Oppstart av virksomhet – bilagsoversikt

Skatteetaten

Navn

Organisasjonsnummer

Fødselsnummer

Skjemaet skal leveres sammen med første næringsoppgave etter oppstart av virksomhet.
Del I og del II fylles ut kun på ett eksemplar.

Del I. Opplysninger om virksomheten
Kort beskrivelse av virksomheten

Oppstartsperioden gjelder antall år
(maksimalt 5)

fra og med året

til og med året

Del II. Forventet utvikling
Hvor stort overskudd/underskudd er det realistisk å forvente kommende år?
Gi kort begrunnelse

Del III. Bilag
Fyll ut ett eksemplar for hvert av oppstartsårene
Bilagene nedenfor gjelder for året
Nummer

RF-1298B

Dato (dd.mm)

Angivelse av hva bilaget gjelder

Inntekt

Kostnad

Nummer

Dato (dd.mm)

Angivelse av hva bilaget gjelder

Inntekt

Kostnad

Rettledning
Skjemaet fylles ut for hvert inntektsår, men det er tilstrekkelig at informasjonen i del I og del II gis på ett eksemplar.
Hensikten med skjemaet er at skattekontoret skal få en oversikt over den aktiviteten som har vært drevet. Det vil gjøre det lettere for skattekontoret
å vurdere om den aktiviteten du driver skal anses som virksomhet i skattemessig forstand.
Se eksempler på hvordan skjemaet er utfylt på www.skatteetaten.no
Organisasjonsnummer
Dersom du er registrert i Enhetsregisteret fører du organisasjonsnummeret her.
Kort beskrivelse av virksomheten
Beskriv med noen få ord hva du driver med og hvilket omfang det har.
Forventet utvikling
Hvilket økonomisk resutltat forventer du for neste år? Suppler med en kort begrunnelse.
Dette har betydning for vurderingen av om du driver virksomhet i skattemessig forstand.
Bilag
Før opp hvilket inntektsår oversikten gjelder for.
Bilagene nummeres fortløpende for det enkelte år.
Før opp dato for bilaget. Dersom du har samlet opp flere likeartede bilag (f eks småinnkjøp) til en oppføring, bør du føre opp hvilken periode det gjelder.
Tilsvarende gjelder for periodevise regninger, som f eks strømregning.
Oversikten er ikke ment å være noe regnskap, og det skal derfor ikke gjøres noen summering av inntekter og kostnader.
Formålet med oversikten er å gi skattekontoret et inntrykk av den aktiviteten du driver.

Underskrift
Dato

Underskrift

Skjemaet er fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994 nr. 1064, jf. ligningsloven § 4-4 nr. 7

