
Frokostseminar - Aksjonærregisteret

Tone Aga – Fastsetting etterskuddspliktige



Aksjonærregisteret

• Formål
• Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for 

skattyterne å forholde seg til reglene om beskatning av aksjer, jf. 
Ot.prp.nr.1 (2003-2004) pkt 16.3.

• Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086):

• Tredjemannsopplysning etter ligningsloven kapittel 6

• Danner grunnlag for produksjon av oppgave over formue og 
inntekt av aksjer til aksjonærene (RF-1088) 

• Forutsetning for at aksjebeholdningen skal komme med i 
aksjonærens oppgave over aksjer er at selskapet har levert 
godkjent Aksjonærregisteroppgave (RF-1086).



Hvem skal levere RF-1086?

• Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap
• Unntatt: 

• Boligaksjeselskap, jf. skatteloven § 7-3 
• Skattefrie institusjoner, jf. skatteloven § 2-32
• NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak)
• Selskap hjemmehørende på Svalbard, jf. skatteloven § 2-35 annet 

ledd 

• Sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper, kreditt- og 
hypotekforeninger og selveiende finansieringsforetak som har 
utstedt egenkapitalbevis/grunnfondsbevis.

• Oppgaven skal leveres fra stiftelsesåret, til og med det året 
selskapet er oppløst. 



Endringer og frister

• Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086)
• Ny transaksjonstype for forenklede fusjoner etter AL § 13-24 (vederlagsfrie 

fusjoner mellom selskap med samme eier). Ellers ingen endringer i oppgaven for 
2011.

• Altinn åpnet for innlevering 15. desember
• Leveringsfrister

• 31. januar for levering av oppgaven på papir
• 1. februar for levering av oppgaven via Altinn

• Oppgaven over aksjer til aksjonær (RF-1088)
• Skjemaendringer:

• noen mindre justeringer i forhold til visning av informasjon

• Systemtekniske endringer:

• Forhåndsutfylling av skattepliktig utbytte, gevinst og tap i selvangivelsen. 

• unntak; hvor utgangsverdi/salgsvederlag er ukjent rubrikken for 
gevinst/tap vil være utfylt med ”Ukjent”



Oppbygningen av 
Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086)

• Del 1
• Side 1 og 2 

• Omfatter selskapsopplysningene 
• Leveres i ett eksemplar for hver aksjeklasse 

• Del 2
• Side 3 

• Omhandler aksjonæren
• Leveres i ett eksemplar for hver aksjonær 

• Har selskapet flere aksjeklasser skal det leveres en oppgave for hver 
aksjeklasse.



Skjemaets oppbygning

Side 1 Side 2 Side 3

01.01
= IB

31.12
= UB

differanse 
side 2

Endring i antall

Endring i pålydende

Endring i antall

Endring i pålydende



Kapitalendringer – side 2

Økning i antall

Reduksjon i antall

Økning av pålydende

Reduksjon av 
pålydende

Økning i antall

Reduksjon i antall

Økning av pålydende

Reduksjon av 
pålydende

Post 9 ”Nyerverv”

Post 11 ”Realisasjoner”

Post 10 
Omfordelingstilfeller

Post 12 
Omfordelingstilfeller



RF-1086 i Altinn

• Aksjonærregisteroppgaven består av: 
• Ett hovedskjema, RF-1086, som inneholder selskapsopplysninger.

• Vedleggsskjema, RF-1086U, som inneholder aksjonæropplysninger. 

• Forhåndsutfylt oppgave: 
• Det produseres forhåndsutfylte oppgaver i Altinn basert på fjorårets 

oppgave. Den forhåndsutfylte oppgaven inneholder selskaps- og 
aksjonæropplysninger lik utgående beholdning i fjor. 

• Forhåndsutfylt oppgave produseres ikke: 

• når fjorårets oppgave mangler

• hvis selskapet er stiftet i 2011



Logikken i Aksjonærregisteret

• Aksjonærregisteret er et transaksjonsbasert system, dvs. at 
det tar utgangspunkt i aksjonærens opprinnelige erverv (kjøp, 
nyemisjon, arv m.fl.) og korrigerer for alle senere hendelser 
(omfordelinger, salg m.fl.). 

• Transaksjoner identifiseres/knyttes ved angivelse av 
hendelsestype og tidspunkt

• hendelser rapportert på selskapsnivå må gis samme hendelsestype på
aksjonærnivå

• hendelser med skattemessig kontinuitet (overføring av 
inngangsverdi/skjermingsgrunnlag og skjermingsfradrag) må gis samme 
tidspunkt for alle involverte selskap/personer

• rekkefølgen i hendelsene/transaksjonene angis ved bruk av ulike 
klokkeslett



Kontroller i Aksjonærregisteret

Side 1 Side 2

01.01
= IB

31.12
= UB

differanse 
side 2

Endring i antall

Endring i pålydende

IB side 1 
+/- endringer side 2
=   UB side 1

fjorårets oppgave



Kontroller forts.

Side 2 Side 3

Endring i antall

Endring i pålydende

Endring i antall

Endring i pålydende

post 9 = sum post 23
post 10 = sum post 24
post 11 = sum post 25
post 12 = sum post 26

post 13 = sum post 28
post 15 = sum post 29
post 17 = sum post 27

antall IB 
antall UB

Antall side 1

Fjorårets oppgave



Vanlige problemer/feil

• Feil knyttet til aksjeklasser
• Feil knyttet til skattefrie fusjoner og fisjoner
• Problemer med UTL-nummer
• Endringer på eiersiden med skattemessig kontinuitet
• Skattemessig innbetalt AK og overkurs (post 5 og 6)
• Bruk av post 22 – tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital



Feil knyttet til aksjeklasser

• Har selskapet bare én aksjeklasse skal aksjene ha betegnelsen 
”Ordinære aksjer”

• Rapportering av oppgaven på feil aksjeklasse vil ikke kunne bli 
rettet ved at det sendes inn korrigert oppgave via Altinn.

• Eksempel: 
• Selskapet har én aksjeklasse som i aksjonærregisteret er registrert som 

”Ordinære aksjer”
1. Oppgaven rappoteres med angivelse av aksjeklasse ”A-aksjer”

Kontroll i AR gir feilmelding om at det mangler oppgave på Ordinære 
aksjer, samt at det foreligger oppgave på en aksjeklasse som ikke har 
vært rapportert for tidligere år. 

2. Selskapet sender inn korrigert RF-1086 via Altinn med angivelse av aksjeklasse 
”Ordinære aksjer”. 

AR oppfatter dette som et tillegg til tidligere rapportert oppgave for A-
aksjer, og kontroll i AR gir feilmelding om at det er rapportert feil total 
aksjekapital, totalt antall aksjer og feil i forhold til fjorårets oppgave. 

• Feilen må rettes manuelt av skattekontoret 



Feil knyttet til aksjeklasser

• Sammenslåing/deling av aksjeklasser
• Det må sendes én oppgave for alle aksjeklasse, både den/de som 

slettes og den/de som er nye.
• Rapporteres i post 12/26 for slettet aksjeklasse
• Rapporteres i post 10/24 for ny aksjeklasse



Eksempel deling av aksjeklasser

• Deling av 100 ordinære aksjer pålydende kr 1 000 i 10 A-
aksjer og 90 B-aksjer

• Føres i 2 linjer i post 12 i oppgaven for ordinære aksjer, hver med 
angivelse av ulike klokkeslett (for eksempel 12:00 og 12:01)

Pålydende pr. vederlagsaksje Vederlagsaksjer (antall) ISIN/Aksjeklasse Overtakende morselskaps org.nr. 

Pålydende pr. vederlagsaksje Vederlagsaksjer (antall) ISIN/Aksjeklasse Overtakende selskaps org.nr. 

Pålydende pr aksje etter spleis Pålydende pr. aksje 

Tidspunkt Antall aksjer etter Antall slettede aksjer Hendelsestype 
Sammenslåing/deling av aksjek. 10 90 dato kl 12:00:00

1 000
selskapets eget org.nr. A-aksjer 10 1 000

Pålydende pr. vederlagsaksje Vederlagsaksjer (antall) ISIN/Aksjeklasse Overtakende morselskaps org.nr. 

Pålydende pr. vederlagsaksje Vederlagsaksjer (antall) ISIN/Aksjeklasse Overtakende selskaps org.nr. 

Pålydende pr aksje etter spleis Pålydende pr. aksje 

Tidspunkt Antall aksjer etter Antall slettede aksjer Hendelsestype Sammenslåing/deling av aksjek. 90 0 dato kl 12:01:00
1 000

B-aksjer 90 1 000selskapets eget org.nr.



Eksempel deling av aksjeklasser

• Føres i post 10 i oppgaven for A- og B-aksjer med henvisning til de 
slettede ordinære aksjene, og bruk av samme tidspunkt.

• Post 10 A-aksjer

• Post 10 B-aksjer

Overt. selskaps org.nr. 

Pålydende per innløst aksje Antall innløste  ISIN/Aksjeklasse Overd. selskaps org.nr. 

Pålydende pr aksje etter spleis Pålydende pr. aksje 

Tidspunkt Antall aksjer etter Antall nyutstedte aksjer Hendelsestype Sammenslåing/deling av aksjek. 10 10
1 000

ordinære aksjer 10 1 000

dato kl 12:00:00

Overt. selskaps org.nr. 

Pålydende per innløst aksje Antall innløste  ISIN/Aksjeklasse Overd. selskaps org.nr. 

Pålydende pr aksje etter spleis Pålydende pr. aksje 

Tidspunkt Antall aksjer etter Antall nyutstedte aksjer Hendelsestype Sammenslåing/deling av aksjek.

ordinære aksjer 90

90 90

1 000

dato kl 12:01:00

selskapets eget org.nr.

selskapets eget org.nr.

1 000



Fusjoner

• Rubrikken for antall/pålydende på vederlagsaksjer kreves utfylt.
• Vederlagsfrie fusjoner: 

• Overdragende selskap: Post 12 fylles ut med 0 (null) i rubrikken for 
antall vederlagsaksjer. Pålydende på vederlagsaksjer settes lik 
pålydende på aksjene i overtakende selskap. AR godtar ikke 0 i 
rubrikken for pålydende per vederlagsaksje.

• Overtakende selskap:
• Mor/datterfusjoner: Ingen utfylling (fusjonen har ikke medført noen 

endring i aksjekapital, antall aksjer eller pålydende). 
• Forenklede fusjoner etter asl. 13-24 (vederlagsfrie fusjoner mellom 

selskap med samme eier, hvor aksjonærens inngangsverdier i 
overdragende selskap skal videreføres på aksjene i det overtakende): 
Utfylling i post 15 med angivelse av hendelsestype Forenklet fusjon 
etter asl. 13-24, overdragende selskaps org.nr. og aksjeklasse i 
overdragende selskap.



Fusjoner

• Rubrikken ”Overtakende selskap” i post 10 og ”Overt. morselskaps 
org.nr.” i post 12 

• Gjelder kun trekant/konsernfusjoner og –fisjoner, dvs. hvor vederlag er 
utstedt fra annet selskap enn det overtakende.

• Fusjon i kombinasjon med andre hendeler (splitt, spleis osv.) må
spesifiseres ved at det føres én linje pr. hendelse. 

• Rapporteres i logisk rett rekkefølge ved bruk av ulike 
tidspunkt/klokkeslett.



Fisjoner

• Ved fisjon til flere overtakende selskap: 
• I overdragende selskap føres én linje pr. overtakende selskap med bruk 

av ulike tidspunkt. 
• Det må brukes samme hendelsestype og tidspunkt i overtakende som i 

overdragende selskap 
• I selskap stiftet ved fisjon skal stiftelsen føres i post 10 med angivelse 

av hendelsestype skattefri fisjon med henvisning til korresponderende 
føring i post 12/18 i overdragende selskap. 



UTL-nummer

• Aksjonær som rapporteres uten norsk f.nr./org.nr., og med 
henvisning til utenlandsk landkode, får automatisk tildelt et UTL id-
nummer. Nummeret genereres maskinelt i aksjonærregisteret. 

• Avvik i UTL-nummer for samme aksjonær mellom årsversjonene gir 
feilmelding. 

• Rapportering av uidentifiserte aksjonærer (uten norsk f.nr./org.nr.):
• Første år:

• Ingen utfylling av aksjonæridentifikasjon
• Rubrikken for landkode kreves utfylt

• Senere år:
• Tidligere tildelt UTL ID-nummer/Ukjent ID-nummer angis som 

aksjonæridentifikasjon (fødselsnummer/organisasjonsnummer).

• Tips: Bruk forhåndsutfylt oppgave i Altinn som utgangspunkt for 
rapportering! Her vil eventuelle utenlandske aksjonærer være 
oppført med fjorårets UTL-nummer.



Endring på eiersiden med skattemessig 
kontinuitet

• ”Overføring med skattemessig kontinuitet”
• Gjelder kun overføring til/mellom selskapsaksjonærer, for eksempel: 

• Fisjoner eller fusjoner på eiersiden = overføring av aksjer eiet av 
overdragende selskap som etter fusjon/fisjon eies av overtakende

• Skattefri omdannelse fra enkeltpersonforetak

• ”Avgiftspliktig arv/gave med skattemessig kontinuitet”
• Skal brukes på alle arv-/gavetilfeller hvor det skal beregnes arveavgift 

og det skal være kontinuitet (arv/gave mellom personer bosatt i Norge)
• AR begrenser inngangsverdien til arveavgiftsgrunnlaget (60 % av 

skattemessig formuesverdi) beregnet med utgangspunkt i 
ligningsverdien på aksjene.

• ”Avgiftsfri arv/gave med skattemessig kontinuitet”
• Skal brukes i alle tilfeller hvor det skal være kontinuitet mellom to 

personer, men hvor det ikke skal beregnes arveavgift
• eks overføring mellom ektefeller/uskiftebo



Eierskifter med kontinuitet

• Kontinuitet gjelder arv/gave etter 01.01.2006. For arv/gave før
01.01.2006 brukes transaksjonstypen arv/gave uten 
skattemessig kontinuitet.

• AR bruker henvisning til erververs/avhenders f.nr./org.nr., 
transaksjonstype og tidspunkt for å oppnå kontinuitet (overføre 
inngangsverdier m.m. til erverver).

• Feltene ”Givers f.nr./org.nr” og ”Mottakers f.nr./org.nr.” i post 
23 og 25 skal ikke brukes for transaksjoner uten kontinuitet 
(kjøp, salg osv.) 

• Spesielt tilfelle:
• Aksjonærregisteret bruker FIFU-prinsippet for overføringer med 

skattemessig kontinuitet
• For ektefeller som ønsker å anses å eie en halvpart av hver transaksjon 

etter gaveoverføring, må ektefellene registreres som eiere av en 
halvpart hver fra opprinnelig erverv (tilbake til 2003 for aksjer ervervet 
før 01.01.2003)



Skattemessig innbetalt AK og overkurs

• Regnskapsmessig
• AK i balansen = Nominell 

aksjekapital som kan bestå av både 
innbetalt og opptjent kapital 

• Overkursfond i balansen = kan 
bestå av bl.a. tidligere 
oppskrivingsfond og reservefond 
(både opptjent og innbetalt kapital)

• Skattemessig
• Skattemessig innbetalt AK = den 

delen av AK som er innbetalt av 
aksjonær (kontant eller ved 
tingsinnskudd)

• Skattemessig innbetalt overkurs = 
differansen mellom tegningskurs og 
pålydende på aksjene i forbindelse 
med stiftelse/nyemisjon, dvs. 
overkurs innbetalt fra aksjonær 
(kontant eller ved tingsinnskudd)



Skjematisk fremstilling

Eiendeler

Egenkapital
(Bestående av AK, 
regnskapsmessig 
overkurs og annen 

egenkapital)

Gjeld

Post 1 = AK i balansen post 2000
Post 2-4 = AK, antall aksjer og 
pålydende i den enkelte aksjeklassen
Post 5 = skattemessig innbetalt 
aksjekapital ≠ post 2000
Post 6 = skattemessig innbetalt 
overkurs ≠ post 2020
Post 7 = regnskapsmessig overkurs 
= overkursfond post 2020

Næringsoppgaven RF-1167 side 3 Aksjonærregisteroppgaven side 1

01.01 01.0131.12 31.12 01.01 (IB) 31.12 (UB)



Post 22 – tilbakebetaling av tidligere 
innbetalt kapital

• Anvendes for utdeling fra annen egenkapital som skal regnes som 
tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital for aksjonær. 

• Beløpet i post 22 skal redusere post 5/6 (skattemessig innbetalt 
AK/overkurs)

• Beløpet vil redusere inngangsverdien for aksjonær ved produksjon 
av RF-1088.

• Eksempel:
• Et selskap konverterer i 2010 aksjekapital til fri egenkapital 
• Selskapet, som har 2 aksjonærer (A og B), tar i 2011 midler fra fri 

egenkapital og deler ut kr 600 000 i selskapsrettslig utbytte. 
• A eier 80 % av aksjene og har anledning til å klassifisere utdeling til seg på

kr 480 000 som skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital. B tar sin 
utdeling på 120 000 som skattemessig utbytte. 

• I post 8 føres 120 000. Hos aksjonær A føres ingenting i post 21 og 480 000 
i post 22. Hos aksjonær B føres kun kr 120 000 i post 21. Post 5 reduseres 
med kroner 480 000.

• Brukes ikke ved nedsettelse av AK (post 17/27) eller overkursfond 
(post 13/28) med tilbakebetaling til aksjonærene.


