
Pensjoner, trygdeytelser mv.

Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag 2012

=

=

÷

=

Selvangivelsen post 3.2.1                                   Post 2.2.3 fratrukket lønn, pensjon mv. fra EØS-området
                                                                  

                             Egen inntekt i selvangivelsen post 2.1 + 2.2 + 2.6.1 + 2.6.3

+
÷

=

=

+

=

=

Lønn mv.

Lønn mv.

=

PoststedAdresse Postnr

Navn Fødselsnummer

1.1 Land Type inntekt Beløp Valuta Kurs Beløp i NOK

2.1 Beregnet personinntekt og godtgjørelse for arbeid knyttet til virksomhet i utlandet Inkl. i 
post nr.

Beløp i NOK

2.1.1 Beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak 1.6

2.1.2 Godtgjørelse for arbeid til deltaker i deltakerliknet selskap 1.7

2.2 Arbeidsinntekter mv opptjent i utlandet Inkl. i 
post nr.

Beløp i NOKBeløp Valuta Kurs

2.2.1

2.2.2

2.1.6

2.3 Mottatte bidrag mv. Inkl. i 
post nr.

Beløp i NOKBeløp Valuta Kurs

2.4 Andre utenlandsinntekter Inkl. i 
post nr.

Beløp i NOKBeløp Valuta Kurs

2.4.1 Aksjeutbytte 3.1.7

2.4.2 Annen 
kapitalinntekt

2.5 Netto næringsinntekt/underskudd i enkeltpersonforetak *) Inkl. i 
post nr.

Beløp i NOK

3.1 Minstefradrag

+

I Krav om fradrag for betalt inntektsskatt i utlandet

1 Spesifikasjon av betalt inntektsskatt i utlandet

2. Inntekter direkte tilordnet utlandet

3 Kostnader direkte tilordnet utlandet

2.1.3  SUM

2.2.3  SUM

2.3.1  SUM

2.4.3  SUM

2.5.1  SUM

Overføres til neste side

à

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

à

à

à

à

à

*) Overført fra tilleggsskjema RF-1149 post 4 eller fra eget ark

Skatteart

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

2.2

2.6

2.7/3.2.19

2.6

2.1.6

Skatteetaten

 x

Se egen rettledning for utfylling av skjemaet (RF-1148)

Aksjeutbytte 3.1.7

Annen 
kapitalinntekt

2.7/3.2.19

Pensjoner, trygdeytelser mv. 2.2

RF-1147B



=

Type kostnad

x

Selvangivelsen post 3.3.1 + 3.3.2                            Skjemaet post 3.3 (fratrukket lønn, pensjon m.v.)

                                                                    

                                                        

3.2 Andre kostnader
Inkl. i 

post nr.
Beløp i NOK

=

4.1 Rentekostnader

÷

=

÷

4 Kostnader tilordnet utlandet etter den indirekte metode

à

à
4.2 Andre kostnader

Inkl. i 

post nr.
Beløp i NOK

=4.3  SUM à

Fordelingsnøkkel

5.1 Deltakers andel av netto næringsinntekt/underskudd
Inkl. i 

post nr.
Beløp i NOK

2.7 +

=

à

5 Netto næringsinntekt/underskudd fra deltakerliknet selskap

Beløp overført fra forrige side

Netto inntekt i utlandet før fradrag for kostnader

som fordeles etter den indirekte metode
3.3   SUM

Netto inntekt i utlandet  5.2 SUM

÷

6.1 Land Type formue Beløp Valuta Kurs Beløp i NOK

=

II Krav om fradrag for betalt formuesskatt i utlandet

6 Spesifikasjon av betalt formuesskatt i utlandet

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

7.1 Formue skattlagt i utlandet
Inkl. i 

post nr.
Beløp i NOK

=

7.3 Gjeld

÷

7 Formue/gjeld i utlandet

à

à

7.4 Deltakers andel av formue/gjeld i deltakerliknet selskap
Inkl. i 

post nr.
Beløp i NOK

4.5.4

7.2  SUM

+à

8

III Krav om fradrag for fremført utenlandsk skatt

Dato Underskrift

3.2.19 à ÷

4.8.1/
4.8.3

÷à

Skatteart

4.6

Type kostnad

4.6

Korrigert nettoinntekt

 x

 x
Skjemaet post 7.2Sum gjeld

Sum brutto formue

Kostnad                                                      

Korrigert nettoinntekt

År A. Fremført utenlandsk inntektsskatt B. Fremført utenlandsk formuesskatt

2007

9 Kreves det at utenlandsk skatt som eventuelt ikke kommer til fradrag i årets skatt skal tilbakeføres til fradrag i 
skatt for foregående år?

Ja Nei

Krysses det av for ja i post 9 må det sendes inn vedlegg til selvangivelsen som sannsynliggjør at man 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.

IV Krav om tilbakeføring av utenlandsk skatt til 2011

2008

Skjemaet post 3.3

x

Korrigert nettoinntekt

Kostnad                                                      Skjemaet post 3.3

2009

2010

2011
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