 Oppgjørsblankett Oppgjørsblankett Tax Calculation Form

RF-1097
Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skattyter 2015 

(aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv.)

Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt – upersonlig skattyter 2016 

(aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv.)

Søknad om endring av eller krav om forskottsskatt – upersonleg skattytar 2016 

(aksjeselskap, verdipapirfond, bankar o.a.)

RF-1098 Formue av næringseiendom 2015 Formue av næringseiendom 2016 Formue av næringseigedom 2016

RF-1102 Søknad om endring av eller krav om skattekort/ forskuddsskatt 2015 Søknad om endring av eller krav om skattekort/ forskuddsskatt 2016 Søknad om endring av eller krav om skattekort / forskottsskatt 2016 Application for new or changed tax card/advance tax 2016

RF-1109 Uttak fra norsk område for skattlegging 2015 Uttak fra norsk område for skattlegging 2016 Uttak frå norsk område for skattlegjing 2016

RF-1113 Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelse for klienter 2015
Søknad om utsatt frist for levering av klienters skattemelding for formues- og 

inntektsskatt

Søknad om utsett frist for levering av klientar si skattemelding for formues- og 

inntektsskatt

RF-1114 Næringsdrivendes søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen for 2015
Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding for formues- og 

inntektsskatt – næringsdrivende 2016

Søknad om utsett frist for levering av skattemelding for formues- og 

inntektsskatt – næringsdrivende 2016

Application for extended deadline for submitting tax return 2016 from 

business 

RF-1115
Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen for lønnstakere og 

pensjonister 2015

Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding for formues- og 

inntektsskatt – lønnstakere og pensjonister mv. 2016

Søknad om utsett frist for levering av skattemelding for formues- og 

inntektsskatt – lønnstakarar og pensjonistar o.a. 2016

Application for extended deadline for wage earners and pensioners to 

submit their tax return for 2016

RF-1117 Klage på likningen Klage på myndighetenes fastsetting av formues- og inntektsskatt Klage på styresmaktenes fastsetting av formues- og inntektsskatt Appeal against tax assessment from the authorities

RF-1118 Skjema for rapportering av oljesalg og beregning av normprisinntekt 2015 Rapportering av oljesalg og beregning av normprisinntekt 2016

RF-1120 Skjema for beregning av friinntekt 2015 Beregning av friinntekt 2016

RF-1122 Overnattings- og serveringssted 2015 Overnattings- og serveringssted 2016 Overnattings- og serveringsstad 2016

RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender 2015 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender 2016 Kontrollerte transaksjonar og mellomvere 2016 Controlled transactions and accounts outstanding 2016

RF-1125 Bruk av bil 2015 Bruk av bil 2016 Bruk av bil 2016

RF-1139 Boligselskap - likningsoppgaver Tredjepartsopplysninger – boligselskap Tredjepartsopplysningar – bustadselskap 

RF-1140 Boligsameie - likningsoppgaver Tredjepartsopplysninger – boligsameie Tredjepartsopplysningar – bustadsameige

RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting 2015 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting 2016 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting 2016

RF-1145 Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag 2015 Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag 2016 Frådrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfrådrag 2016

RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag 2015 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag 2016 Frådrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfrådrag 2016 Deduction for tax paid abroad by individuals – credit deduction 2016

RF-1149 Næringsinntekt skattlagt i utlandet 2015 Næringsinntekt skattlagt i utlandet 2016 Næringsinntekt som er skattlagt i utlandet 2016

RF-1150 Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2015 Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2016 Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2016 Reduction of income tax on wages 2016



RF-1151 Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk 2015 Kraftverkseier – oppsummering for alle kraftverk 2016 Kraftverkseigar – oppsummering for alle kraftverk 2016

RF-1152 Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger 2015 Særskilte driftsmidler i kraftverk – avskrivninger og påkostninger 2016 Særskilde driftsmiddel i kraftverk – avskrivingar og påkostingar 2016

RF-1153 Skattlegging av vannkraftverk 2015 Skattlegging av vannkraftverk 2016 Skattlegging av vasskraftverk 2016

RF-1156

Korrigering av kommunefordelingsgrunnlaget for eiendomsskattegrunnlaget - 

investeringer/påkostninger i særskilte driftsmidler i kraftanlegg i perioden 1. jan. 

2004 til 31. des. 2007

Korrigering av kommunefordelingsgrunnlaget for eiendomsskattegrunnlaget – 

investeringer/påkostninger i særskilte driftsmidler i kraftanlegg i perioden 1. jan. 

2012 til 31. des. 2015

 Korrigering av kommunefordelingsgrunnlaget for eigedomsskattegrunnlaget – 

investeringar/påkostingar i særskilde driftsmiddel i kraftanlegg i perioden 1. jan. 

2012 til 31. des. 2015

RF-1158 Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold Requirement for valuation of housing in employment relationships

RF-1161 Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftanlegg 2015 Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftanlegg 2016 Noverdi av framtidige utskiftingskostnader i kraftanlegg 2016

RF-1167 Næringsoppgave 2 for 2015 Næringsoppgave 2 for 2016 Næringsoppgåve 2 for 2016  

RF-1170 Næringsoppgave 3 for 2015 for forsikringsselskaper mv. Næringsoppgave 3  for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv. 2016 Næringsoppgåve 3  for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a. 2016

RF-1173 Næringsoppgave 4 for 2015 for banker og finansieringsforetak mv. 2015 Næringsoppgave 4 for banker og finansieringsforetak mv. 2016 Næringsoppgåve 4 for bankar, finansieringsføretak o.a. 2016

RF-1175 Næringsoppgave 1 2015 Næringsoppgave 1 for 2016 Næringsoppgåve 1 for 2016 Income Statement 1 for 2016

RF-1177 Landbruk 2015 Landbruk 2016 Landbruk 2016

RF-1179 Varelager i landbruk Varelager i landbruk Varelager i landbruk

RF-1183 Innskudd, utlån og renter – likningsoppgaver Tredjepartsopplysninger – innskudd, utlån og renter Tredjepartsopplysningar – innskot, utlån og renter

RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom 2015 Utleie mv. av fast eiendom 2016 Utleige o.a. av fast eigedom 2016 Letting, etc. of immovable property 2016

RF-1197 Rederibeskatning 2015 Rederibeskatning 2016 Reiarlagskattlegging 2016

RF-1199 Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere Tredjepartsopplysninger – kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere Information about contracts, contractors and employees

RF-1206 Konsernbidrag 2015 Konsernbidrag 2016 Konsernbidrag 2016

RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere mv. Søknad om skattekort for utenlandske borgere mv. Application for tax deduction card for foreign citizens, etc.

RF-1211 Bestill elektronisk skattekort på fil Bestill elektronisk skattekort på fil Bestill elektronisk skattekort på fil

RF-1213 Fiske 2015 Fiske 2016 Fiske 2016

RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap 2015 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting  2016 Selskapsmelding for selskap med deltakarfastsetjing  2016

RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2015 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016 Forskjellar mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar 2016            

RF-1219 Gevinst- og tapskonto 2015 Gevinst- og tapskonto 2016 Gevinst- og tapskonto 2016

RF-1220 Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift 2015 Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift 2016 Deltakarinntekt frå skogbruk og reindrift 2016

RF-1221 Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2015
Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med 

deltakerfastsetting 2016

Deltakaren si melding over eigen formue og inntekt i selskap med 

deltakarfastsetting 2016

RF-1223 Drosje- og godstransportnæring 2015 Drosje- og godstransportnæring 2016 Drosje- og godstransportnæring 2016

RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2015 Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2016 Personinntekt frå enkeltpersonføretak 2016 Personal income from sole proprietorship 2016

RF-1231 Bankinnskudd i utlandet 2015 Bankinnskudd i utlandet 2016 Bankinnskott i utlandet 2016 Deposits in foreign banks 2016

RF-1233
Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 

2015

Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med 

deltakerfastsetting  2016

Selskapet si melding over deltakaren si formue og inntekt i selskap med 

deltakarfastsetting 2016

RF-1234 Selskapet sitt skjema over deltaker i NOKUS 2015 Selskapets melding over deltaker i NOKUS 2016 Selskapet si melding over deltakar i NOKUS 2016

RF-1236 BSU - kontrakt BSU - kontrakt
Agreement concerning the BSU home savings scheme for young 

people



RF-1241 Pass og stell av barn – likningsoppgaver Tredjepartsopplysninger – pass og stell av barn Tredjepartsopplysningar – pass og stell av barn

RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner 2015 Næringsoppgave for billedkunstner 2016 Næringsoppgåve for biletkunstnar 2016

RF-1244 Attest om restanser på skatt/avgift mv. Attest om restanser på skatt/avgift mv. Attest om restansar på skatt/avgift mm. Certificate concerning outstanding tax amounts, etc.

RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS 2015 Selskapsmelding for NOKUS 2016 Selskapsmelding for NOKUS 2016

RF-1246 Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS 2015 Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS 2016 Deltakaren si melding over formue og inntekt i NOKUS 2016

RF-1269 Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS 2015 Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS 2016 Føretak som bruker IFRS eller forenkla IFRS 2016

RF-1281 Selvangivelse for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse 2015
Skattemelding for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for 

formues- og inntektsskatt 2016

Skattemelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt skattemelding 

for formues- og inntektsskatt 2016

Tax return for individuals who have not received a pre-completed tax 

return 2016

RF-1282 Opplysninger for beregning av likningsverdi på boligeiendommer Opplysninger for å fastsette formuesverdi på boligeiendommer Opplysningar for å fastsetje formuesverdi på bustadseiegedomar

RF-1285 Kontaktskjema – Skatteetaten Kontaktskjema – Skatteetaten

RF-1287 Kjøp fra primærnæring – frukt, bær, poteter og grønnsaker (jord- og hagebruk) Kjøp fra primærnæring – frukt, bær, poteter og grønnsaker (jord- og hagebruk) Kjøp frå primærnæring – frukt, bær, poteter og grønsaker (jord- og hagebruk) 

RF-1289 Egenerklæring om skattemessig bosted Egenerklæring om skattemessig bosted

RF-1290 Skattekort - inntektsopplysninger Skattekort – inntektsopplysninger

RF-1291 Elektroniske tjenester, forenklet ordning utland - Registermelding
Melding om registrering for merverdiavgift – elektroniske tjenester, forenklet 

ordning utland
 Registration Form for VAT on e-Services (VOES)

RF-1292 Elektroniske tjenester, forenklet ordning utland - Omsetningsoppgave Skattemelding for merverdiavgift – elektroniske tjenester, forenklet ordning utland Declaration of VAT return on e-Services (VOES)

RF-1294 Realisasjon av/fra landbrukseiendom 2015 Realisasjon av/fra landbrukseiendom 2016 Realisasjon av/frå landbrukseigedom 2016

RF-1295
Opplysninger om avtale- og salgsvilkår ved særskattepliktig realisasjon av 

naturgass fra norsk sokkel (petrsktl. § 6 nr 6) 

Opplysninger om avtale- og salgsvilkår ved særskattepliktig realisasjon av 

naturgass fra norsk sokkel (petrsktl. § 6 nr 6) 

Information about conditions for agreement and sale of natural gas 

from the Norwegian continental shelf subject to special tax (Petroleum 

Tax Act § 6 nr 6)

RF-1297 Opplysninger om flerboligbygning Opplysninger om flerboligbygning Opplysningar om fleirbustadbygning

RF-1298 Oppstart av virksomhet – bilagsoversikt Oppstart av virksomhet – bilagsoversikt Oppstart av verksemd – bilagsoversikt

RF-1301 Likningsoppgaver som vedlegg Tredjepartsopplysninger som vedlegg Tredjepartsopplysningar som vedlegg

RF-1302 Kjøp fra primærnæring - korn Kjøp fra primærnæring – korn Kjøp frå primærnæring – korn

RF-1303 Kjøp fra primærnæring – slakt Kjøp fra primærnæring – slakt Kjøp frå primærnæring – slakt

RF-1304 Kjøp fra primærnæring – melk Kjøp fra primærnæring – melk Kjøp frå primærnæring – mjølk

RF-1305 Kjøp fra primærnæring – egg Kjøp fra primærnæring – egg Kjøp frå primærnæring – egg

RF-1306 Kontakt Skatteetaten Kontakt Skatteetaten Kontakt Skatteetaten Contact the Norwegian Tax Administration

RF-1307 Bestill elektronisk skattekort Bestill elektronisk skattekort Bestill elektronisk skattekort Order form for electronic tax deduction card

RF-1309 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver Tredjepartsopplysninger – tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Tredjepartsopplysningar – tilskot til vitskapeleg forsking eller yrkesopplæring

RF-1310 Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – likningsoppgaver
Tredjepartsopplysninger – gaver til frivillige organisasjoner og tros- og 

livssynssamfunn 

Tredjepartsopplysningar – gåver til visse frivillige organisasjonar og trus- og 

livssynssamfunn

RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret - likningsoppgaver Tredjepartsopplysninger – nye opplysninger til oppgavegiverregisteret Tredjepartsopplysningar – nye opplysingar til oppgåvegjevarregisteret 

RF-1313
Innberetning om forsikring til skatteetaten etter arveavgiftsloven § 28 og 

opplysningsforskriften av 15.12.2011 nr. 1364

Innberetning om forsikring til skatteetaten etter arveavgiftsloven § 28 og 

opplysningsforskriften av 15.12.2011 nr. 1364

RF-1314
Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge 

2015

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

2016

Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg 

2016

RF-1315 Begrensing av rentefradrag mellom nærstående 2015 Begrensing av rentefradrag mellom nærstående 2016 Avgrensing av rentefrådrag mellom nærståande 2016



RF-1316 Attestbestilling Attestbestilling Attestbestilling Certificate Order

RF-1318 Salg av bolig, fritidsbolig eller tomt Salg av bolig, fritidsbolig eller tomt Sal av bustad, fritidsbustad eller tomt

RF-1319 Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter – likningsoppgaver Tredjepartsopplysninger – skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter Tredjepartsopplysningar – skattefrie utbetalingar frå offentlege myndigheiter

RF-1320 FATCA (andre finansprodukter) FATCA (andre finansprodukter) FATCA (andre finansprodukt)

RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende Betalinger til selvstendig næringsdrivende

RF-1322 Skadeforsikring - likningsoppgaver Tredjepartsopplysninger - skadeforsikring Tredjepartsopplysningar - skadeforsikring

RF-1323
Selvangivelse og næringsoppgave for 2015 for selskap som omfattes av 

petroleumsskatteloven § 1
Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 for 2016 Skattemelding for selskap som er omfatta av petroleumsskattelova § 1 for 2016 

RF-1325
Søknad om D-nummer til Sentralskattekontoret for utenlandssaker for maritime 

arbeidsforhold

Søknad om D-nummer til Sentralskattekontoret for utenlandssaker for maritime 

arbeidsforhold

RF-1326 Avgiftsoppgave - særavgifter Skattemelding for særavgifter Skattemelding for særavgifter

RF-1327 Erklæring (egenerklæring/brukserklæring) om avgiftsfritt kjøp av avgiftspliktige
Erklæring (egenerklæring/brukserklæring) – særavgiftsfritt kjøp av avgiftspliktige 

varer

RF-1328 Søknad om kreditt for engangsavgiften Søknad om kreditt for engangsavgiften Søknad om kreditt for eingongsavgifta Application for credit for one-off registration tax

RF-1329 Søknad om tollkreditt Søknad om tollkreditt Søknad om tollkreditt Application for customs credit

RF-1330 Søknad om kjøretillatelse ved midlertidig opphold i Norge Søknad om kjøretillatelse ved midlertidig opphold i Norge Søknad om køyreløyve med mellombels opphald i Noreg Application for driving permit during temporary stay in Norway

RF-1331 Søknad om dagsoppgjør Søknad om dagsoppgjør Søknad om dagsoppgjer Application for daily settlement

RF-1332 Søknad om midlertidig kjøretillatelse for firmabil registrert i utlandet Søknad om midlertidig kjøretillatelse for firmabil registrert i utlandet Søknad om mellombels køyreløyve for utanlandsregistrert firmabil
Application for temporary driving permit for foreign-registered company 

vehicles

RF-1333 Søknad om alternativ beregning av engangsavgift Søknad om alternativ beregning av engangsavgift Søknad om alternativ utrekning av eingongsavgift Application for alternative calculation of one-off registration tax

RF-1334
Søknad om midlertidig bruk av kjøretøy registrert på Svalbard - ved ferie på 

fastlandet

Søknad om midlertidig bruk av kjøretøy registrert på Svalbard ved ferie på 

fastlandet
Søknad om mellombels bruk av køyretøy registrert på Svalbard Application for temporary use of vehicle registered on Svalbard

RF-1335 Melding om ombygging av bil (statusendring) Melding om ombygging av bil (statusendring) Melding om ombygging av bil (statusendring) Notification of vehicle modification (change of status)

RF-1336 Søknad om tilbakebetaling av engangsavgiften ved eksport av kjøretøy Søknad om tilbakebetaling av engangsavgiften ved eksport av kjøretøy Søknad om tilbakebetaling av eingongsavgifta ved eksport av køyretøy Application for refund of one-off registration tax upon export of vehicle

RF-1337 Søknad om refusjon av vektårsavgift Søknad om refusjon av vektårsavgift Søknad om refusjon av vektårsavgift Application for refund of annual weight-based motor vehicle tax

RF-1338 Meld inn bruk av utenlandsregistrert leiebil Meld inn bruk av utenlandsregistrert leiebil

RF-1339 Meld inn bruk av lånebil registrert i utlandet Meld inn bruk av utenlandsregistrert lånebil

RF-1340 Søknad om bruk av utenlandsregistrert bil i Norge Søknad om bruk av utenlandsregistrert bil i Norge Søknad om bruk av utanlandsregistrert bil i Noreg Application for use of foreign-registered vehicles in Norway

RF-1341 Beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak på Svalbard 2015 Beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak på Svalbard 2016 Utrekning av alminneleg inntekt for enkeltpersonføretak på Svalbard 2016

RF-1342 Næringsrapport skatt 2015 for aksjeselskap Næringsrapport skatt for aksjeselskap 2016 Næringsrapport skatt for aksjeselskap 2016 Tax Report for business 2016

RF-1344 Søknad om endring eller gjenåpning av tollkreditt Søknad om endring eller gjenåpning av tollkreditt Søknad om endring eller gjenopning av tollkreditt Application to amend or reopen customs credit

RF-1345 Søknad om opphør av drosje eller løyveoverføring
Søknad om opphør av kjøretøy som drosje eller overføring av kjøretøy til annet 

løyve

Søknad om opphøyr av køyretøy som drosje eller overføring av køyretøy til anna 

løyve

Application to discontinue use of a vehicle as a taxi 

or to transfer a vehicle used as a taxi to another taxi licence

RF-1346 Avskrivngstablå 2015 Avskrivinger i henhold til petroleumsskatteloven 2016

RF-1349 Næringsrapport skatt 2015 for enkeltpersonforetak 2015 Næringsrapport skatt for enkeltpersonforetak 2016 Næringsrapport skatt for enkeltpersonføretak 2016 Income statement for sole proprietorship 2016

RF-1359
Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) 

2016

Gevinst, tap, utbytte på aksjar og andre finansielle produkt (berre for selskap) 

2016

RF-1360 Tredjepartsopplysninger – boligsparing for ungdom Tredjepartsopplysningar – bustadsparing for ungdom

RF-1361 Søknad om utsatt betaling av formuesskatt 2016           Søknad om utsett betaling av formuesskatt 2016



RF-1364 Klage på vedtak

RF-1400 Flyttemelding – flytting innenlands Flyttemelding – flytting innenlands Flyttemelding – flytting innanlands Notification of change address within Norway

RF-1401 Flyttemelding - flytting fra utlandet Flyttemelding – flytting fra utlandet Flyttemelding – flytting frå utlandet Notification to the tax office of move to Norway from abroad

RF-1402 Flyttemelding – flytting til utlandet Flyttemelding – flytting til utlandet Flyttemelding – flytting til utlandet Notification to the tax office of a move abroad

RF-1407 Flyttemelding fra utleiere av hus, leilighet m.m. Flyttemelding fra utleiere av hus, leilighet m.m.

RF-1440 Forespørsel/melding om opphør av separasjon Forespørsel/melding om opphør av separasjon

RF-1441 Begjæring om omgjøring av registrert partnerskap til ekteskap Begjæring om omgjøring av registrert partnerskap til ekteskap

RF-1450 Rekvisisjon av D-nummer Rekvisisjon av D-nummer

RF-1452 Forespørsel om navnevalg Forespørsel om navnevalg Førespurnad om namneval Request concerning choice of name

RF-1453 Endring av navn Endring av navn Endring av namn Change of name

RF-1454 Melding om ny/endret postadresse Melding om ny/endret postadresse Melding om ny/endra postadresse New/amended or deleted postal address

RF-1616
Melding om gaver, gavesalg, overdragelse mellom nære slektninger og om 

utdeling av midler fra uskiftet bo

Melding om gaver, gavesalg, overdragelse mellom nære slektninger og om 

utdeling av midler fra uskiftet bo

Melding om gåver, gåvesalg, overdragning mellom nære slektningar og om 

utdeling av middel frå uskifta bu

Form for reporting gifts, gift sales, transfers between close relatives 

and the distribution of assets from undivided estates

RF-1618
Opplysningsskjema til bruk ved verdsettelse av boligeiendom eller tomt beregnet 

for boligformål

Opplysningsskjema til bruk ved verdsettelse av boligeiendom eller tomt beregnet 

for boligformål

Opplysningsskjema til bruk ved verdsetjing av bustadeigedom eller tomt tenkt til 

bustadføremål

RF-1619
Opplysningsskjema til bruk ved verdsettelse av fritidseiendom eller tomt 

beregnet for fritidsbolig

Opplysningsskjema til bruk ved verdsettelse av fritidseiendom eller tomt 

beregnet for fritidsbolig

Opplysningsskjema til bruk ved verdsetjing av fritidseigedom eller tomt tenkt til 

fritidsbustad

RF-1620
Opplysningsskjema til bruk for verdsettelse av jordbruks- og næringseiendom 

eller tomt beregnet for slike formål

Opplysningsskjema til bruk for verdsettelse av jordbruks- og næringseiendom 

eller tomt beregnet for slike formål

Opplysningsskjema til bruk for verdsetjing av jordbruks- og næringseigedom 

eller tomt tenkt til slike føremål



Endringer av rettledninger som følge av Skatteforvaltningsloven

RF-nr Gammel betegnelse Betegnelse - bokmål Betegnelse - nynorsk Betegnelse - English

RF-1014 Rettledning til RF 1013 – kostpris for landbrukseiendom Rettledning til RF 1013 Kostpris for landbrukseiendom 2016 Rettleiing til RF 1013 Kostprisoppgåve for landbrukseigedom 2016

RF-1017 Rettledning til RF-1016 Formue av skogeiendom 2015 Rettledning til RF-1016 Formue av skogeiendom 2016 Rettleiing til RF-1016 Formue av skogeigedom 2016

RF-1039

Rettledning til utfylling av RF-1038 ”Selvangivelse for forhåndslikning av 

utenlandsk arbeidstaker” 2015
Rettledning til RF-1038 Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på inntekt 

– utenlandsk arbeidstaker 2017

Rettleiing til RF-1038 Skattemelding for utanlandsk arbeidstakar for fastsetjing 

av skatt på inntekt på førehand 2017 

Guidelines for completing RF-1038 ”Tax return for  advance 

assessment of foreign employee” 2017 

RF-1046 Rettledning til utfylling av Regnskapsutdrag 2015 Rettledning til RF-1045 Regnskapsutdrag 2016 Rettleiing til RF-1045 Rekneskapsutdrag 2016 Guidelines for completing RF-1045 "Extract from Accounts 2016"

RF-1072 Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2015 Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. 2016 Rettleiing til RF-1059 Aksjar og fondspartar o.a. 2016

RF-1087 Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2015 Rettledning til RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven 2016 Rettleiing til RF-1086 Aksjonærregisteroppgåva 2016

RF-1099 Rettledning til RF-1098 Formue av næringseiendom 2015 Rettledning til RF-1098 Formue av næringseiendom 2016 Rettleiing til RF-1098 Formue av næringseigedom 2016

RF-1110
Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-

1109)
Rettledning til RF-1109 Uttak fra norsk område for skattlegging 2016 Rettleiing til RF-1109 Uttak frå norsk område for skattlegjing 2016 

RF-1124 Rettledning for RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender 2015 Rettledning til RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender 2016 Rettleiing til RF-1123 Kontrollerte transaksjonar og mellomvere 2016
Guidelines for completing RF-1123 "Controlled transactions and 

accounts outstanding 2016"

RF-1126 Rettledning til RF-1197 ”Rederibeskatning 2015”  Rettledning til RF-1197 Rederibeskatning 2016  Rettleiing til RF-1197 Reiarlagskattlegging 2016

RF-1127 Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2015 Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2016 Rettleiing til NOKUS-skjema RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2016

RF-1146
Rettledning til RF-1145 Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – 

kreditfradrag 2015

Rettledning til RF-1145 Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – 

kreditfradrag 2016

Rettleiing til RF-1145 Frådrag for skatt betalt i utlandet av selskap – 

kreditfrådrag 2016

RF-1148
Rettledning til RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – 

kreditfradrag 2015

Rettledning til RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – 

kreditfradrag 2016

Rettleiing til RF-1147 Frådrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfrådrag 

2016

Guidelines for completing RF-1147 "Deduction for tax paid abroad by 

individuals – credit deduction 2016"

RF-1162
Rettledning til kraftverksskjemaene RF-1151, RF-1152, RF-1153 og RF-1161 

2015

Rettledning til kraftverksskjemaene RF-1151, RF-1152, RF-1153 og RF-1161 

2016
Rettleiing til kraftverksskjema RF-1151, RF-1152, RF-1153 og RF-1161 2016

RF-1168 Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 for 2016 Rettleiing til RF-1167 Næringsoppgåve 2 for 2016

RF-1172
Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, 

pensjonskasser mv.

Rettledning til RF-1170 Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, 

pensjonskasser mv. 2016

Rettleiing til RF-1170 Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser 

o.a. 2016

RF-1174 Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.
Rettledning til RF-1173 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 

2016

Rettleiing til RF-1173 Næringsoppgåve 4 for bankar, finansieringsføretak o.a. 

2016

RF-1176 Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2015 Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2016 Rettleiing til RF-1175 Næringsoppgåve 1 for 2016 Guidelines for completing RF-1175 "Income Statement 1 for 2016"

RF-1178 Rettledning til RF-1177 Landbruk 2015 Rettledning til RF-1177 Landbruk 2016 Rettleiing til RF-1177 Landbruk 2016

RF-1210 Rettledning til utfylling av Gevinst- og tapskonto (RF-1219) Rettledning til utfylling av RF-1219 Gevinst- og tapskonto 2016 Rettleiing til utfylling av RF-1219 Gevinst- og tapskonto 2016

RF-1214 Rettledning til RF-1213 Fiske 2015 Rettledning til RF-1213 Fiske 2016 Rettleiing til RF-1213 Fiske 2016

RF-1216 Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap
Rettledning til RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 

2016
Rettleiing til RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakarfastsetjing  2016  

RF-1218
Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige 

verdier 2015

Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige 

verdier 2016

Rettleiing til RF-1217 Forskjellar mellom rekneskapsmessige og skattemessige 

verdiar 2016

RF-1222
Rettledning til RF-1221 Deltakerens oppgave over formue og inntekt i 

deltakerliknet selskap 2015

Rettledning til RF-1221 Deltakerens melding over formue og inntekt i selskap 

med deltakerfastsetting 2016

Rettleiing til RF-1221 Deltakaren si melding over formue og inntekt i selskap 

med deltakarfastsetjing  2016

RF-1225 Rettledning til utfylling av beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak Rettledning til RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2016 Rettleiing til RF-1224 Personinntekt frå enkeltpersonføretak 2016
Guidelines for completing RF-1224 "Personal income from sole 

proprietorship 2016"

RF-1247 Rettledning til RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner 2015 Rettledning til RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner 2016 Rettleiing til RF-1242 Næringsoppgåve for biletkunstnar 2016

RF-1270 Rettledning til Avskrivning 2015 (RF-1084) Rettledning til RF-1084 Avskrivning 2016 Rettleiing til RF-1084 Avskriving 2016

RF-1280

Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til 

RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i 

Norge

Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til 

RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i 

Norge 2016

Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting og til RF-

1314 Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i 

Noreg 2016



RF-1288
Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt 

i deltakerliknet selskap 2015

Rettledning til RF-1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i 

selskap med deltakerfastsetting 2016

Rettleiing til RF-1233 Selskapet si melding over deltakaren si formue og inntekt i 

selskap med deltakarfastsetjing 2016

RF-1317 Rettledning til RF-1315 Begrensing av rentefradrag mellom nærstående 2015 Rettledning til RF-1315 Begrensing av rentefradrag mellom nærstående 2016 Rettleiing til RF-1315 Begrensing av rentefrådrag mellom nærståande 2016

RF-1324
Rettledning til RF-1323 Selvangivelse og næringsoppgave for selskap som 

omfattes av petroleumsskatteloven § 1 2015

Rettledning til RF-1323 Skattemelding for selskap som omfattes av 

petroleumsskatteloven § 1 for 2016

Rettleiing til RF-1323 Skattemelding for selskap  som er omfatta av 

petroleumsskattelova § 1 for 2016

RF-1343

Rettledning til RF-1156 korrigering av kommunefordelingen av 

eiendomsskattegrunnlaget - investeringer/påkostninger i særskilte driftsmidler i 

kraftanlegg i perioden 1. jan. 2012 til 31. des 2015

Rettledning til RF-1156 korrigering av kommunefordelingen av 

eiendomsskattegrunnlaget – investeringer/påkostninger i særskilte driftsmidler i 

kraftanlegg i perioden 1. jan. 2012 til 31. des 2015

RF-1350
Rettledning til RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle 

produkter (kun for selskap) 2016

Rettleiing til RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjar og andre finansielle produkt 

(berre for selskap) 2016

RF-1362 Rettledning til RF-1346 Avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven 2016

RF-1623 Vedlegg til arveavgiftsberegningen Vedlegg til arveavgiftsberegningen Rettleiing til melding om arv Guidelines for tax calculation

RF-2016 Rettledning til Selvangivelse for aksjeselskap mv. 2015
Rettledning til RF-1028 Skattemelding om formues- og inntektsskatt – 

aksjeselskaper mv. 2016

Rettleiing til RF-1028 Skattemelding om formues- og inntektsskatt – 

aksjeselskap o.a. 2016

RF-2033 Rettledning til Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) Rettledning til RF-1088 Aksjeoppgaven 2016 Rettleiing til RF-1088 Aksjeoppgåva 2016

RF-2040 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge
Guidelines for individuals resident abroad who receive pension from 

Norway

RF-2042 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Guidelines for foreign employees and self-employed individuals


