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Side 3 

 

OppgaveOverOpsjonsordningForOppstartsselskap v2 
 

Rapporteringsordning for opsjoner i små oppstartselskaper.  

 

Diagram 
OpsjonerIOppstartsselskap_v2 
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Entitetstyper 

  InnløstOpsjon     

   
Definisjon  

Referanse  

Dokumentasjon Antall innløste opsjoner skal knyttes til dato for når den innløste opsjonen ble tildelt og dato for 
når den ble innløst 

Egenskapsnavn Mult. Type Dokumentasjon 

antallInnløsteOpsjoner 1 
Antall 
 

Antall innløste opsjoner  
  

innløsningsdato 1 
Dato 
 

Dato for innløsning av opsjonene  
  

tildelingsdatoForInnløstOpsjon 1 
Dato 
 

Dato for tildeling av opsjonene som innløses  
  

 

  Leveranse             
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Definisjon en samling oppgaver fra en og samme oppgavegiver, som er levert samtidig. Inngår i en innsending. 

Referanse https://data.skatteetaten.no/begreper/20b2e302-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940 

Dokumentasjon samling av oppgaver fra en og samme oppgavegiver for en oppgavetype 

Egenskapsnavn Mult. Type Dokumentasjon 

kildesystem 0..1 
Kildesystem 
 

kildesystem: navn på system som er kilde eller opphav 

inntektsår 1 
Inntektsår 
 

årstallet som oppgave eller fastsetting gjelder for  
inntektsår: det kalenderår inntekter og kostnader henføres til 

leveransetype 1 
Leveransetype 
 

type av leveranse som angir om leveransen inneholder ordinære 
oppgaver eller om oppgavegiver angir at det ikke er noen 
oppgaver å innrapportere  
leveransetype: type av leveranse som angir om leveransen 
inneholder ordinære oppgaver eller om oppgavegiver angir at det 
ikke er noen oppgaver å innrapportere 

oppgavegiversLever
ansereferanse 

0..1 
LeveranseReferanse 
 

referanse til en leveranse som er gitt av oppgavegiver  
oppgavegivers leveranse referanse: oppgavegivers referanse til 
leveransen 

oppgavegiver 1 
Oppgavegiver 
(Rolle) 
 

 

oppgavegiver: tredjepart som rapporterer opplysning til 
Skatteetaten 

oppgaveoppsumme
ring 

1 
Oppgaveoppsummering 
(Rolle) 
 

oppsummering av alle oppgavene i en leveranse med 
kontrollsummer av antall oppgaver og utvalgte beløpsfelt  
oppgaveoppsummering: kontrollsummer for oppgaver beregnet 
på leveransenivå. 

oppgave 0..* 
OppgaveOpsjonsordning 
 

Oppgave med opplysninger om hvem som har blitt tildelt opsjoner 
i arbeidsforhold hvor mange opsjoner som er tildelt og når.  
oppgave: samling av opplysninger i en leveranse, gjeldende én 
oppgaveeier (normalt skattepliktig). Fellesbetegnelse for 
ligningsoppgave og kontrolloppgave. 

sletteoppgave 0..* 
SletteoppgaveOpsjonsordni
ng 
 

 
sletteoppgave: oppgave som skal annullere en tidligere innsendt 
oppgave 

 

  Melding     

   

Definisjon en strukturert autonom forsendelse av informasjon 

Referanse https://data.skatteetaten.no/begrep/20b2e303-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940  

Dokumentasjon innholdet i en innsending 

Egenskapsnavn Mult. Type Dokumentasjon 

leveranse 1..* 
Leveranse 
(Rolle) 
 

 

leveranse: en samling oppgaver fra en og samme 
oppgavegiver, som er levert samtidig. Inngår i en 
innsending. 

https://data.skatteetaten.no/begreper/20b2e302-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
https://data.skatteetaten.no/begrep/dcfb4758-e484-11e6-9cb3-005056821322
https://data.skatteetaten.no/begrep/98da432a-dff2-11e7-a0fd-005056821322
https://data.skatteetaten.no/begrep/20b2e2d4-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
https://data.skatteetaten.no/begrep/20b52abb-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
https://data.skatteetaten.no/begrep/20b52aba-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
https://data.skatteetaten.no/begrep/20b52abc-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
https://data.skatteetaten.no/begrep/20b52ab8-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
https://data.skatteetaten.no/begrep/20b2e2e2-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
https://data.skatteetaten.no/begrep/20b2e303-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
https://data.skatteetaten.no/begrep/20b2e302-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
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  Oppgaveeier     

   

Definisjon den oppgaven gjelder. Normalt en skattpliktig, men kan også være en virksomhet som ikke er skattepliktig. 

Referanse https://data.skatteetaten.no/begrep/20b52ab9-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940  

Dokumentasjon Ansatt i selskapet som har ansattopsjoner 

Egenskapsnavn Mult. Type Dokumentasjon 

fødselsnummer 1 
Fødselsnummer 
 

Oppgaveeiers fødselsnummer eller d-nummer. 
 
Ellevesifret identifikasjonsnummer for personer bosatt i 
Norge, der de seks første sifrene angir fødselsdato og 
de fem siste 
personnumme.   
fødselsnummer: personidentifikasjonsnummer for de 
som er, eller har vært, bosatt i Norge, samt personer 
som er &quot;ikke bosatt&quot; 

navn 1 
Navn 
 

Navnet på oppgaveeier. Valgfri rekkefølge på fornavn 
og etternavn, men ønsket format er fornavn, 
mellomnavn og 
etternavn med blankt tegn imellom hver. Tekststreng 
på maks 100 tegn.  
navn: ord som noen eller noe kalles for å referere til 

 

  Oppgavegiver     

   

Definisjon tredjepart som rapporterer opplysning til Skatteetaten 

Referanse https://data.skatteetaten.no/begrep/20b52aba-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940  

Dokumentasjon Selskap i oppstarts- eller vekstfase som gir ansatte opsjoner 

Egenskapsnavn Mult. Type Dokumentasjon 

organisasjonsnavn 1 
Organisasjonsnavn 
 

navn på organisasjon  
organisasjonsnavn: navn på organisasjon 

organisasjonsnum
mer 

1 
Organisasjonsnummer 
 

nisifret identifikasjonsnummer og starter på tallet 8 
eller 9   
organisasjonsnummer: organisasjonsnummer brukes 

https://data.skatteetaten.no/begrep/20b52ab9-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
https://data.skatteetaten.no/begrep/5138da11-be20-11e6-8004-005056825ca0
https://data.skatteetaten.no/begrep/20b2e243-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
https://data.skatteetaten.no/begrep/20b52aba-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
https://data.skatteetaten.no/begrep/20b2e1a7-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
https://data.skatteetaten.no/begrep/20b2e1a8-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
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for å identifisere juridiske personer (enheter) i Norge, 
og tildeles ved registrering i Enhetsregisteret. 
Organisasjonsnummeret består av ni siffer og starter på 
tallet 8 eller 9. 

kontaktinformasjon 0..1 
Kontaktinformasjon 
 

 
  

 

  Oppgaveoppsummering     

   

Definisjon kontrollsummer for oppgaver beregnet på leveransenivå. 

Referanse https://data.skatteetaten.no/begrep/20b52abc-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940  

Dokumentasjon oppsummering av alle oppgavene i en leveranse med kontrollsummer av antall oppgaver og utvalgte 
beløpsfelt 

Egenskapsnavn Mult. Type Dokumentasjon 

antallOppgaver 1 
Antall 
 

 

antall oppgaver: antall oppgaver i leveransen 

 

  OppgaveOpsjonsordning           

   

Definisjon  

Referanse  

Dokumentasjon Oppgave med opplysninger om hvem som har blitt tildelt opsjoner i arbeidsforhold hvor mange opsjoner som 
er tildelt og når. 

Egenskapsnavn Mult. Type Dokumentasjon 

oppgaveeier 1 
Oppgaveeier 
 

Ansatt i selskapet.  
Kan være maksimalt 25 ansatte som får opsjoner  
  

tildeltOpsjon 0..* TildeltOpsjon  

https://data.skatteetaten.no/begrep/20b52abc-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
https://data.skatteetaten.no/begrep/20b52ab1-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
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 opsjon: en rett, men ikke en plikt, til på et tidspunkt å 
kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter (typisk aksjer), varer eller andre ytelser til 
en på forhånd avtalt pris 

innløstOpsjon 0..* 
InnløstOpsjon 
 

 
  

 

  SletteoppgaveOpsjonsordning     

   

Definisjon oppgave som skal annullere en tidligere innsendt oppgave 

Referanse https://data.skatteetaten.no/begrep/20b2e2e2-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940  

Dokumentasjon  

Egenskapsnavn Mult. Type Dokumentasjon 

oppgaveeierFødsels
nummer 

1 
Fødselsnummer 
 

 
  

 

  TildeltOpsjon     

   

Definisjon  

Referanse  

Dokumentasjon Opplysninger om tildelte opsjoner 

Egenskapsnavn Mult. Type Dokumentasjon 

antallOpsjoner 1 
Antall 
 

Antall tildelte opsjoner  
  

tildelingsdato 1 
Dato 
 

Dato for tildeling av opsjonene  
  

innløsningskurs 1 
BeløpIkkeNegativtHeltall 
 

Avtalt innløsningskurs  
  

markedsverdi 1 
BeløpIkkeNegativtHeltall 
 

Markedsverdi på de underliggende aksjene på 
tildelingstidspunktet  
  

 

https://data.skatteetaten.no/begrep/1e33309f-6837-11e6-a7ce-fac03dffe1d7
https://data.skatteetaten.no/begrep/20b2e2e2-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940

