
Organisasjonsnummer

Navn

JA NEI

       Produksjon Agent
       Handel Kommisjonær
       Finans Leieprodusent
       Service Ordreprodusent
       Annet Oppdragsforsker

Antall

  A  i Norge

  B  i øvrige EØS-området

JA NEI

10. Har den oppgavepliktige vederlagsfritt mottatt ytelser fra nærstående selskap eller innretning?

5. Er den oppgavepliktige et selskap eller en innretning med fast driftssted i utlandet?

6. Er den oppgavepliktige et utenlandsk selskap eller innretning med fast driftssted i Norge?

7. Navn på foretakets ultimate morselskap

Kode for land/stat hvor konsernets ulitmate morselskap er hjemmehørende,                                         
jf ISO 3166

14. Har det for den oppgavepliktige skjedd et vesentlig skifte i funksjons- eller risikofordelingen eller de eiendeler 
som den oppgavepliktige bidrar med? 

1.Eier eller kontrollerer den oppgavepliktige, direkte eller indirekte, minst 50 % av selskap 
eller innretning? 

2. Eies eller kontrolleres den oppgavepliktige, direkte eller indirekte, med minst 50 % av 
person, selskap eller innretning?

Har foretaket gjennomført  fusjon, fisjon eller andre endringer i selskapsstrukturen i løpet av 
året?

9. Det antall enheter man har hatt kontrollerte transaksjoner med 

  C  i stater utenfor EØS-området som Norge har dobbeltbeskatningsavtale med

12. Har den oppgavepliktige vederlagsfritt overdratt eiendeler, rettigheter eller forpliktelser til nærstående selskap 
eller innretning?

13. Har den oppgavepliktige vederlagsfritt mottatt eiendeler, rettigheter eller forpliktelser til nærstående selskap 
eller innretning?

     For Gruppe D angi landkode, jf ISO 3166 

Opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværende XXXX

Vedlegg til selvangivelse og selskapsoppgave, iht. lignl.4-4 nr 3 jf § 4-12 nr 1

3. Eier eller kontrollerer den oppgavepliktige mer enn 90 % av selskap eller innretning?

4. Eies eller kontrolleres den oppgavepliktige med mer enn 90% av person, selskap eller 
innretning?

8. Den oppgavepliktiges hovedaktivitetsområde/driftsform                                                   
(sett X, flere kryss mulig) 

  D i stater utenfor EØS-området som Norge ikke har dobbeltbeskatningsavtale med 

11. Har den oppgavepliktige vederlagsfritt ytt ytelser til nærstående selskap eller innretning?

Skatteetaten



Bruttotall i mill kroner Andel over Stat A - D
Driftstransaksjoner 50 %

Bruttotall i mill kroner Andel over Stat A - D
Kapitaltransaksjoner 50 %

Bruttotall i mill kroner Andel over Stat A - D
Kapitalavkastning mv 50 %

35. Mottatt utbytte

Bruttotall i mill kroner Andel over Stat A - D
Mellomværender pr 31.12 /innfridd mv i løpet av året 50 %

Bruttotall i mill kroner Andel over Stat A - D

Inntektsart 50 %

Bruttotall i mill kroner Andel over Stat A - D
Kostnadsart 50 %

48. Garantiansvar
49. Annen kortsiktig gjeld (leverandørgjeld mv.)
50. Finansielle omløpsmidler (kundefordringer mv.)

52. Fordeling av kostnader ved felles prosjekter eller andre kostnadsbidragsordninger mellom selskaper, 
innretninger og/eller faste driftssteder

 0- 10         10-50        over  50  

45. Langsiktig gjeld
46. Langsiktig tilgodehavende/finansielle anleggsmidler
47. Avsatt utbytte

17. Inntekter fra sentralisert tjensteyting (management fee mv.)  

26. Andre utgifter

32. Kjøp av kapitalandeler i nærstående selskap eller innretninger

40. Renter av langsiktige fordringer

44. Andre finanskostnader (ekskl. utbytte og bidrag)

 0- 10         10-50        over  50  

15. Salg av varer og andre omsetningsaktiviteter
16. Kjøp av varer og andre omsetningsaktiviteter

22. Utgifter vedrørende immaterielle eiendeler
21. Inntekter vedrørende immaterielle eiendeler

18. Kostnader til sentralisert tjensteyting   (management fee mv.)

20. Leie- og leasingutgifter
19. Leie- og leasinginntekter

51. Fordeling av inntekter ved felles prosjekter eller andre inntekter som skriver seg fra 
kostandsbidragsordninger mellom selskaper, innretninger og/eller faste driftssteder

37. Mottatt tilskudd herunder ettergivelse av lån
38. Ytt tilskudd herunder ettergivelse av lån

23. Salg av forsikringsytelser
24. Kjøp av forsikringsytelser
25. Andre inntekter

31. Salg av kapitalandeler i nærstående selskap eller innretninger

 0- 10         10-50        over  50  

27. Salg av immaterielle eiendeler
28. Kjøp av immaterielle eiendeler
29. Salg av materielle eiendeler

36. Utbetalt utbytte

34. Kjøp av finansielle anleggsmidler for øvrig, herunder aksjer og andeler
33. Salg av finansielle anleggsmidler for øvrig, herunder aksjer og andeler

30. Kjøp av materielle eiendeler

39. Renter av langsiktig gjeld

43. Andre finansinntekter (ekskl. resultatandel og utbytte)

 0- 10         10-50        over  50  

 0- 10         10-50        over  50  

 0- 10         10-50        over  50  

41. Kostnadsførte tap på garantier/lån
42. Garantiprovisjon




