Skatteetaten

Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag 2012
Se egen rettledning for utfylling av skjemaet (RF-1146)

Selskapets navn

Organisasjonsnummer

Hva slags kategori inntekt kreves
det skattefradrag for i dette skjemaet?

Inntekt ved virksomhet i lavskattland
jf. skatteloven § 10-63, eller inntekt
fra NOKUS-selskap, jf § 10-60 flg.

Inntekt ved utvinning av
petroleum i utlandet

Annen utenlandsinntekt

I Krav om fradrag for betalt inntektsskatt i utlandet
1. Spesifikasjon av betalt inntektsskatt i utlandet
1.1

Land

Type inntekt

Skatteart

Skattebeløp

Valuta

Kurs

Samlet betalt skatt på inntekt i utlandet som det kreves fradrag for i norsk skatt

Skattebeløp i NOK

=

2. Kostnader som skal fordeles mellom utenlandsinntekten og norsk inntekt etter indirekte metode
Sum kostnad i NOK
2.1

Rentekostnader som skal fordeles etter indirekte metode (beløpet hentes fra næringsoppgaven, se rettledningen)

2.2

Andre kostnader
som skal
fordeles etter
indirekte metode

Inkludert i næringsoppgavens post

Type kostnad

2.3 Sum overføres til skjemaets post 4.2 og 5.11a

=

3. Kostnader som skal fordeles mellom utenlandsinntekten og norsk inntekt etter annen fordelingsnøkkel
Inkludert i næringsoppgavens post

Type kostnad

Sum kostnad i NOK

3.2 Sum overføres til skjemaets post 4.2

Fordelingsnøkkel (i henhold til vedlegg)

=

3.3 Sum overføres til skjemaets post 5.12

Andel av kostnad i NOK

=

4. Korrigert inntekt i selvangivelse/selskapsoppgave som kostnadene i skjemaets post 2.3 skal fordeles etter
4.1

Inntekt i selvangivelsens post 240 eller selskapsoppgavens post 110

4.2

Tillegg for kostnader som skal fordeles. Beløpet er summen av skjemaets post 2.3 og 3.2

4.3

Fradrag for konsernbidrag som er inntektsført i selvangivelsens post 207

4.4

Fradrag for utbytte som omfattes av skatteloven § 16-30

÷
÷
4.5 Sum overføres til skjemaets post 5.11c

=

5 Utregning av utenlandsinntekten
5.1

Inntekt/underskudd (overført fra RF-1149 post 4)

5.2

Inntekt det er betalt kildeskatt av til utlandet (som ikke er ført i RF-1149)

5.3

Fremførbart underskudd tilordnet utlandet

5.11

Kostnader (inkl. renter)
tilordnet utlandet etter
den indirekte metode

÷
5.4 Sum overføres til skjemaets post 5.11b

a) Kostnader i
skjemaets post 2.3

X

b) Skjemaets
post 5.4

= ÷

c) Korrigert inntekt i
skjemaets post 4.5
5.12

Kostnader (ekskl. renter) tilordnet utlandet etter annen fordelingsnøkkel. Beløpet hentes fra skjemaets post 3.3

5.20

Mottatt konsernbidrag
som knytter seg til
utenlandsinntekt i
giverselskapet

Giverselskapets navn

÷

Organisasjonsnummer

5.21 Sum overføres til skjemaets post 5.22 på neste side

RF-1145B

=

=

5.22 Sum overført fra skjemaets post 5.21
Avgitt konsernbidrag
som knytter seg til
utenlandsinntekten

5.25

Avgitt konsernbidrag. Beløpet hentes fra selvangivelsens post 252

5.26

Inntekt fra selvangivelsens post 240

5.27

Utenlandsinntekt før konsernbidrag fra
÷
skjemaets post 5.21
Norsk inntekt/underskudd før
=
konsernbidrag
Positiv inntekt i Norge. Her føres 0 dersom summen i skjemaets
post 5.28 er negativ. Ellers føres det laveste beløpet av
post 5.28 og post 5.25

÷

Fradrag for avgitt konsernbidrag i utenlandsinntekten

=

5.28
5.29
5.30

÷

5.31 Sum utenlandsinntekt

Oversikt over maksimalt kreditfradrag
5.40

Beregnet norsk skatt (28 %) av utenlandsinntekten i post 5.31

5.41

Samlet betalt skatt på inntekt i utlandet (overført fra post 1.1)

=

x 28 %

Skjemaets post 5.31

Kreditfradrag er begrenset til det laveste av beregnet norsk skatt (28 %) av utenlandsinntekten (i post 5.31)
og utenlandsk inntektsskatt som er betalt i inntektsåret (se rettledningen).

II Krav om fradrag for betalt formuesskatt i utlandet
6 Spesifikasjon av betalt formuesskatt i utlandet
6.1

Land

Type formue

Skatteart

Skattebeløp

Valuta

Kurs

Samlet betalt skatt på formue i utlandet som det kreves fradrag for i norsk skatt

7 Formue i utlandet
7.1

Formue skattlagt i utlandet

7.3

Fradrag i utenlandsk
formue

Inkludert i selvangivelsens
eller selskapsoppgavens post

7.2 Bruttoformue i utlandet
a) Gjeld

b) Skjemaets
post 7.2

X

A. Fremført utenlandsk inntektsskatt
År

I Fremført ubenyttet
kreditfradrag

II Beregnet til
anvendelse i 2012

III Rest til fremføring

=
Beløp i NOK

=

= ÷

c) Brutto formue

III Oversikt over ubenyttet fremført kreditfradrag etter skatteloven § 16-22

Skattebeløp i NOK

7.4 Nettoformue i utlandet

=

B. Fremført utenlandsk formuesskatt
I Fremført ubenyttet
kreditfradrag

II Beregnet til
anvendelse i 2012

III Rest til fremføring

2012
2011
2010
2009
2008
2007
Sum I

=

=

Sum kolonne II:
kreditfradrag til anvendelse i 2012

=

Sum kreditfradrag til fremføring pr. 31.12.2012

=
=

=

IV Krav om tilbakeføring av utenlandsk skatt til 2011
9.1

Krever selskapet at utenlandsk skatt som eventuelt ikke kommer til fradrag i årets skatt
skal tilbakeføres til fradrag i skatt for foregående år?

Ja

Krysses det av for ja i post 9.1 må selskapet sende inn vedlegg til selvangivelsen/selskapsoppgaven som sannsynliggjør at selskapet i løpet av inntektsårene
fra og med 2013 til og med 2017 ikke kommer til å oppebære skattepliktig inntekt/formue i utlandet som det kan kreves kreditfradrag for. I denne sammenhengen
kan en se bort fra fremtidig inntekt/formue i annen kategori enn kategorien som det er krysset av for innledningsvis i dette skjemaet.

Underskrift
Dato

Underskrift

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets
delegeringsvedtak av 28. november 1994 nr. 1064, jf ligningsloven § 4-3 nr 2.

Nei

